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RESUMO 

 

As políticas habitacionais brasileiras produziram um número significativo de unidades 
nas últimas décadas e promoveram ou iniciaram a urbanização de inúmeros 
assentamentos precários. No entanto, as constantes interrupções das intervenções, 
associadas a demandas superiores à capacidade do governo em atendê-las; 
mudanças em seu processo de gestão e; diminuição dos recursos financeiros públicos 
limitam a possibilidade das famílias pobres alcançarem os plenos direitos à cidade e 
à moradia. A urbanização incompleta frustra a população envolvida, visto que etapas 
fundamentais deixam de ser executadas, como: a substituição ou adequação de 
habitações precárias e a implementação parcial dos serviços de saneamento ou 
contenção de riscos. A paralisação das obras pode agravar ainda mais as condições 
de salubridade das ocupações. Esta pesquisa investiga a implementação de 
programas de habitação social em três municípios da Região Metropolitana de 
Curitiba (RMC). O objetivo é reconhecer as consequências das descontinuidades dos 
programas de urbanização de favelas na vida e nas expectativas da população 
afetada. Além disso, verifica-se o nível de integração com outras políticas públicas, 
como forma de minimizar as desigualdades sociais e possibilitar a justiça social. A 
hipótese é que as constantes interrupções nas políticas habitacionais dão aos 
cidadãos afetados o entendimento de que é possível atingir essa necessidade básica 
utilizando apenas recursos próprios, o que não seria realizado sem o compromisso do 
Estado. O método inclui: (a) entrevistas com moradores de quatro assentamentos 
precários consolidados (Vila Parolin e Vila Torres, na cidade de Curitiba; Vila Zumbi 
dos Palmares, em Colombo, e Guarituba, em Piraquara) e comparação com os 
resultados das entrevistas realizadas em 2015, em trabalho anterior; (b) notícias 
divulgadas em sites e jornais sobre a continuidade e / ou interrupção das intervenções; 
(c) documentos oficiais de órgãos públicos e; (d) textos teóricos de pesquisadores que 
se concentraram no assunto. Dentre os resultados alcançados, destacamos: (i) a 
percepção dos moradores difere segundo os resultados ou incompletudes das 
urbanizações, que impacta na relação de confiança ou desconfiança estabelecida com 
o poder público. O nível de satisfação dos entrevistados no Guarituba foi mais elevado 
porque as obras estão em andamento e a expectativa é pela conclusão da 
intervenção. Na Vila Parolin, que teve a obra interrompida, o grau de insatisfação foi 
elevado em decorrência das deficiências dos serviços executados parcialmente. Nas 
outras duas áreas, os moradores consideram os serviços satisfatórios, com críticas 
sobre a qualidade da intervenção e; (ii) Nos diálogos percebe-se que o emprego, o 
transporte e os equipamentos públicos se relacionam com as escolhas pela melhor 
localização e as condições de deslocamento dos habitantes na cidade. Apesar das 
melhores localizações serem atribuídas às classes mais altas, as famílias de baixa 
renda possuem necessidades coincidentes. Conclui-se que os moradores consideram 
o Estado responsável pelo equacionamento dos problemas relacionados à moradia. 
Porém, para os moradores e lideranças, a luta é constante e os movimentos de 
moradia exercem um papel fundamental na organização da população e na conquista 
de seus direitos. 
 

Palavras-chave: Urbanização de favelas. Assentamentos irregulares. Habitação 
autoconstruída. Pobreza urbana. Precariedade habitacional. 
  



 

   

ABSTRACT 

 

Brazilian housing policies produced many units in the last decades and promoted or 
started the slum upgrading of numerous precarious settlements. However, the 
constant interruptions of the interventions, associated with demand more significant 
than the government's capacity to attend it, changes in its management process, and 
decreasing public financial resources limit the possibility of the poor achieving the 
rights to the city and housing. Unfinished infrastructure/ upgrading works frustrates the 
population affected since fundamental phases are not completed, such as: the 
substitution or adaptation of precarious housing units, the complete sanitation network 
and services or infrastructure works to improve areas at risk of landslides or flooding. 
The work halt can further worsen the health conditions of the settlements.  This 
research investigates the implementation of social housing programs in three 
municipalities of the Metropolitan Region of Curitiba (RMC). The objective is to 
recognize the consequences of the discontinuity of slum upgrading programs in the 
affected population's life and expectations. Also, we intend to verify the level of 
integration with other public policies to minimize social inequalities and enable social 
justice. The hypothesis is that the constant interruptions in housing policies give to the 
citizens affected the understanding that it is possible to achieve this basic need using 
only their resources, which would not be accomplished without the State's 
commitment. The method includes: (a) interviews with residents of four consolidated 
settlements (Vila Parolin and Vila Torres in the city of Curitiba; Vila Zumbi in Colombo 
and Guarituba in Piraquara) and comparison with results from 2015 interviews 
conducted in previous work; (b) news reported on websites and in the newspapers 
about the continuity and/or interruption of interventions; (c) official documents from 
public agencies and; (d) theoretical texts from researchers who have focused on the 
subject. Among the results achieved, we highlight the following: (i) the different 
perception of the residents according to the results or incompleteness of the basic 
infrastructure works, which impacts the relationship of trust or distrust established with 
the public authorities. The level of satisfaction of Guaritubas's interviewees was higher 
because the works are in progress, and the expectation is for its conclusion. In Vila 
Parolin, which had its slum upgrading interrupted, dissatisfaction was high due to the 
deficiencies of the partially executed services. In the other two areas, residents 
consider the services satisfactory, with criticisms about the quality of the intervention 
and; (ii) In the dialogues, the interviewees mentioned that employment, transportation 
and public equipment are elements considered to select the best location and the 
commuting conditions of the workers in the city. Although the best locations are often 
affordable to the higher classes, low-income families have similar needs. The 
conclusion is that the residents consider the State responsible for solving their housing 
problems. However, for the residents and leaders, the struggle is constant, and the 
housing movements play a fundamental role in organizing the population and 
conquering the rights of this population. 
 
Keywords: Slum upgrading. Irregular settlements. Self-help housing. Urban poverty 
Housing precariousness. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

As políticas habitacionais realizadas no Brasil produziram um número 

substancial de unidades habitacionais e promoveram ou iniciaram a urbanização de 

inúmeros assentamentos precários. Contudo, durante a implementação dos 

programas de urbanização, muitos dos assentamentos contemplados sofreram 

descontinuidades ou morosidades, fazendo com que as intervenções não fossem 

concluídas no prazo ou que não fossem finalizadas. Em vista disso, precisamos 

discutir qual a importância dos programas de urbanização de favelas na política 

habitacional e urbana nacional, que impactam nas políticas desenvolvidas localmente. 

A urbanização incompleta frustra a população envolvida, uma vez que o 

processo gera expectativas e anseios e que, devido a essas intermitências, não são 

atendidos. Nesse sentido, etapas fundamentais deixam de ser realizadas como a 

substituição ou adequação de habitações insalubres nos assentamentos precários 

que, em muitos casos, requerem melhor ventilação ou inclusão de unidade sanitária, 

por exemplo. Além disso, a paralisação das obras sem a finalização de serviços, como 

saneamento ou contenção de riscos, pode prejudicar ainda mais as condições de 

salubridade dos assentamentos. Outro fator a ser considerado é a quase inexistência 

de manutenção pós-obra realizada pelos órgãos públicos nesses assentamentos, o 

que ocorre de forma rotineira na maioria dos bairros formalizados das cidades. Essa 

ausência de conservação faz com que os serviços se deteriorem em pouco tempo ou 

que os moradores tenham que buscar outras soluções para equacionar os problemas 

do dia a dia. Todos esses fatores dificultam sobremaneira o acesso das famílias mais 

pobres ao direito à moradia e à cidade. 

Essas descontinuidades ocorrem por diversos motivos, tais como: mudanças 

no processo de gestão das políticas habitacionais; necessidade de maiores recursos 

por readequações verificadas no decorrer das obras, ou ainda, diminuição ou 

relocação dos recursos financeiros por mudança de prioridade.  

As frequentes mudanças nas diretrizes de ação desestimulam o diálogo dos 

moradores com o poder público na busca pela solução de seus problemas.  
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1.1 HIPÓTESE 

 

A motivação por essa linha de investigação decorre da experiência profissional 

com urbanização de favelas, inclusive em um dos municípios em que trabalhei conheci 

a minha orientadora, professora Dra Patrícia Rodrigues Samora, onde atuamos no 

desenvolvimento de projetos para o Programa Bairro Legal (2001-2004) da Prefeitura 

de São Paulo. Posteriormente, senti necessidade de aprofundar o conhecimento e 

lancei-me na pesquisa acadêmica. No mestrado (2014-2016), estudei a 

implementação do programa de urbanização de favelas em dois assentamentos 

consolidados localizados na região central de Curitiba: Vila Torres e Vila Parolin. 

Decidi no doutorado pela continuidade da investigação referente à avaliação de 

programas de urbanização, mas com enfoque na percepção dos moradores de baixa 

renda diante das descontinuidades das políticas habitacionais. 

Nesse sentido, a pesquisa aborda a implementação de programas de 

urbanização em quatro assentamentos precários consolidados, situados em três 

municípios da Metrópole de Curitiba: Curitiba, Colombo e Piraquara, com o objetivo 

de reconhecer as consequências na vida dessas famílias, bem como suas 

expectativas e frustrações diante das descontinuidades das intervenções, por meio de 

entrevistas e narrativas com moradores e lideranças.  

A Vila Parolin e a Vila Torres localizam-se na região central de Curitiba; a Vila 

Zumbi dos Palmares e Guarituba situam-se respectivamente em Colombo e 

Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A pesquisa se concentra nos 

resultados ou incompletudes da aplicação do Programa de Aceleração do 

Crescimento – Urbanização de Assentamentos Precários (PAC–UAP), pois três dos 

quatro assentamentos têm em comum investimentos realizados por este programa. A 

única ocupação que não foi realizada com esses recursos foi a Vila Zumbi dos 

Palmares, implementada com investimentos do Governo do Estado do Paraná. 

Entretanto, sua urbanização converteu-se em modelo para as demais urbanizações 

realizadas com recursos do PAC na RMC.  

Os municípios da região metropolitana possuem um grande nível de integração 

e interdependência, sobretudo os municípios pertencentes ao aglomerado urbano, 

que incluem os casos estudados. Em função dessa interdependência, as políticas 

urbanas e habitacionais de Curitiba impactam a configuração dos municípios vizinhos. 
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Além disso, as instituições incumbidas de coordenar ações conjuntas, bem como 

programas e políticas implementados não possuem o alcance necessário para alterar 

essas relações, intensificando os processos de segregação urbana e vulnerabilidade 

socioambiental existentes na metrópole.  

O padrão de urbanização excludente empreendido na cidade de Curitiba se 

aproxima do modelo desenvolvido nas demais grandes metrópoles brasileiras e 

fomentou a irregularidade nos municípios vizinhos. A riqueza se concentra nos bairros 

mais bem localizados e a ocupação irregular nos bairros e municípios periféricos é 

consentida. Além disso, a política habitacional prioriza a remoção das famílias, com 

algumas exceções, e não sua permanência nos locais ocupados. 

À vista disso, as ocupações foram escolhidas por sua importância territorial e 

por proporcionar uma discussão importante sobre localização e periferização urbana. 

A Vila Torres e a Vila Parolin, situadas em localizações privilegiadas próximas ao 

centro de Curitiba, contrapõem-se à localização periférica da Vila Zumbi e do 

Guarituba, estabelecidos às margens de seus municípios, contribuindo para a 

discussão sobre o espaço intra-urbano de Villaça (1998). Todos os assentamentos 

apresentam processos de segregação urbana, vulnerabilidade socioambiental e 

marginalidade urbana. 

Após décadas de negligência, essas áreas foram objeto de urbanização pelos 

governos. A Vila Zumbi foi eleita como piloto em 2003 pelo governo estadual - a 

primeira grande experiência de urbanização de favelas na RMC. O lançamento do 

PAC-UAP no Estado do Paraná foi realizado no Guarituba, o maior assentamento 

precário do estado, com uma população de aproximadamente 40.000 habitantes e 

8.890 famílias. A Vila Parolin, também contemplada com recursos do PAC-UAP em 

2007, não recebeu nenhuma grande intervenção desde sua ocupação em meados da 

década de 1950 e sofreu diversas tentativas de remoção ao longo das décadas. Por 

último, a Vila Torres, considerada urbanizada pela Prefeitura de Curitiba, ainda se 

constitui de grandes fragilidades em seu território e foi beneficiada pelo PAC com 

novas unidades habitacionais para atender famílias removidas de áreas de risco no 

assentamento. Em alguma medida, todas as ocupações sofreram com as 

intermitências e morosidades das políticas habitacionais. 

Diante das descontinuidades das intervenções, verificamos qual a percepção 

das famílias afetadas e quais os caminhos propostos por elas. A pesquisa procurou 
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entender se a população mais pobre busca soluções individuais para as 

precariedades habitacionais ou se entende que a resolução para a problemática 

habitacional é responsabilidade do Estado. 

O estudo aborda a ação insuficiente do Estado, que é o principal motor para a 

ocorrência do mercado informal e, ao mesmo tempo, o único capaz de atender parcela 

expressiva da população urbana. Esta parcela é a mesma que nutre a ideia de que a 

saída individual é a única possível. Além disso, as políticas de urbanização são 

fundamentais para a efetivação da regularização fundiária, que garante a segurança 

de posse às famílias vulneráveis. 

Assim, esta pesquisa averigua a hipótese de que a ineficiência das políticas 

públicas, exemplificada pelas descontinuidades e morosidades dos programas de 

urbanização de favelas, cria no imaginário da população a ilusão de que é possível 

conquistar a moradia adequada com recursos próprios, particularizando uma questão 

que não pode ser equacionada sem o comprometimento do Estado. 

Dado o fato de o poder público não assumir integralmente a resolução dos 

problemas alusivos à habitação social, a investigação pretende responder a seguinte 

pergunta: Qual a percepção dos moradores de assentamentos precários diante das 

incompletudes das intervenções realizadas pelo Estado? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da pesquisa é verificar a relação de confiança ou de 

desconfiança estabelecida entre os moradores e o Estado. 

Os objetivos secundários se propõem a reconhecer e discutir o impacto que a 

morosidade e as descontinuidades das intervenções causam nas famílias afetadas; 

averiguar a responsabilidade do Estado em possibilitar que essas descontinuidades 

propiciem o rápido retorno desses assentamentos à condição anterior, transformando 

esses locais em espaços de vulnerabilidade social e segregação urbana; e, ainda, 

identificar algumas relações existentes entre os municípios da Metrópole, como forma 

de contribuir para o debate sobre a consolidação de localizações precárias no espaço 

intra-urbano. 
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1.3 MÉTODO 

 

O estudo de caso foi o método escolhido pela possibilidade de entendimento 

de fenômenos sociais complexos. A investigação mescla o método de pesquisa 

comparativo quantitativo, a partir de coleta de dados, e o método comparativo 

qualitativo, por meio de entrevistas e depoimentos ou narrativas. A pesquisa de campo 

tem a finalidade de apreender e compreender as subjetividades envolvidas na 

implementação de políticas habitacionais nos assentamentos precários. Pretende-se, 

demonstrar que a compreensão dos anseios e frustrações dos moradores é 

fundamental para tornar as políticas públicas mais efetivas.  

As entrevistas foram coletadas durante a pandemia de COVID, por essa razão, 

foi extremamente difícil conseguir a adesão de um grande número de moradores de 

cada uma das áreas. Dessa forma, a quantidade de entrevistas coletadas não é 

proporcional ao número de moradores de cada assentamento. Assim, esclarecemos 

que a aferição das entrevistas se dará pelo método qualitativo e não quantitativo, ainda 

que em determinados momentos sejam levantados os percentuais de respostas de 

determinadas perguntas realizadas com os moradores. 

A pesquisa analisa cada área separadamente a fim de compreender as 

singularidades e particularidades de cada assentamento, com o cuidado de respeitar 

seu histórico, processo de urbanização e descontinuidades ocorridas, impacto e 

percepção dos moradores. Após, realiza um estudo comparado sobre as semelhanças 

e as especificidades encontradas nas ocupações. 

Além disso, imbuídos da imprescindibilidade de tornar a pesquisa relevante, 

buscamos subsídios em Kowarick (2017): 

 

De pouco vale estudar, por exemplo, as estratégias de sobrevivência sem ter 
em conta o caráter da crise econômica e suas consequências sobre as 
políticas sociais. [...] Assim, penso que, além dos macroprocessos que 
marcam nossas sociedades, é necessário também estudar a “vida em crise”, 
desde que não seja mero retrato empiricista da pobreza ou elaboração de 
explicações culturais sem raízes nas condições objetivas (KOWARICK, 2017, 
p. 129). 

 

Partindo desse argumento, inferimos a importância de conjugar o método de 

estudo de caso e os fatores decorrentes dos macroprocessos ou dos processos 

estruturantes que interferem na efetividade das políticas habitacionais. Para o autor, 
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o papel do pesquisador urbano consiste em produzir um conhecimento crítico da 

realidade e “ser subversivo”, ou seja, sua pesquisa deverá ser capaz de trazer 

conceitos que perturbem, confundam e alternem as condições pré-existentes e que 

possam modificar o status quo, transformando a “racionalidade dominante” 

(KOWARICK, 2017, p. 132). Dessa forma, o estudo será complementado por uma 

revisão teórica de autores que se debruçam sobre as causas da crise urbana e sua 

influência nas descontinuidades das políticas habitacionais. 

A minuciosa revisão teórica se debruça sobre os seguintes temas: política 

habitacional e urbanização de favelas com autores como Bueno (2000), Denaldi 

(2003), Bonduki (2008), Samora (2010), Cardoso (2016) e Cardoso & Denaldi (2018), 

entre outros; moradia adequada (IACOVINI, 2019); urbanização precária a partir da 

conceituação de Caldeira (2017) e Lacarrieu (2018); marginalidade urbana 

(WACQUANT, 2005), vulnerabilidade social e espoliação urbana de acordo com 

Kowarick (2017; 2019); direito à cidade, segundo Lefebvre (2013 [1968]) e Harvey 

(2012); cidadania e pobreza urbana, conforme Santos (2013 [1978]; 2007 [1987]) e; 

abordar a localização, periferização e espaço intra-urbano sob o ponto de vista de 

Villaça (1998; 2015). 

Dessa forma, ao buscar o diálogo com os moradores e com as lideranças, 

podemos aprofundar questões que fragilizam o cotidiano dessas famílias e entender 

como as descontinuidades das políticas habitacionais prejudicam o acesso dessa 

população ao direito à cidade e à moradia adequada. Assim, a pesquisa se propõe a 

compreender o impacto causado pela ineficiência das políticas habitacionais. O 

recorte territorial proposto pretende contribuir para o debate sobre a consolidação de 

localizações precárias no espaço intra-urbano. 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE E SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

A tese foi estruturada em seis capítulos, incluindo a introdução. O primeiro 

capítulo apresenta a contextualização do problema, a hipótese da pesquisa, seus 

objetivos, o método, a estrutura da tese e uma breve síntese dos resultados 

alcançados. 

O segundo capítulo fundamenta a pesquisa por meio de uma revisão da 

literatura consultada. Primeiramente, conceitua a política habitacional, seu alcance e 
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relevância para a redução das desigualdades sociais e quais os caminhos para 

garantir o direito à moradia e à cidade. Em seguida, desenvolve-se uma 

caracterização dos resultados e descontinuidades das políticas habitacionais 

implementadas no Brasil. Por último, apresenta-se as tendências atuais da política de 

habitação, sobretudo a partir de 2016, e o deficit e as necessidades habitacionais da 

população de baixa renda, principalmente na faixa de 1 a 3 salários-mínimos. 

O terceiro capítulo analisa de forma sintética a RMC, com o intuito de assimilar 

a dinâmica do aglomerado metropolitano, destacando, sobretudo, a caracterização 

das políticas habitacionais e urbanas desenvolvidas nos municípios de Curitiba, 

Colombo e Piraquara, onde localizam-se os assentamentos objetos da pesquisa. O 

capítulo inclui um tópico sobre levantamento efetuado a respeito dos planos diretores 

dos municípios da RMC, averiguando se os Planos Locais de Habitação de Interesse 

Social (PLHIS) foram elaborados e se as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 

foram criadas, regulamentadas e espacializadas. 

O quarto capítulo apresenta o histórico de ocupação e o processo de 

urbanização dos quatro assentamentos pesquisados, verificando as intermitências e 

morosidades da implementação dos programas e projetos desenvolvidos, priorizando 

as ações realizadas pelo PAC-UAP, que beneficiou as ocupações pesquisadas, 

exceto a Vila Zumbi dos Palmares. É finalizado com um tópico sobre as semelhanças 

e singularidades das urbanizações averiguadas. 

O quinto capítulo consolida a pesquisa de campo efetuada com moradores e 

lideranças das ocupações pesquisadas, fundamentada na revisão da literatura. Essa 

averiguação tem a finalidade de compreender a opinião dos moradores de áreas 

precárias sobre as descontinuidades e morosidades dos programas de urbanização 

de favelas. O estudo tem como base as entrevistas e depoimentos coletados ao longo 

de 2020 e 2021, incluindo as pesquisas realizadas em 2015 para o mestrado da 

pesquisadora. Os assentamentos são primeiramente analisados separadamente com 

base nas entrevistas realizadas, para averiguar suas singularidades. Após, é efetuada 

uma análise conjunta, incorporando os depoimentos das lideranças, de modo a 

interpretar as necessidades das famílias afetadas. 

O sexto e último capítulo apresenta a conclusão para as questões levantadas 

na pesquisa referente à percepção dos moradores de assentamentos precários sobre 

as intermitências da implementação dos programas de urbanização de favelas.  
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Averiguou-se na pesquisa que a percepção dos moradores difere de acordo 

com os resultados ou incompletudes das urbanizações. Nesse sentido, o nível de 

satisfação dos entrevistados em relação às obras implementadas apresentou-se de 

forma diferente entre os quatro assentamentos pesquisados. O grau de satisfação 

mais alto foi apresentado pelos moradores do Guarituba, cuja obra está em 

andamento, ainda que de modo bastante lento. Os entrevistados da Vila Zumbi 

consideraram os serviços realizados como satisfatório, com muitas críticas à 

deterioração dos serviços implantados e a ausência de manutenção das obras. Na 

Vila Torres, como a urbanização foi realizada de modo gradual, com intervenções bem 

pontuais, os entrevistadores demonstraram um grau de desconhecimento das obras. 

Entretanto, muitos criticaram o fato de o poder público iniciar os programas com uma 

diretriz e só realizá-los parcialmente. Os moradores da Vila Parolin apresentaram o 

maior nível de insatisfação, em decorrência da paralisação das obras em 2014 e 

porque os serviços de infraestrutura não concluídos agravaram os problemas de 

inundação no local. 
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2 INSUFICIÊNCIAS E DESCONTINUIDADES DAS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO 

NO BRASIL 

 

 A finalidade da política pública de habitação é equacionar os problemas de 

moradia da população mais pobre e diminuir as desigualdades sociais. Tal política é 

construída com a participação de diferentes atores sociais, conforme preconiza o 

Plano Nacional de Habitação (BRASIL, 2010a, p. 12): 

 

A questão habitacional é entendida como uma política de Estado, uma vez 
que o poder público é agente indispensável para a regulação urbana e do 
mercado imobiliário, e para a provisão da moradia e a regularização de 
assentamentos precários. Deve, portanto, ser uma política pactuada com a 
sociedade e que extrapole as gestões governamentais. Entende-se, ainda, 
que a política de habitação deve contar com a participação dos diferentes 
segmentos da sociedade, possibilitando controle social e transparência nas 
decisões e procedimentos. (grifo nosso) 

 

No entanto, nem tudo que é proposto pelas políticas e programas habitacionais 

no Brasil ao longo das décadas é de fato implementado e, sobretudo, concluído. 

Assim, este capítulo tratará dos resultados e efetividades das políticas habitacionais 

realizadas no Brasil, enfocando as descontinuidades, insuficiências e morosidades 

ocorridas na implementação de seus programas e projetos, com ênfase aos que 

possuem interface com os programas de urbanização de favelas. 

O intuito da pesquisa não é analisar todos os programas habitacionais 

implementados, mas entender como as interrupções dos programas afetam os 

moradores de assentamentos precários, seus anseios e frustrações e a relação de 

confiança ou desconfiança estabelecida com o Estado. Contudo, antes de averiguar 

como as intermitências da política habitacional implementada no Brasil impactam o 

bem-estar de sua população, principalmente os moradores de baixa renda, faz-se 

necessário efetuar uma revisão da literatura consultada acerca do tema e esse 

capítulo se propõe a isso. 

Primeiramente, conceituaremos a política habitacional, o alcance e a 

importância para a diminuição das desigualdades sociais e de que forma deve(ria) 

possibilitar o atendimento ao direito à moradia e à cidade. A seguir, a partir da literatura 

consultada, caracterizaremos os resultados dos programas habitacionais 

implementados no Brasil, seus impactos e descontinuidades ao longo das décadas. 
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Por último, discutiremos as tendências atuais da política habitacional, sobretudo após 

2014, com a diminuição dos recursos para os programas de urbanização de favelas. 

Além disso, abordaremos os deficits qualitativos e quantitativos para os anos de 2016 

a 2019 e as necessidades habitacionais da população de baixa renda, principalmente, 

na faixa de renda de 1 a 3 salários-mínimos. 

 

2.1 POLÍTICA HABITACIONAL E O DIREITO À MORADIA ADEQUADA 

 

Friedrich Engels ([1872] 2015, s. p.), no final do século XIX, em sua obra Sobre 

a questão da moradia tratava de questões comuns aos dias de hoje e alertava que a 

resolução da moradia perpassava pelo fim da espoliação da classe trabalhadora: 

 

Essa escassez de moradia não é peculiar da época atual; ela não é nem 
mesmo um dos sofrimentos peculiares do proletariado moderno em 
comparação com todas as classes oprimidas anteriores; pelo contrário, ela 
atingiu todas as classes oprimidas de todos os tempos de modo bastante 
homogêneo. Para pôr um fim a essa escassez de moradia só existe um meio: 
eliminar totalmente a espoliação e a opressão da classe trabalhadora pela 
classe dominante. [...] E a única razão pela qual essa escassez de moradia 
passou a ser tema frequente é que ela não se limitou à classe dos 
trabalhadores, mas acabou atingindo também a pequena burguesia. 

 

Além disso, o autor destacava que a escassez da moradia não se restringia aos 

mais pobres, englobando também o que hoje é denominada classe média. Ao traçar 

um paralelo com programas habitacionais implementados no Brasil, tema 

aprofundado no tópico 2.2, percebemos que a classe média é favorecida pelos 

programas realizados em detrimento das classes mais baixas, sobretudo a faixa de 

renda até 3 salários-mínimos, que necessita de subsídios para ter acesso à sua 

moradia (BONDUKI, 2008). 

Outra questão destacada por Engels (2015 [1872]) é que a solução 

apresentada pela burguesia da época era que o trabalhador deveria ter a propriedade 

de sua moradia, ou em termos atuais, a “casa própria”. A “ideologia da casa própria” 

como solução para o problema da moradia foi amplamente perseguida pela Elite 

brasileira por décadas (BOLAFFI, 1976; VILLAÇA, 1986). Para Villaça (1986), a 

afirmação que a casa própria proporcionará segurança social e econômica perpassa 

pelas relações de dominação entre as classes e se difundiu no Brasil entre as décadas 

de 1920 a 1950. A instituição da Lei do Inquilinato pelo Governo Vargas em 1942 ― 
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que congelou os aluguéis ―, segundo Nabil Bonduki (2013), é uma das principais 

causas de modificação do modo de provisão habitacional, uma vez que desestimulou 

a produção rentista e transferiu a responsabilidade de produção de moradias para o 

Estado e para o trabalhador.  

Sobre a ideologia da casa própria, Villaça (1986, p. 24) pondera que mais 

recentemente a casa própria passou a ter uma dimensão real: 

 

A posse de uma casa não só confere mais status como facilita as relações 
econômicas, abre as portas aos empréstimos e aos crediários e constitui não 
só uma forma bastante segura de investimento como uma eficaz defesa 
contra a inflação. E claro que pode ser falsa a idéia de que para se ter 
segurança social e econômica é necessário ter casa própria, mas o mundo 
real construído pela burguesia tornou verdadeira essa idéia. (grifo do autor) 

 

Apesar de Villaça ter realizado essa reflexão na década de 1980, podemos 

estendê-la aos dias atuais, pois a aquisição da moradia pela população mais pobre 

ainda perpassa pela garantia de posse e a necessidade de não ser despejado pelas 

instituições executivas e judiciárias. O deficit habitacional2 relativo ao componente 

ônus excessivo com aluguel urbano representou cerca de 50% do deficit total para os 

anos de 2016 a 2019, sendo esse percentual mais significativo para as famílias com 

renda de até um salário-mínimo (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2021a). Essa 

proporção demonstra que as políticas de habitação deveriam incluir em suas 

prioridades programas de locação social, uma vez que já foi demonstrado que a 

diversificação de soluções para a questão da moradia é fulcral para equacionar a 

problemática habitacional e urbana. Nesse sentido, o Plano Nacional de Habitação 

(BRASIL, 2010a, p. 156) apresenta propostas diversificadas para enfrentar os 

problemas habitacionais do Brasil e incluiu na linha programática para produção e 

aquisição habitacional uma ação para Promoção Pública de Locação Social de 

Unidades Habitacionais em Centros Históricos e Áreas Urbanas Consolidadas. 

Ainda nessa perspectiva, Bonduki (2008) pondera que não é possível 

solucionar a questão habitacional somente com a produção de moradias, tentativa 

realizada pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), visto que é necessário congregar 

a política habitacional com as políticas de desenvolvimento urbano, fundiária e de 

 

2 O componente ônus excessivo com aluguel urbano compõe o deficit quantitativo e a metodologia da 
Fundação João Pinheiro para mensurar os dados será apresentada no item 2.3. 
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saneamento e enfatiza que essas políticas só podem ser implantadas pelo Estado. 

Isto significa que a solução para o acesso à moradia pelas famílias mais pobres é 

bastante complexa, de responsabilidade do Estado e depende de uma articulação 

com outras políticas de forma a garantir o amplo direito à cidade. 

Para Henri Lefebvre (2013 [1968]), o direito à cidade se sobrepõe a outros 

direitos e se relaciona ao direito a participar, que podemos entender como o direito à 

participação popular. Além disso, segundo o autor, outros direitos também estão 

associados ao direito à cidade e devem ser igualmente garantidos como o direito ao 

trabalho, à educação, à saúde, à habitação, ao lazer e à vida. O direito à cidade 

representa o acesso “à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontros 

e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e 

inteiro desses momentos e locais” (LEFEBVRE, 2013 [1968], p. 139).  

Contudo, para a classe trabalhadora, destituídos dos centros e renegados à 

periferia, Lefebvre (2013 [1968], p. 139) esclarece que para eles o direito à cidade se 

apresenta com uma outra acepção 

 

Representa para ela ao mesmo tempo um meio e um objetivo, um caminho e 
um horizonte; mas essa ação virtual da classe operária representa também 
os interesses particulares de todas as camadas sociais de “habitantes”, para 
os quais a integração e a participação se tornam obsessivas sem que 
cheguem a tornar eficazes essas obsessões. 

 

Assim, para Lefebvre, o direito à cidade é concebido como uma utopia que 

abrange todas as camadas sociais, não só a classe trabalhadora, que deve ser 

conquistada por meio da participação popular. De forma a aprofundar o conceito do 

direito à cidade, originalmente criado por Lefebvre (2013 [1968]), David Harvey (2012) 

esclarece que esse direito, que oportuniza a mudança da cidade a partir de mudanças 

individuais e garante a todos direitos análogos só pode ser conquistado coletivamente 

e por meio de lutas sociais. Entretanto, de acordo com o autor, “o direito à cidade, 

como ele está constituído agora, está extremamente confinado, restrito na maioria dos 

casos à pequena elite política e econômica, que está em posição de moldar as cidades 

cada vez mais ao seu gosto” (HARVEY, 2012, p. 87). Nesse sentido, o direito à cidade, 

tal como concebido por Lefebvre e aprofundado por Harvey está longe de englobar 

todas as pessoas, sobretudo as mais necessitadas e que continuam apartadas das 
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benesses da cidade, como o direito a ter acesso aos serviços disponibilizados na 

cidade, como lazer e cultura, e à infraestrutura urbana. 

Complementarmente a essa discussão, gostaríamos de aprofundar dois 

atributos que consideramos imprescindíveis para garantir o direito à cidade - 

localização e tempo de deslocamento - e que queremos investigar sob a perspectiva 

de Villaça (2015). 

De acordo com Villaça (2015), a localização ou a “terra-localização” é um 

produto resultante do trabalho e tem como características principais a 

irreprodutibilidade e indispensabilidade. Por não poder ser reproduzida como um 

produto qualquer, a localização não tem como ser atribuída igualmente a todos os 

consumidores e, por essa razão, ocorrem conflitos. Esses conflitos são comumente 

chamados de lutas de classes e decorrem porque a classe dominante exerce seu 

poder de escolha sobre a classe trabalhadora. A localização também não pode ser 

dispensada porque o ser humano necessita de um lugar para morar. Outra questão a 

ser observada é a vantagem ou desvantagem da localização, e a forma de medir essa 

vantagem é pelo tempo de deslocamento para se alcançar determinada localização. 

Os mais abastados adquirem as melhores localizações existentes nas cidades, e para 

os pobres restam as localizações mais afastadas e, desse modo, menos equipadas. 

Esse processo de apartar as classes sociais no espaço urbano é chamado de 

segregação urbana (VILLAÇA, 2015). 

A segregação urbana, conforme Villaça (2015), tem como objetivo diminuir os 

tempos de deslocamento realizados para exercer as funções urbanas, e nesse 

sentido, ocorrem as disputas entre as classes sociais pelos meios de transporte, vias 

de acesso e gestão para potencializar o tempo utilizado. Ainda de acordo com o autor, 

“não podendo atuar diretamente sobre o tempo (de deslocamento), as classes sociais 

atuam sobre o espaço (urbano, no caso). Nunca, como nesse caso, fica tão clara a 

relação entre tempo e espaço”. Essa discussão é importante para entender como são 

definidas as localizações dos assentamentos precários e conjuntos habitacionais nas 

cidades e metrópoles. Essa discussão será retomada no Capítulo 3 para tratar da 

Região Metropolitana de Curitiba, suas dinâmicas e a produção do espaço de moradia 

precária e de que forma impactam os programas de urbanização de favelas. 

No Brasil, a promulgação do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) determinou 

que o direito à cidade garante o acesso a outros direitos, como o direito à moradia, 
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bem como o direito à terra urbanizada, ao saneamento ambiental, aos serviços 

públicos e infraestrutura urbana, ao trabalho e ao lazer. Nesse sentido, o direito à 

moradia tem um sentido muito mais amplo do que o fornecimento da casa em si e 

deve ser garantido por meio de políticas públicas (IACOVINI, 2019).  

Rodrigo Iacovini (2019) esclarece que os elementos previstos pelo Comitê de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas (ONU) 

no documento Comentário Geral nº 04 (1991) devem orientar a elaboração de 

programas e projetos e o estabelecimento de políticas públicas de habitação e 

desenvolvimento urbano. Esse documento estabelece sete elementos que efetivam o 

direito à moradia: segurança da posse; custo acessível; habitabilidade; disponibilidade 

de serviços; infraestrutura e equipamentos públicos; localização adequada; 

adequação cultural e acessibilidade (IACOVINI, 2019). Segundo Iacovini (2019), a 

inclusão desses elementos, ou dimensões que, de acordo com o autor, tornam seu 

entendimento mais amplo, garantem o entendimento do que vem a ser a moradia 

adequada. De forma a assegurar o direito à moradia adequada, essas dimensões 

devem estar incluídas nos programas de urbanização de assentamentos precários, 

principalmente no que se refere à implementação de infraestrutura urbana, adequação 

e construção de moradias, regularização fundiária e participação popular (IACOVINI, 

2019). Reforçamos a importância de se assegurar a localização adequada nos 

programas de urbanização de favelas e nos reassentamentos necessários à sua 

regularização, questão perseguida no decorrer dessa pesquisa. 

Nesse sentido, o PlanHab (BRASIL, 2010a), responsável pelo delineamento da 

Política Nacional de Habitação, esclarece as três condições necessárias para garantir 

o acesso à moradia adequada, bem como sua universalização: (i) a disponibilidade e 

oferta de terra urbanizada bem localizada; (ii) planos de incentivo à produção de 

moradia pelo setor da construção civil e; (iii) promoção ao desenvolvimento 

institucional dos setores envolvidos com a gestão habitacional, sobretudo os governos 

municipais e estaduais. O PlanHab (BRASIL, 2010a), destaca as incongruências das 

políticas de habitação, entre outros fatores responsáveis pelo acelerado processo de 

urbanização brasileira e o aumento de favelas e loteamentos irregulares, como 

responsável pelo intenso processo de produção informal da moradia, localizada em 

sua maioria em assentamentos precários e informais. Conforme o documento 

(BRASIL, 2010a, p. 36), os assentamentos precários podem ser definidos pela 
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“informalidade na posse da terra; ausência ou insuficiência de infraestrutura, 

irregularidade no processo de ordenamento urbano, falta de acesso a serviços e 

moradias com graves problemas de habitabilidade”, muitas vezes edificadas por 

autoconstrução, sem qualquer assistência técnica ou institucional dos órgãos 

públicos. O conceito de assentamento precário previsto no Plano Nacional de 

Habitação abrange as favelas ou ocupações irregulares, os loteamentos irregulares 

ou clandestinos e cortiços. 

De modo a ampliar sua conceituação, Cardoso (2016) desenvolve uma 

tipologia de identificação de assentamento precário (FIGURA 1) de modo a determinar 

um conjunto de parâmetros que definem os diversos níveis de irregularidade, 

precariedade e vulnerabilidade existentes nos assentamentos. Segundo o autor, “é 

necessário distinguir irregularidade de precariedade e de carência/vulnerabilidade 

social” (CARDOSO, 2016, p. 46), uma vez que não é possível afirmar que todo 

assentamento irregular é considerado precário, assim como nem todo assentamento 

precário é constituído por população em situação de carência ou vulnerabilidade 

social. A carência social se constitui de grupos sociais em posição inferior na 

hierarquia social em relação à renda, escolaridade e trabalho. Já a vulnerabilidade 

social pode ser entendida pela restrição de acesso aos meios que integrem essa parte 

da população à sociedade (CARDOSO, 2016). 

Esses parâmetros, segundo o autor, poderiam auxiliar no desenvolvimento de 

planos de intervenção e na definição de prioridades de investimentos de acordo com 

os níveis de precariedade, consolidação ou risco existente em cada assentamento. 

Essa proposta de tipologia tem o intuito de apoiar as ações do poder público, 

minimizando as contradições existentes entre programas voltados para regularização 

urbanística e fundiária e inclusão social, auxiliando no entendimento das causas e 

características desses assentamentos (CARDOSO, 2016). 
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Figura 1. Tipologia para assentamentos precários 

 
Fonte: Cardoso (2016, p. 48). 

 

Diante de um quadro de grande irregularidade e precariedade urbana e 

habitacional nas cidades brasileiras, principalmente nas regiões metropolitanas, a 

identificação de tipologias de assentamentos precários auxilia no diagnóstico dos 

assentamentos pelo poder público e contribui para a definição de prioridades. Nesse 

sentido, embora existam diversas tipologias de intervenção em assentamentos 

precários, as intervenções realizadas com recursos do PAC foram englobadas em três 

conjuntos: (i) assentamentos regularizados e consolidados com a permanência total 

das famílias; (ii) assentamentos regularizados e consolidados com a permanência de 

parte das famílias e; (iii) assentamentos não passíveis de regularização com a 

remoção total das famílias e que receberam investimentos do PAC na ordem de, 

respectivamente, 67%, seguido de 28%, e, o último, 5% (BRASIL, 2010b). No caso 

das urbanizações enfocadas nessa pesquisa, os quatro assentamentos se enquadram 

no primeiro e no segundo grupo. O assentamento Guarituba reassentou as famílias 

removidas de áreas de risco no próprio local. A Vila Parolin e a Vila Torres 
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reassentaram uma parte das famílias em área contígua e as demais em conjuntos 

habitacionais em terrenos bem distantes do assentamento. Por fim, embora a Vila 

Zumbi não tenha recebido recursos do PAC, sua urbanização previu o 

reassentamento das famílias removidas de áreas de risco no entorno. 

De um modo geral, as construções existentes nos assentamentos precários 

foram erigidas principalmente pela autoconstrução, sem nenhum apoio técnico ou 

institucional, conforme dito anteriormente. Essa é uma condição que afeta moradores 

tanto de favelas quanto de loteamentos irregulares ou clandestinos. A autoconstrução 

é um processo prolongado e árduo. Prolongado porque as moradias demoram muito 

a ser finalizadas, quando são concluídas. Na maioria das vezes a construção fica pela 

metade, principalmente sem acabamento. E árduo porque demanda um grande 

esforço físico das famílias e subtração de suas horas de descanso e lazer. As 

construções apresentam diversas patologias como imperfeições nos acabamentos, 

problemas de circulação de ar ou insolação e ventilação nos cômodos. Muitas vezes 

a construção é realizada integralmente pelos próprios moradores que trabalham na 

construção civil e que também recebem apoio de amigos e familiares com essas 

mesmas especialidades, sem a necessidade de contratação de mão de obra 

especializada, até porque os recursos são parcos e provenientes de economias e 

horas extras (KOWARICK, 2019). 

De acordo com Kowarick (2017, p. 22), a espoliação urbana é  

 

[…] a somatória de extorsões que se opera pela inexistência ou precariedade 
de serviços de consumo, coletivo que juntamente com o acesso à terra e à 
moradia apresentam-se como socialmente necessários para a reprodução 
dos trabalhadores e aguçam ainda mais a dilapidação decorrente da 
exploração do trabalho, ou o que é pior, da falta desta. 

  

 Nesse sentido, a exploração da mão de obra da classe trabalhadora, que 

destituída de condições elementares para sobreviver e viver nas cidades, tem ainda 

que construir a própria casa é denominada de espoliação urbana. A espoliação urbana 

também está intrinsecamente relacionada à acumulação do capital e a intensidade de 

pobreza decorrente deste acúmulo (KOWARICK, 2017; 2019). 

 Para Kowarick (2019. p. 97-99), recentemente não há mais lugar para 

culpabilizar “os pobres por sua pobreza”, entretanto, com o aumento do subemprego 

e do trabalho informal é muito difícil afirmar que com esforço e perseverança o 
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trabalhador conseguirá ascender socialmente. Segundo este autor, existe um 

“processo de desresponsabilização” do Estado em relação à pobreza e aos direitos 

de cidadania, permitindo que a pobreza urbana seja solucionada por meio de ações 

pontuais e assistenciais. Essa forma de agir amplia as vulnerabilidades sociais e 

econômicas, pois aparta os indivíduos dos processos de direitos e reivindicações 

coletivas. Os pobres são inocentados da culpa de viver de modo paupérrimo e a eles 

decai a sombra da imponderabilidade dos acontecimentos, ou a “acomodação social 

pela naturalização dos acontecimentos” (Idem, Ibidem).  

Compreender e difundir os fatos dessa forma evita a luta de classes e as 

reivindicações sociais, o que permite a individualização da pobreza, vista, dessa 

forma, como uma sina. Essa abordagem isenta o Estado de equacionar os problemas 

sociais, uma vez que a marginalidade é, dessa forma, naturalizada. O outro modo de 

controle e acomodação social é denominado de “neutralização” e opera com métodos 

de persuasão, constrangimento e coação que favorecem a manutenção dos 

processos de subalternizações. Uma das formas de marginalizar o indivíduo é 

restringir a localização dos pobres na cidade por meio de apartações ou humilhações 

impostas que são naturalizadas pela sociedade (KOWARICK, 2019, p. 99-101). 

 A reversão do processo de pauperização só é possível a partir do papel 

exercido pelo Estado, por meio de pressão e lutas sociais que exijam a garantia de 

exercer o direito à cidade e à moradia por meio de políticas públicas includentes e 

estruturantes que modifiquem a realidade cruel a que milhares de pessoas são 

impostas todos os dias. O programa de urbanização de favelas é uma das formas de 

agregar condições dignas à realidade de moradores de assentamentos precários, 

contudo, as intermitências em sua implementação podem diminuir o alcance de suas 

ações. 

 No próximo tópico, abordaremos os resultados e as descontinuidades dos 

programas habitacionais, enfocando, principalmente aqueles que possuem interface 

com os programas de urbanização de assentamentos precários, foco de nossa 

pesquisa. 
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2.2 PROGRAMAS HABITACIONAIS: RESULTADOS E DESCONTINUIDADES 

(1930 A 2016) 

 

 A política nacional de habitação é caracterizada por variadas descontinuidades 

e fragmentações, conforme veremos a partir de programas e projetos implementados 

por diferentes governos. Segundo Bonduki (2008, p. 75-76), no período entre o fim do 

BNH (1986) e a instituição do Ministério das Cidades (2003), “o setor do governo 

federal responsável pela gestão da política habitacional esteve subordinado a sete 

ministérios ou estruturas administrativas diferentes, caracterizando descontinuidade e 

ausência de estratégia para enfrentar o problema”. Nesse sentido, é possível afirmar 

que fundamentalmente somente em dois momentos o Brasil, de fato, possuiu uma 

política habitacional, no período militar (1964-1986) e nos governos Lula e Dilma 

(2003-2016). Principalmente após o governo Dilma3, o que se percebe é um 

desmantelamento da política urbana e habitacional, como discutiremos no próximo 

tópico.  

 Antes de nos aprofundarmos na política habitacional implementada no período 

militar e seus impactos na consolidação de uma ocupação periférica, analisaremos 

seus antecedentes, a formação do conceito de habitação social no Brasil e como a 

periferização brasileira é entendida como um problema estrutural. 

 A habitação social enquanto projeto institucional começou a se formar na 

ditadura Vargas (1930-1945). A moradia do trabalhador é vista como elemento 

importante no processo de industrialização do país e na “formação ideológica, política 

e moral do trabalhador” (BONDUKI, 2013, p. 73). Neste sentido, inúmeros debates 

foram realizados entre o poder público e setores da sociedade para compreender 

como a moradia operária seria produzida de forma racionalizada e econômica 

(BONDUKI, 2013). Bonduki (2013) destaca que o intenso interesse em se discutir a 

moradia decorre da crise habitacional, que não se restringia à população de baixa 

renda, mas também alcançava a classe média. Além disso, se delineava uma 

proposta de repassar a responsabilidade da resolução da problemática habitacional 

 

3 Maricato (2011) esclarece que, ainda no governo Lula, a proposta originalmente traçada de reforma 
urbana perdeu força, sobretudo com a saída de Olívio Dutra do Ministério das Cidades e sua equipe 
progressista. 
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para o Estado e para os trabalhadores e, ainda, deslocar a população de baixa renda 

para as áreas afastadas da cidade (BONDUKI, 2013). 

 Nesse cenário, de acordo com Sara Feldman (2014), a habitação manifesta-se 

como tema entre diversos profissionais, entre eles urbanistas e sociólogos, e culmina 

no Primer Congreso Panamericano de La Vivienda Popular em 1939, na Argentina, 

reconhecendo a questão da moradia como um problema comum a todos os países 

americanos. Ainda segundo a autora, entre as décadas de 1930 e 1960, ocorre um 

momento auspicioso para a reformulação da habitação e sua correspondência com o 

espaço urbano. Os conceitos higienistas do século anterior são deixados de lado e a 

moradia torna-se central na expansão urbana da cidade. Em 1963, no Seminário de 

Habitação e Reforma Urbana, os movimentos sociais sistematizaram as 

reivindicações para serem incluídas nas “reformas de base” do governo João Goulart 

(1961-1964), entre as quais a reforma urbana (FELDMAN, 2014). Contudo, a ditadura 

militar interrompe o ciclo de luta pela reforma urbana e pelo direito à cidade, retomado 

posteriormente no período de redemocratização no Brasil (MARICATO, 2011). 

 As ações implementadas entre 1930 e 1964, como o congelamento dos 

aluguéis, a regulamentação da venda de lotes, a constituição dos Institutos de 

Aposentadoria e Pensões (IAPs) e a Fundação da Casa Popular intencionaram 

equacionar o problema da moradia, ao menos essa era a imagem que o governo 

Vargas divulgava. Contudo, a produção inexpressiva de 175 mil unidades 

habitacionais, a desagregação dos órgãos promotores e a ausência de uma proposta 

estrutural para resolver o problema habitacional estimularam a ocupação de 

loteamentos periféricos e favelas (BONDUKI, 2014). Nossas periferias foram 

formadas por meio da autoconstrução, solução de custo menor e espoliativa, uma vez 

que transfere para o trabalhador o custo e a produção da moradia, edificadas em 

loteamentos sem infraestrutura urbana, distantes dos serviços públicos e do emprego 

(KOWARICK, 2017; 2019).  

 A construção do modelo periférico de cidades brasileiras satisfez as elites ao 

segregar a população de baixa renda e promover o desadensamento das cidades, 

garantindo, assim, que os investimentos públicos ficassem concentrados próximos a 

elas. A implementação de loteamentos irregulares ou clandestinos foi estimulada pelo 

Estado que, em sua omissão, permitiu que grandes glebas fossem loteadas sem a 
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incorporação de infraestrutura urbana (VILLAÇA, 1986; MARICATO, 1996; 2000; 

SANTOS, 2013; BONDUKI, 2013; ROLNIK, 2015; KOWARICK, 2017; 2019).  

 A ocupação de terras, segundo Ermínia Maricato (2000, p. 152), é uma questão 

estrutural e inerente à urbanização brasileira, consequência de uma ação insuficiente 

do Estado e fomentada pelo mercado imobiliário segregador. Ainda segundo a autora, 

esse processo de urbanização excludente e segregador tem como principais 

características: a industrialização com salários reduzidos que não incluem o custo da 

moradia; gestões municipais que centralizam os investimentos públicos em áreas 

privilegiadas da cidade; e aplicação arbitrária da legislação, tolerando a ocupação 

irregular em determinadas áreas da cidade, ou seja, nas regiões periféricas. 

 Para Milton Santos (2013, p. 106), “havendo especulação, há criação mercantil 

da escassez e acentua-se o problema do acesso à terra e à habitação”. Conforme o 

autor, a associação entre deficit habitacional e especulação imobiliária induzem a 

população de baixa renda a ocupar as áreas mais distantes e esse processo é 

retroalimentado. Essas áreas periféricas, ou “cidade social”, não são dotadas de 

serviços públicos, que se concentram nas áreas mais bem localizadas, ou a “cidade 

econômica”, ampliando as diferenças entre essas duas cidades. A formação das 

cidades brasileiras, independentemente do tamanho, é caracterizada por um 

problema estrutural, em que causa e consequência se impulsionam, em um ciclo 

vicioso sem fim (SANTOS, 2013). 

 Nesse sentido, concordamos com Maricato (2000) e Santos (2013) no sentido 

de que o problema da urbanização brasileira é estrutural. Ele é decorrência de uma 

produção imobiliária especulativa que fomenta a ocupação de áreas irregulares em 

áreas distantes e uma atuação pífia do Estado que dissimula suas ações em prol de 

uma cidade segregada. Consideramos ainda que para equacionar a questão da 

moradia e dos assentamentos precários, a política habitacional deverá ser tratada 

como política estruturante, sem que ocorram intermitências e quebras tão drásticas 

entre as mudanças de governos. 

 Em prol da ideologia da casa própria, o governo militar (1964-1986) cria o BNH 

― empresa pública brasileira, com o intuito de promover o desenvolvimento 

econômico, com a geração de novos empregos, o fortalecimento do setor da 

construção civil e a eliminação das favelas por meio de políticas de desfavelamento 

implementadas pelas prefeituras. Os recursos para constituir o Sistema Financeiro de 
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Habitação (SFH) foram provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) ― a poupança compulsória ―, e o Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo (SBPE) ― a poupança voluntária. Os recursos do FGTS eram voltados 

para a construção de baixa renda e o SBPE destinado à classe média (VILLAÇA, 

1986; MARICATO, 1996; BONDUKI, 2008).  

 A estrutura formada pelo BNH e pelo SFH teve o intuito de promover a 

habitação popular em larga escala. Contudo, para Villaça (1986), o objetivo principal 

do BNH nunca foi promover a casa própria e sim promover a acumulação por meio da 

casa própria. O autor (VILLAÇA, 1986, p. 32) ainda esclarece que a instauração do 

BNH determina uma nova fase na política habitacional e no desenvolvimento 

econômico do Brasil, “caracterizada pela penetração do capital financeiro, 

representado pela associação entre o capital industrial e o capital bancário, no setor 

da moradia”. Em termos gerais, o BNH foi fundamental para a consolidação do 

mercado imobiliário especulativo (MARICATO, 1996). 

 Apesar de um discurso ideológico de promover o acesso à moradia para as 

classes mais baixas, o atendimento às famílias de até três salários-mínimos (SM) foi 

irrisório (VILLAÇA, 1986). Das 4,8 milhões de unidades habitacionais financiadas pelo 

SFH, somente um terço foi destinada a atender famílias com renda de até cinco 

salários-mínimos, ou seja, atendeu-se prioritariamente a classe média (MARICATO; 

1996). O programa também não previu a adoção de subsídios, contando com o retorno 

integral dos recursos investidos, o que excluiu a parcela mais necessitada da 

população. Além disso, o Programa não adotou soluções diversificadas para o 

atendimento habitacional, focando exclusivamente na aquisição da casa própria, o 

que o torna inacessível para a maioria da população. Todos esses fatores, associados 

ao intenso crescimento urbano no período, influenciaram no aumento significativo do 

número de favelas e assentamentos precários, empreendidos por meio da 

autoconstrução (MARICATO; 1996; BONDUKI, 2008). 

 Segundo Gabriel Bolaffi (1976), o BNH não poderia responder a um problema 

que foi mal formulado, ou seja, a questão habitacional não pode ser equacionada pela 

produção de moradia em larga escala, se a origem do problema é a desigualdade 

social. O resultado da política do BNH foi o endividamento e a inadimplência tanto das 

famílias mais pobres como da classe média. Tanto o movimento de moradia, que 

reunia famílias sem acesso ao financiamento, quanto o Movimento Nacional dos 
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Mutuários, que agregava famílias de classe baixa e média, lançavam críticas ao 

propósito exclusivamente financeiro do Programa e a baixa qualidade das moradias 

entregues, que desgastaram a imagem do governo (BONDUKI, 2008; 2014). 

 Apesar de constituir uma política habitacional nesse período, o resultado do 

BNH foi o espraiamento das cidades com a construção de conjuntos imensos com o 

mesmo padrão arquitetônico, independente da região do país em que era 

implementado, com dotação de infraestrutura mínima e desarticulados do sistema de 

infraestrutura urbana. Em paralelo a esses gigantes conjuntos, a cidade informal 

crescia vertiginosamente e ambos conviveram com conflitos e violência decorrentes 

da precariedade e segregação urbana (MARICATO; 1996; BONDUKI, 2014). Diante 

de tantos problemas, essas áreas tornam-se prioridade nos anos subsequentes. 

 Nas décadas seguintes, após o fim da ditadura militar e a redemocratização do 

país, surgiram excelentes e criativas experiências em prefeituras e estados 

progressistas com poucos recursos, que se fossem apoiadas pelo Governo Federal 

poderiam ter sido muito mais eficazes. Segundo Bonduki (2014, p. 79), esse é um 

período de “utopia, quando se formou a base do regime democrático, que caracteriza 

o Brasil contemporâneo, construído de forma gradual e através de negociação 

política”. De acordo com o autor, apesar das divergências e oposições existentes entre 

os anos de 1986 e 2002, foram elaboradas políticas públicas transformadoras por 

meio de um modelo de gestão que incorporou a participação popular e o controle 

social. 

 Entre as experiências que se destacam nessa fase podemos citar os programas 

e projetos implementados pela gestão da prefeita Luiza Erundina em São Paulo (1989-

1992), como o Programa de Habitação de Interesse Social, a partir das propostas 

apresentadas pelos movimentos sociais. Esse programa culminou em intervenções 

que associavam a regularização urbanística à fundiária e que foram implementadas 

por empreiteiras contratadas para atuação em grandes áreas e por regime de mutirão 

para as áreas menores. Importante destacar que todas as obras eram realizadas com 

o envolvimento da população (SAMORA, 2010).  

 Essas propostas diferenciavam-se da política implementada pelo BNH, pois 

incorporavam as demandas da população e as incluíam em todo o processo. Contudo, 

como a gestão posterior do prefeito Paulo Maluf não deu continuidade aos programas 

de urbanização de favelas, muitas obras foram paralisadas sem que houvesse a 
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conclusão das melhorias propostas. Por exemplo, com a suspensão do programa de 

provisão habitacional, as famílias transferidas para alojamentos provisórios não foram 

atendidas por novos programas e esses espaços provisórios tornaram-se novas 

favelas (SAMORA, 2010). Esse é um bom exemplo para demonstrar como as 

descontinuidades das políticas habitacionais infligem à população contrariedades que 

poderiam ser evitadas caso houvesse uma política estruturada e ininterrupta. 

 Embora as ações municipais promovidas pelas prefeituras progressistas 

buscassem romper com a cadeia clientelista de atendimento aos mais pobres 

(SAMORA, 2010), as ações federais eram muito pontuais e não propuseram uma 

melhor articulação das políticas sociais ou uma política nacional de habitação, 

deixando a cargo dos municípios a resolução da problemática urbana e 

socioambiental. Diversos programas federais foram implementados entre 1980 e 

1990, como o Programa de Moradias Populares ou o Programa de Lotes Urbanizados, 

mas muitos culminaram em conjuntos inacabados ou imóveis vazios (DENALDI, 

2003).  

 Após extrema fragmentação e parcos investimentos realizados pelos governos 

que sucederam os militares, a política urbana de certa forma é reformulada no governo 

Fernando Henrique (1995-2002) e ainda são restabelecidos os financiamentos 

habitacionais (CARDOSO; ARAGÃO; JAENISCH, 2017). 

 De acordo com Adauto Cardoso, Samuel Aragão e Thêmis Jaenisch (2017, p. 

16-17), a política habitacional da gestão Fernando Henrique Cardoso (FHC) se 

estruturou da seguinte forma: (i) Os recursos do FGTS foram destinados a programas 

de saneamento e habitação para urbanizar as áreas degradadas (favelas) e seriam 

gestados pelos governos locais. As prefeituras ficariam com a responsabilidade de 

administrar os recursos determinados à habitação e os estados com os recursos para 

saneamento; (ii) Criação de programas que dão prosseguimento à municipalização da 

política habitacional, como o Programa Pró-Moradia, que opera com recursos do 

FGTS e o Programa Habitar-Brasil, com os recursos do Orçamento Geral da União, 

substituído posteriormente pelo Programa de Subsídio Habitacional que atendia 

famílias de até três salários-mínimos. (iii) Lançamento de programas que auxiliassem 

as famílias na aquisição de lotes, imóveis novos ou usados e materiais de construção 

para reformas e ampliações das moradias. O Programa Carta de Crédito FGTS foi 
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criado para atender a população mais pobre e a Carta de Crédito do SBPE buscou 

atender a classe média.  

 Outro programa deste período que merece destaque é o Programa de 

Arrendamento Residencial (PAR), lançado em 1999, voltado para a construção de 

unidades novas que seriam arrendadas às famílias com renda entre 3 e 6 salários-

mínimos, com a opção de aquisição posterior pela família mediante determinados 

critérios. Este programa possuía recursos de diferentes fontes, do FGTS e do 

Orçamento Geral da União (OGU) que se associavam ao Fundo de Arrendamento 

Residencial (FAR) e, dessa forma, possibilitou que houvesse uma importante 

inovação, o subsídio direto ao financiamento habitacional (DENALDI, 2003; 

BONDUKI, 2008; CARDOSO; ARAGÃO; JAENISCH, 2017). Ainda falaremos do 

Programa Habitar Brasil-BID, criado em 1999, e resultado de convênio com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) a fim de urbanizar favelas e qualificar as 

prefeituras no desenvolvimento de políticas urbanas e habitacionais. Como o 

Programa exigia que os municípios elaborassem uma documentação voltada para o 

desenvolvimento institucional, que incluía diagnóstico e plano de intervenção para o 

assentamento precário selecionado e, ainda, uma contrapartida financeira, a 

dificuldade operacional das prefeituras resultou em poucas contratações (DENALDI, 

2003; CARDOSO; ARAGÃO; JAENISCH, 2017).  

 Contudo, de acordo com Bonduki (2008), não houve uma mudança substancial 

na forma como a política nacional de habitação operou durante a gestão FHC, o que 

significa que a classe média continuou a ser privilegiada em detrimento das classes 

baixas. O autor esclarece que entre os anos de 1995 e 2003, “78,84% do total dos 

recursos foram destinados a famílias com renda superior a 5 SM), sendo que apenas 

8,47% foram destinados para a baixíssima renda (até 3 SM) onde se concentram 

83,2% do deficit quantitativo” (BONDUKI, 2008, p. 80). Ou, em números atuais, a faixa 

de renda até 3 SM representa 88,13% do deficit habitacional do Brasil para o ano de 

2020 (FJP, 2021a). Apesar da faixa de renda de até três salários-mínimos necessitar 

de atendimento subsidiado, o que podemos constatar da análise dos programas 

habitacionais implementados pelo Estado brasileiro é que essa faixa de renda é a 

menos beneficiada até então. Maricato (2011) salienta que o governo FHC de forma 

arbitrária ou não, seguiu as diretrizes do Consenso de Washington e trocou o Estado 
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por um Estado liberal, assentindo com a transferência de ativos do governo federal 

para o mercado, ou seja, enfraqueceu o Estado em benefício do mercado. 

 Retomando a questão da reforma urbana, em 1988 a Constituição Federal 

(CF), incluiu os artigos 182 e 183 no Capítulo da Política Urbana com a finalidade de 

assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana (BRASIL, 1988), regulamentados somente em 2001 com a aprovação do 

Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). Essas são conquistas do Fórum Nacional de 

Reforma Urbana4 (FNRU), que reuniu as lutas e reivindicações pelo Direito à Cidade 

e justiça social e urbana (MARICATO, 2011), e que culminaram com a criação do 

Ministério das Cidades em 2003 e o Conselho Nacional das Cidades em 2004. 

 Em 2003, Lula assume a Presidência da República e passa a colocar em prática 

a proposta de política habitacional desenvolvida no Projeto Moradia (INSTITUTO 

CIDADANIA, 2000). O Ministério das Cidades integrou as áreas de habitação, 

saneamento, transportes urbanos e planejamento territorial, conforme preconizado no 

Projeto Moradia, possibilitando uma abordagem integrada da questão urbana, o que 

representa um enorme crescimento se comparado à forma fragmentada como as 

políticas urbana e habitacional foram realizadas pelos governos anteriores (BONDUKI, 

2008). 

 Nesse sentido, no âmbito das políticas urbana e habitacional, durante os 

governos Lula e Dilma (2003-2016) são criados o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS), com o intuito de criar políticas e programas habitacionais 

para atender famílias de baixa renda; o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social (FNHIS), que concentra os recursos para os programas de habitação de 

interesse social e o respectivo Conselho Gestor do FNHIS (BRASIL, 2005); a Lei 

Nacional de Saneamento Básico em 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

tema; o Plano Nacional de Habitação, que define estratégias para equacionar a 

problemática habitacional do país em um período de 15 anos (BRASIL, 2010); e a 

Campanha do Plano Diretor Participativo (2005-2006) para apoiar os municípios na 

 

4 O Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU) é um movimento nacional criado em 1987 constituído 
por movimentos populares, sociais, ONGs, associações de classe e instituições de pesquisa com o 
objetivo de lutar por políticas públicas voltadas para a promoção da reforma urbana no Brasil (FNRU, 
2021). Disponível em: https://forumreformaurbana.org.br/quem-somos/. Acesso em: 29 abr. 2021. 
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elaboração de planos diretores, entre muitas outras ações desenvolvidas durante seus 

governos (CARDOSO; ARAGÃO; JAENISCH, 2017). 

 O Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC), iniciado em 2007, foi 

responsável por dar magnitude às políticas de urbanização de favelas, antes 

promovida principalmente pelos estados e municípios, ampliando e facilitando o 

acesso aos recursos pelos governos locais. Até 2017, cerca de 30 bilhões de reais 

foram repassados a 1.058 municípios localizados em diferentes regiões do Brasil para 

investimentos em programas de urbanização de favelas (CARDOSO; DENALDI, 

2018). 

O PAC-UAP não se restringiu às obras de urbanização de favelas e contemplou 

ações integradas de habitação, saneamento e inclusão social, englobando a 

elaboração de projetos, construção de unidades habitacionais, assessoria técnica, 

readequação de moradias precárias, lotes urbanizados e participação popular. O 

modelo de intervenção proposto foi a urbanização integral, que abrange infraestrutura 

urbana (saneamento, pavimentação, redes de energia elétrica e iluminação pública); 

requalificação ambiental; adequação e construção de novas unidades habitacionais; 

equipamentos sociais; e regularização fundiária. Importante destacar que o Programa 

condicionou o repasse à manutenção de um maior número de unidades no próprio 

local. No caso de remoções, as famílias deveriam ser preferencialmente transferidas 

para áreas próximas (BRASIL, 2010b). 

Entretanto, o balanço do PAC-UAP realizado em 2012 demonstrou que havia 

um número razoável de obras paralisadas, tendo como principais motivos a 

necessidade de reprogramação para adequação dos contratos e dificuldades com as 

empresas contratadas (CARDOSO; DENALDI, 2018). Os autores ponderam que “é 

preciso compreender a natureza das obras de urbanização que se caracterizam como 

processos longos de intervenção e para as quais, muitas vezes não é possível impor 

celeridade” (CARDOSO; DENALDI, 2018, p. 34). No entanto, deve-se discutir qual a 

prioridade dos programas de urbanização de favelas na Política Urbana e, ainda, a 

necessidade da Política Nacional de Habitação se tornar uma política estruturante 

com mais recursos e menos interrupções na implementação de seus projetos e obras. 

No município de Curitiba, boa parte dos contratos firmados com recursos do 

PAC foram reprogramados, priorizando-se a relocação das famílias dos 

assentamentos para conjuntos habitacionais em bairros distantes em vez de dar 
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continuidade no planejamento inicial de urbanização no local (SILVA; VASCO; 

TEIXEIRA, 2018). 

Dos quatro assentamentos precários pesquisados, somente a Vila Zumbi não 

foi contemplada com recursos do PAC-UAP uma vez que sua intervenção foi iniciada 

em 2003 com recursos do Governo Estadual e, posteriormente, também recebeu 

recursos do Programa Habitar Brasil-BID (COHAPAR, 2012). A Vila Parolin 

(CURITIBA; COHAB-CT; IPPUC, 2007), localizada na região central de Curitiba foi 

uma das áreas contempladas com financiamento do PAC-Projetos Prioritários de 

Investimentos (PAC – PPI) em 2007 e teve a urbanização interrompida em meados 

de 2014 por falta de recursos. Na retomada, priorizou-se a conclusão dos conjuntos 

habitacionais construídos para relocar as famílias removidas principalmente de áreas 

de risco para bairros periféricos. A Vila Torres, outra ocupação precária situada 

próximo ao centro de Curitiba, foi contemplada com a construção de 90 unidades 

habitacionais em local contíguo (Vila Prado) e 55 casas em bairro distante para 

atendimento das famílias de área de risco. Contudo, as obras iniciadas em 2007 foram 

concluídas somente em março do ano de 2020 (COHAB, 2020). Por último, a 

urbanização e regularização fundiária do assentamento Guarituba, o maior 

assentamento precário do Estado do Paraná, está em andamento, entretanto, com a 

diminuição dos recursos do PAC, as obras de infraestrutura urbana e a execução de 

parques para compensação ambiental estão sendo implantadas a passos bem lentos 

(COHAPAR, 2012; PRESTES, 2018). A apresentação da urbanização dos quatro 

assentamentos será realizada no Capítulo 4. 

Em 2009, o governo lançou o Programa Minha Casa, Minha Vida ― PMCMV 

(BRASIL, 2009) e ocorre uma mudança na forma como os programas do Ministério 

das Cidades vinham se desenvolvendo. O PMCMV foi idealizado pelos Ministérios da 

Casa Civil e da Fazenda em entendimento com os setores imobiliário e da construção 

civil, sendo considerado, sobretudo, um programa econômico em resposta à crise 

econômica global de 2008. O Programa objetivava alavancar o número de empregos 

e investimentos no setor da construção civil e atender famílias de até 10 salários-

mínimos (MARICATO, 2011; ANTONUCCI; SAMORA, 2016; SANTOS JÚNIOR; 

DINIZ; SAULE JÚNIOR, 2020).  

A forma como o PMCMV foi idealizado contrapôs os princípios do SNHIS, que 

elegia a gestão dos programas e projetos pelo setor público. O PMCMV também 
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desconsiderou o acúmulo de discussões em torno do Plano Nacional de Habitação 

(BRASIL, 2010a) e do Projeto Moradia (INSTITUTO CIDADANIA, 2000), que 

pautaram a gestão nacional desde 2003 (ANTONUCCI; SAMORA, 2016; CARDOSO; 

ARAGÃO; JAENISCH, 2017). Se no PAC-UAP as prefeituras eram responsáveis pelo 

desenvolvimento dos projetos, no PMCMV o protagonismo passou para o setor 

privado, diminuindo sobremaneira a capacidade dos municípios de decidirem, por 

exemplo, a localização dos conjuntos habitacionais. Ao transferir a gestão dos 

conjuntos habitacionais às empreiteiras, o PMCMV intensificou o processo de 

periferização das cidades (CARDOSO; ARAGÃO; JAENISCH, 2017). 

Em relação à inserção dos conjuntos habitacionais produzidos pelo PMCMV 

nas cidades, Maria Beatriz Rufino (2015) acredita que o Programa contribui para a 

conurbação das regiões metropolitanas e para a concordância com a metropolização 

do deficit. Os dados levantados em 2011 demonstram que das contratações efetuadas 

em regiões metropolitanas, em torno de 65% localizavam-se nos municípios 

periféricos (RUFINO, 2015). Ainda de acordo com Rufino, a implementação de 

empreendimentos mais distantes do núcleo garante maiores lucros para o setor 

privado ao adquirir terras por um menor custo em detrimento das famílias atendidas 

que são deslocadas para regiões carentes de serviços públicos e infraestrutura urbana 

e oferta de empregos. Os empreendimentos foram realizados com um modelo 

construtivo convencional e padronizado, independente da região do país, 

principalmente no que se refere ao atendimento à faixa 1, que atende famílias com 

renda até R$ 1.800,00 (RUFINO, 2015). 

Contudo, um dos grandes méritos do Programa foi o subsídio quase integral 

para famílias com renda de até três salários-mínimos, algo inédito na política nacional 

de habitação, que também ampliou o acesso aos recursos do FGTS para as famílias 

com renda de três a cinco salários-mínimos. O PMCMV representou 30% do número 

de moradias produzidas no país entre os anos de 2010 e 2016 (SANTOS JÚNIOR; 

DINIZ; SAULE JÚNIOR, 2020). O programa continuou vigente até o lançamento do 

Programa Casa Verde e Amarela (PCVA) em 2020. A política habitacional 

implementada após 2016, ou o desmantelamento do que foi produzido até então, será 

aprofundado no tópico seguinte. 

Em síntese, ao analisar brevemente os programas habitacionais 

implementados no Brasil entre os anos de 1930 a 2016, verificamos que ocorreram 
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muitas descontinuidades e interrupções decorrentes de mudanças de governo ou de 

prioridades, ou ainda pela escassez de recursos destinados à implementação dos 

programas. Essas intermitências e mudanças de direcionamento impactaram de 

diferentes formas a vida dos moradores das áreas afetadas, seja pelo deslocamento 

para áreas cada vez mais distantes dos centros urbanos, seja pelo fato das 

interrupções das intervenções intensificarem os processos de vulnerabilidade social e 

marginalidade urbana.  

Outro ponto a ser destacado é o fato de haver, historicamente, poucos 

programas que beneficiem as famílias com renda de até três salários-mínimos, a maior 

parcela da população presente no deficit habitacional. Com exceção de programas de 

urbanização de favelas, que contemplam moradores com diferentes rendas, o único 

programa de provisão habitacional que realmente contemplou essa faixa de renda foi 

o PMCMV. Destacamos a modalidade MCMV Entidades, que atende exclusivamente 

a Faixa 1 do Programa. Essa modalidade foi desenvolvida com produção 

autogestionária e gerida diretamente pelos movimentos de moradia e, apesar dos 

limites orçamentários e dificuldades operacionais, apresentou um bom desempenho 

durante sua vigência (RIZEK; AMORE; CAMARGO, 2014; SANTOS JÚNIOR; DINIZ; 

SAULE JÚNIOR, 2020). 

Essas descontinuidades impactam a população afetada, uma vez que as obras 

de urbanização geram expectativas nos moradores de assentamentos precários de 

que suas vidas e o espaço que ocupam na cidade sejam transformados. Para 

Lacarrieu (2018), no imaginário social dos moradores de assentamentos precários, 

desenha-se o desejo de viver em um espaço melhor, mais bonito, parecido com os 

bairros de classe média, possibilitando a ascensão social. Se essa mudança fica 

incompleta, com a interrupção e morosidade das intervenções, quais as soluções 

propostas pelos moradores? Qual a relação de confiança ou de desconfiança é 

construída entre a população afetada e o poder público?  

Pretendemos aprofundar essas indagações nos capítulos seguintes, sobretudo 

no Capítulo 5, em que abordaremos as pesquisas realizadas com moradores e 

lideranças dos quatro assentamentos e, dessa forma, intencionamos trazer alguma 

luz sobre a percepção dos moradores de assentamentos precários em relação ao 

impacto das descontinuidades dos programas e políticas habitacionais desenvolvidos 

pelo Estado. 
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2.3 RETRATO ATUAL DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO NO BRASIL: DÉFICITS E 

NECESSIDADES 

 

Todos os avanços e direitos obtidos nas últimas décadas passam por um 

desmantelamento, sobretudo após a crise política que se instaurou em 2014, 

culminando no golpe de 2016 contra a presidenta Dilma5. Essa crise atingiu a política 

urbana e habitacional e demais políticas públicas. Há uma fragilização da participação 

social e dos direitos humanos, o que recrudesce a intolerância e a desigualdade social, 

impactando as cidades brasileiras (SANTOS JÚNIOR; DINIZ; SAULE JÚNIOR, 2020). 

A Política de Habitação, que vinha se consolidando no Brasil, passa por alterações 

significativas, com a diminuição do repasse de recursos para projetos em andamento. 

Dessa forma, para a análise da política habitacional implementada após o golpe, no 

período governado pelo Presidente Michel Temer (2016-2018) e pelo atual Presidente 

Jair Bolsonaro (2019-2022), aplicaremos o conceito de necropolítica desenvolvido por 

Achille Mbembe (2016).  

Mbembe (2016) desvela os conceitos de biopoder e soberania de Michel 

Foucault e estado de exceção de Giorgio Agamben e demonstra como as formas 

contemporâneas de poder modificam os elos entre resistência, sacrifício e terror. Para 

o autor, “viver sob a ocupação tardo-moderna é experimentar uma condição 

permanente de ‘estar na dor’” (MBEMBE, 2016, p. 146). Segundo ele, a necropolítica 

é o uso da soberania e do poder social e político para decidir quem permanece no 

sistema político capitalista e quem pode ser desprezado. Nesse caso, a definição dos 

excluídos perpassa pela divisão racial e de classes. No Brasil, a concentração maior 

de excluídos encontra-se nas favelas e nos conjuntos habitacionais, muitas vezes 

provenientes de programas de reassentamento. Estes espaços são formados pela 

camada social mais pobre da sociedade brasileira, com alta concentração de 

subempregados e trabalhadores informais, onde convergem processos de 

vulnerabilidade socioambiental, segregação, pobreza e marginalidade urbana (SILVA, 

2009; VALLADARES, 2013). Assim, a problemática socioambiental e urbana 

presentes nesses espaços torna ainda mais dramática a visualização da 

 

5 Em 2016 o governo eleito democraticamente sofreu um golpe de Estado “sob o pretexto de equilibrar 
as finanças governamentais mediante a exclusão de pobres do orçamento público” (POCHMAN, 2020, 
p. 136). 



53 

   

desarticulação da política habitacional e demais políticas públicas. Com isso, entende-

se que existe um projeto para esse desmonte que, intencionalmente, atinge a 

população de baixa renda. 

Retomando a compreensão sobre necropolítica e como ela opera, Mbembe 

(2016) esclarece que a autoridade desse modo de governar nem sempre é única e 

que a governança não ocorre de modo simplificado, resultando em diferentes formas 

de gerir, que se sobrepõem e se entrelaçam de maneira inconclusiva e dissimulada. 

Ou seja, essa forma de domínio propositalmente confunde e atua de forma velada, 

escondida, dificultando a compreensão de suas reais intenções e manifestações 

contrárias a sua forma de governar.  

As políticas neoliberais, segundo Clara Valverde (2016), intencionam a morte 

ao deixar a população morrer à míngua por meio de políticas de austeridade e 

exclusão social e, por isso, ela a denomina como necropolítica neoliberal. De acordo 

com a autora (VALVERDE, 2016), as pessoas incluídas no capitalismo se sentem 

confortáveis a tal ponto de não se rebelarem contra o recrudescimento das políticas e 

com o aumento do número de excluídos do sistema, pois não há uma identificação 

com o outro. E essa divisão na sociedade é benéfica ao sistema, ao mesmo tempo 

que o neoliberalismo é o indutor da segmentação social. O regime impõe suas 

restrições de forma sutil, uma violência velada que interrompe muitas vidas por meio 

de políticas públicas insuficientes que não protegem as pessoas mais vulneráveis 

(VALVERDE, 2016).  

Nesse sentido, trazendo a discussão para o desmonte das políticas sociais 

promovido a partir de 2016, percebemos que as camadas mais pobres, que dependem 

dos programas de assistência social para sua sobrevivência, são as mais atingidas, 

uma vez que os cortes ocorrem primeiramente nestes programas. Os programas de 

urbanização de favelas e de produção habitacional também são afetados pelos cortes 

promovidos pelo governo brasileiro, como veremos mais adiante. 

O Brasil, de acordo com Marcio Pochmann (2020, p. 138), é um país “com 

significativos constrangimentos à modernização inclusiva, a trajetória capitalista se 

configurou no Brasil pela apartação de imensas parcelas da sociedade, tendo a gestão 

da exclusão social fomentada por distintas iniciativas governamentais”. De acordo 

com o autor (POCHMANN, 2020), anteriormente aos governos Lula e Dilma, somente 

na administração de Getúlio Vargas as políticas sociais haviam ganhado expressão 
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com políticas distributivas de renda. No período compreendido entre os anos de 2003 

e 2016 houve o enfrentamento da desigualdade social em perspectiva nacional, 

atingindo a população marginalizada. Foi nesse governo também que o Brasil saiu do 

Mapa da Fome e ampliou os direitos sociais (POCHMANN, 2020). Em relação às 

políticas habitacionais, o Ministério das Cidades lançou programas que atingiram 

milhares de famílias e beneficiaram inúmeras cidades, como o PAC – Urbanização de 

Favelas ou o Programa Minha Casa, Minha Vida. A despeito das críticas expostas a 

esses programas, principalmente ao PMCMV, o fato é que desde 2016 o que se 

propõe é a desarticulação dos programas habitacionais, em especial aos que 

beneficiam as famílias com renda até 3 salários-mínimos. 

No que concerne ao Mapa da Fome, o IBGE divulgou em 2020 uma pesquisa 

demonstrando que cerca de 5% da população brasileira em algum momento entre os 

anos de 2017 e 2018 passou fome, demonstrando um grande retrocesso e o impacto 

das políticas recessivas do governo atual na população mais pobre. A Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2017-2018 (IBGE, 2020) demonstra que a insegurança 

alimentar grave retornou aos lares de 10,3 milhões de brasileiros em determinados 

períodos entre referidos anos6. Ainda de acordo com o IBGE (2020), 36,7% dos 

domicílios do país ou 68,9 milhões de domicílios apresentaram algum grau de 

insegurança alimentar, o que representa 84,9 milhões de habitantes. A pesquisa 

também destaca que a maioria dos lares que apresentaram insegurança alimentar são 

chefiados por mulheres. 

A Fundação João Pinheiro ― FJP (2021a) publicou os resultados do deficit 

habitacional para os anos de 2016 a 2019 e apresenta nova metodologia para o 

cálculo dos resultados de modo a diferenciar o deficit habitacional (quantitativo) e 

inadequação de domicílios (qualitativo). Essa separação demonstra o reconhecimento 

da problemática habitacional e qualifica os dados para melhor aplicação nas políticas 

públicas. Segundo a FJP (2021b), a inadequação domiciliar indica o padrão de 

qualidade de moradia e o acesso aos serviços necessários para uma moradia ser 

 

6 Outra pesquisa realizada, agora no âmbito do projeto VigiSAN, demonstra que entre 2018 e 2020 a 
insegurança alimentar grave aumentou 27,6%, passando de 10,3 milhões para 19,1 milhões, ou seja, 
mais de 19 milhões de habitantes passam fome no Brasil. O estudo foi efetuado pela Rede Brasileira 
de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN) entre os dias 5 e 24 
de dezembro de 2020. Disponível em: http://olheparaafome.com.br/. Acesso em: 23 abr. 2021. 
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considerada adequada. Nesse sentido, nem sempre as moradias precisarão ser 

substituídas desde que os serviços necessários sejam disponibilizados.  

Por sua vez, o deficit habitacional reflete a carência de moradias, seja para 

reposição, no caso de moradias irrecuperáveis, seja para novas habitações, nas 

situações em que os domicílios são compartilhados ou coabitados (FJP, 2021b). 

Assim, na Tabela 1 apresentamos os números absolutos do deficit habitacional para 

o Brasil, de acordo com os componentes e a média da taxa de crescimento médio 

geométrico entre os anos de 2016 e 2019. Com base nos dados apresentados, é 

possível verificar o crescimento de 4,6% ao ano do componente de domicílios 

precários. Em relação ao componente de coabitação, houve uma diminuição entre os 

anos de 2016 a 2019 de 4,2%. Por último, o componente referente ao ônus excessivo 

com aluguel urbano obteve um aumento de 2,6% entre os anos de 2016 e 2019. 

 

Tabela 1. Deficit Habitacional de acordo com os componentes e taxa de crescimento médio (Brasil: 
2016-2019). 

Especificação 
Ano 

Média da Taxa 
de Crescimento 

2016 2017 2018 2019 2016-2019 

Habitação Precária 1.296.754 1.490.695 1.423.686 1.482.585 4,6% 

Rústicos 760.264 801.668 711.303 696.849 -2,9% 

Improvisados 536.490 689.027 712.383 785.736 13,6% 

Coabitação 1.546.103 1.527.259 1.400.701 1.358.374 -4,2% 

Cômodos 137.223 117.378 99.546 96.968 -10,9% 

Unidades Conviventes 1.408.880 1.409.882 1.301.155 1.261.407 -3,6% 

Ônus excessivo 
aluguel urbano 

2.814.391 2.952.708 3.045.653 3.035.739 2,6% 

Deficit Habitacional 5.657.249 5.970.663 5.870.041 5.876.699 1,3% 

Fonte: adaptado de Fundação João Pinheiro (2021a, p. 147). 

 

A Tabela 2 apresenta o Deficit Habitacional do Brasil por faixa de renda e por 

componente para o ano de 2019. Podemos observar que, para a faixa de renda de 

até um salário-mínimo, ocorre uma distribuição muito próxima entre o componente de 

domicílios precários e de ônus excessivo de aluguel, diferente do que demonstra a 

tabela com os números totais em que o componente de ônus apresenta cerca de 

50,00% do total em todos os anos. Também é para a faixa de renda até um salário-

mínimo que o total de deficit é maior, representando 41,53% do total para esta faixa, 
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seguida de 32,9% para a faixa de uma a dois salários-mínimos, 13,7 entre dois e três 

salários-mínimos e 11,9% para mais de três salários-mínimos (FJP, 2021a). 

 

Tabela 2. Deficit Habitacional por Faixa de Renda (Brasil – 2019). 

Especificação Componente 

Faixas de Renda 

Até 1 SM De 1 a 2 SM De 2 a 3 SM 
Mais de 3 

SM 
Total 

Brasil 

Precários 1.071.799 254.815 75.845 80.127 1.482.586 

Coabitação 179.196 304.739 253.995 620.445 1.358.375 

Ônus 1.189.599 1.373.025 473.115 - 3.035.739 

 Deficit 2.440.593 1.932.578 802.955 700.572 5.876.698 

Fonte: Fundação João Pinheiro (2021a, p. 143). 

 

Dois aspectos podem ser destacados a partir da análise do Deficit Habitacional 

apresentado pela FJP (2021a) e alguns dados apresentados aqui: o primeiro é que há 

um percentual considerável do componente ônus excessivo com aluguel urbano, 

representando em média 50% para todos os anos indicados. Os números 

demonstram, sobretudo na faixa de até um salário-mínimo, a dificuldade que uma 

parcela considerável da população tem para pagar mensalmente o aluguel de sua 

moradia. Caso essas não consigam pagar o aluguel, estão sujeitas a ordem de 

despejos7, sobretudo agora na pandemia de Covid-19 e o consequente aumento do 

número de desempregados. Esses dados também demonstram a ausência de 

programas de locação social que possam apoiar essa parcela da população. O 

segundo aspecto a ser destacado se refere ao percentual de 88,13% do deficit 

habitacional para as faixas de renda de até três salários-mínimos (41,53% até um SM; 

32,9% de um a dois SM e 13,7% de dois a três SM). Isso evidencia que as políticas 

públicas de habitação deveriam priorizar o atendimento para esta faixa de renda em 

programas e projetos implementados que fossem essencialmente subsidiados. 

Contudo, a partir de 2016, foram justamente os programas que contemplam 

essa faixa de renda que sofreram com a diminuição dos recursos e cortes dos 

governos. Desde 2018, o governo não efetua novas contratações para a Faixa 1 do 

 

7 A Campanha Nacional Despejo Zero: em defesa da vida no campo e na cidade é um apelo para que 
os governos, judiciário e proprietários cessem os despejos e remoções durante a pandemia de famílias 
que não possam arcar com os custos de sua moradia. A Campanha enfatiza a necessidade de políticas 
públicas que garantam o direito à moradia e à cidade a todos. Disponível em: 
https://www.campanhadespejozero.org/. Acesso em: 23 abr. 2021. 
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PMCMV, que atende famílias com renda de até R$ 2.000,00. O Ministério do 

Desenvolvimento Regional (MDR) informou que em 2020, 46% dos contratos do 

PMCMV apresentavam inadimplência, com atrasos de mais de três meses no 

pagamento de parcelas, sobretudo das famílias mais pobres, ou seja, na Faixa 1 

(OBSERVATÓRIO, 2020). Apesar de o MDR indicar a possibilidade de acordo com 

as famílias, a possibilidade de retomada dos imóveis é um risco para essas famílias. 

Sobre a continuidade dos programas do governo Dilma, o PAC – Urbanização 

de Favelas já havia sofrido interrupção no ano de 2014, contudo, o PMCMV, apesar 

de sofrer redução do repasse de recursos para a Faixa 1, continuou vigente até o 

lançamento do Programa Casa Verde e Amarela (BRASIL, 2021). Durante o governo 

Temer (2016-2018), o PMCMV priorizou o atendimento às famílias das Faixas 2 e 3 

do Programa. Dessa forma, verifica-se a redução dos subsídios diretos, que atendem 

significativamente a Faixa 1, e que já apresentavam diminuição desde o ano de 2015. 

A Modalidade Entidades, que compõe somente a Faixa 1 do PMCMV, ainda no 

governo Temer, passa por redução e restrição para novas contratações. Importante 

destacar que, embora a produção dessa modalidade seja exígua diante da produção 

gerada pelo Programa, sua continuidade representa a participação dos movimentos 

de moradia de forma autogestionária (RIZEK; AMORE; CAMARGO, 2014). Porém, 

com a extinção do PMCMV, essa modalidade deixou de existir (OBSERVATÓRIO, 

2020; SANTOS JÚNIOR; DINIZ; SAULE JÚNIOR, 2020; BRASIL, 2021). 

É também nesse período que o FGTS é direcionado como o principal recurso 

nas políticas habitacionais. No entanto, com as transformações nas políticas urbanas 

e habitacionais, a utilização do FGTS é bastante concorrida. Orlando Santos Júnior, 

Nelson Saule Júnior e Tânia Maria Diniz (2020) esclarecem que essas disputas 

internas podem ser vistas em quatro grandes vertentes: (i) o financiamento 

habitacional é direcionado para atender as camadas de renda superior, 

comprometendo o atendimento às famílias de baixa renda; (ii) fortalecimento de sua 

atuação de fundos de investimento; (iii) o FGTS é utilizado como provedor de liquidez 

na economia, de modo a apresentar um aparente crescimento econômico e; (iv) 

aprovado seu uso para empréstimos às Santas Casas, aproveitando-se de sua 

incumbência de seguridade social. 

Uma das primeiras mudanças do governo Bolsonaro foi extinguir o Ministério 

das Cidades e relocar todas as suas funções para o Ministério do Desenvolvimento 
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Regional. Em 2019, o governo extinguiu boa parte dos conselhos criados nos 

governos Lula e Dilma, entre os quais o Conselho da Cidade. O atual governo também 

investe na desarticulação e esvaziamento dessas instâncias e diminui intensamente 

a participação da sociedade civil e dos movimentos de moradia8 (SANTOS JÚNIOR; 

DINIZ; SAULE JÚNIOR, 2020).  

O PMCMV continuou em funcionamento, mas bastante reduzido e priorizando 

o atendimento das Faixas 2 e 3. Não houve movimento para atender as famílias de 

baixa renda, já desassistidas no governo Temer. Durante um primeiro momento não 

se soube exatamente qual seria a política habitacional do governo Bolsonaro, até o 

lançamento do Programa Casa Verde e Amarela (PCVA), em 2020, por meio da 

Medida Provisória nº 996/ 2020. O formato do Programa deixou muitas dúvidas, 

mesmo após a aprovação da Lei nº 11.118/ 2021 (BRASIL, 2021). Entretanto, alguns 

pesquisadores expressaram alguns comentários sobre o que é possível compreender 

sobre o formato do PCVA, apesar de muitas incógnitas, e, principalmente, o que se 

apresenta de forma velada. Com o lançamento desse Programa, o PMCMV é 

cancelado. Contudo, os conjuntos habitacionais que estão em obras passam 

automaticamente a integrar o PCVA (OBSERVATÓRIO, 2020; SANTOS JÚNIOR; 

DINIZ; SAULE JÚNIOR, 2020; ROLNIK, 2020; GUERREIRO & ROLNIK, 2020; 

BRASIL, 2021). 

O anúncio do PCVA teve o intuito de marcar o rompimento com o PMCMV. 

Ainda que o governo Bolsonaro mantenha vigentes o Plano Nacional de Habitação, o 

SNHIS9 e até a obrigação de os municípios elaborarem o PHLIS para terem acesso 

aos recursos do FNHIS. Sobre os méritos do PMCMV, Santos Júnior, Diniz e Saule 

Júnior (2020) destacam que o Programa oferecia um subsídio quase completo para 

as famílias pertencentes à Faixa 1, que representam o maior percentual de deficit 

habitacional. Ainda de acordo com os autores, entre 2010 e 2016 a produção do 

PMCMV representou em torno de 30% da produção habitacional do país. 

 

8 Segundo Santos Júnior, Saule Júnior e Diniz (2020), o governo Bolsonaro intencionou diminuir de 
700 para 50 o número de conselhos representativos com atuação na administração federal direta e 
indireta, muitos formados nos governos Lula e Dilma. 
9 O SNHIS foi criado pela Lei Federal nº 11.124/ 2005 do governo Lula e atualmente compete ao 
Ministério do Desenvolvimento Regional gerir esse sistema, entre outros órgãos e entidades que 
também o compõem. Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/habitacao/sistema-
nacional-de-habitacao-de-interesse-social. Acesso em: 24 abr. 2021. 
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Nesse sentido, a principal diferença ente os programas é a exclusão pelo PCVA 

do atendimento às famílias pertencentes à Faixa 1, que podiam ser construídas no 

PMCMV pelas empreiteiras ou pela Modalidade Entidades e depois eram repassadas 

aos beneficiários. Enquanto o PCVA exclui a Faixa 1 da população, o PMCMV 

possibilitava um subsídio que poderia chegar a 95%, de acordo com a renda familiar. 

O atendimento para essa faixa de renda ficou restrito às melhorias habitacionais ou 

regularização fundiária. O PCVA não prevê a urbanização de assentamentos 

precários e tampouco foi lançado outro programa que contemple a intervenção em 

ocupações irregulares. Foram previstas somente as melhorias habitacionais por meio 

de Assistências Técnicas para Habitação de Interesse Social (ATHIS), já incluídas na 

Lei Federal nº 11.888/ 2008 (BRASIL, 2008), e que ainda é implementada a passos 

bem lentos (OBSERVATÓRIO, 2020; ROLNIK, 2020; GUERREIRO; ROLNIK, 2020; 

BRASIL, 2008; 2021). 

No caso da regularização fundiária, o serviço será terceirizado às empresas 

que farão a intermediação de conflitos entre proprietários e moradores e, sobretudo, 

estabelecer os valores das parcelas e promover a retomada dos imóveis em caso de 

inadimplência (GUERREIRO & ROLNIK, 2020; BRASIL, 2021). Para Guerreiro e 

Rolnik (2020), se os programas sociais não garantirem a melhoria dos bairros 

populares, como a urbanização de assentamentos precários, e possibilitarem o 

despejo das famílias, qual o intuito de promover a regularização? Ainda de acordo 

com as autoras, o objetivo dessa ação é incluir parte considerável da população no 

mercado de crédito imobiliário mas acima de tudo, e isto não está dito na lei, mas 

pode-se ler nas entrelinhas, organizar o “terreno para securitização das dívidas, outro 

dos objetivos perseguidos pelo atual governo, com apoio da Caixa Econômica Federal 

(CEF)” (GUERREIRO & ROLNIK, 2020, s. p.). 

Diante dos fatos expostos, podemos constatar que as mudanças propostas não 

objetivam promover o direito à moradia e à cidade e sim excluir a parte mais vulnerável 

da população do atendimento aos programas e projetos implementados pelas políticas 

públicas de habitação. Ressaltamos que o deficit habitacional está substancialmente 

presente nos domicílios de até um salário-mínimo, justamente a parte mais 

desconsiderada do PCVA. Dessa forma, é bastante plausível relacionar as alterações 

em curso, decorrentes de modificações observadas a partir de 2016, mas sobretudo 

pelo governo atual, com o conceito de necropolítica (MBEMBE, 2016) e necropolítica 
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neoliberal (VALVERDE, 2016), uma vez que ao observar os programas e os projetos 

implementados, é possível perceber que o Estado se exime de assistir parte da 

população, considerada descartável, deixando-a perecer à míngua.  
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3 CARACTERIZAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E URBANA NO 

MUNICÍPIO DE CURITIBA E RMC 

Neste capítulo faremos uma análise sintetizada sobre a Região Metropolitana 

de Curitiba (RMC)10, de modo a compreender a dinâmica do aglomerado urbano, 

enfocando principalmente, a caracterização das políticas habitacionais e urbanas nos 

municípios de Curitiba, Colombo e Piraquara, onde estão situados os assentamentos 

analisados nesta pesquisa. 

Apresentaremos ainda um levantamento realizado sobre a revisão dos planos 

diretores dos municípios da RMC, salientando os Planos Locais de Habitação de 

Interesse Social (PLHIS) e as Zonas Especiais de Interesse Social, (ZEIS), que 

possuem diferentes nomenclaturas, de acordo com as especificidades de cada 

município.  

O que logramos observar dessa averiguação é que há grande nível de 

integração e interdependência entre os municípios da RMC, em especial os 

municípios do aglomerado urbano, onde estão incluídos os municípios que são objeto 

de nossa pesquisa. Devido a essa interdependência, as políticas de um município 

interferem na ocupação do município vizinho, em especial às políticas urbanas do 

município polo. Por outro lado, os órgãos responsáveis por coordenar ações conjuntas 

entre os municípios estão muito enfraquecidos ou seus programas e políticas 

implementados não conseguem congregar ações que modifiquem a realidade 

fragilizada tanto no nível social quanto ambiental. Essa inação intensifica o processo 

de segregação urbana e a precariedade socioambiental presentes no espaço urbano 

da metrópole, onde se encontram grandes riquezas tanto quanto profundas 

desigualdades sociais. 

 

 

 

 

10 A RMC foi institucionalizada em 1973 por Lei Federal e se constituiu inicialmente por 14 municípios 
(COMEC, 2006). Nos anos de 1990 foi conformada por 26 municípios e atualmente é composta por 29 
municípios, expandindo seus limites administrativos até os estados de São Paulo e Santa Catarina 
(MOURA, FIRKOWSKI, 2014). 
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3.1 A PRODUÇÃO DE LOCALIZAÇÕES NO ESPAÇO INTRA-URBANO E SEUS 

EFEITOS NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO METROPOLITANO 

 

Os atributos localização e deslocamento são objetos de disputa entre as 

classes sociais e apropriados pelas classes dominantes para obter a dominação do 

espaço urbano (VILLAÇA, 2015). De acordo com Villaça (2012), o espaço por si só 

não pode ser considerado um produto, pois não é fruto do trabalho humano, somente 

quando o espaço se associa à localização é que transfere valor de uso à terra urbana. 

A esta associação, Villaça (2012) designa de “terra-localização”11. O atributo terra-

localização não pode ser reproduzido uma vez que sua identidade é única no espaço. 

Isto torna sua distribuição desigual e antagônica (VILLAÇA, 2015).  

O conflito decorre das escolhas realizadas por sua localização. As classes 

dominantes escolhem para si as terras mais bem localizadas e providas de 

infraestrutura urbana e, para os pobres, como não há possibilidade de escolha, são 

oferecidos os terrenos mais distantes, muitas vezes sem infraestrutura adequada e 

que requerem um maior deslocamento para se chegar ao trabalho, por exemplo. 

Villaça (1986, p. 53) esclarece que é formada uma estrutura de preços e que, por ela, 

há “uma distribuição das vantagens e desvantagens da cidade, de suas qualidades e 

de seus defeitos, todos estes socialmente produzidos, porém privadamente 

apropriados através da localização pela qual se paga”. Essa distribuição desigual no 

espaço urbano, proveniente da disputa de classes sociais produz um processo 

denominado segregação urbana.  

Segundo Villaça (1998), o espaço intra-urbano é profundamente heterogêneo 

e se estrutura, essencialmente, pelas formas de deslocamento do ser humano, quer 

seja no seu deslocamento casa/ trabalho, como portador da sua força de trabalho, 

quer seja no deslocamento proveniente das necessidades de consumo (lazer, escola, 

comércio). Contudo, para o autor, a acessibilidade é o fator fundamental na produção 

de localizações urbanas. Ou seja, para que a terra-localização se torne um produto 

acessível, é necessário que o espaço urbano seja dotado de redes de infraestrutura 

que tornem o deslocamento diário do ser humano possível. Como as melhores 

 

11 O conceito terra-localização se origina dos termos terre matière e terre capital, decorrentes da teoria 
de Karl Marx (VILLAÇA, 2015). 



63 

   

localizações são aquelas que possuem total acessibilidade, elas são objeto de intensa 

disputa entre as classes sociais e, obviamente, as classes dominantes exercem seu 

poder para a obtenção desses espaços privilegiados. 

 Para Rosa Moura (2010), as desigualdades existentes nas cadeias de 

produção regional, provenientes de uma modernização econômica extremamente 

diversificada, intensificam as diferenças ente os municípios participantes dos arranjos 

urbanos-regionais. A concentração e a polarização desses arranjos fazem com que 

alguns municípios se tornem os ganhadores e os outros municípios, tidos como 

ineficientes e pouco competitivos, sejam considerados perdedores e fiquem com o 

ônus do crescimento regional desigual (MOURA, 2010). Segundo a mesma autora 

(MOURA, 2010, p. 477), “os indicadores de ótimo desempenho econômico, social e 

institucional não refletem processos capazes de impulsionar a inserção de todos os 

municípios que se agregam na aglomeração”, muito menos “alçar a uma condição de 

desenvolvimento a totalidade do território”. Os municípios desprovidos de articulação 

ou de capacidade de desenvolvimento ficam dependentes dos municípios mais 

desenvolvidos ou completamente à margem (MOURA, 2010), sem capacidade de 

avançar por seus próprios meios e equacionar os problemas advindos do ônus dessa 

interdependência. 

 A condição observada por Moura (2010) para muitas regiões do Brasil 

pode ser vista no aglomerado metropolitano de Curitiba. Neste mesmo sentido, Moura, 

Delgado e Cintra (2014) reconhecem que a contribuição das políticas estaduais de 

desenvolvimento e planejamento urbano reforçaram a concentração do capital e 

colaboraram na configuração de espacialidades em diferentes regiões do Estado do 

Paraná, como o aglomerado urbano de Curitiba. 

 

3.2 REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E O AGLOMERADO URBANO 

 

Esta pesquisa busca compreender como ocorre essa diferenciação no espaço 

intra-urbano (VILLAÇA, 1998) da Região Metropolitana de Curitiba por meio da 

averiguação da implementação de programas de urbanização de favelas em quatro 
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assentamentos consolidados existentes em três dos quatorze municípios que formam 

o aglomerado metropolitano de Curitiba12, representados na Figura 2. 

 

Figura 2. Configuração da RMC, com destaque para o aglomerado urbano e os assentamentos 
pesquisados. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados da COMEC (2012). 

 

12 O aglomerado metropolitano ou Núcleo Urbano Central (NUC) é formado por 14 municípios da RMC 
(Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, 
Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São 
José dos Pinhais) que formam uma mancha urbana contínua, com padrão de ocupação semelhante, 
onde se concentra a dinâmica regional mais acentuada (COMEC, 2006). 



65 

   

A RMC é a 9a região mais populosa do Brasil e possui 3.654.960 habitantes. O 

município de Curitiba conta com uma população estimada de 1.933.105 habitantes, 

que representa 52,89% de toda a RMC (IBGE, 2019). Sua configuração é bastante 

heterogênea e conforma-se por: 

 

[…] uma aglomeração metropolitana na porção central, fortemente 
concentrada, urbanizada, densa, continuamente ocupada, que contrasta com 
porções caracteristicamente agrícolas, ao sul, e com municípios integrantes 
da região do Vale do Ribeira, ao norte, marcados por carências econômicas 
e sociais. Além dessa aglomeração metropolitana, o território institucional da 
RMC abriga ainda uma pequena aglomeração urbana, ao sul, centrada nos 
municípios Rio Negro-PR e Mafra-SC, e uma ainda menor, ao norte, que 
articula as áreas urbanas de Adrianópolis-PR e Ribeira-SP (MOURA; 
FIRKOWSKI, 2014, p. 23). 

 

Com o intuito de conjugar as questões comuns a todos os municípios da RMC 

o Governo Estadual criou em 1974 a Coordenação da Região Metropolitana de 

Curitiba (COMEC)13. Em 1978, o Plano de Desenvolvimento Integrado da RMC (PDI) 

foi concebido e enfocou, principalmente, a preservação dos recursos hídricos e do 

meio ambiente, ao definir a porção leste como área prioritária de preservação; a 

geração de riqueza, otimizando a exploração mineral, agropecuária e o 

desenvolvimento industrial e, ainda, traçou diretrizes para o crescimento urbano 

ordenado (COMEC, 2006). Nesse sentido, conforme Stroher (2017), o principal 

objetivo do plano era minimizar e redistribuir os efeitos do processo de concentração 

urbana de Curitiba e seu impacto nos demais municípios. A preocupação exposta pelo 

PDI é que o estruturado planejamento urbano de Curitiba estimulou a ocupação das 

áreas periféricas da RMC, uma vez que os municípios possuíam uma legislação mais 

permissiva e fragmentada (COMEC, 2006).  

No entanto, nas décadas de 1980 e 1990, a COMEC passou por grande 

desestruturação, chegando a quase ser extinta. Moura e Firkowski (2014) relatam que 

o órgão em nenhum momento instaurou uma estrutura participativa de governança na 

região metropolitana, não alterando a organização centralizadora formada em sua 

instituição. Nesse sentido, a inexpressiva atuação do principal órgão articulador da 

RMC, mesmo com esforços para coibir e corrigir a ocupação em áreas 

 

13  Em 1974 foi criada a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), responsável 
pelo planejamento integrado da região e pela elaboração de pesquisas, planos e projetos e, ainda, para 
fazer a articulação entre os municípios e o Governo Federal (COMEC, 2006). 
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ambientalmente protegidas, impossibilita que os planos propostos por ele 

reestabeleçam e corrijam processos de segregação urbana e vulnerabilidade 

socioambiental. 

Pelas características bastante divergentes entre os municípios da RMC, é 

importante destacar que essa pesquisa se concentra na compreensão do processo 

de formação do aglomerado metropolitano, tanto pelo nível de integração e 

interdependência que esses possuem com Curitiba, quanto pelo fato dos 

assentamentos estudados estarem localizados em municípios que fazem parte do 

aglomerado urbano: Curitiba, Colombo e Piraquara. 

 

3.3 NÍVEIS DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO AGLOMERADO 

URBANO 

 

A formação das regiões metropolitanas no Brasil teve um caráter político-

administrativo e não expressa o processo de metropolização brasileira. Os municípios 

pertencentes a essas regiões possuem diferentes níveis de integração e, por essa 

razão, a formação dos aglomerados urbanos difere da instituição dessas regiões, o 

que prejudica a análise dos processos de metropolização (OBSERVATÓRIO, 2012). 

O Observatório das Metrópoles (2012) realizou uma pesquisa em que 

identificou e avaliou os níveis e escalas de integração entre os municípios das regiões 

metropolitanas. O estudo utilizou indicadores a respeito do porte populacional, 

econômico, grau de urbanização, densidade, ocupação e mobilidade populacional, 

classificando-os em relação aos municípios polo como muito alto, alto, médio, baixo e 

muito baixo.  

Em relação à RMC, a pesquisa permite verificar quão diferentes são os níveis 

de integração entre os municípios e o polo, conforme retratado pela Figura 3. 

Entretanto, cabe destacar que quase 60% dos municípios possuem uma integração 

entre muito alto a médio, caracterizando o caráter metropolitano da RMC. Os 

resultados desse estudo contribuem para a compreensão dos diferentes níveis de 

integração entre os municípios no processo de metropolização e, ainda, ajudam a 

aferir a dinâmica urbana existente nessas cidades (OBSERVATÓRIO, 2012). 
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Figura 3. Níveis de integração da RMC. 

 

Fonte: Observatório (2012, p. 72). Elaboração: IPARDES; Observatório das Metrópoles (2012). 
 

Nessa perspectiva, é importante reconhecer o nível de integração entre os 

municípios incluídos em nossa pesquisa. Colombo possui o nível muito alto de 

integração com Curitiba e Piraquara possui o nível médio de integração com a capital, 

conforme verificado pelos indicadores de população, economia, grau de urbanização, 

densidade, ocupação e mobilidade populacional e sua relação entre os municípios. 

A Figura 4 apresenta o recorte do aglomerado metropolitano e a localização 

dos municípios e assentamentos precários objetos dessa pesquisa: Curitiba e os 

assentamentos Vila Parolin e Vila Torres, situados na região central do município; 

Colombo e a ocupação Vila Zumbi dos Palmares e Piraquara, onde encontra-se o 
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Guarituba. Nesse mapa estão representadas a mancha urbana do aglomerado 

metropolitano, a integração viária entre os municípios, as Unidades de Conservação 

e as Unidades Territoriais de Planejamento (UTPs). O Guarituba está incorporado na 

UTP Guarituba. 

 

Figura 4. Localização dos assentamentos pesquisados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base de dados da COMEC (2012).  
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Destaca-se que os assentamentos Vila Zumbi e Guarituba estão situados nas 

divisas e mais próximos do centro de Curitiba do que da própria sede de seus 

municípios. A respeito da interdependência entre a sede e os municípios periféricos, 

Polli (2007, p. 2) ressalta que “é necessário observar a periferia e compreender 

aqueles que foram destituídos dos benefícios da modernização e que se encontram 

inseridos na ‘ordem’ que corresponde ao risco ambiental, à segregação e à favela de 

periferia”. Os processos apontados são de difícil resolução, principalmente para os 

municípios menores, mais dependentes do polo, e que possuem baixa capacidade de 

articulação e de desenvolvimento. Essas questões possuem caráter regional e 

necessitam que as resoluções sejam conjugadas. 

 

3.4 AGLOMERADO METROPOLITANO DE CURITIBA: PRODUÇÃO DE 

ESPAÇOS DE MORADIA PERIFÉRICA 

 

O crescimento econômico da RMC impulsionou os fluxos migratórios do interior 

em direção ao aglomerado, também incentivado pela implementação do planejamento 

urbano de Curitiba, ambos os processos iniciados nos anos de 1960. Contudo, o 

planejamento urbano de Curitiba promoveu a valorização da terra urbana e da 

moradia, o que elevou os custos dos tributos locais, induzindo o crescimento da 

ocupação das famílias mais pobres nas áreas periféricas do município polo, 

irrompendo seus limites e ocupando as margens das cidades vizinhas (POLLI, 2006; 

MOURA; RODRIGUES, 2009; SILVA, 2014; STROHER, 2017; PRESTES, 2018). 

O capital produtivo da RMC, entre os anos de 1970 e 1990, em especial do 

aglomerado metropolitano, passou por intensas mudanças, com a vinda de 

importantes indústrias do setor metal-mecânico para municípios como São José dos 

Pinhais, Araucária e Curitiba. Acompanhando a concentração de investimentos no 

setor industrial, os setores de comércio e serviços também se concentraram no 

aglomerado, entretanto, com exceção de São José dos Pinhais, os demais municípios 

se projetaram como extensão de Curitiba e continuaram tendo como característica 

principal a função de cidades-dormitório (MOURA; RODRIGUES, 2009). A 

consolidação do polo automotivo se tornou vital para a economia paranaense, 

favorecendo principalmente Curitiba, bem como outros municípios do entorno 

(MOURA, FIRKOWSKI, 2014). 
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A periferia metropolitana formada entre os anos de 1950 e 1970 decorre 

principalmente da produção formal de loteamentos populares, com suas moradias 

erigidas por meio da autoconstrução (SILVA, 2014). Nesse mesmo período, segundo 

Madianita Silva (2014), um número considerável de loteamentos populares foi 

aprovado em áreas afastadas do núcleo urbano dos municípios do aglomerado, 

sobretudo no leste da RMC, em áreas ambientalmente protegidas. Como muitos lotes 

foram vendidos antes que o parcelamento fosse plenamente implementado, em sua 

maioria impróprios à ocupação, produziu-se nessas periferias espaços de grande 

carência urbana.  

A franja leste da Região Metropolitana abrange os municípios de Colombo, 

Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais e alguns fatores determinaram que a 

expansão urbana ocorresse nessa direção: (i) a ampla oferta de lotes mais baratos; 

(ii) pelas boas condições de relevo, com declividades menores que em outras regiões 

do aglomerado, ainda que passíveis de inundação pelo rio Iguaçu e principais 

afluentes, e; pela proximidade com o centro de Curitiba. A concentração populacional 

na franja leste provocou nos anos de 1980 um processo de conurbação entre os 

municípios de Colombo, Piraquara e São José dos Pinhais. Também é importante 

destacar que a porção territorial da franja leste da RMC é demarcada como área de 

proteção aos mananciais da Bacia do Altíssimo Iguaçu e garante cerca de 70% do 

abastecimento de água da população da Região Metropolitana de Curitiba 

(PRESTES, 2018). 

 Embora em um primeiro momento a implementação de loteamentos populares 

desobrigue o Estado a investir em políticas públicas de habitação, a longo prazo o 

custo de levar infraestrutura urbana a esses territórios longínquos, conjugado ao fato 

desses terrenos muitas vezes serem em encostas ou em áreas alagáveis, dificulta 

ainda mais a resolução dos problemas habitacionais e urbanos (KOWARICK, 2019). 

Kowarick (2019, p. 166) avalia que a implantação desse padrão de loteamentos 

em ampla escala reproduz “um padrão periférico de expansão urbana rarefeito, que 

não só aumenta os custos de urbanização, mas também gera modos de vida 

marcadamente desgastantes para aqueles que optaram por habitar nessas regiões”. 

O autor ainda afirma que a autoconstrução é um processo extremamente penoso, por 

consumir os finais de semana da classe trabalhadora e longo porque a finalização da 

moradia pode demorar décadas, por depender das economias das famílias e do apoio 
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de familiares para apoiar a construção. Essa forma de habitar, realizada com o esforço 

e com as horas que deveriam ser destinadas ao lazer, sobrecarrega a população mais 

pobre, já muito vulnerável. O Estado, que deveria dar suporte a essas famílias, prefere 

investir em áreas já bem servidas dos municípios, privilegiando as áreas das cidades 

habitadas pelas altas classes (VILLAÇA, 1998). 

No início da década de 1990, ocorre um aumento no número de domicílios em 

assentamentos irregulares tanto em Curitiba como nos demais municípios do entorno. 

Esse movimento tanto intensificou a ocupação de núcleos mais antigos como também 

foi observada a ocorrência de núcleos novos na região, apresentando 

simultaneamente movimentos de concentração e dispersão espacial (FIRKOWSKI & 

MOURA, 2014). De acordo com Prestes (2018), entre os anos de 1990 e 1994 ocorre 

o recrudescimento das ocupações irregulares em áreas ambientalmente sensíveis e 

fundamentais para a manutenção dos recursos hídricos da Bacia do Altíssimo Iguaçu. 

A ocupação de dois dos quatro assentamentos estudados ocorreu neste momento, a 

Vila Zumbi em Colombo e o Guarituba em Piraquara, ambos situados em áreas de 

preservação permanente, na franja leste da RMC. 

De acordo com Silva (2014), o caráter metropolitano da região consolida-se nos 

anos de 1990, após as bases se firmarem nas décadas de 1970 e 1980. A partir de 

então, a metrópole é incorporada “às mudanças observadas no regime de acumulação 

capitalista em escala mundial, a partir das quais se apresentou um novo ciclo de 

desenvolvimento econômico e aprofundaram-se as desigualdades socioespaciais” 

(SILVA, 2014, p. 66). Em relação às desigualdades sociais, verificou-se nos anos 2000 

que os municípios da RMC com maior nível de integração com o polo, incluindo 

Curitiba, acumulavam 74,4% do número total de famílias de baixa renda, o que 

dificulta o acesso à moradia por parte dessa população (MOURA; RODRIGUES, 2009, 

p. 69). Os municípios de Colombo e Piraquara eram alguns dos municípios do 

aglomerado que apresentavam esse grau elevado de pobreza.  

O último levantamento dos assentamentos precários realizado para o 

aglomerado metropolitano foi desenvolvido pelo Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), publicado em 2010. Podemos 

observar na Figura 5 uma maior concentração de assentamentos precários nas áreas 

periféricas de Curitiba e no seu entorno.  
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Fonte: IPARDES (2010, p. 10). Elaboração: IPARDES. 

 

O IPARDES (2010) relata a dificuldade em conseguir informações com os 

municípios da Região Metropolitana Integrada14. Dos 14 municípios somente 8 

 

14 A RMC Integrada também é formada por 14 municípios, como o NUC – que foi instituído pela 
COMEC. O que diferencia esse recorte é que somente são reunidos os municípios que possuem um 
nível de integração de muito alto a médio. São eles: Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande 

Figura 5. Assentamentos precários urbanos dos municípios da RMC. 
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entregaram informações que pudessem ser tabuladas de forma comparada entre eles 

e com dados de órgãos estaduais e federal. O Instituto ressalta que não foi possível 

trabalhar com os dados de Piraquara, pois suas informações eram relativamente 

desiguais em comparação aos dados levantados em outros municípios. Dessa forma, 

a pesquisa organizou dados dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, 

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Curitiba, Pinhais e 

São José dos Pinhais. 

A pesquisa do IPARDES averiguou que muito embora existam setores 

destinados a tratar da política habitacional no município, o entendimento sobre o que 

vem a ser assentamento precário ainda não está muito claro. Identificou-se no estudo 

a ausência de critérios objetivos para definir e temporizar os dados, tampouco existem 

métodos claros de como tratar a problemática habitacional de um modo geral. Com 

exceção dos municípios de Curitiba e Pinhais, os demais tiveram bastante dificuldades 

para fornecer as informações solicitadas. 

Antes dessa pesquisa, a COMEC (2006) realizou um estudo semelhante em 

1997 para toda a RMC, mapeando as ocupações irregulares e o número de unidades 

habitacionais existentes nos assentamentos. Elaboramos um comparativo, 

apresentado na Tabela 3, com o intuito de agregar as informações próximas de modo 

a verificar o aumento do número de assentamentos precários nesse intervalo de cerca 

de 10 anos, enfocando somente os municípios da RMC Integrada. Incluímos ainda o 

número de aglomerados subnormais e quantidade de domicílios cadastrados pelo 

IBGE para o ano de 2010. Não foi possível comparar o aumento geral dos 

assentamentos pela ausência de dados, principalmente na pesquisa mais recente. O 

que pudemos perceber foi o aumento significativo de assentamentos precários nos 

municípios de Curitiba, Campo Largo, Pinhais e São José dos Pinhais e uma retração 

em outros municípios que deixam dúvidas se houve uma diminuição ou se os dados 

apresentados estão incorretos.  

 

  

 

do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, 
Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais (IPARDES, 2010). 
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Tabela 3. Assentamentos precários na RMC Integrada 

Municípios da 

RMC 

Integrada 

População  

Censo 

IBGE 

(2010) 

Assentamentos Precários  

Aglomerados 

Subnormais 

Permanentes 

Censo IBGE 

(2010) 

Número de ocupações 

irregulares 

Número de  

unidades habitacionais 

Área 

ocupada (m²)   

(IPARDES, 

2010) 1997 2003/ 2009 1997 2003/ 2009 Aglo-

mera-

dos 

Domi-

cílios 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Almirante 

Tamandaré 
103.204 88 11,27 23 3,58 4.785 7,90 2.491 3,23 1.270.476,97 10 1.759 

Araucária 119.123 64 8,19 - - 1.621 2,68 - 0 - 3 759 

Campina Grande 

do Sul 
38.769 13 1,66 113 2,02 586 0,97 506 0,66 238.987,60 - - 

Campo Largo 112.377 53 6,79 89 13,84 1.719 2,84 3.627 4,70 2.869.377,29 6 766 

Campo Magro 24.843 9 1,15 10 1,53 730 1,21 636 0,82 464.342,11 2 146 

Colombo 212.967 92 11,78 37 5,75 6.274 10,36 3.283 4,25 1.382.464,76 4 1.265 

Curitiba 1.751.907 279 35,72 341 53,03 32.346 53,42 61.325 79,43 11.802.875,48 126 46.806 

Fazenda Rio 

Grande 
81.675 23 2,94 - - 1.567 2,59 - - - - - 

Itaperuçu 23.887 17 2,18 - - 566 0,93 - - - 2 422 

Mandirituba 22.220 3 0,38 - - 31 0,05 - - - - - 

Pinhais 117.008 24 3,07 39 6,07 2.241 3,70 - - 3.681.111,67 - - 

Piraquara 93.207 47 6,02 - - 4.259 7,03  - - - - 

Quatro Barras 19.851 - - - - 0 0 - - - - - 

São José dos 

Pinhais 
264.210 69 8,83 91 14,15 3.820 6,31 5.341 6,92 2.128.560,22 - - 

TOTAL 2.985.248 781 100,0 643 100,00 60.545 100,00 77.209 100,00 23.838.196,10 153 51.923 

Fonte: Adaptado pela autora a partir da elaboração de COMEC, 1997; IPARDES, 2010; IBGE, 2010. 
 

Para fazer essa averiguação, escolhemos como exemplo Colombo, objeto 

desta pesquisa. Em 1997 o município apresentava 92 assentamentos precários e no 

levantamento de 2010 foram identificados somente 37 assentamentos. Buscando 

mais uma fonte de dados para aferir as informações, consultamos o Sistema de 

Informações sobre Necessidades Habitacionais do Paraná (SISPEHIS)15, 

 

15 A consulta foi realizada no Sistema de Informações sobre Necessidades Habitacionais do Paraná 
(SISPEHIS), criado para tornar pública e acessível as informações referentes ao Plano Estadual de 
Habitação de Interesse Social (PEHIS). Disponível em: 
https://www.sistemas.cohapar.pr.gov.br/PEHISPUBLICO/formPrincipal.php?idFormPrincipal=TtLPhXt
=mPXM0LCCLLYCBP0CPQT66jLLJCGeNQn. Acesso em: 13 abr. 2021. 
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disponibilizado pela Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR). O 

levantamento realizado em 2016 informa que o município de Colombo possui 56 

favelas com 6.882 domicílios e no levantamento de 2010 foram encontradas 20 

favelas com 4.071 domicílios. Verificamos também no sistema as informações 

relativas à Piraquara, mas não encontramos nenhum dado sobre este município.  

Podemos aferir dessa busca e comparação com os levantamentos 

disponibilizados por diferentes órgãos estaduais que as informações para o município 

de Colombo, utilizado como exemplo, estão bastante desencontradas. De fato, como 

a própria COMEC ou o IPARDES relatam, há uma enorme dificuldade em sistematizar 

informações relativas aos assentamentos precários no aglomerado metropolitano. Os 

municípios ainda possuem grande dificuldade em produzir informações confiáveis 

sobre a precariedade habitacional que auxiliem na construção de uma política 

habitacional integrada. 

A produção dos espaços de moradia popular no aglomerado possui algumas 

peculiaridades. A periferia da metrópole foi formada pela ação de agentes privados, 

as favelas se consolidaram no polo e a produção de moradia pelos órgãos públicos 

ficou concentrada em Curitiba (SILVA, 2014). Silva (2014) alude ao fato dos 

investimentos do BNH serem destinados preferencialmente ao município de Curitiba, 

ao invés de haver uma distribuição mais igualitária entre todos os municípios da RMC. 

Raquel Rolnik (2015) chama a atenção para o fato de a consolidação dos 

assentamentos precários ser mediada e promovida principalmente pelo poder público. 

A implementação de serviços de infraestrutura, necessária para regularizar as 

ocupações e incorporá-las à cidade, é utilizada como moeda político-eleitoral em 

embates políticos (ROLNIK, 2015). Segundo a autora, “esse mecanismo tem sido 

fundamental para manter a desigualdade e o controle da cidade pelas elites, ao 

mesmo tempo que reproduz mandatos políticos, constituindo vastas bases eleitorais 

para os partidos” (ROLNIK, 2015, p. 181). A população mais pobre se torna refém de 

disputas e promessas políticas que oferecem a implementação dos serviços urbanos 

em partes, perpetuando, assim, o processo de dominação e mantendo a precariedade 

existente nesses locais. 

O PDI de 2006 elaborado pela COMEC destaca a “inexistência de uma política 

habitacional e social integrada” que atue mais no planejamento do que somente em 

ações pontuais (COMEC, 2006, p. 219). Veremos adiante que, até o início da 
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urbanização da Vila Zumbi dos Palmares em 2003, por meio do Programa Direito de 

Morar, os órgãos públicos da RMC não possuíam grande experiência em programas 

de urbanização de favelas. Além disso, não houve uma atuação contundente para 

fomentar uma política habitacional integrada que pudesse equacionar os problemas 

habitacionais da metrópole. 

A Lei de Mananciais da Região Metropolitana de Curitiba, aprovada em 1998, 

propiciou a regularização e urbanização do assentamento Guarituba. Entretanto, a 

urbanização do assentamento só foi efetivamente iniciada em 2007. A Vila Zumbi dos 

Palmares também foi beneficiada pela alteração da lei ambiental. Essa modificação 

propiciou que a COHAPAR iniciasse sua regularização em 2003, com recursos 

estaduais (COHAPAR, 2012). As outras duas áreas pesquisadas estão situadas na 

região central de Curitiba, se consolidaram nas décadas de 1950 e 1960 e se 

contrapõem a essa realidade periférica; contudo, os aspectos de segregação urbana 

e vulnerabilidade social e ambiental decorrentes do planejamento urbano 

implementado em Curitiba estão presentes e possuem semelhanças consideráveis 

com as outras duas áreas. 

Márcia Prestes (2018) sintetiza a atuação dos órgãos públicos responsáveis 

pelos programas de habitação e urbanização de favelas: a COHAB-CT, responsável 

pela produção de moradias em Curitiba, mas com atuação também na RMC e; a 

COHAPAR, responsável pela política habitacional do Estado: 

 

[…] a COHAB-CT dedicou-se às demandas do município de Curitiba, tendo 
um elemento presente na maioria das gestões: a periferização da população 
de baixa renda, ocorrida de forma intencional na política do desfavelamento 
das décadas de 1960 e 1970, atenuada pela política do estoque de terras, na 
década de 1980, e terceirizada à iniciativa privada a partir da política do 
loteamento popular das décadas de 1990 e 2000, e mais recentemente, pelo 
Programa Minha Casa Minha Vida. Por outro lado, a COHAPAR priorizou a 
produção habitacional no interior do estado, até 1986, executando programas 
do BNH, e, a partir daí, executando programas próprios com recursos do 
Governo Estadual e/ou financiados por agências multilaterais de 
desenvolvimento. 

 

O primeiro programa implementado pelo Governo Estadual com efetiva atuação 

em urbanização de favelas, promovendo a permanência das famílias no local, foi o 
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Programa Direito de Morar16, coordenado pela COHAPAR e com recursos estaduais. 

Este programa foi idealizado para trabalhar em duas modalidades: desapropriação e 

regularização fundiária. A desapropriação, realizada em parceria com as prefeituras, 

objetivava a desapropriação dos imóveis particulares visando a urbanização dos 

assentamentos precários e a recuperação ambiental. A regularização fundiária foi uma 

parceria com o agente privado denominado Regularizador Social, que faria o papel de 

negociador entre os proprietários e os ocupantes. O intuito dessa regularização, que 

não deveria onerar os cofres públicos, era de, ao final da negociação, vender os lotes 

aos moradores dos assentamentos que concordassem em pagar as parcelas 

(COHAPAR, 2012; PRESTES, 2018). O Programa teve vigência curta, de 2003 a 

2007, e efetivamente operou somente na urbanização da Vila Zumbi, que foi o seu 

projeto-piloto. 

Em relação ao deficit habitacional, o levantamento realizado pela Fundação 

João Pinheiro (2021a) demonstrou que para a área urbana na RMC ele representa 

80.028 domicílios, tendo como referência o ano de 2019. Desse total, a inadequação 

habitacional (qualitativo) é constituída pelo componente “habitação precária”, que 

contempla 16.626 domicílios rústicos e 3.330 domicílios improvisados. O deficit 

quantitativo abrange os componentes “coabitação” e “ônus”. A “coabitação” engloba 

12.228 domicílios com famílias conviventes e 799 que habitam cômodos emprestados 

ou alugados. O segundo possui 51.121 famílias que convivem com o ônus excessivo 

do aluguel urbano. Este número é bastante relevante e configura 63,68% do deficit 

quantitativo urbano da RMC ou um terço do Estado do Paraná (FJP, 2021a).  

 A relação desigual entre municípios de regiões metropolitanas, com polarização 

econômica e profundas desigualdades sociais, ocasiona com frequência a 

transferência do deficit habitacional dos municípios polo para os municípios 

periféricos, que possuem maior oferta de terrenos baratos em comparação à sede, 

em função de legislações permissivas e baixa fiscalização (NASCIMENTO & 

MOREIRA, 2017). No caso da RMC isso se torna bastante evidente, como o preço da 

terra de Curitiba é bastante superior em decorrência do planejamento urbano 

 

16 Prestes (2018, p. 53) avalia que o Programa Habitar Brasil BID (HBB), lançado pelo Governo Federal 
em 1999, apoiou a incorporação de programas de urbanização de favelas de grande porte no 
aglomerado metropolitano, a partir da experiência da Prefeitura de Curitiba com a favela Vila Terra 
Santa. 
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implementado na cidade, isso faz com que as ocupações irregulares se concentrem 

na periferia do município e transbordem para as franjas dos municípios vizinhos, como 

ocorre com Colombo e Piraquara. 

 

3.4.1 PAC - Urbanização de Assentamentos Precários 

 

Desde 2007, a política habitacional da RMC passou por uma grande 

transformação, a partir da destinação de recursos do Governo Federal por meio do 

PAC – Projetos Prioritários de Investimentos (PAC-PPI) – Urbanização de Favelas e, 

posteriormente, em 2009, com a vinda de recursos do PMCMV, contudo, como esse 

programa não é objeto de nossa pesquisa, não será aprofundado no estudo. Com o 

grande estímulo financeiro, a atuação da COHAPAR se concentra ainda mais na 

RMC, convergência essa que vinha ocorrendo desde o Programa Direito de Morar. 

Isso possibilitou a intervenção em muitas favelas da RMC, que antes não recebiam 

atenção dos governos estadual e municipais. Em Curitiba, a COHAB-CT foi 

responsável pela destinação dos recursos e implementação de projetos e obras em 

49 favelas do município (COHAPAR, 2012; PRESTES, 2018; SILVA; VASCO; 

TEIXEIRA, 2018). 

Os recursos do governo estadual foram atribuídos aos municípios de Piraquara, 

Pinhais e Colombo, na franja leste da RMC e Campo Magro, na franja oeste, em 

parceria com as prefeituras e com contrapartida financeira do Estado. Esses recursos 

objetivaram, principalmente, a recuperação e preservação dos mananciais da região. 

Piraquara recebeu recursos na ordem de R$ 93.815.368,36 para a urbanização 

do assentamento Guarituba, área extremamente complexa formada por 8.890 famílias 

assentadas em 40 ocupações irregulares (COHAPAR, 2011), nas Bacias do Rio 

Itaqui, Iraí e Piraquara. A intervenção incluiu a criação de parques para a preservação 

dos recursos hídricos e a remoção dos moradores em áreas de risco com 

reassentamento no próprio local, a construção de unidades habitacionais, a 

infraestrutura completa, a regularização fundiária e o trabalho social (COHAPAR, 

2012). As obras ainda estão em andamento e as ações serão detalhadas no próximo 

capítulo. 

O município de Colombo recebeu investimentos no valor de R$ 19.815.553,88 

para urbanizar três assentamentos precários nas microbacias dos rios Palmital, Atuba 
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e Arruda. As intervenções das ocupações Jardim do Contorno, Jardim Liberdade, ao 

lado da Vila Zumbi dos Palmares, e Jardim Marambaia priorizaram a recuperação 

ambiental com a criação de três parques, a remoção das famílias de áreas de risco e 

a relocação no entorno das ocupações, além da construção de 508 moradias, a 

infraestrutura urbana, a regularização fundiária no Jardim Liberdade e o trabalho 

social para as 1.041 famílias envolvidas com o projeto (COHAPAR, 2012). 

Já para Campo Magro, foram destinados recursos para intervir em dois 

assentamentos, Jardim Boa Vista e Jardim Cecília, localizados nas microbacias dos 

Rios Passaúna e Ribeirão Bambeca, nos mesmos moldes da intervenção de 

Colombo, envolvendo 430 famílias. E, por último, Pinhais foi contemplado para 

urbanizar quatro assentamentos, situados nas microbacias dos Rios Palmital e Atuba. 

As ocupações Vila União, Bonilauri, Tiradentes e Palmital receberam a intervenção 

semelhantes às anteriores, com a participação de 1.653 famílias (COHAPAR, 2012). 

Pelo fato de todos os assentamentos contemplados com recursos do PAC 

estarem localizados em áreas de proteção aos mananciais, o poder público aproveitou 

a oportunidade para alardear que os recursos do PAC seriam a salvação dos 

mananciais da RMC (PRESTES, 2018). Ressaltamos que a ocupação em áreas 

ambientalmente sensíveis é um fato recorrente nas políticas de habitação, pois foram 

as áreas onde a população mais pobre conseguiu ocupar, seja porque o preço era 

mais acessível ou porque não eram áreas de interesse das classes mais altas, 

fazendo com que o governo não fiscalizasse esses locais.  

A esse respeito, Prestes (2018, p. 108) comenta que “o uso de conotações 

generalistas, como ‘salvação dos mananciais’, reduz um debate que poderia ter sido 

oportunizado pelo PAC acerca das ocupações precárias nos fundos de vale da RMC”. 

Essa forma de manifestar à sociedade que o único objetivo dos programas de 

urbanização de favelas é a recuperação dos mananciais coloca a população moradora 

não só em segundo plano, como também a situa em um papel de inimiga dos recursos 

hídricos, simplificando uma questão que é muito mais complexa. Dessa forma, o 

Estado exclui sua parte da responsabilidade como agente promotor de ocupações 

irregulares, ao não implementar políticas públicas de habitação efetivas, criar leis 

permissivas à preservação ambiental ou por não fiscalizar as áreas ambientalmente 

sensíveis. 
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Em relação à implementação do PAC em Curitiba, entre os anos de 2007 e 

2014 foram estabelecidos 21 contratos entre o município e o Governo Federal, com 

atuação prevista em 49 assentamentos precários. As ocupações escolhidas estavam 

situadas no entorno do centro de Curitiba, localizadas nas áreas de preservação 

permanente ao longo dos rios ou em áreas non aedificandis, próximas às ferrovias e; 

ainda, em favelas recentes na região sul do município. Dessas, apenas cinco não 

ocupavam áreas ambientalmente sensíveis (SILVA; VASCO; TEIXEIRA, 2018, p. 

300).  

Em termos gerais, a implementação das intervenções privilegiou a remoção 

das famílias para áreas de reassentamento, com a construção de conjuntos 

habitacionais, muitas vezes distantes da ocupação de origem, em vez de concentrar 

os recursos na execução da urbanização no local, recuperação ambiental e 

regularização fundiária. 

Nesse sentido, Silva. Vasco e Teixeira (2018, p. 310) afirmam que 

 

[…] a execução das intervenções ocorridas no âmbito do PAC, que priorizou 
a provisão a partir da produção de conjuntos habitacionais, reafirma a lógica 
de operação da Cohab-CT e o arranjo institucional do município para a 
execução da política de HIS, embora o planejamento das intervenções 
tivesse como meta a urbanização e a integração dos assentamentos 
precários à cidade, conforme definido pelo Programa. 

 

Dessa forma, Curitiba, por meio da atuação da Companhia de Habitação, não 

segue as diretrizes do PAC-Urbanização de favelas, que preconiza que os recursos 

devem ser prioritariamente direcionados para a urbanização do assentamento. A 

construção de conjuntos habitacionais para a relocação das famílias deve ocorrer 

somente quando o assentamento não for consolidável: 

 

O remanejamento/reassentamento de uma população não pode ser 
considerado isoladamente, como um mero projeto de obras, uma vez que 
afeta não somente a vida das famílias envolvidas e a área objeto de 
intervenção, mas todo o entorno social e urbanístico. Portanto, devem ser 
estudadas todas as alternativas que minimizem a necessidade destes, 
tornando-os admissíveis somente quando as mesmas estiverem expostas a 
riscos de incêndio, inundação, desabamento, deslizamento, tremores de 
terra, sob fios de alta tensão, próximas a áreas insalubres, em áreas de 
preservação ambiental ou em áreas imprescindíveis à regularização 
urbanística, para implantação de infraestrutura ou sistema viário, ou, ainda, 
em áreas não passíveis de regularização (BRASIL, 2010b, p. 14). 
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Nessa mesma perspectiva, a Vila Parolin, objeto de nossa pesquisa, foi uma 

das 49 ocupações contempladas com recursos do PAC e, como as demais, o projeto 

de intervenção previu a remoção de 40% das moradias, com reassentamento de parte 

destas no entorno, mas também foram construídos conjuntos habitacionais em locais 

bem distantes do assentamento. A explanação sobre a urbanização dessa área será 

realizada no capítulo seguinte. 

Procuramos relatar brevemente as principais dinâmicas do aglomerado 

metropolitano que entendemos ser pertinentes para o entendimento da produção do 

espaço de moradia precária e que influenciam as políticas e programas de 

urbanização de favelas. 

No tópico seguinte, apresentaremos um estudo realizado para os municípios 

pertencentes ao NUC da RMC referente ao andamento da revisão dos Planos 

Diretores, incluindo o desenvolvimento dos Planos Locais de Habitação de Interesse 

Social (PLHIS) e a eventual inclusão das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), 

de acordo com a nomenclatura utilizada pelo município. 

 

3.5 PLANOS DIRETORES, PLHIS E ZEIS 

 

A inclusão do Capítulo da Política Urbana na Constituição Federal (BRASIL, 

1988) teve o intuito de promover a função social da cidade e garantir a qualidade de 

vida para todos os habitantes. Sua regulamentação ocorreu muitos anos depois, com 

a criação do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), decorrente das lutas dos 

movimentos sociais de reforma urbana. O Estatuto estabeleceu um conjunto de 

instrumentos e conferiu aos municípios a responsabilidade de construir uma política 

urbana por meio da elaboração de Planos Diretores e Leis complementares que 

possam minimizar as contradições existentes no espaço urbano. Entretanto, poucos 

avanços são percebidos mesmo após mais de vinte anos de sua promulgação. É 

notório que, na prática, mesmo que os municípios incorporem esses instrumentos em 

suas legislações, nossas cidades permanecem segregadas (FARIA, 2013; PEREIRA; 

WÜTRICH, 2016; FERNANDES, 2016).  

Contudo, apesar de as políticas urbanas e habitacionais nem sempre refletirem 

o que foi previsto na legislação, não devemos desconsiderar as experiências positivas 

de aplicação dos instrumentos do Estatuto nos municípios brasileiros. Pereira e 
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Wütrich (2016, p. 26) enfatizam que o reconhecimento de experiências exitosas 

propicia “uma perspectiva otimista para a consolidação da lei, bem como viabiliza a 

análise e aperfeiçoamento dos processos de implementação dos instrumentos”.  

Nesse sentido, um dos grandes méritos da Lei é a inclusão do instrumento 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Apesar desse instrumento ser aplicado 

pelos municípios desde a década de 1980 para promover a regularização de 

assentamentos precários, a Lei tornou seu uso obrigatório, se convertendo em um dos 

instrumentos fundamentais para promover a política fundiária. Seu uso pode ser 

aplicado na regularização de assentamentos ou em áreas vazias bem localizadas e 

dotadas de infraestrutura urbana para a provisão de unidades habitacionais com o 

intuito de diminuir o deficit habitacional ou possibilitar o reassentamento de moradias 

em áreas de risco, por exemplo, viabilizando a urbanização de favelas (SAMORA & 

HIRATA, 2013; DENALDI & BRUNO FILHO, 2013). 

A aplicação do instrumento ZEIS possibilita o cumprimento da função social da 

propriedade, auxilia na diminuição do custo dos terrenos, facilita o acesso dos mais 

pobres à moradia e viabiliza a implantação de programas habitacionais nas regiões 

mais centrais da cidade, dotadas de infraestrutura urbana. Seu uso pode repercutir 

em diferentes escalas – bairro e cidade – desde que incorporadas no planejamento 

urbano das cidades com a finalidade de equacionar a problemática habitacional 

(SAMORA & HIRATA, 2013; DENALDI & BRUNO FILHO, 2013).  

Ainda que o alcance do instrumento ZEIS e sua capacidade de transformar 

nossas cidades em espaços mais inclusivos possa ser limitado, pois sua eficácia está 

condicionada a outras ações dos gestores públicos e da própria sociedade, sua 

importância é indiscutível. A inclusão de padrões diferenciados possibilita a criação 

de exceções no território, viabilizando a regularização física e fundiária de 

assentamentos irregulares (SANTO AMORE, 2013). 

Por sua vez, o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) foi 

instituído pela Lei 11.124/2005 e pelo Plano Nacional de Habitação (BRASIL, 2010a), 

que também criaram o Fundo Local de Habitação de Interesse Social (FLHIS) e o 

Conselho Gestor do Fundo Local de Habitação de Interesse Social (CGFLHIS). De 

acordo com o Plano Nacional de Habitação (BRASIL, 2010a, p. 171), os PLHIS devem 

“desenvolver um leque diversificado de soluções, tipologias e produtos habitacionais 

compatíveis com as características do município, desde que sejam compatíveis com 
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os patamares de subsídio aportados pela União”. Nesse sentido, o PLHIS deverá 

propor soluções adequadas à realidade do município e que possibilitem a diminuição 

das desigualdades sociais. Todavia, os PLHIS devem estar articulados com os demais 

instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, regulamentados nos planos diretores, 

com ênfase àqueles que regulem o acesso à terra urbanizada, em especial com o 

instrumento ZEIS (DENALDI & BRUNO FILHO, 2013). 

Com esse intuito, foi desenvolvido um estudo para avaliar o desenvolvimento e 

a articulação entre os planos diretores, PLHIS e ZEIS nas regiões metropolitanas de 

Campinas e Curitiba17. No caso de Curitiba, os levantamentos se concentraram nos 

municípios do NUC.  

Serão apresentados alguns resultados desse projeto, exclusivamente no que 

concerne aos municípios do NUC da RMC. Como os levantamentos foram realizados 

anteriormente, consideramos pertinente atualizar as informações referentes aos 

municípios que são objeto de nossa pesquisa, ou seja, Curitiba, Colombo e Piraquara. 

Contudo, os mapeamentos apresentados terão como referência a data do estudo: 

Janeiro de 2019. 

  A metodologia empregada na pesquisa foi feita em duas etapas: primeiramente 

enfocou uma busca por leis que contemplassem os planos diretores, PLHIS e ZEIS 

nos sítios das Prefeituras, Câmaras Municipais e, eventualmente, contato com as 

secretarias de cada município. Em um segundo momento, as informações coletadas 

foram sistematizadas em duas tabelas e espacializadas em dois mapas. A primeira 

tabela é referente à aplicação das ZEIS nos Planos Diretores pós Estatuto da Cidade 

e a segunda sobre a aplicação das ZEIS na revisão dos Planos Diretores. Importante 

destacar que, além de verificar a existência das ZEIS na legislação dos municípios, 

também se averiguou se houve delimitação e espacialização do instrumento nos 

territórios no recorte temporal até janeiro de 2019. 

 

17 O estudo citado é a Pesquisa de Iniciação Científica realizada entre agosto de 2018 a julho de 2019 
intitulada “Planos Diretores, PLHIS e ZEIS nas regiões metropolitanas de Campinas, SP e Curitiba, PR: 
correlação entre a política habitacional e urbana”. A referida pesquisa foi desenvolvida pelo estudante 
de graduação Victor dos Santos Souza, bolsista CNPq, sob a orientação da Profa. Dra. Patrícia 
Rodrigues Samora, e contou com a nossa colaboração. Essa pesquisa foi publicada nos Anais do XXIII 
Encontro de Iniciação Científica e VIII Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação da PUC de Campinas (SOUZA; SAMORA, 2019), sendo premiada neste evento pelo CNPq 
como melhor pesquisa da área de Arquitetura e Urbanismo. 
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  Assim, a pesquisa chegou aos seguintes resultados para os municípios do NUC 

da RMC, apresentados de forma resumida no Quadro 1: 

 

Quadro 1. PDs, ZEIS e PLHIS nos municípios do NUC da RMC.          (continua) 

Município 
Elaboração de PDs Pós Estatuto da 

Cidade e criação de ZEIS 
Revisão dos PDs e criação de 

ZEIS 
Aplicação das 

ZEIS 
Elaboração de 

PLHIS 

Almirante 
Tamandaré 

O PD de 2006 (lei nº 1) e a Lei de 
Zoneamento (Lei nº 2) criaram e 
delimitaram as ZEIS (indução e 
regularização). 

Em revisão. 
Criadas, 

regulamentadas e 
espacializadas. 

Sim. Elaborado 
em 2016. 

Araucária 

O PD de 2006 (Lei nº 5) previu a 
aplicação das ZEIS de regularização e 
indução, sem, no entanto, delimitá-las. 
As ZEIS foram regulamentadas pela 
lei nº 2485/ 2012. 

Em revisão, na etapa de audiência 
pública. 

Criadas e 
regulamentadas. 

Sim. Realizado 
em 2011. 

Campina 
Grande do 

Sul 

O PD de 2004 (Lei nº 49) definiu as 
AEIS, com o mesmo objetivo das ZEIS. 
As AEIS foram regulamentadas e 
delimitadas pela Lei Complementar 
nº85/ 2010. 

A revisão do PD foi sancionada 
pela Lei Complementar nº 18/ 
2015. 

Criadas, 
regulamentadas e 

espacializadas. 

Não foi 
elaborado. 

Campo 
Largo 

O PD de 2005 (Lei nº 1812) não incluiu 
ZEIS ou outro instrumento 
semelhante.  

A revisão do PD em 2018 (Lei nº 
3000) propôs as ZEIS de 
regularização e indução. 

Criadas e 
regulamentadas. 
O mapeamento 
será definido em 

lei específica. 

O município não 
elaborou o 

PLHIS. 

Campo 
Magro 

O PD de 2012 (Lei nº 717) cita as 
ZEIS. Entretanto, sua regulamentação 
e delimitação ocorreu antes do PD, 
pela Lei nº 582 de 2009.  

Em revisão. 
Criadas, 

regulamentadas e 
espacializadas. 

O município não 
realizou o 

PLIHS. 

Colombo 
PD de 2004 (Lei nº 875) possui o 
mapeamento das Áreas de Interesse 
Social (AIS).  

A revisão do PD está na etapa de 
consolidação, realizando as 

audiências públicas(i)(iv). 

Criadas, 
regulamentadas e 

espacializadas. 

O município 
elaborou o 

PLHIS em 2014.  

Curitiba 
O PD de 2004 (Lei nº 11266) criou as 
SEHIS de indução e regularização, 
sem regulamentá-las ou delimitá-las. 

O PD foi revisado em 2015 (Lei nº 
14.711), e propôs os Setores 
Especial de Habitação de 
Interesse Social (SEHIS), com a 
mesma função das ZEIS. Os 
SEHIS foram espacializados na 
Lei de Zoneamento, Uso e 
Ocupação do Solo nº 

15.551/2019(ii).  

Criadas, 
regulamentadas e 

espacializadas. 

O PLHIS foi 
elaborado em 

2008 e revisado 
em 2020.  

Fazenda 
Rio Grande 

Em 2006 foi aprovado o PD (Lei nº 4) 
e somente propôs as ZEIS, sem 
regulamentação ou delimitação.  

A revisão do PD aguarda a 
escolha da equipe técnica para a 
realização do plano. 

Somente criadas. 
Em 2011 foi 
realizado o 
PLHIS. 

Itaperuçu 
O PD de 2006 (Lei nº 292), criou e 
delimitou as ZEIS. 

Não há previsão para a revisão do 
PD. 

Criadas, 
regulamentadas e 

delimitadas. 

O município não 
possui PLHIS. 

Pinhais 
O PD de 2001 (Lei nº 505), criou as 
ZEIS de regularização e indução, 
contudo, não foram mapeadas. 

Em revisão. Somente criadas. 
O PLHIS foi 
elaborado em 
2010. 

Piraquara 
O PD de 2006 (Lei nº 854) somente 
indicou as ZEIS. A Lei nº 911 de 2007 
criou e delimitou as ZEIS no município. 

O município iniciou a revisão do 
PD, com equipe técnica 
contratada. Atualmente estão 
sendo realizadas audiências 

públicas(iii)(iv).  

Criadas, 
regulamentadas e 

espacializadas. 

A elaboração do 
PLHIS foi 
iniciada em 
2015, ainda não 
concluída. 

Quatro 
Barras 

O PD de 2006 (Lei nº 1) somente fez 
criou as ZEIS, sem delimitá-las.  

Em revisão. Criadas. 
O PLHIS foi 
concluído em 
2016. 
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(conclusão) 

Rio Branco 
do Sul 

O PD de 2012 (Lei nº 987) propôs as 
ZEIS de regularização e indução.  

Não há previsão para a revisão do 
PD. 

Criadas. 
O município não 
possui PLHIS. 

São José 
dos Pinhais 

O PD de 2004 (Lei nº 9) somente fez 
referência às Áreas de Interesse 
Social (AEIS), sem mapeá-las.  

A revisão do PD foi sancionada 
pela Lei nº 100. A Lei de 
Zoneamento de Uso e Ocupação 
do Solo nº 107/2016,regulamentou 
as ZEIS e indicou dois tipos de 
ZEIS, mas  delimitou só as ZEIS 
de indução. 

Criadas, 
regulamentadas e 

parcialmente 
espacializadas. 

O PLHIS foi 
realizado em 
2011.  

Notas: (i) Em 2021 averiguamos que não houve alteração dessa situação, com exceção das audiências públicas que agora são 
virtuais em função da pandemia de Covid-19. 
(ii) OS SEHIS foram demarcados prioritariamente nas áreas periféricas do município. A discussão sobre os efeitos dessa lei será 
apresentada no próximo tópico. 
(iii) Atualmente estão sendo realizadas audiências públicas virtuais com a população por causa do isolamento decorrente da 
pandemia de Covid-19. 
(iv) O Ministério Público do Estado do Paraná publicou a Nota Técnica 04/ 2020 (MPPR, 2020) expressando preocupação referente 
à validade/ legalidade das audiências públicas ocorridas durante a pandemia para a revisão dos planos diretores. Averiguamos 
a ocorrência de audiências públicas virtuais nos municípios de Colombo e Piraquara. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados de Souza e Samora (2019). 
 

   Os levantamentos foram sistematizados em dois mapas: a Figura 6 apresenta 

quais e como os municípios do NUC da RMC instituíram as ZEIS nos Planos Diretores 

pós Estatuto da Cidade e a Figura 7 demonstra se os municípios revisaram os PDs e 

como se realizou a aplicação das ZEIS nessa eventual revisão. 

    

Figura 6. ZEIS nos Planos Diretores da Núcleo Urbano Central de Curitiba (Pós Estatuto da Cidade). 

 
Fonte: Elaboração Souza e Samora (2019). 
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Figura 7. ZEIS na Revisão dos Planos Diretores do Núcleo Urbano Central de Curitiba (até janeiro de 
2019). 

Fonte: Elaboração Souza e Samora (2019). 
 

O levantamento realizado sobre os PDs pós Estatuto da Cidade para o NUC da 

RMC evidencia que somente um município não instituiu o instrumento ZEIS, 

representando 7% (1/14) do total; 21,50% (3/14) apenas mencionaram o instrumento 

no PD; 50% (7/14) instituíram as ZEIS, mas não a delimitaram e; 21,50% (3/14) 

instituem e delimitam as ZEIS. Dessa forma, 78,5% dos municípios (11/14) não 

garantem a permanência das ZEIS no seu planejamento urbano, pois não a 

implementaram efetivamente em seus territórios. Somente a menção das ZEIS nos 

PDs sem a sua delimitação espacial não garante o cumprimento da função social da 

propriedade e a diminuição das desigualdades sociais presentes no território do 

aglomerado urbano. 

 Ao verificar se os municípios do NUC realizaram a revisão dos PDs, constatou-

se que 70% (10/14) dos municípios não realizaram a revisão obrigatória dos PDs e, 

no caso dos municípios que efetuaram a revisão, as ZEIS foram somente instituídas 

nos PDs, sem que o instrumento fosse regulamentado. Após a atualização dos 

municípios objeto de nossa pesquisa, constatamos que unicamente o município de 
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Curitiba regulamentou as ZEIS em lei específica. Essa informação é apenas uma 

observação, pois o mapa retrata a situação até 2019, conforme esclarecido 

anteriormente. Esse resultado é bastante preocupante, pois a ausência de 

regulamentação das ZEIS fragiliza o uso desse importante instrumento para a 

democratização do uso do solo das cidades brasileiras. 

No tocante aos PLHIS, o levantamento realizado averiguou que 8 dos 14 

municípios do NUC elaboraram o Plano, o que representa 57% dos municípios 

pertencentes ao aglomerado. Não foi verificada a articulação entre os instrumentos e 

o plano. Entretanto, ao verificar como os municípios trataram a regulamentação e 

espacialização das ZEIS, deduzimos que não houve grande articulação entre as ZEIS, 

os PDs e os PLHIS. 

A ineficácia da aplicação do instrumento ZEIS e da ausência de revisão dos 

PDs indica ou uma dificuldade operacional dos municípios ou um desinteresse em 

produzir planos e leis que corrijam os problemas existentes nas cidades. Dessa forma, 

o Estado opera como indutor de processos de segregação urbana, perpassando por 

todos os níveis governamentais, o que demonstra a incapacidade dos urbanistas e 

agentes públicos de reverter processos segregadores de especulação imobiliária pois 

as políticas públicas implantadas são inócuas (FERNANDES, 2016). Assim, 

compreendemos o quanto é difícil reverter processos históricos de desigualdade 

social e territorial, apesar de todas as ferramentas disponibilizadas pelo Estatuto da 

Cidade e pelo Plano Nacional de Habitação. 

 

3.6 POLÍTICA HABITACIONAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

 

Pesquisas relacionadas à Curitiba demonstram que o modelo de urbanização 

praticado no município se assemelha às demais grandes metrópoles brasileiras, 

concentrando a riqueza nos bairros mais bem localizados e incentivando a ocupação 

nos bairros e municípios periféricos. Somado a isso, a política habitacional realizada 

até meados da década de 1990 priorizava a remoção das famílias e não sua 

permanência nos locais ocupados (POLLI, 2007; SILVA, 2014; PRESTES, 2018). 

Houve uma inflexão durante os anos 2000, entretanto durante a aplicação dos 

recursos do PAC, o município priorizou o reassentamento em detrimento da 

urbanização no local dos assentamentos precários, conforme exposto adiante. 
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A política habitacional realizada na cidade é de responsabilidade da COHAB-

CT, que historicamente produz moradias nas zonas periféricas (BOLETIM, 2006; 

ALBUQUERQUE, 2007; CURITIBA, 2008a; CURITIBA, 2008b; CARVALHO, 2014; 

SILVA, 2014; CURITIBA, 2020). Nos últimos anos, a política tem passado por 

modificações importantes, investindo em programas de regularização de 

assentamentos e relocando as famílias, quando necessário, para as áreas próximas 

ao entorno (CURITIBA, 2008a; CURITIBA, 2008b; CURITIBA, 2020). Apesar disso, o 

município ainda constrói muitos conjuntos habitacionais nos bairros mais distantes do 

centro e demarca os SEHIS, importante instrumento para minimizar as desigualdades 

espaciais, o que possibilitaria uma distribuição mais justa no espaço urbano paras os 

mais pobres, nas franjas do município, como veremos adiante. 

A preocupação do município com o planejamento urbano e ordenamento da 

cidade levou à contratação do Plano Agache em 1943. Neste plano foi priorizado o 

aspecto funcional do planejamento urbano, sem uma efetiva preocupação com o 

crescimento e existência da população mais pobre na cidade (CARMO, 2012). Desde 

esse período, as áreas destinadas para atendimento da população de baixa renda 

foram localizadas nas regiões periféricas do município: 

 

[...] foi proposta a divisão de Curitiba em zonas específicas e funcionais, 
porém não destinou nenhuma delas a habitação popular ou definiu espaços 
destinados à população de baixa renda, apontando apenas a necessidade de 
zonear “Habitação proletárias de tipo econômico” e localizá-las em subúrbios 
servidos por linha férrea a fim de destinar “massas operárias” às zonas 
industriais através do transporte ferroviário (CARVALHO, 2014, p. 101). 

 

Em 1966, é aprovado o primeiro Plano Diretor de Curitiba18. O Plano Serete 

propôs um modelo de crescimento linear com eixos estruturantes que deveriam 

nortear o crescimento da cidade, por meio do controle da expansão do núcleo central. 

O sistema viário foi pensado como o elemento estruturador da cidade, priorizando o 

transporte público coletivo sobre o automóvel (CARVALHO, 2014). Durante a 

elaboração do Plano, em 1965, a Prefeitura institui a Companhia de Habitação Popular 

de Curitiba (COHAB-CT), concebida para atender o crescimento e a demanda 

habitacional, que já eram expressivas nesse período. Também foi criado o Instituto de 

 

18 CURITIBA. Lei n. 2828, de 10 de agosto de 1966. Dispõe sobre o Plano Diretor de Curitiba. 
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Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), responsável pelo planejamento 

urbano da cidade e da concepção de planos habitacionais, em conjunto com a 

COHAB-CT (BOLETIM, 2006).  

Uma das primeiras ações do Plano Serete foi a criação da Cidade Industrial 

(CIC), com o intuito de induzir a instalação de indústrias de grande porte nesse setor. 

Essa também foi a região escolhida pela COHAB-CT para a implantação em 1966 do 

Conjunto Habitacional Vila Nossa Senhora da Luz, com 2.150 casas (FIGURA 8). Sua 

implementação teve o objetivo de promover a erradicação das favelas por meio da 

Operação de Desfavelamento de Curitiba (BOLETIM, 2006). 

 

Figura 8. Inauguração da Vila Nossa Senhora da Luz. Somente casas e nada mais. 

 
Fonte: Acervo Casa da Memória apud Foggiato e Rocha (2016). 

 

A concepção do Conjunto na Cidade Industrial tinha o intuito de aproximar a 

população dos locais de trabalho. Contudo, na prática, os beneficiários foram 

acomodados em uma região sem transporte e sem trabalho, pois a instalação de 

indústrias na CIC ocorreu somente a partir de 1975 – nove anos depois da operação 
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de desfavelamento. As famílias foram instaladas a 15 quilômetros do centro de 

Curitiba, distantes de toda a infraestrutura urbana e, muitas, acabaram retornando 

para os locais onde moravam anteriormente. 

Nos anos seguintes, mais 7.000 unidades foram construídas na CIC (BOLETIM, 

2006), uma das regiões da cidade com maior concentração de conjuntos habitacionais 

promovidos pela COHAB-CT. A Regional CIC e a porção sul da cidade aglomeram a 

maior parte dos projetos implementados pelo município. A produção habitacional foi 

implementada em direção oposta aos investimentos realizados pelo planejamento 

urbano, principalmente na zona norte da cidade (TONELLA, 2010). 

 

3.6.1 Política habitacional de Curitiba: quatro períodos distintos 

 

Com a criação da COHAB-CT e suas primeiras ações, consolidou-se uma 

política habitacional no município. A partir da literatura pesquisada (ALBUQUERQUE, 

2007; VASCO, 2018; PRESTES, 2018), é possível identificar quatro períodos distintos 

de implantação dessa política.  

O primeiro período é marcado pela política de desfavelamento nas décadas de 

1960 e 1970; o segundo é definido por uma mudança de atuação e uma nova visão 

diante da precariedade habitacional do município e pelo estoque de terras na década 

de 1980; no terceiro, evidencia-se a transferência da política habitacional para a 

iniciativa privada, com o incentivo à implantação de loteamentos populares na periferia 

da cidade nas décadas de 1990 e 2000; por fim, o último período, a partir de 2003, é 

determinado pela destinação massiva de recursos do Governo Federal por meios dos 

Programas PAC – Urbanização de Favelas e PMCMV. 

O primeiro período é iniciado em 1964, com a criação da Política Habitacional 

por meio da Lei nº 2515/ 1964 e vai até a implementação do Plano de Desfavelamento, 

em 1976, que afeta as favelas Vila Torres e Vila Parolin, objeto de nossa pesquisa. 

Essa fase está alinhada à Política Habitacional implementada pelo Governo Federal 

por meio do BNH, com a construção de grandes conjuntos habitacionais em áreas 

afastadas do município e desprovidas de infraestrutura urbana. 

O segundo período é marcado pelo lançamento da Carta das Favelas, em 

1980, pelo então Prefeito Jaime Lerner, responsável pela idealização e concretização 

de grandes projetos de embelezamento na cidade. A Carta demonstrava a 
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constatação do município de um problema que necessitava de propostas diferentes 

da fase anterior, propondo a urbanização de favelas passíveis de regularização e 

aquisição de unidades pelos moradores junto à COHAB-CT (Carta das Favelas apud 

MANTAGUTE, 2009). Segundo Elisângela Mantagute (2009), a Carta foi publicada 

sem diálogo com as associações de moradores, o que gerou grande tensão e a 

divulgação de um documento de repúdio à Carta da prefeitura pelas Associações de 

Moradores e Amigos de Bairros e Vilas de Curitiba19. Além disso, a autora relata que 

a fiscalização nas favelas ficou mais contundente, com o cadastramento dos barracos 

e proibição de reformas ou novas construções. De fato, as ações propostas pela Carta 

não se concretizaram, pois ainda que apontasse para a implementação de programas 

de urbanização de favelas, efetivamente a prefeitura produziu unidades habitacionais 

em áreas periféricas em localização diversa das favelas existentes no município. 

Ainda nesse período, foram propostos dois planos habitacionais que, segundo 

Aline de Albuquerque (2007), tinham em comum a produção de lotes urbanizados e a 

elaboração de ações de urbanização e regularização fundiária, que marcaram a 

segunda fase da política habitacional. A criação dos Setores Especiais de Habitação 

de Interesse Social20 (SEHIS) caracterizam a legislação urbanística desta fase 

(ALBUQUERQUE, 2007; POLUCHA & NASCIMENTO NETO, 2019). A Vila Torres foi 

beneficiada nesse período, com a regularização de grande parte de seu território e 

implantação de infraestrutura mínima. Já a Vila Parolin sofreu com diversas tentativas 

de remoção na década de 1980. O detalhamento dessas ações será realizado no 

capítulo seguinte. 

Em linhas gerais, as ações referentes ao programa de urbanização de favelas 

foram incipientes, em contraponto às experiências produzidas por prefeituras 

progressistas entre os anos de 1980 e 1990 como São Paulo, no governo da Prefeita 

Luiza Erundina, no Rio de Janeiro com o Programa Favela Bairro e por municípios do 

Grande ABC como Diadema e Santo André (BUENO, 2000; DENALDI, 2003; 

 

19 De acordo com Tonella (2010), a união entre as associações de moradores recém-criadas fundou 
em 1980 o Conselho de Representantes, responsável pelo I Encontro de Bairros e Favelas de Curitiba, 
representado por 35 associações. 
20 O Decreto nº 901/ 1980 instituiu os Setores Especiais de Habitação de Interesse Social (SEHIS) 
voltado para a produção de moradias em áreas vazias, principalmente localizadas na Cidade Industrial. 
Entretanto, a espacialização dos SEHIS só foi regulamentada anos depois, através dos decretos nº 
451/1982, nº 492/1982 e nº 403/1983, todas na CIC (ALBUQUERQUE, 2007; POLUCHA & 
NASCIMENTO NETO, 2019). 
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SAMORA, 2010). Esses municípios, mesmo sem destinação de recursos pelo 

Governo Federal, implementaram ações em diversas favelas, dotando essas áreas de 

infraestrutura e apoiando as famílias na construção de embriões e unidades 

habitacionais. 

O terceiro período, entre os anos de 1990 e 2000, foi inaugurado pela criação 

do Fundo Municipal de Habitação (FMH), que trouxe uma nova fonte de recursos para 

os programas de habitação, por meio da capitalização de recursos e do instrumento 

Solo Criado ou Outorga Onerosa do Direito de Construir, com a aplicação de 

incentivos onerosos da construção civil. Além disso, os programas municipais também 

receberam aporte federal e internacional, como o Habitar Brasil BID (CURITIBA, 

2008a; 2020), sem que os projetos implantados tivessem grande alcance e relevância 

para essa fase (ALBUQUERQUE, 2007). 

Apesar disso, sem a elaboração de planos de habitação ou apresentação de 

diretrizes, o município consolidou a prática de produção de lotes urbanizados e a 

constituição do Programa Parceria com a Iniciativa Privada, regulamentado pela Lei 

Municipal nº 8412/ 1994, proposto como a principal solução para resolver a questão 

habitacional, como opção para os parcos recursos provenientes do FMH 

(ALBUQUERQUE, 2007; CURITIBA, 2008a).  

Esse programa previu a produção de loteamentos populares, com a adoção de 

parâmetros mínimos para “lote popular”, entre 180,00 m² e 360,00 m², e “loteamento 

popular” que abranjam no mínimo 75% de lotes populares. Entretanto, de acordo com 

Albuquerque (2007), os loteamentos implementados possuíam lotes muito menores, 

com até 140,00 m². Segundo a autora, a parceria com a iniciativa privada era firmada 

mediante a contratação da COHAB-CT para a prestação de serviços de assessoria, 

tendo como pagamento o repasse de 20% da venda dos lotes produzidos. Esses 20% 

eram destinados pela Companhia à família com renda de até 3 SM, mediante o 

pagamento dos beneficiários, já os demais lotes eram vendidos às famílias com mais 

de 3 SM diretamente pelas empresas. 

Essa parceria viabilizou o Plano de ocupação da região sul, com a implantação 

de loteamentos com infraestrutura simplificada, muitas vezes sem redes de 

esgotamento sanitário ou pavimentação, em bairros extremamente afastados da 

região central, como o Bairro Novo e o Tatuquara para atendimento a 22 mil famílias. 

No total, o programa contabilizou a produção de 11.701 lotes urbanos em que cerca 
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de 75% estavam localizados no extremo sul do município (ALBUQUERQUE, 2007; 

CURITIBA, 2008a). Segundo Albuquerque (2007), a COHAB-CT contabilizou 100% 

da produção realizada pelas empresas privadas como se fosse executada por ela 

unicamente por ser oferecido a essas empresas o cadastro da fila de atendimento da 

Companhia, sem nenhuma garantia de que as famílias tenham sido atendidas. Nesse 

sentido, a autora constatou que 20.507 unidades habitacionais produzidas na década 

de 1990 não deveriam ser contabilizadas pela COHAB-CT, uma vez que a Companhia 

só agiu diretamente na produção de 20% dos lotes implementados por essa parceria. 

Em vista disso, a produção histórica apresentada pela COHAB-CT, conforme 

Tabela 4, deveria ter subtraído de seu número total esse montante produzido nos anos 

de 1990 pela iniciativa privada, conforme destacado. Embora a produção na RMC não 

seja relevante em comparação ao realizado em Curitiba, consideramos pertinente 

demonstrar que a COHAB-CT tem atuado na produção do aglomerado metropolitano 

e, ainda, em número bem inexpressivo, no litoral.  

 

Tabela 4. Produção de moradia e lotes da COHAB-CT por localidade (1967 – 2015) 

PERÍODO CURITIBA RMC LITORAL TOTAL 

1967-1969 2.840 208 246 3.294 

1970-1979 3.970 386 263 4.619 

1980-1989 26.143 3.117 130 29.390 

1990-1999 45.350 4.522 0 49.872 

2000-2009 31.308 307 0 31.615 

2010-2015 13.841 4 0 13.845 

TOTAL 123.452 8.544 639 132.635 

Fonte: Elaborado pela autora com base em COHAB-CT (2016). 
 

Outra questão a ser considerada é o fato de a produção de lotes urbanos ser 

muito superior à produção de casas e apartamentos e ser contabilizada como 

produção habitacional. Conforme apresentado no Gráfico 1, seu pico justamente na 

década de 1990, reflexo da parceria com a iniciativa privada.  
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Gráfico 1. Produção de moradia da COHAB-CT por tipo 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em COHAB-CT (2016). 

 

A entrega de lotes vazios para a população de baixa renda induz a 

autoconstrução, já amplamente utilizada na produção da cidade informal. Nesta 

perspectiva, a população mais pobre arca com a construção de sua moradia, por meio 

de recursos próprios e com seu esforço pessoal para erigir a edificação. Assim, além 

do “sobretrabalho gratuito” dos moradores (KOWARICK, 2019, p. 170), na maioria das 

vezes, não é disponibilizado à população de baixa renda financiamentos para a 

compra dos materiais de construção, dificultando a finalização de sua moradia. 

Neste sentido, averiguamos que a localização da produção habitacional de 

Curitiba acirra o processo de segregação urbana. A intensificação da segregação 

urbana em Curitiba decorre da concentração de conjuntos habitacionais em uma 

mesma região da cidade – o extremo sul, dividindo a cidade em duas, dessa forma a 

cidade da população mais pobre é apartada da cidade dos mais abastados (VILLAÇA, 

1986; 1998). De acordo com Villaça (1986, s. p.), “de um lado, a cidade dos que 

comandam e participam da sociedade, e de outro a cidade dos comandados, dos 

marginalizados, dos que estão de fora”. Essa segregação também pode ser percebida 

na localização das ocupações irregulares no município, conforme Figura 9, situadas 

nas áreas limítrofes do município e na região Sul.  
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Figura 9. Ocupações irregulares em Curitiba (2016) 

 
Fonte: IPPUC (2016). 
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Os assentamentos irregulares se concentram principalmente nos bairros 

periféricos, com as regionais CIC, Cajuru e Bairro Novo apresentando o maior número 

de moradores vivendo em áreas irregulares, seguido do Pinheirinho, localizado no 

extremo sul de Curitiba, conforme Tabela 5. Dessa forma, o município se constitui de 

profundas desigualdades socioespaciais, com 12,24% de sua população vivendo em 

assentamentos precários.  

 

Tabela 5. Ocupações irregulares em Curitiba21 

Regional População 
Ocupações 
irregulares 

Domicílios Habitantes % 

Boa Vista 248.698 93 5.587 21.510 8,65 

CIC 171.480 58 13.906 52.540 30,64 

Santa 
Felicidade 

155.794 52 3.705 13.948 8,95 

Bairro Novo 145.433 35 6.276 23.863 16,41 

Boqueirão 197.346 38 3.681 14.174 7,18 

Cajuru 215.503 45 11.515 44.356 20,58 

Portão 243.506 34 5.091 19.599 8,05 

Matriz 205.722 4 251 861 0,42 

Pinheirinho 168.425 44 6.148 23.670 14,05 

Curitiba 1.751.907 403 56.160 214.521 12,24 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com base em IPPUC, 2013 (Levantamento realizado pelo IPPUC 
e COHAB-CT em 2005 e 2010; IBGE: Censo de 2010).  
 

Concomitante ao desenvolvimento da política habitacional, nos anos de 1990 o 

município investe na idealização de sua imagem e a consolidação do planejamento 

urbano da cidade modelo, iniciado com o Plano Serete em 1966. A cidade constrói 

símbolos como o Ópera de Arame, Jardim Botânico e a Estação-tubo - associada ao 

êxito do sistema de transporte coletivo -, com o objetivo de promover a cidade modelo, 

inclusive para o exterior (ALBUQUERQUE, 2007; RIBEIRO; GARCIA, 2013). A 

despeito da imagem promovida pelo marketing territorial de Curitiba, ou “city 

marketing” (RIBEIRO; GARCIA, 2013, s. p.), entre os anos de 1990 e 2000, o 

município vê um crescimento vertiginoso dos assentamentos precários.  

Podemos perceber no Gráfico 2 que entre os anos de 1996 e 2005, as 

ocupações irregulares no município tiveram um aumento de 54,25%. O maior aumento 

do número de domicílios e de assentamentos acontece justamente entre 1987 e 2005, 

seguido de uma pequena inflexão em 2010 e estabilizando entre os anos de 2016 e 

 

21 Os dados foram sistematizados pelo IPPUC para auxiliar na revisão do Plano Diretor, aprovado em 
2015. Não foram localizados dados mais recentes que pudessem ser distribuídos por Regional. 
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2019. O número de ocupações segue o mesmo crescimento, com uma diminuição 

percebida a partir de 2010. 

 

Gráfico 2. Evolução das ocupações irregulares em Curitiba (1974 – 2019). 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Curitiba (2008a; 2020). 

 

O quarto período da política habitacional é determinado pelo retorno dos 

programas de urbanização de favelas e na prática de remoções para viabilizar a 

intervenção nos assentamentos irregulares (VASCO, 2018). Esse período se difere 

da fase anterior, focada principalmente na implementação de loteamentos populares. 

Os recursos são provenientes de diversos programas do Governo Federal.  

A Figura 10 sintetiza os investimentos realizados em habitação de interesse 

social, em que é possível observar que a maior parte das ações estão localizadas nas 

áreas periféricas de Curitiba, limítrofes aos municípios da RMC, como Almirante 

Tamandaré, Colombo e São José dos Pinhais (VASCO, 2018). Segundo Kelly Vasco 

(2018), os dois maiores conjuntos habitacionais construídos pelo PMCMV equivalem 

a 83% dos investimentos realizados por este programa - Residencial Parque Iguaçu e 

Residencial Aroeira.  

Com o Programa de Arrendamento Residencial, no período de 2001 a 2009, 

foram entregues mais de 5.000 unidades em terrenos de propriedade da COHAB-CT, 

com edificações em torno de 50,00 m2 e destinadas às famílias de 3 a 6 SM. O 

programa foi substituído em 2009 pelo Programa Minha Casa, Minha Vida (CURITIBA, 

2008a; 2020). O Programa Nossa Vila foi idealizado para receber recursos do Habitar 
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Brasil BID e promover a urbanização integral de assentamentos irregulares e 

beneficiou 3.240 famílias entre os anos de 2001 e 2004. Em 2005 também foi lançado 

o Programa Moro Aqui com o objetivo de atuar nas ocupações e promover a 

regularização urbanística e fundiária (CURITIBA, 2008a). 

 

Figura 10. Mapeamento dos recursos investidos em HIS no município de Curitiba. 

 
Fonte: Planos setoriais: habitação e regularização fundiária (2020. p. 146). Elaboração: COHAB 
Curitiba. 
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Mas foi a partir do lançamento do PAC – Urbanização de Favelas em 2007 que 

o município ampliou a atuação nos assentamentos precários, ao atender mais de 70 

ocupações irregulares, conforme informado pela prefeitura (CURITIBA, 2020). 

Entretanto, as obras relativas ao PAC foram interrompidas em 2014 a partir da 

diminuição dos recursos do Governo Federal. Quando as obras foram retomadas, 

priorizou-se a finalização dos conjuntos habitacionais, conforme será discutido no 

Capítulo 4, no tópico sobre a Vila Parolin.  

Em 2009, o Governo Federal promoveu o Programa Minha Casa, Minha Vida 

(BRASIL, 2009), com o objetivo de incentivar a aquisição e a produção da casa própria 

e atender famílias de até 10 SM com subsídios para as rendas familiares de até 3 SM. 

O programa ainda vige, mas agora beneficia somente as famílias com renda de até 

R$ 7.000,00. Segundo a prefeitura, até 2020 o programa construiu 11.490 domicílios 

(CURITIBA, 2020).  

Com a possibilidade de conjugar os programas MCMV e PAC – Urbanização 

de Favelas, a prefeitura utilizou o percentual máximo de remoção permitido por estes 

programas para reassentar até 50% dos moradores das intervenções realizadas 

(VASCO, 2018). A intervenção da Vila Parolin promoveu a remoção de 40% dos 

domicílios com a justificativa de que o assentamento era muito adensado. 

No que pese o fato de ser necessário promover algumas remoções para 

viabilizar a urbanização das favelas, o que chama a atenção na atuação do município 

é o grande número de reassentamentos para conjuntos habitacionais em regiões 

afastadas da cidade. No caso da Vila Parolin, localizada em região privilegiada da 

cidade, próxima ao centro de Curitiba, as famílias foram relocadas para conjuntos 

distantes cerca de 15 km da ocupação, como o Residencial Parque Iguaçu III, 

conforme será apresentado no Capítulo 4. É nessa perspectiva que retomamos a 

reflexão proposta por Rolnik (2015, p. 14-15), 

 

As políticas habitacionais e urbanas renunciaram ao papel de distribuição de 
riqueza, bem comum que a sociedade concorda em dividir ou prover para 
aqueles com menos recursos, para se transformarem em mecanismos de 
extração de renda, ganho financeiro e acumulação de riqueza. Esse processo 
resultou na despossessão massiva de territórios, na criação de pobres 
urbanos “sem lugar”, em novos processos de subjetivação estruturados pela 
lógica do endividamento, além de ter ampliado significativamente a 
segregação nas cidades. 
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Curitiba, ao privilegiar regiões com maior poder aquisitivo, concentrar a 

população mais pobre em regiões periféricas e invisibilizadas, e não oferecer a mesma 

qualidade à política habitacional que à política urbana, insere-se no modelo descrito 

pela autora. 

 Em 2004, foi aprovado o novo Plano Diretor22 do município que criou as SEHIS 

de indução e regularização sem, no entanto, regulamentá-las ou delimitá-las 

(CURITIBA, 2004). O Plano Diretor de 201523 (CURITIBA, 2015) incluiu os SEHIS, 

com função similar das ZEIS, porém, sua regulamentação e delimitação só ocorreu 

com a aprovação da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo24 em 2019. Estão 

previstos no Plano Diretor (CURITIBA, 2015) três tipos de SEHIS: (i) de regularização 

fundiária; (ii) de vazios e; (iii) de produção. Ressalta-se as inúmeras tentativas de 

postergar a discussão sobre política habitacional para a revisão do Plano de 

Habitação de Interesse Social (CURITIBA, 2008b), concluída em 2020 (CURITIBA, 

2020). 

Entretanto, ao analisar a demarcação dos SEHIS, grafados em rosa na Figura 

11, podemos observar que estão gravadas na porção sul e nas zonas periféricas do 

município grafados em rosas), contradizendo o discurso de que habitação social pode 

ser produzida em todo o território municipal e perpetuando uma prática de manter a 

população pobre nas franjas de Curitiba (ALBUQUERQUE, 2007; SILVA, 2014; 

CARVALHO, 2014; VASCO, 2018). Entende-se, portanto, que a habitação social 

desempenha um papel bastante secundário na elaboração das leis complementares 

e no Plano Diretor, demonstrando muitas incongruências na forma com que os 

instrumentos do Estatuto da Cidade estão sendo incluídos na legislação do município 

de Curitiba. 

 

 

22 O Plano Diretor de 2004 foi instituído pela Lei Municipal nº 11266.  
23 A revisão do Plano Diretor foi aprovada pela Lei Municipal nº 14.711/ 2015. 
24 A Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo foi aprovada pela Lei Municipal nº 15.551/2019 
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Figura 11. Mapa da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo. Delimitação dos SEHIS, grafados 
em rosa, nas áreas periféricas de Curitiba. 

 
Fonte: Curitiba (2019). 
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De forma a modificar a realidade desigual de nossas cidades, Souza (2015, p. 

263) propõe a implementação de um “zoneamento includente”, ou zoneamento de 

prioridades, e esclarece que: 

 

A preocupação central de um zoneamento de prioridades e “includente”, em 
contraste com a técnica tradicional de zoneamento de uso do solo, não é a 
separação de funções e usos, mas sim a identificação dos espaços 
residenciais dos pobres urbanos e a sua classificação de acordo com a 
natureza do assentamento (favela ou loteamento irregular) e, adicionalmente, 
conforme o grau de carência e infra-estrutura apresentado (grifo do autor). 

 

Para o autor, os espaços ocupados pelos mais pobres normalmente são 

demarcados por ZEIS, e para ele “as ZEIS assomam, em si mesmas, como um 

poderoso instrumento de planejamento” (SOUZA, 2015, p. 264). No caso de Curitiba, 

como os SEHIS foram demarcados na periferia do município, a aplicação do 

instrumento não garante a inclusão dos mais pobres à cidade. 

 Follador et al. (2018), ao analisar o processo de revisão do plano diretor 

aprovado em 2015, consideram a participação popular mais quantitativa do que 

qualitativa, favorecendo a dispersão das contribuições populares ao promover 

diferentes fóruns de discussão. A condução do processo dessa forma, segundo os 

autores, consolida um modo de gestão das cidades em que não se oportuniza 

possibilidades para o equilíbrio dos arranjos institucionais. A Frente Mobiliza Curitiba25 

fez diversas críticas à forma pouco democrática que o Plano Diretor foi discutido com 

a sociedade e pontuou questões que intensificam a segregação urbana na cidade, 

como a demarcação dos SEHIS nas áreas periféricas do município (COELHO et al., 

2016). Dessa forma, o município exclui da legislação urbanística a camada da 

sociedade mais pobre e reafirma sua vocação de produzir moradias nas áreas 

periféricas e privilegiar as regiões da cidade já abastadas, invisibilizando a população 

mais pobre. 

Rolnik conta que “uma senhora boliviana”, em referência à implementação 

parcial de uma lei que determina que a Villa 31, em Buenos Aires, Argentina, seja 

urbanizada, disse “Señora, es una ley, no la realidad!” (ROLNIK, 2015, p. 147). A 

 

25 Frente formada por movimentos sociais, entidades, coletivos e sociedade para acompanhar a 
elaboração e aprovação do Plano Diretor de Curitiba, com o objetivo de garantir a justiça social e a 
igualdade de acessos aos serviços e bens públicos a todos. Disponível em: 
http://www.mobilizacuritiba.org.br/quem-somos. 
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constatação dessa senhora demonstra a insatisfação com a efetividade das políticas 

habitacionais associadas à regulamentação urbanística. No caso de Curitiba, 

historicamente o planejamento urbano se aparta da política habitacional, como se a 

habitação social pudesse ser equacionada com a produção de unidades habitacionais 

localizadas nas regiões periféricas. 

 

3.7 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLOMBO 

 

O município de Colombo está situado no aglomerado metropolitano, distante 

cerca de 17,30 km da capital e perfaz divisa com os municípios de Rio Branco do Sul 

(norte), Bocaiúva do Sul (nordeste), Pinhais (sul), Quatro Barras (sudeste), Campina 

Grande do Sul (leste), Curitiba (sudoeste) e Almirante Tamandaré (oeste). A 

estimativa da população para o ano de 2020 é de 246.540 habitantes (IBGE, 2020), 

distribuídas em uma área de 197,793 km², sendo 127,793 km de área rural e 70 km 

de área urbana, com densidade de 1.246,45 habitantes / km² e 70% do território em 

área de proteção ambiental (APA). Apresenta o Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

(IBGE, 2018) de R$ 21.682,44 e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) de 0,733, enquanto o IDHM de Curitiba é de 0,823 (IBGE, 2010). 

O Plano Diretor vigente de 200426 regulamentou as Áreas de Interesse Social 

(AIS), destinadas à implementação da Política Habitacional no Município e programas 

que atendam prioritariamente a população de baixa renda. Foram previstas duas AIS: 

(i) as AIS 1 são demarcadas em locais já ocupados e que apresentam irregularidades 

urbanísticas e precariedade urbana, destinadas exclusivamente para loteamentos e 

ocupações irregulares e (ii) as AIS 2 são reservadas para a produção de habitação 

popular, designadas a receber principalmente a população removida de áreas de 

preservação por meio de programas municipal, estadual ou federal. Entretanto, 

somente as AIS 1 foram demarcadas, com a espacialização das áreas irregulares da 

Vila Zumbi dos Palmares, Jardim Liberdade e Vila Nova, conforme Anexo 5 do Plano 

Diretor (FIGURA 12). Ressaltamos que a Vila Zumbi é objeto de nossa pesquisa e a 

urbanização do assentamento iniciou em 2003, portanto, a demarcação de seu 

território como AIS 1 favoreceu a regularização da ocupação. 

 

26 O Plano Diretor de Colombo atual foi aprovado pela Lei Municipal nº 875/ 2014. 
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A indicação e demarcação das AIS 2 foi primeiramente autorizada pelo 

Conselho Municipal de Gestão Territorial e Ambiental, que aprovou as áreas 

urbanizadas ou passíveis de urbanização, já ocupadas ou vazias. A Lei Municipal nº 

927/ 2005 possibilitou a destinação de imóveis públicos para as AIS e determinou 

quais imóveis serão transferidos para Fundo Municipal de Habitação (FMH), 

regulamentado pela Lei Municipal nº 626/ 1997. A criação de novas AIS deverão ser 

aprovadas por legislação específica (COLOMBO, 2014).  

 

Figura 12. Mapeamento das Áreas de Interesse Social (AIS 1) do PD de 2004. 

 
Fonte: Colombo (2004). 

 

Em 2014, a prefeitura elaborou o Plano Local de Habitação de Interesse Social 

(PLHIS) e apresentou o deficit habitacional qualitativo e quantitativo do município. O 

levantamento foi realizado por meio da caracterização dos assentamentos precários 

e destacadas as áreas situadas em Área de Preservação Permanente (APP), com o 

apoio do Google Earth de 2010. Esse diagnóstico aferiu a existência de 59 

assentamentos precários (FIGURA 13), com 2.464 moradias em situação de risco e 

1.177 passíveis de regularização. O Plano dividiu os assentamentos em três setores. 

O Setor 01 identifica as áreas urbanas situadas nas bacias dos rios Palmital e 

Canguiri, que abrangem o manancial de abastecimento público. No Setor 02 foram 
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destacadas as áreas urbanas localizadas na bacia do rio Atuba e o Setor 03 delimita 

a porção incluída na área rural, situada no norte do município e que também 

compreende as bacias dos rios Palmital, Capivari e Bacacheri. A priorização para 

intervenção nos setores foi indicada como nível 1, 2 e 3, respectivamente. 

 

Figura 13. Localização dos assentamentos precários de Colombo27. 

Fonte: Elaborado pela autora sobre imagem do SISPEHIS (2016) com base em COHAPAR (2016). 
 

O Plano também propôs as ações a serem realizadas de modo a atuar na 

problemática habitacional do município. Os programas são constituídos em centrais e 

transversais. Os programas centrais atuam na relocação de famílias em apps, 

produção de moradias, melhorias habitacional, regularização fundiária e urbanização 

de assentamentos precários. Já os programas transversais são voltados para o apoio 

técnico e o desenvolvimento institucional. Para atendimento do programa de 

relocação de moradias foram contabilizadas 2.464 unidades. No caso da necessidade 

de melhorias habitacionais, foram computadas 1.010 moradias e o programa de 

 

27 A espacialização dos assentamentos foi indicada pelo Sistema de Informações sobre Necessidades 
Habitacionais do Paraná (SISPEHIS), criado para tornar pública e acessível as informações referentes 
ao Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS). Disponível em: 
https://www.sistemas.cohapar.pr.gov.br/PEHISPUBLICO/mapa PrincipalV 
.phpP=aPLHTiP=EpTCICCeJ6TFBP0CPQT66qLG8qXjRx0&M=aPLHTiP=YpnsBAwfNLCFnLYrLQT6
6wF9IxM72t0. Acesso em: 19 abr. 2021. 
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urbanização e regularização fundiária pretende atender 1.010 moradias situadas em 

áreas passíveis de regularização. 

O assentamento Vila Zumbi dos Palmares foi urbanizado em parceria com o 

Governo do Estado, com recursos estaduais e municipais e será apresentado no 

próximo capítulo. Já os assentamentos Jardim do Contorno, Jardim Liberdade, ao lado 

da Vila Zumbi dos Palmares, e Jardim Marambaia localizados nas micro bacias dos 

rios Palmital, Atuba e Arruda receberam recursos do PAC – Urbanização de favelas e 

as urbanizações são conduzidas pela COHAPAR, em parceria com a Prefeitura de 

Colombo (COHAPAR, 2012). 

 

3.8 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA 

 

 Piraquara está situada a 22 km de Curitiba e possui divisa com os municípios 

limítrofes. São eles: Quatro Barras (norte), São José dos Pinhais (sul), Morretes (leste) 

e Pinhais (oeste). A estimativa da população é de 114.970 habitantes (IBGE, 2020), 

com área territorial de 227,042 km2, sendo 49% delimitada pela área urbana e 51% 

pela área rural com densidade de 506,38 habitantes/ km2. Apresenta o PIB per capita 

(IBGE, 2018) de R$ 11.681,04 e IDHM de 0,70 (IBGE, 2010).  

No município estão situados três reservatórios de abastecimento público da 

RMC, a Barragem do Cayuguava, Barragem Piraquara II e o Reservatório Iraí, na 

divisa com o município de Pinhais. O território do município abrange as Áreas de 

Proteção Ambiental (APA) do Iraí e APA do Piraquara e as Unidades Territoriais de 

Planejamento (UTP) Guarituba, objeto de nossa pesquisa, e a UTP do Itaqui 

(PIRAQUARA, 2018). 

 A problemática habitacional de Piraquara acentuou-se após a 

institucionalização das áreas de proteção aos mananciais da RMC28 e com a forma 

como o município regulou seu território. Esse impacto foi sentido principalmente no 

bairro Guarituba, região mais afetada pela pressão da urbanização dos municípios de 

Curitiba e Pinhais (PIRAQUARA, 2020). O Plano Diretor do município aprovado em 

1980, de acordo com Prestes (2018, p. 61), ao estabelecer “a planície fluvial do 

 

28 O PDI de 1978 elaborado pela COMEC (2006) e o Decreto Estadual nº 2.964/ 1980 declaram como 
Áreas de Interesse e Proteção Especial as bacias que compõem os mananciais e recursos hídricos de 
interesse da Região Metropolitana de Curitiba. 
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Guarituba como área de preservação ambiental, tornou ilegal implantar as dezenas 

de projetos de loteamentos aprovados nas décadas anteriores”, promoveu as 

ocupações irregulares na região ao em vez de controlá-las. Somente em 1998, com a 

publicação da Lei Estadual nº 12.248 que criou o Sistema Integrado de Gestão e 

Proteção dos Mananciais da RMC com mecanismos que possibilitaram a 

regularização de ocupações consolidadas, foi possível implementar a regularização 

do Guarituba, com a instituição de sua UTP.  

 A situação legal dos loteamentos de Piraquara é apresentada na Figura 14 e 

identifica as áreas com ocupações irregulares nos loteamentos implantados no 

município, principalmente no bairro Guarituba, conforme verificado pelo levantamento 

da COMEC que, em 1997, apontou a existência de 40 pontos de ocupação no bairro 

(COHAPAR, 2011). A urbanização e regularização do Guarituba é analisada no 

próximo capítulo.  

 

Figura 14. Mapa da Situação Legal dos loteamentos do município de Piraquara. 

 
Fonte: Piraquara (2020, p. 318). Elaboração: URBTEC (2020). 
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 O Plano Diretor de 2006, aprovado pela Lei Municipal nº 854 somente indica a 

necessidade de implementar as ZEIS, necessitando de regulamentação específica. 

Nesse sentido, a Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo nº 911 de 2007 

definiu que as ZEIS configuram as áreas de ocupações irregulares e deverão ser 

atendidas por programas de regularização fundiária e atender prioritariamente 

moradores de baixa renda. Foram demarcadas cinco ZEIS nesta Lei e espacializadas 

no anexo da Lei de Zoneamento, apresentado na Figura 15. 

 

Figura 15. Mapeamento da Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo. 

Fonte: Piraquara (2007). 

 

As ZEIS foram demarcadas na cor marrom e quatro delas estão localizadas no 

perímetro urbano do município e a outra está situada próxima à região central. A 

Figura 16 amplia a região onde estão situadas as ZEIS e é possível obter uma melhor 

visualização de sua demarcação. 
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Figura 16. Espacialização das ZEIS localizadas em Piraquara. 

  
Fonte: Piraquara (2018, p. 59). 
 

As ZEIS na UTP do Guarituba foram demarcadas posteriormente, por meio dos 

Decretos nº 2995/ 2007, nº 3220/ 2008, nº 3815/ 2012 e nº 3855/ 2012, conforme 

espacialização apresentada na Figura 17. 

 

Figura 17. Espacialização das ZEIS localizadas na UTP do Guarituba. 

 
Fonte: Piraquara (2018, p. 59). 
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 A elaboração do PLHIS foi iniciada em 2015, com a realização de audiências 

públicas, no entanto, ainda não foi publicado. O PLHIS tem o objetivo de afirmar a 

destinação de áreas bem localizadas para as habitações de interesse social; a 

utilização de imóveis vazios em regiões dotadas de infraestrutura urbana; a 

demarcação de ZEIS; a regularização de assentamentos precários e; a preservação 

do patrimônio histórico, cultural e ambiental de Piraquara (PIRAQUARA, 2018). 

Ressaltamos a importância do PLHIS para que o município promova o planejamento 

e implementação da política e programas de habitação, identificando adequadamente 

os assentamentos irregulares e as áreas de risco presentes em seu território.  
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4 DESCONTINUIDADES: PROCESSOS DE URBANIZAÇÃO DA VILA PAROLIN 

E VILA TORRES, CURITIBA; VILA ZUMBI DOS PALMARES, COLOMBO E 

GUARITUBA, PIRAQUARA 

 

Dando prosseguimento à investigação sobre a implementação de programas 

habitacionais e urbanos na RMC e o entendimento sobre a produção e localização de 

espaços de moradia precária, selecionamos quatro assentamentos consolidados 

situados no aglomerado metropolitano de Curitiba. Os objetivos da pesquisa são 

compreender o processo de intervenção promovido pelo poder público nos 

assentamentos precários e averiguar o impacto das descontinuidades e morosidades 

da urbanização na população afetada. 

Os assentamentos foram selecionados por sua relevância territorial, objetos de 

inúmeras pesquisas de mestrado e doutorado, e por trazerem uma importante 

discussão sobre localização, periferização e espaço intra-urbano (VILLAÇA, 1998; 

2015) para a pesquisa. Alguma dessas áreas também foram escolhidas pelos 

governos, após décadas de descaso, como projeto-piloto de urbanização e 

regularização, como é o caso da Vila Zumbi dos Palmares e essas escolhas serão 

analisadas neste capítulo. 

Nesse sentido, a Vila Torres e a Vila Parolin foram eleitas por sua localização 

privilegiada, aproximadamente três quilômetros do centro de Curitiba. Essas 

ocupações configuram ilhas de pobreza urbana em bairros de classe média e classe 

média alta, denotando um processo de segregação urbana e de resistência por 

permanecerem neste local, após diversas tentativas de remoção, principalmente na 

Vila Parolin. Já a Vila Zumbi dos Palmares e o assentamento Guarituba foram 

selecionados pela relevância de seus territórios para a RMC, situados em área de 

proteção aos mananciais, e por configurarem um contraponto entre a centralidade dos 

assentamentos de Curitiba e a localização periférica desses núcleos, nas bordas dos 

municípios. 

Todas as áreas escolhidas, por distintos ou semelhantes motivos, são objeto 

de intensos debates pelo governo e sociedade sobre sua permanência ou remoção, 

pela extensa e populosa porção territorial que ocupam e, ainda, pela intensa 

precariedade socioambiental e urbana a que as famílias estão submetidas. Os 
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moradores desses assentamentos são constantemente estigmatizados pelo fato de 

as ocupações aparecerem frequentemente nos meios de comunicação com notícias 

associadas à violência e criminalidade. 

A ocupação dos quatro assentamentos pela população pobre trouxe diferentes 

tipos de incômodos às classes altas. Quer seja pelas classes mais baixas ocuparem 

localizações centrais e privilegiadas como a Vila Parolin ou a Vila Torres, ou por 

ocuparem áreas de proteção ambiental, como a Vila Zumbi e o Guarituba. Mesmo que 

esses assentamentos não tenham recebido atenção e recursos do poder público por 

décadas, o incômodo que sua existência causava, seja por colocar em risco um 

manancial ou o ideal de cidade planejada, incitou no Estado a obrigação de investir 

nessas áreas e dotá-las de serviços, equipamentos públicos, infraestrutura e moradia 

adequada como forma de minimizar a vulnerabilidade social e a marginalidade urbana 

existentes nesses assentamentos. 

Iniciamos este capítulo esclarecendo qual o método empregado e as 

referências teóricas e fontes secundárias que embasaram o estudo e, na sequência, 

será apresentada a caracterização de cada assentamento. Sintetizamos o histórico e 

o processo de urbanização, com ênfase nas descontinuidades da intervenção, 

principalmente das ações realizadas com recursos do Programa de Aceleração do 

Crescimento – Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP) que contemplou 

os assentamentos pesquisados, com exceção da Vila Zumbi dos Palmares. Por fim, 

concluiremos este capítulo apresentando a sistematização das semelhanças e 

singularidades das urbanizações investigadas. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS E DESCONTINUIDADES DAS 

URBANIZAÇÕES 

 

O método escolhido para a pesquisa é o estudo de caso de quatro 

assentamentos consolidados localizados na Região Metropolitana de Curitiba que 

foram objeto de programas de urbanização de favelas: Vila Parolin e Vila Torres, em 

Curitiba; Vila Zumbi dos Palmares; em Colombo; e Guarituba em Piraquara. O objetivo 

do estudo é reconhecer as consequências que as descontinuidades das políticas 

habitacionais causam na vida e na expectativa da população afetada e, ainda, 
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compreender como essas intermitências abalam a relação de confiança ou de 

desconfiança estabelecida entre os moradores e o Estado.  

A pesquisa é subsidiada por dados primários, obtidos por meio de pesquisa de 

campo, entrevistas e depoimentos de moradores e lideranças dos quatro 

assentamentos estudados; dados secundários sintetizados em documentos técnicos 

elaborados por órgãos públicos: prefeituras, COHAB-CT, COHAPAR, COMEC, IBGE, 

Fundação João Pinheiro, entre outros; e ainda estudos realizados sobre os 

assentamentos por meio de artigos, dissertações e teses.  

O estudo é apresentado em dois capítulos. O presente capítulo fará uma 

análise dos programas e projetos implementados nos assentamentos selecionados a 

partir de dados secundários, verificando sobretudo as descontinuidades das 

intervenções e o capítulo seguinte apresentará os resultados das entrevistas e 

depoimentos realizados com os moradores e lideranças dos assentamentos, 

efetuados com a finalidade de compreender os anseios e desejos da população, o 

entendimento sobre como as intermitências das urbanizações afetam suas vidas e 

qual o papel do Estado para qualificar o espaço onde vivem. 

A metodologia de estudo de caso contribui para o entendimento de fenômenos 

sociais complexos (YIN, 2001), técnica selecionada para atender aos objetivos desta 

pesquisa. O autor sugere a utilização de diferentes fontes de pesquisa e técnicas, 

possibilitando a criação de estratégias híbridas e o uso de diferentes métodos. Assim, 

a presente investigação mescla o método de pesquisa comparativo quantitativo, a 

partir de dados estatísticos relacionados aos assentamentos estudados, e o método 

comparativo qualitativo, tendo como finalidade apreender e compreender as 

subjetividades envolvidas na implementação de políticas habitacionais nos 

assentamentos precários. Ainda, pretende-se demonstrar que a compreensão dos 

anseios e frustrações dos moradores é fundamental para tornar as políticas públicas 

mais efetivas. 

O método quantitativo, segundo Flick (2013, p. 126), permite a análise de 

números e estatísticas, enquanto o método qualitativo implica na “descrição exata dos 

processos e concepções”, ao aprofundar um menor número de casos e propiciar o 

entendimento de subjetividades não possíveis no método quantitativo, como opiniões 

e atitudes. 
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Para Caldeira (2017), cada experiência é única e suas dessemelhanças devem 

ser exploradas a fim de compreender as diferentes realidades decorrentes dos 

processos de urbanizações periféricas, ainda mais por se tratar de porções do 

território que possuem em sua estrutura uma intensa complexidade socioambiental 

urbana. De acordo com a autora, “A justaposição de casos diferentes, localizados e 

historicizados reunidos para se iluminar desestabiliza visões e generalizações não 

examinadas e abre novas possibilidades de entendimento”29 (CALDEIRA, 2017, p. 5, 

tradução nossa). 

Partindo dessa compreensão, neste capítulo analisaremos cada área 

separadamente, com o cuidado de respeitar seu histórico, processo de urbanização, 

enfatizando as descontinuidades ocorridas e impactos causados nos moradores. Na 

sequência, será realizado um estudo comparado entre as semelhanças e 

singularidades encontradas na pesquisa. No capítulo subsequente, toda a 

averiguação será confrontada com as opiniões proferidas pelos moradores acerca da 

implementação e interrupção das urbanizações e a relação de confiança e 

desconfiança estabelecida com o poder público. Toda a investigação será embasada 

por textos teóricos e pesquisas realizadas acerca dos assentamentos selecionados. 

De acordo com Lacarrieu (2018), a reincidência de políticas e programas 

implementados nos assentamentos precários leva a um processo de descrédito da 

população em relação ao poder público, o que ocasiona uma relação tensa com o 

Estado, fazendo com que os moradores busquem suas próprias soluções. A hipótese 

da pesquisa vai no sentido de verificar se as constantes descontinuidades das 

políticas habitacionais nos assentamentos precários causam nos moradores a 

impressão de que é possível equacionar os problemas relacionados à moradia por 

seus próprios meios, que entendemos não ser possível sem a participação do Estado. 

Todas as áreas têm em comum processos de vulnerabilidade socioambiental, 

segregação urbana e estigma de marginalidade. Igualmente foram objeto de 

intervenção pelo programa de urbanização de favelas com recursos provenientes do 

PAC do Governo Federal, com exceção da Vila Zumbi. Contudo, sua urbanização, 

 

29 The juxtaposition of dissimilar, located, and historicized cases brought together to illuminate one 
another destabilizes unexamined views and generalizations and opens up new possibilities of 
understanding. (CALDEIRA, 2017, p. 5) 
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classificada como piloto, serviu de modelo para as demais urbanizações realizadas 

com recursos do PAC.  

Ao associar os habitantes dos assentamentos precários à violência e 

criminalidade presente nas cidades, o governo, população e mídia provocam nesses 

moradores o estigma de marginalidade e com ele, a sensação de depreciação e 

dificuldade de inserção no território (WACQUANT, 2005). A ausência de regularidade 

urbanística restringe o acesso dos moradores de assentamentos precários às 

benesses existentes na cidade, como o endereço, necessário para a conquista de um 

emprego formal. Por isso, a descontinuidade dos programas de urbanização de 

favelas é tão prejudicial à população, uma vez que sua incompletude interrompe a 

possibilidade de inclusão social e urbana. Dessa forma, verificaremos se as 

urbanizações realizadas nos assentamentos selecionados atingem os objetivos 

propostos de integrar o assentamento à cidade, e, dessa forma, minimizar a 

precariedade habitacional, urbana e ambiental. 

Em alguma medida, os moradores dos quatro assentamentos vivenciaram as 

descontinuidades das ações governamentais ao longo de sua trajetória. Ressaltamos 

que a Vila Torres e a Vila Zumbi dos Palmares são consideradas urbanizadas pelos 

gestores públicos, no entanto, possuem em sua configuração fragilidades e 

vulnerabilidades similares aos outros dois assentamentos. Assim, indagar os 

moradores sobre sua percepção quanto à conclusão das obras de urbanização poderá 

trazer elementos que elucidem a classificação dada pelo poder público. 

A pesquisa se concentra na averiguação das políticas habitacionais, no 

entanto, não se esquiva de abordar as demais políticas públicas necessárias para 

minimizar a desigualdade social e garantir à população mais pobre moradia digna, 

qualidade de vida e justiça social. Sendo assim, verificaremos o nível de integração 

entre as políticas habitacionais e outras políticas públicas aplicadas aos 

assentamentos estudados, inclusive inquirindo os moradores nas entrevistas 

efetuadas sobre o que consideram como importante e que favorecem o acesso de 

suas famílias à cidade. 

Nesse sentido, ao aprofundar a investigação sobre as intervenções em favelas 

no esforço de compreender os anseios dos moradores de assentamentos precários, 

poderemos encontrar alguns indicativos que auxiliem na qualificação de programas e 

projetos propostos pelas políticas habitacionais, tornando-as mais eficientes e 
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efetivas. Dessa forma, poderá haver uma minimização dos impactos decorrentes das 

constantes paralisações das intervenções do poder público na vida dos moradores de 

favelas e, consequentemente, diminuir a precariedade habitacional e as 

desigualdades sociais. 

 

4.1.1 Vila Parolin: Urbanização interrompida 

 

A urbanização da Vila Parolin ocorreu após diversas tentativas de remoção, 

impulsionadas pela influência da elite em razão da localização privilegiada do 

assentamento. A permanência da população no local simboliza sua trajetória de lutas 

e resistência, entretanto, a paralisação da intervenção interrompe a implementação 

de melhorias e mantém a precariedade na área, trazendo descontentamento para 

seus moradores. 

A ocupação (FIGURA 18) consolidou-se no fundo de vale do rio Vila Guaíra na 

década de 1950, em área em torno de 240.000 m2 de propriedade pública e privada: 

  

A área onde se instalaram esses moradores era, na época, completamente 
isolada. [...] O adensamento gradativo da população deu origem à favela do 
Parolin, uma das maiores e mais antigas áreas de ocupação espontânea da 
cidade de Curitiba [...] em uma região bastante valorizada (BOLETIM, p. 
86, 1997, grifo nosso). 

 

O assentamento possui localização privilegiada, dista cerca de três quilômetros 

do centro de Curitiba, e está situado entre os bairros Parolin e Vila Guaíra na Regional 

Portão. A população estimada em 2005 era de 7.134 habitantes que ocupavam 1.853 

domicílios com uma densidade de 334 hab/ha (COHAB-CT, 2005 apud SANTANA, 

2011, p. 135). No início da urbanização a equipe técnica cadastrou 1.507 domicílios e 

5.385 habitantes (COHAB-CT; Curitiba, 2007). Destacamos que o assentamento é 

circundado por bairros de classe média e classe média alta, o que confere um conflito 

com sua vizinhança e configura um processo de segregação urbana. 
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Figura 18. Localização do assentamento Vila Parolin. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de imagem do Google Maps (2021). 

 

Embora a segregação, segundo Villaça (1998), seja percebida pela 

concentração de determinadas classes estabelecidas em certas regiões da cidade, 

não exclui a possibilidade de haver a coexistência com outra classe que ocupe um 

espaço menor dessa região ou bairro da cidade. Para o autor (VILLAÇA, 1998, p. 142), 

“o importante é que o setor segregado detenha uma grande parte – talvez a maior – 

de uma dada classe, no caso a média e alta burguesias”. No caso do bairro Vila 

Parolin, a classe média alta ocupou a parte de cima, a melhor porção territorial, e para 

a população mais pobre restou ocupar a parte baixa, que permeia o rio Vila Guaíra. 

Esta população, assim, se sujeita a enchentes e doenças provenientes das 

inundações.  

Ao longo das décadas a prefeitura promoveu diversas tentativas para remover 

a população deste local. A primeira tentativa ocorreu na década de 1960, com a 

implantação do Conjunto Habitacional Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais pela 

COHAB-CT, que pretendia promover o desfavelamento de Curitiba com a retirada dos 

moradores de 22 favelas, entre elas a Vila Parolin (BOLETIM, 2006; BOLETIM, 1997).  
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Entretanto, os moradores não se adaptaram ao novo lugar, visto que o novo 

conjunto habitacional não possuía infraestrutura urbana implementada em 

contraponto aos benefícios que a localização da favela lhes conferia, como a 

proximidade e acesso ao trabalho: “A distância do centro e a dificuldade de adaptação 

ao novo espaço, fizeram com que muitos abandonassem a Vila Nossa Senhora da 

Luz e retornassem ao Parolin” (BOLETIM, 1997, p. 86). 

De acordo com Villaça (1998), o tempo gasto e as condições de deslocamento 

são fundamentais para o dia a dia dos trabalhadores, porém, a mobilidade das classes 

mais baixas é comprometida pelas longas distâncias e pela ineficiência do transporte 

público. As classes médias e altas detêm o uso dos automóveis e a escolha das 

localizações no espaço urbano. Daí advém o conflito quando os mais pobres insistem 

em permanecer nos locais de predominância da burguesia (VILLAÇA, 1998), como o 

assentamento em questão. 

Entre 1979 e 1992, a COHAB-CT fez novas tentativas de remover a população 

do local. Na primeira, transferiu os moradores para a faixa de seis metros próximo ao 

rio Vila Guaíra, o que atribuiu ao lugar o nome de favela do “Valetão”, denominação 

ainda utilizada pelo IBGE. De acordo com relato da época, “a favela começou a ser 

loteada e ‘urbanizada’ sem o menor humanismo” (CORREIO DE NOTÍCIAS, 1979 

apud BOLETIM, 1997, p. 87). Na segunda, a urbanização promovida pela COHAB-CT 

intencionava remover as famílias para bairros periféricos, como o Bairro Novo e 

Umbará. Nas duas ocasiões, a população retornou ao Parolin tendo como um dos 

motivos a facilidade que a localização propiciava ao trabalho de reciclagem de 

resíduos sólidos desenvolvido por muitos. 

De acordo com o cadastro realizado em 1992 pela COHAB-CT, viviam na área 

cerca de 4.900 habitantes e 1.200 famílias, com renda média de dois salários-

mínimos. Embora as remoções tenham reduzido a área ocupada pela favela, como 

não houve diminuição de sua população, o espaço se tornou mais adensado, com 

moradias precárias construídas com madeira ou materiais alternativos (BOLETIM, 

1997). 

Para Santos (2013 [1978], p. 18), 

 

A medida da pobreza é dada antes de mais nada pelos objetivos que a 
sociedade determinou para si própria. É inútil procurar uma definição 
numérica para uma realidade cujas dimensões – agora e no futuro – serão 
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definidas pela influência recíproca dos fatores econômicos e sociais 
peculiares a cada país.  

 

A pobreza urbana, de acordo com Santos (2013[1978]), está intrinsecamente 

associada à economia urbana, à modernização e à dificuldade de acesso ao trabalho 

formal pelos mais pobres. O acesso ao consumo também é prejudicado, inclusive aos 

produtos voltados à subsistência, uma vez que a economia, ao expulsar um número 

expressivo de trabalhadores da formalidade, cria uma massa de subempregados, 

desempregados e marginais30 (SANTOS, 2013[1978]). 

A insistência dessa população em retornar ao local se deve à necessidade de 

subsistir e estar próximo aos subempregos, como trabalhadores informais ou 

catadores de recicláveis. O Estado insiste em removê-la para áreas mais distantes, 

desprovidas de transporte público, emprego, educação e saúde e as famílias retornam 

ao local onde consideram mais bem localizado e estruturado, ainda que os privilégios 

de uma melhor localização estejam voltados às classes sociais mais altas e para eles 

restem somente os subempregos e a precariedade habitacional. 

De acordo com Villaça (1998, p. 225), a ocupação de boas localizações 

 

[...] tem eventualmente facilitado às classes populares um pouco do usufruto 
de vantagens do privilegiado espaço produzido pela alta renda. Um pouco 
apenas, pois na verdade há um preço a ser pago pelas vantagens desse 
espaço, um preço que tais classes não podem pagar. Elas não podem 
usufruir as vantagens do sistema viário, cada vez mais produzido para o 
automóvel, o comércio e os serviços. Usufruem principalmente a 
proximidade ao subemprego (grifo nosso). 

 

Nesse sentido, a existência de um assentamento situado em área privilegiada, 

ainda que se configure uma exceção em Curitiba ou em outras cidades brasileiras – 

uma vez que a maior parte dos assentamentos precários situa-se em áreas periféricas 

– demonstra quão necessário é que as políticas de habitação e desenvolvimento 

urbano invistam na produção de moradias bem localizadas e na construção de 

cidades mais justas e igualitárias. 

Em paralelo às tentativas de retirada das famílias, em 1976 foi criada a 

Associação de Moradores e seus principais objetivos eram, segundo relato de seu 

 

30 De acordo com Santos (2013 [1978], p. 42), “É para os remanescentes da força de trabalho nos 
níveis mais baixos do espectro socioprofissional que foi reservado o termo marginal”. 
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Presidente em 1997, sr. Antônio Viana, a “legalização da área, rua, luz, água (…) Nós 

estamos lutando pra legalização da área. (…) Nós temos diversos pedidos para a 

legalização da área” (BOLETIM, p. 89, 1997). Alguns pequenos benefícios foram 

obtidos por meio da pressão e do diálogo entre a associação e os órgãos públicos, 

como a melhoria de acesso às casas e o abastecimento de água e energia elétrica. 

 Esse retrospecto traça a trajetória dessas famílias que por mais de cinquenta 

anos sofreram diversas tentativas de remoção e receberam apenas melhorias e ações 

pontuais por parte do poder público (FIGURA 19). Essas mesmas famílias não só 

ocuparam uma localização privilegiada, como também conseguiram se manter nela, 

mesmo sem investimentos do poder público e com a pressão da vizinhança para sua 

expulsão.  

 

Figura 19. Precariedade habitacional na Vila Parolin. 

 
Fonte: Autora (2015). 
 

No entanto, somente em 2006, com uma lacuna de mais de cinquenta anos e 

muita insistência da Associação de Moradores, a COHAB-CT finalmente propôs um 

projeto de urbanização e regularização para a Vila Parolin.  

No mesmo ano, os técnicos da Companhia efetuaram o diagnóstico do 

denominado “Bolsão Parolin” e constataram que, das edificações existentes, 36,20% 

eram de alvenaria, porém, com baixa qualidade de acabamento; 41,54% de madeira 

e 22,26% construídas com materiais alternativos. Também se verificou que 29,27% 

das unidades sanitárias foram construídas com madeira e materiais reciclados. 

Quanto à infraestrutura, as ruas do entorno eram pavimentadas, contudo, as ruas 

internas não possuíam infraestrutura; 50% dos domicílios possuíam ligações oficiais 
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de energia elétrica; 61% das habitações possuíam abastecimento de água potável 

regular e, no caso das redes de esgotamento sanitário, somente os domicílios com 

testada para as ruas externas ao assentamento possuíam ligação (em torno de 21%). 

Os demais destinavam o esgoto para fossas sépticas ou ainda para as redes de 

drenagem ou corriam a céu aberto (COHAB-CT; CURITIBA, 2007). 

O diagnóstico foi além da verificação física da área e caracterizou a população 

a ser beneficiada. Verificou-se que o número de titulares do sexo feminino era 

bastante significativo, 64,14% dos chefes de família são mulheres. Quanto à renda, 

92,57% das famílias declararam possuir renda até três salários. Destacamos que 105 

famílias (7,28%) declararam não possuir renda alguma e alegaram sobreviver por 

meio de ocupação informal e de programas sociais do governo. O levantamento ainda 

constatou que cerca de 15% dos(as) chefes de família trabalham com coleta de 

recicláveis (COHAB-CT; Curitiba, 2007). 

Quanto à regularização fundiária do assentamento, a COHAB-CT propôs 

inicialmente a Cessão Real a Título de Uso Gratuito até a aprovação do projeto e, 

posteriormente, a formalização de Contrato de Compromisso de Compra e Venda. 

Esse Contrato vincularia o fornecimento da escritura definitiva de propriedade do 

imóvel adquirido à quitação total do financiamento assumido entre o morador e a 

municipalidade. Ainda de acordo com a Companhia, o comprometimento seria limitado 

a 20% da renda familiar e, no caso de famílias que não atingissem os requisitos 

mínimos, haveria a prorrogação da Cessão gratuita (COHAB-CT; Curitiba, 2007). No 

entanto, a transferência de titulação ainda não ocorreu uma vez que a regularização 

da área ainda está em andamento. A regularização depende da efetivação da compra 

dos terrenos particulares e, segundo a municipalidade, possui diversos entraves 

(COHAB-CT, 2019).  

O “Bolsão” da Vila Parolin foi demarcado como Zona Especial de Interesse 

Social (ZEIS) por meio da Lei Municipal 12.450/ 2007, a mesma Lei incluiu o 

assentamento Vila Formosa. De acordo com Polucha & Nascimento (2019), essas são 

as únicas ZEIS do município e sua instituição foi uma determinação do Ministério das 

Cidades para assegurar os recursos do PAC e viabilizar a regularização jurídica e 

fundiária. A criação das ZEIS possibilitou a compra dos terrenos do entorno para o 

reassentamento das famílias removidas da área. 
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Ressaltamos que a vizinhança reagiu ao projeto de urbanização que propôs 

não só a permanência das famílias no próprio local como também realocou famílias 

para terrenos do entorno (FIGURA 20), justamente ao lado das famílias de alta renda. 

Essa reação teve direito à manifestação e queima de pneus pelos “de cima da Vila 

Parolin” e diálogo com o Presidente da Associação de Moradores dos “de baixo da 

Vila Parolin” com o intuito de diminuir o que denominaram de “choque cultural” (DEUS, 

2011). 

 

Figura 20. Implantação de moradias próximas às casas de alta renda. 

  
Fonte: COHAB-CT (n.d.) 

 

A necessidade de intervir na Vila Parolin foi exposta em 2006 pelo então 

Presidente da COHAB-CT, sr. Mounir Chaowiche que ressaltou que a intervenção 

seria solucionada a médio prazo 

 

Mas o que nós também não podemos é deixar de lado problemas que têm 
que ser resolvidos, como um bolsão em uma região irregular, por exemplo. A 
Vila Audi ou mesmo o Parolin, são regiões em que nós já começamos 
trabalhar, pois uma das nossas metas é de resolver a médio prazo a 
questão do Parolin… é um compromisso que a COHAB tem junto com o 
prefeito Beto Richa (BOLETIM, 2006, p. 114, grifo nosso). 
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A própria Companhia observou que a atuação da COHAB-CT na área gerou 

grande expectativa por parte dos moradores para que a precariedade existente fosse 

solucionada e ressaltou que “tal situação remete ao poder público a responsabilidade 

da continuidade e estruturação das propostas assumidas perante a comunidade” 

(COHAB-CT; CURITIBA, 2007, p. 16, grifo nosso). Contudo, como veremos adiante, 

as obras iniciadas em 2007 foram paralisadas em 2014. 

Em 2007, o assentamento foi selecionado para receber recursos do Programa 

de Aceleração do Crescimento – Projetos Prioritários de Investimentos (PAC-PPI). 

Antes disso, somente pequenas benfeitorias foram efetuadas no local. O projeto 

urbanístico foi elaborado pelos técnicos da COHAB-CT e propôs a urbanização 

integral da área, com a remoção de mais de 40% das moradias do assentamento. O 

número acentuado de remoções é justificado pela necessidade de desadensamento 

de áreas precárias; retificação do sistema viário; adequação à legislação ambiental e 

urbanística e retirada das famílias que estavam em situação de risco na faixa de 

preservação permanente do Rio Vila Guaíra.  

O reassentamento dos moradores foi previsto para terrenos do entorno 

(sobrados e conjuntos habitacionais), demarcados como ZEIS (CURITIBA, 2007) e 

adquiridos pela COHAB-CT, ainda em processo de regularização e para conjuntos 

habitacionais localizados em bairros distantes do assentamento. No bairro Cachoeira, 

extremo norte de Curitiba, divisa com o município de Almirante Tamandaré, 47 famílias 

foram transferidas para o Residencial Pinheiros. Ainda foram reassentadas 54 famílias 

no Conjunto Habitacional Moradia dos Profetas no bairro Umbará e 32 famílias no 

Residencial Parque Iguaçu III, no bairro Ganchinho, ambos localizados no extremo sul 

do município na Regional Bairro Novo. A localização da Vila Parolin e das áreas de 

reassentamento é apresentada na Figura 21, bem como são demonstradas as 

respectivas distâncias. Ressaltamos que o conjunto habitacional construído no bairro 

Ganchinho possui 2.572 unidades habitacionais, conforme Figura 22.  
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Figura 21. Localização da Vila Parolin e das áreas de reassentamento. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) a partir de imagens do Google Maps (2021) com base em IPPUC 
(2016). 
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Figura 22. Vista aérea do Residencial Parque Iguaçu III – Conjunto Habitacional onde foram 
reassentadas 32 famílias provenientes da Vila Parolin. 

 
Fonte: COHAB-CT (2018). 

 

Até 2020, os moradores do Residencial Parque Iguaçu não possuíam 

endereço, segundo alerta do Presidente da Associação e então vereador, sr. Edson 

do Parolin, à Câmara dos Vereadores. O Presidente alega que, por essa razão, as 

famílias estão retornando para áreas de “invasão” na Vila Parolin (CÂMARA, 2020). 

Esse relato nos faz crer que a insistência do governo em remover as famílias para 

áreas distantes não equaciona o problema, uma vez que muitas acabam retornando 

ao local do assentamento. No caso da Vila Parolin em particular, esse retorno das 

famílias é recorrente, conforme já relatado. 

Incluiu-se, ainda, a complementação de infraestrutura urbana, recuperação da 

área de preservação permanente, implantação de equipamentos públicos e três 

galpões de reciclagem de resíduos sólidos para atender as famílias que trabalham 

com triagem e buscar uma solução para os resíduos que ficam depositados no interior 

das casas e nas vielas. Além dos recursos do PAC/ PPI, foram utilizados os recursos 

do PMCMV e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), bem 

como recursos municipais (CURITIBA; COHAB-CT; IPPUC, 2007). 
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O projeto de urbanização propôs a intervenção total da área, incorporando as 

necessidades e a participação da população e implantação de equipamentos públicos 

nas proximidades. O projeto foi, inclusive, premiado pela Associação Brasileira de 

COHABs (ABC) em 2010 com o “Selo do Mérito” na categoria de projetos com 

abrangência regional (COHAB-CT).  

O assentamento também recebeu melhorias por meio do Programa 

Comunidade em Cores, em 2010, com recursos do Fundo Municipal de Habitação de 

Interesse Social (FMHIS). O Programa realizou adequações em vinte e duas moradias 

precárias, localizadas em uma das principais vias do bairro (FIGURA 23), a rua 

Brigadeiro Franco (COHAB-CT; CURITIBA, s. d.). Essa ação teve o intuito de 

promover o embelezamento da Vila Parolin para a Copa do Mundo de 2014. 

 

Figura 23. Moradia revitalizada pelo Programa Comunidade em Cores.  

 
Fonte: COHAB-CT (2010). 

 

No entanto, as obras de urbanização, iniciadas em 2007, sofreram redução em 

2014 em função da diminuição de repasse de recursos advindos dos Programas do 

Governo Federal e foram paralisadas pelo governo municipal. Em decorrência da 

supressão de recursos, muitas das etapas previstas não foram concluídas, conforme 

apresentado no Quadro 2. As moradias precárias construídas ao longo do rio Vila 

Guaíra foram removidas, contudo, as margens do rio não foram recuperadas e nem o 

parque linear proposto foi implementado. Até o momento, as margens do rio Vila 

Guaíra não foram reocupadas. Contudo, como a requalificação das margens não foi 

implementada, existe a possibilidade de novas ocupações serem erguidas neste lugar. 
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Quadro 2. Síntese das intervenções realizadas na Vila Parolin. 

SITUAÇÃO ETAPAS DE URBANIZAÇÃO RECURSOS 

PARCIALMENTE 
IMPLANTADA 

(Iniciada em 2006 e 
paralisada em 2014) 

Urbanização: melhorar a condição de habitabilidade das moradias; 
promover a inserção da área à cidade formal; complementação de 
infraestrutura urbana; recuperação das margens do rio Guaíra e criação 
de áreas de esporte e lazer ao longo das margens do rio; regularização 
fundiária (COHAB-CT; CURITIBA, 2007; COHAB; CURITIBA, s.d) 

Federal e Municipal 

CONCLUÍDA 
(2010) 

Comunidade em Cores: melhoria das moradias precárias (COHAB-CT; 
CURITIBA, s.d) a. 

Municipal  
(FMHIS e COHAB) 

CONCLUÍDA 
(2011) 

Ações complementares: construção de Centro de Referência em 
Assistência Social (CRAS); Centro Municipal de Educação Infantil 
(CMEI), reconstrução da unidade de saúde que atende a comunidade e 
uso de 3 galpões de reciclagem – somente um galpão está em uso 
(COHAB-CT; CURITIBA, n.d. a). 

Municipal 

PARCIALMENTE 
IMPLANTADA 

(Iniciada em 2007; 
paralisada em 2014 e 
retomada em 2017). 

Programa Federal PAC I/ PPI – Intervenções em Favela: construção de 
491 unidades habitacionais, entre casas e sobrados. Destas, 364 foram 
entregues (COHAB-CT; CURITIBA, n.d. a). 

Federal (PAC I/ PPI) 

PARCIALMENTE 
IMPLANTADA 

(Iniciada em 2007; 
paralisada em 2014) 

Ações para complementação: construção de 150 unidades habitacionais 
para substituição de moradias precárias no próprio local (COHAB-CT; 
CURITIBA,n.d. a). 

Federal (FNHIS) 

PARCIALMENTE 
IMPLANTADA 

(Iniciada em 2007; 
paralisada em 2014 e 
retomada em 2016) 

Programa Minha Casa, Minha Vida: construção de 176 unidades 
habitacionais em prédios do entorno. 80 unidades habitacionais 
construídas no Residencial Teresa Elvira Gomes de Oliveira (COHAB-
CT). 

Federal (PMCMV) 

CONCLUÍDA 
(Iniciada em 2011; 

paralisada em 2014 e 
retomada em 2017) 

Programa Minha Casa, Minha Vida: construção de 47 unidades 
habitacionais no bairro Santa Cândida (COHAB-CT). 

Federal (PMCMV) 

CONCLUÍDA 
(Iniciada em 2010 e 
concluída em 2013) 

Programa Minha Casa, Minha Vida: 32 famílias provenientes da Vila 
Parolin foram transferidas para o conjunto residencial com 2.572 
unidades localizado no bairro Ganchinho (COHAB-CT). 

Federal (PMCMV) 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) a partir dos dados da COHAB-CT.  
 

As fragilidades existentes no assentamento permaneceram, mesmo com a 

intervenção parcialmente implementada. Como parte da população trabalha com 

coleta de material reciclável, a inadequação do armazenamento desses materiais, 

colocados no interior das moradias e nas vielas, confere ao local grande 

vulnerabilidade social e ambiental. Apesar de a urbanização prever a capacitação 

ambiental dos moradores e a utilização de três galpões de triagem nas proximidades 

(um próprio e dois alugados com recursos municipais), o problema não foi 

equacionado, inclusive porque atualmente somente o galpão próprio está em 

funcionamento. 

Além da Vila Parolin, outras 20 áreas localizadas em Curitiba foram 

contempladas com recursos do PAC entre os anos de 2007 e 2014 (Silva, Vasco e 

Teixeira, 2018). De acordo com Silva, Vasco e Teixeira (2018), as intervenções 

contemplaram, principalmente, a construção de unidades habitacionais em terrenos 

distantes das áreas de intervenção, sem abranger integralmente as etapas previstas 
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inicialmente e que eram diretrizes do PAC, como a totalidade da intervenção nessas 

áreas e as obras de recuperação das áreas de preservação permanente. Ou seja, 

houve similaridade da política implementada em outros assentamentos do município 

com a urbanização realizada na Vila Parolin. 

Depois que as obras do assentamento foram retomadas, priorizou-se a 

finalização da construção de conjuntos habitacionais em áreas distantes do 

assentamento, conforme mencionado anteriormente. Ainda que essas construções 

estivessem previstas inicialmente em função do alto adensamento do local, e, 

segundo os técnicos da COHAB-CT, houvesse a concordância das famílias em deixar 

o local, o fato é que a parte significativa da urbanização, e que atingia o maior número 

de moradores, permaneceu incompleta. A construção de 150 unidades habitacionais 

para substituição de moradias precárias no próprio local não foi realizada, nem houve 

continuidade na implementação de infraestrutura urbana no assentamento. 

Nas entrevistas realizadas com moradores e representantes em 2015 (SOUZA, 

2016), havia um misto de esperança e descontentamento. A paralisação ainda não se 

colocava como um fato imutável, embora houvesse uma grande apreensão de que as 

obras não fossem mais retomadas. Alguns moradores elogiavam os trabalhos já 

realizados e acreditavam que suas vidas seriam, de fato, modificadas pela 

intervenção. Já outros, contestaram o resultado ao reclamar que “venderam um sonho 

e não fizeram nem metade”. 

Essa população enfrentou as sucessivas tentativas de remoção em décadas 

passadas e sempre retornou ao local, em função da localidade privilegiada, que 

oferece transporte, emprego e infraestrutura urbana. No início do projeto de 

urbanização, o conflito com a vizinhança de classe média alta se acirrou, e houve 

reclamação e pedidos ao poder público para que o assentamento fosse removido dali. 

A população pobre, por outro lado, protestou e manifestou seu desejo de permanência 

no local, e garantiu, assim, que a COHAB-CT desse prosseguimento ao projeto. 

Apesar das obras serem retomadas em 2017, em outro mandato municipal, 

priorizou-se somente a relocação de moradores para os novos conjuntos habitacionais 

em bairros distantes do local, inaugurados em 2018 e 2019. O fato de a prefeitura não 

concluir a urbanização no local não efetivou a integração do assentamento com o 

entorno. A proposta de intervenção, que contemplaria a urbanização integral da área, 

ao ser implantada parcialmente, não modificou substancialmente a realidade desses 
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moradores. Assim, as características de segregação urbana e vulnerabilidade social 

presentes no núcleo não se alteraram. Os resíduos sólidos permanecem espalhados 

pelas áreas comuns e a sensação de abandono se manteve para quem ali 

permaneceu. 

Lacarrieu (2018) esclarece, em pesquisa efetuada com assentamentos em 

Buenos Aires que o poder público ainda prioriza a implementação de conjuntos 

habitacionais em detrimento da urbanização no local. Na investigação sobre a 

urbanização da Vila Parolin, essa tendência ficou bastante nítida na forma como a 

prefeitura de Curitiba conduziu a continuidade das obras de intervenção desse 

assentamento. Em outras áreas irregulares que receberam recursos do Governo 

Federal, o município também concentrou os recursos nas áreas de reassentamento 

em vez de aplicar os investimentos na urbanização das ocupações (Silva, Vasco e 

Teixeira, 2018), evidenciando que a Vila Parolin não é uma exceção na política 

habitacional e urbana do município. 

Muito embora para a população do assentamento seja uma conquista morar 

nesse local, fruto de muita luta e resistência, conforme entrevistas realizadas em 2015, 

a urbanização incompleta provoca a percepção de que a luta deve continuar, ou ainda, 

que cada qual deve dar prosseguimento às suas batalhas individuais porque o Estado 

não lhes conferiu melhores condições de habitabilidade. 

 
4.1.2 Vila Torres: Urbanização incompleta 

 

A Vila Torres é uma das primeiras ocupações de Curitiba. Acreditamos que, 

pelas pesquisas efetuadas, seja a segunda favela a surgir em Curitiba e a Vila Parolin 

seja a mais antiga ocupação da cidade. As primeiras edificações foram construídas 

em meados da década de 1960, ao longo de áreas particulares e a faixa non 

aedificandi do Rio Belém. Está situada entre os bairros Prado Velho, Rebouças e 

Jardim Botânico, na Regional Matriz. Dista cerca de dois quilômetros do Centro de 

Curitiba e é circundada por bairros de classe média e classe média alta, além de 

instituições como a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), conforme 

Figura 24. Atualmente, segundo a COHAB-CT (2015), moram no assentamento 

aproximadamente 5.300 habitantes em 1.456 domicílios distribuídos em uma área de 

199.408,73 m², conforme Decreto Municipal no 645/ 1994 (CURITIBA, 1994). Este 
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Decreto aprovou o Loteamento denominado “Vila Pinto”, proveniente da Planta 

Capanema, designações anteriores à Vila Torres. 

 

Figura 24. Localização da Vila Torres. 

Fonte: Elaborado pela autora sobre imagem do Google Maps (2021). 
 

Ao longo do tempo, o assentamento passou por diversas denominações. 

Primeiramente era nomeado de “favela do Capanema”, proveniente do nome do 

loteamento onde a ocupação se formou e chamada assim até meados da década de 

1970. Depois disso, foi apelidada de “Vila Pinto”, designação refutada pelos 

moradores, contudo, ainda utilizada pelo IBGE. Por essa razão, em 1996 a Lei 

Municipal no 8.841 intitulou a área de “Vila das Torres” (CURITIBA, 1996). Atualmente, 

tanto os moradores quanto a municipalidade a designam de “Vila Torres”, alcunha 

essa adotada ao longo da tese. 

De acordo com o IPPUC (2005, p.32 apud BERLATTO, 2008, p. 35), a Vila 

Torres é representada por quatro associações de moradores: Associação de 

Moradores Vila Torres; Associação de Moradores Vila Torres II; Associação Vila de 

Ofícios e; Associação Iniciativa Cultural. Incluímos ainda o Clube de Mães Vila das 

Torres pela sua importância para a comunidade. O Clube funciona em imóvel 

pertencente ao município em sistema de comodato e desenvolve diversos projetos 

sociais realizados com inúmeras parcerias. O espaço também comporta uma 
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biblioteca, salas que atendem atividades diversas e gratuitas como aulas de boxe, 

costura e serviços de internet31 que auxiliam cerca de mil pessoas da comunidade 

(CURITIBA, 2019). 

Apesar de a organização comunitária ser bastante fragmentada, segundo 

Berlatto (2008), as associações foram fundamentais para o estabelecimento do 

assentamento, na organização da comunidade e para a conquista das benfeitorias 

realizadas. A fragmentação da organização comunitária reflete a própria divisão que 

ocorre na Vila Torres. O assentamento é subdividido em ao menos quatro partes, de 

acordo com pesquisa realizada por Berlatto (2008, p. 37-39) junto aos moradores: o 

trecho localizado na parte direita da margem do rio Belém; a parte de cima da rua 

Guabirotuba, com edificações mais bem acabadas; a parte de baixo da rua 

Guabirotuba que possui casas mais precárias e; por último, a Vila de Ofícios. 

Importante destacar que antes da urbanização da Vila Torres ser iniciada 

(FIGURA 25), as famílias foram removidas em duas ocasiões por programas de 

desfavelamento promovidos pela Prefeitura de Curitiba. Em 1966 foi implementado o 

primeiro conjunto habitacional do município – a Vila Nossa Senhora da Luz – com 

2.150 casas no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC) recém-criado e distante 

cerca de quinze quilômetros do centro e sem infraestrutura urbana, transporte público 

ou oferta de emprego (BOLETIM, 2006).  

 

Figura 25. Fotos anteriores à urbanização da Vila Torres. 

 
Fonte: Acervo do Clube de Mães da Vila das Torres (n.d.) 

 

31 O Vila Torres Digital é um sistema de comunicação da comunidade Vila Torres com o objetivo de 
promover a inovação, o desenvolvimento social e a inclusão digital. O projeto é uma parceria entre o 
Clube de Mães União Vila das Torres, By Air Brasil/ MCM Telecom e Zum Comunicação. O sistema 
oferece banda larga na residência de todos os moradores da Vila Torres. Disponível em: 
http://vilatorresdigital.com.br/. Acesso em: 05 mar. 2021. 
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A Operação de Desfavelamento de Curitiba ou Operação Mudança almejava a 

erradicação de todas as favelas do município, como sintetizou o prefeito de Curitiba 

da época (1962-1967), sr. Ivo Arzua Pereira: 

 

A Vila foi inaugurada com habitantes, porque nós eliminamos as favelas que 
existiam em Curitiba. No dia primeiro de outubro de 1966, foram 
transportadas mais de 1500 famílias e seus pertences, de vinte e duas favelas 
para as novas habitações da Vila Nossa Senhora da Luz, inaugurada em 11 
de novembro de 1966 pelo Presidente da República. Então, acabamos com 
as favelas e aí está a parte social, a parte humana: a elevação da qualidade 
de vida (BOLETIM, 2006, p. 11). 

 

Apesar da Operação ter a intenção de eliminar todas as favelas da cidade, isso 

não ocorreu. Atualmente, existem em Curitiba 453 assentamentos irregulares onde 

moram 50.499 habitantes (CURITIBA, 2020). A população da Vila Torres que ocupava 

as margens do rio Belém foi uma das favelas incluídas, pois o desfavelamento 

pretendia remover os moradores “de locais como o Rio Belém, o Santa Quitéria e a 

favela do Ahú” (FOGGIATO; ROCHA, 2016, s.p.). Contudo, ao longo do tempo, muitas 

dessas famílias retornaram ao local de origem. 

A segunda tentativa de extinguir a Vila Torres ocorreu na década de 1970. De 

acordo com o IPPUC (1976 apud VASCO, 2018, p. 79), a inclusão da Vila Capanema 

no plano-piloto de desfavelamento foi motivada pelo fato do assentamento representar 

cerca de 10% das favelas do município e ser a maior ocupação existente na cidade; 

ocupar uma grande extensão de área e; destoar da vizinhança de altíssima renda do 

município. Ou nas palavras do IPPUC (1976, p. 19 apud ALBUQUERQUE, 2007, p. 

76): “Num estágio inicial, a necessidade de localizá-las em áreas mais adequadas ao 

seu padrão socioeconômico, para que gradativa e realisticamente ocorra sua 

integração”. Essas razões justificaram a remoção da favela para ser substituída pelo 

Campus Universitário da Universidade Federal do Paraná e pelo Jardim Botânico, um 

dos cartões-postais da cidade e favorecer abertamente a burguesia da cidade.  

Santos (2007 [1987], p. 11) afirma que  

 

“[...] a atividade econômica e a herança social distribuem os homens 
desigualmente no espaço, fazendo com que certas noções consagradas, 
como a rede urbana ou a de sistema de cidades, não tenham validade para 
a maioria das pessoas, pois seu acesso efetivo aos bens e serviços 
distribuídos conforme a hierarquia depende do seu lugar socioeconômico e 
também o seu lugar geográfico”. 
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De encontro a essa afirmação, James Holston (2013, p. 197) observa que,  

 

[...] entre 1930 e 1980, o desenvolvimento das periferias urbanas e a 
institucionalização dos direitos sociais fundados no trabalho urbano 
consolidaram um padrão centrífugo de segregação nas cidades brasileiras e 
modernizaram a já diferenciada cidadania dos brasileiros. Assim, a 
segregação espacial e a diferenciação da cidadania foram processos 
simultâneos num projeto de modernização nacional. 

 

Esse projeto de Estado excludente, realizado pelo governo brasileiro 

principalmente a partir de 1964, com a criação do Sistema Financeiro de Habitação e 

o Banco Nacional de Habitação, produziram imensos conjuntos habitacionais em 

áreas distantes e sem infraestrutura urbana. Essa ação teve o intuito de invisibilizar a 

pobreza urbana, ao deslocar a população mais pobre para áreas periféricas e 

favorecer as classes mais altas nas áreas mais bem localizadas, destituindo as 

classes mais baixas de seus direitos de cidadania (MARICATO, 1996; BONDUKI, 

2014). As políticas urbanas e habitacionais implementadas em Curitiba nas décadas 

de 1960 e 1970 acompanharam o projeto nacional e intencionaram eliminar as favelas 

do espaço urbano. Entretanto, a ineficácia dessas ações não equacionou o problema 

habitacional, pelo contrário só o agravou, uma vez que o deslocamento para conjuntos 

habitacionais desprovidos de serviços essenciais resultou em maior precariedade e 

vulnerabilidade social e adensamento das ocupações irregulares. 

A Operação realizada em 1976 não foi totalmente bem-sucedida “porque os 

moradores de uma das vilinhas do Capanema não embarcou nos caminhões – os da 

Vila Pinto -, situada mais abaixo” (FERNANDES, 2011, n.d.). A resistência desses 

moradores originou a Vila Torres como a conhecemos atualmente. 

A mudança ocorrida na política habitacional do município na década de 1980 

propiciou a urbanização da Vila Torres. A “Carta da Favela”, anunciada pela Prefeitura 

de Curitiba em 1980, alterou a política habitacional do município realizada até então e 

incluiu a urbanização das favelas em sua atuação, mediante alguns requisitos 

mínimos, como a salubridade das áreas ou a viabilidade de compra de terrenos, no 

caso de ocupações em áreas particulares (ALBUQUERQUE, 2007, p. 78-79). 

A primeira etapa de urbanização e regularização do assentamento ocorreu em 

1989, promovida pela COHAB-CT com recursos da Caixa Econômica Federal (CEF), 

e beneficiou 741 famílias, incluindo o título de propriedade dos terrenos (IPPUC, 
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1992). As benfeitorias realizadas foram mínimas e dotaram a área de redes de 

abastecimento de água; energia elétrica; saibro nas ruas internas e pavimentação nas 

ruas principais. Não houve implantação de redes de esgotamento sanitário. Na 

mesma data, a COHAB-CT comprou e regularizou uma área de 5.700,00 m2 e em 

1991 adquiriu mais 4.320,00 m2 com o intuito de concluir a regularização fundiária do 

assentamento. Também foi proposta a complementação de infraestrutura com a 

melhoria das ruas internas; limpeza e aprimoramento das valetas; demarcação de 

lotes e, finalmente a implantação de redes de esgotamento sanitário pela Companhia 

de Saneamento do Paraná (SANEPAR). Na ocasião também foi sugerida a relocação 

de 70 famílias ocupantes das margens do rio Belém para área contígua ao 

assentamento com o intuito de efetuar a recuperação ambiental do rio Belém 

(COHAB-CT, 1991).  

Em 1992, de acordo com dados do IPPUC (1992, p. 62) ocupavam a área 1.297 

famílias e, segundo análise amostral, 52% delas possuíam título de propriedade obtido 

com a regularização de parte do assentamento. Em relação à condição física das 

habitações, 54% delas eram de madeira; 18% construídas com materiais reciclados; 

9% eram mistas, ou seja, parte da edificação era de madeira e somente 19% eram de 

alvenaria. 

A Vila Torres foi objeto de várias intervenções, os possíveis motivos para o 

interesse da municipalidade pelo assentamento são: o fato de a ocupação ser uma 

das mais antigas da cidade e estar consolidada na paisagem da região. Apesar de 

sua precariedade habitacional, a região possui localização privilegiada, bem próxima 

ao centro de Curitiba, e está circundada por bairros de alta renda. 

O esforço dos moradores para conquistar e realizar melhorias por seus próprios 

meios está registrado no estudo realizado por Lazaroto (2004). Um dos moradores do 

local e que também foi Presidente do Conselho da Associação Comunitária de 

moradores relata que, assim que chegou, em 1981, já começou a falar com a 

população sobre a “urbanização da Vila” e posteriormente também discutiu sobre a 

legalização dos terrenos. Segundo ele, apesar de todas as dificuldades, “morar na Vila 

é um privilégio” (LAZAROTO, 2004, p. 23-26). Outro morador narra que “[...] era tudo 

alagado. [...] Tivemos que colocar mil e seiscentos caminhões de terra para o Canal 

Belém ser aterrado”. Ele conta que foi Presidente da Associação por duas vezes, 
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sendo a primeira em 1978, e explica que “[a população] conseguiu moradia e as 

escrituras dos terrenos saíram através da Associação” (LAZAROTO, 2004, p. 27-28). 

Brulon e Peci (2018, p. 79) esclarecem que 

 

Diante de uma série de necessidades básicas não satisfeitas e de uma 
escassez de ações do Estado, os moradores de favelas são guiados por um 
sentido de urgência, tendo em vista que lhes faltam coisas básicas para sua 
sobrevivência. Nesse sentido, passaram a assumir para si a responsabilidade 
de “lutar” para que suas demandas sejam satisfeitas, seja fazendo eles 
mesmos, seja por meio de um grande esforço para cobrar uma ação do 
Estado. 

 

Os moradores de assentamentos precários empenham-se em tarefas e 

serviços que são de responsabilidade do Estado e que subtraem parte do seu tempo, 

já escasso. Kowarick (2017) denomina esse processo ao qual o trabalhador retira 

parte ou grande parte do seu tempo de descanso para promover obras e reformas nas 

suas moradias e nas áreas coletivas da comunidade de “espoliação urbana”. De 

acordo com o autor, 

 

[...] a espoliação urbana não é apenas outra faceta do trabalhador 
pauperizado. Ela decorre, convém insistir, do processo de acumulação do 
capital, mas também da dinâmica de lutas e reivindicações em relação ao 
acesso à terra, habitação e bens de consumo coletivo (KOWARICK, 2017, p. 
23). 

 

Esse esforço por parte dos moradores para obter melhores condições de vida 

e melhoramentos para o assentamento não ocorre na cidade formal, para os quais os 

serviços públicos funcionam de forma mais rápida e sem a necessidade de tantas 

reclamações e frequentes pedidos. A manutenção da cidade formal também ocorre 

de forma constante, diferente da cidade informal que após as obras de urbanização 

dificilmente é realizada a conservação nos assentamentos na mesma frequência que 

ocorre na cidade formal (MARICATO, 1996). 

A próxima intervenção a ocorrer no assentamento foi por meio do Programa 

Vila de Ofícios, lançado em 1993, e idealizado e subsidiado com recursos da própria 

prefeitura e que envolveu diversos órgãos do município. O Programa se propunha a 

equacionar os graves problemas existentes nas regiões precárias da cidade. O projeto 

congregava a construção de sobrados para o uso habitacional no pavimento superior 
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e comércio ou prestação de serviços no andar térreo com o objetivo de oportunizar 

geração de renda para seus moradores.  

A Vila Torres foi selecionada para ser piloto deste programa, que priorizava a 

remoção de famílias em situação de risco às margens do Rio Belém. Durante a 

construção das 21 unidades referentes à primeira etapa, concluída em 1995, a 

prefeitura ofertou cursos de treinamento intensivo de capacitação profissional para os 

moradores contemplados. A segunda etapa incluiu, além da construção de mais 35 

sobrados, a recuperação das margens do rio Belém e paisagismo (FIGURA 26). A 

terceira etapa, não implementada, previa a construção de mais 57 unidades. O 

programa também se propôs a implantar infraestrutura completa no assentamento, 

com a complementação das redes de esgotamento sanitário (IPPUC, 1995), o que 

também não foi efetivado. 

 

Figura 26. Projeto piloto Vila de Ofícios. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

O levantamento socioeconômico realizado pela prefeitura à época demonstrou 

que somente 32% dos moradores possuíam registro em carteira. Os demais 
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trabalhavam principalmente como diaristas ou como catadores de produtos recicláveis 

(IPPUC, 1995). O trabalho com reciclagem de produtos até hoje possui grande 

importância para a população local, pois em grande parte das famílias alguém trabalha 

como carrinheiro32 (FIGURA 27). 

 

Figura 27. Carrinhos estacionados em calçada na Vila Torres e próximo ao leito do rio Belém. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

A expectativa para os resultados do programa foi demasiada por parte da 

prefeitura em relação ao que de fato foi implementado no local: 

 

Após o término das obras, o local estará completamente transformado e o 
problema do desemprego amenizado com uma expressiva melhora da 
qualidade de vida.  
Dessa forma, o Programa propiciou, além da nova leitura da paisagem 
urbana, a oportunidade de uma profissão e o direito à moradia digna. Esses 
elementos vão possibilitar um relacionamento positivo da população com a 
cidade, resgatando sua própria identidade e o seu direito ao exercício da 
cidadania. (IPPUC, 1995, s. p.) 

 

Assim, apesar das expectativas, o programa modificou muito pouco a realidade 

das famílias da Vila Torres. De acordo com Bianchini (2006), os moradores relataram 

que os beneficiados pelo programa tiveram dificuldades financeiras e não 

conseguiram pagar as prestações da casa, consequentemente, viram as dívidas dos 

imóveis com a prefeitura crescerem. Além disso, a ausência de critérios claros para a 

seleção dos beneficiados gerou conflitos entre os habitantes do assentamento. 

 

32 Carrinheiro é a designação dada às pessoas que trabalham com produtos recicláveis em Curitiba. 
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Os fatores que levaram ao fracasso dessa experiência, segundo Berlatto (2008, 

p. 51), ocorreram porque 

 

[..] a rua de implantação do plano está voltada para o Rio Belém, que já chega 
ali completamente poluído, e para a Vila das Torres em uma via (Avenida 
Canal Belém) sem trânsito de veículos e com baixo movimento de pedestres, 
inviabilizando qualquer negócio. Além de tudo, o espaço útil do sobrado é 
inadequado tanto para a moradia quanto para o exercício das atividades 
profissionais. Para piorar, o regulamento do projeto não permite ampliações 
de qualquer espécie. 

 

Percebemos com o exemplo da implementação deste Programa, as 

descontinuidades e problemas de concepção presentes nas intervenções urbanas em 

assentamentos precários. Criam-se grandes expectativas nos moradores para uma 

transformação de sua realidade precária, contudo, a interrupção dos programas e 

projetos não cumpre o que foi inicialmente anunciado. 

Essa recapitulação das muitas intervenções do Estado na Vila Torres 

(desfavelamento e urbanização) antes de tratar especificamente dos investimentos 

realizados com recursos do PAC-UAP, foi oportuna para demonstrar as muitas 

descontinuidades da urbanização do assentamento. Todos os investimentos 

realizados pelo governo ao longo do tempo, em alguma medida, trouxeram benefícios 

para a população. Entretanto, as interrupções e morosidades em sua implementação 

causam frustração e descontentamento nos habitantes de assentamentos precários. 

Essa insatisfação pode ocasionar a descrença na eficiência do poder público em 

equacionar os problemas das comunidades mais pobres, ocasionando relação de 

descrédito entre a população mais pobre e o Estado. 

O projeto seguinte a ser implementado na Vila Torres foi o Programa 

Comunidade em Cores, lançado em 2010, com recursos da prefeitura e do PAC II/ 

OGU. 

A Fase I foi desenvolvida com recursos do Fundo Municipal de Habitação de 

Interesse Social (FMHIS). O Programa englobou, além da revitalização das moradias 

com a recuperação e pintura das fachadas (FIGURA 28), também outros 

melhoramentos: readequação do alinhamento predial; paisagismo, ciclovia e 

academia ao ar livre. O Programa foi concebido para incorporar os moradores em 

todas as etapas do projeto em consonância a uma nova política implementada em 

Curitiba desde 2001 (COHAB; CURITIBA, n.d. b). Essa prerrogativa também está de 
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acordo com a política participativa do Governo Federal, realizada entre os anos 2003 

e 2016. 

 

Figura 28. Programa Comunidade em Cores. 

 
Fonte: COHAC-CT (2013). 

 

A realização da Fase II ocorreu integralmente com recursos do PAC II/ OGU, 

contudo, foi parcialmente implantada. Esta fase compreendia: a substituição parcial 

ou total de cerca de 349 edificações, caso as moradias a ser atendidas fossem muito 

precárias; intervenção ambiental e urbana, que incluía a recuperação da faixa de 

preservação da margem do rio Belém; e a finalização das redes de infraestrutura 

urbana (pavimentação e drenagem). Das etapas previstas, somente o recapeamento 

de algumas vias foi concluído. Ademais, para atender a demanda de serviços e obras 

para a Copa do Mundo de 2014, algumas vias que circundam o assentamento tiveram 

alteração no tráfego (COHAB-CT). 

A partir da divulgação que Curitiba seria uma das sedes da Copa do Mundo, a 

comunidade já ficou apreensiva e levou essa pauta para as reuniões do Observatório 
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de Habitação33  - as reuniões sobre essa questão aconteceram desde 2009. Na 

reunião de 19/08/2013 o então Presidente da Associação de Moradores manifestou-

se sobre as obras realizadas nas vias que circundam o assentamento e alegou que “o 

acesso dos moradores às principais vias da região ficou prejudicado” (MPPR, 2013). 

Segundo o sr. Marcos Eriberto dos Santos, as obras realizadas para atender a Copa 

de 2014: 

 

Nos tornaram invisíveis novamente, nos isolaram, nos relegando a um gueto, 
sem acesso. Nós existimos e temos direito. Pagamos nossos impostos e 
cobramos empenho para resolver essa situação (MPPR, 2013). 

 

Dessa forma, apesar do Programa Comunidade em Cores se propor a 

promover a integração da comunidade com a cidade formal, com o intuito de a 

recuperação das fachadas diminuir as diferenças entre o assentamento e os bairros 

de alta renda do entorno, isso não ocorreu. Além disso, objetivava elevar a autoestima 

da população da Vila. Contudo, como somente parte das ações previstas foram 

implantadas, gerou um sentimento de grande insatisfação na comunidade. 

Outro objetivo do Programa – porém oculto – é a qualificação da Avenida das 

Torres (Avenida Comendador Franco), uma das principais vias de Curitiba, pelo fato 

do assentamento estar situado às suas margens. Por essa razão, as casas da 

comunidade que beiram essa avenida foram pintadas, as calçadas da avenida tiveram 

tratamento paisagístico (FIGURA 29) e o cruzamento entre a Rua Chile e a Rua 

Guabirotuba foi modificado para melhorar a fluidez do trânsito entre os bairros Jardim 

Botânico, Prado Velho e Rebouças, sem considerar o acesso da comunidade. Essas 

benfeitorias foram realizadas para atender aos interesses para realização da Copa do 

Mundo 2014. 

A esse respeito, Romeiro e Frota (2015, p. 168) observam que  

 

[...] essas obras públicas inserem-se em um contexto de renovação urbana 
de grande magnitude, reproduzindo um modelo de urbanização excludente e 

 

33 O Observatório da Habitação foi formado em junho de 2007, organizado pelo Ministério Público do 
Paraná com a colaboração de várias entidades, como a Prefeitura de Curitiba e Associação de 
Moradores de diversas comunidades, entre elas a Vila Torres. Atualmente, o Observatório não está em 
funcionamento (Disponível em: http://www.mppr.mp.br/. Acesso em: 05 mar. 2021). 

 

http://www.mppr.mp.br/
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autoritário na medida em que fixa como arena central de decisão a própria 
administração pública em associação com corporações privadas. 

 

No caso de Curitiba, em particular, Ikuta (2015, p. 37) avalia que 

 

[...] não há grandes rupturas urbanísticas, ao contrário, as obras são pontuais 
e obedecem a projetos de longa data que encontraram na Copa da FIFA a 
oportunidade de “sair do papel”. Mas, além disso, podemos inferir que 
também está em processo a reiteração da política urbana de Curitiba que 
busca invisibilizar as desigualdades socioespaciais e os conflitos urbanos por 
ela gerados [...]. 

 

Figura 29. Calçamento e ciclovia implantados na Avenida Comendador Franco (Avenida das Torres). 

 
Fonte: COHAC-CT (2014). 

 

Assim, ainda que o assentamento não tenha sofrido graves violações de 

direitos humanos em comparação com outras comunidades em outras cidades 

brasileiras (ROMEIRO; FROTA, 2015), esta ação deixou claro para os moradores, 

conforme entrevistas realizadas em 2015 e apresentadas no Capítulo 5, que visava, 

principalmente, o embelezamento do local. Concluímos que as obras realizadas, 

apesar de beneficiar a comunidade em alguma medida, ao não implementar todas as 

etapas previstas, mais uma vez trouxe descontentamento para a comunidade e não 

atingiu os objetivos propostos e discutidos com os moradores. O assentamento, após 
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a conclusão dessa intervenção, ainda apresenta grande precariedade habitacional e 

urbana, conforme registro realizado em 2015 (FIGURA 30).  

 
Figura 30. Pavimentação e moradias precárias no interior da Vila Torres e em via ao longo do rio 
Belém. 

 
Fonte: COHAB-CT (2015). 

 

A última obra efetivada com recursos do PAC-Pró-Moradia é a regularização 

da Vila Prado, conforme implantação elaborada pela COHAB-CT (FIGURA 31), o 

único trecho do assentamento considerado irregular pela prefeitura.  

 

Figura 31. Implantação do Setor Vila Prado. 

 
Fonte: COHAB-CT (2015). 
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Esse trecho está situado às margens do rio Belém, entre a ponte da rua 

Guabirotuba até a rua Felipe Camarão. A regularização dessa área foi planejada para 

atender cento e quarenta e cinco famílias que moravam em situação de risco nas 

margens do rio Belém. No entanto, somente noventa famílias foram relocadas para a 

área contígua à Vila Torres (FIGURA 32). As outras cinquenta e cinco famílias foram 

reassentadas no conjunto habitacional Moradias Sítio Cercado IV (FIGURA 33), no 

bairro Sítio Cercado, na Regional Bairro Novo, distante cerca de 13 quilômetros do 

assentamento.  

 

Figura 32. Entrega das unidades da Vila Prado. 

  
Fonte: COHAB-CT (2020). 

 

Figura 33. Entrega das unidades no Sítio Cercado. 

 
Fonte: COHAB-CT (2011). 

  

A COHAB-CT esclarece que a mudança para o Bairro Novo foi realizada em 

comum acordo com eles. Inicialmente, quando a COHAB-CT informou que nem todas 
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as famílias seriam atendidas na área, houve um pouco de resistência por parte dos 

moradores, mas acabaram concordando em se mudar da Vila Torres para outro bairro 

do município. A localização da Vila Prado e do conjunto habitacional Moradias Sítio 

Cercado IV é apresentada na Figura 34 e demonstra que a Vila Prado é contígua à 

Vila Torres, entretanto, a área de reassentamento no bairro Sítio Cercado é bem 

distante, cerca de 13 quilômetros da área original.  

 

Figura 34. Localização da Vila Prado e do Conjunto Habitacional Moradias Sítio Cercado IV. 

 
Fonte: IPPUC, 2016. Elaborado pela autora a partir de imagens do Google Maps (2021). 
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Conforme podemos observar na implantação, não houve previsão de áreas de 

lazer na Vila Prado, somente a recuperação das margens do rio Belém. O restante do 

assentamento, foi regularizado sem alterar a configuração original, e possui poucas 

áreas de lazer e equipamentos públicos. 

A intervenção começou em 2007, com o cadastramento dos moradores, 

conforme informação dos técnicos da COHAB-CT. As obras iniciaram em 2011, sendo 

paralisadas em 2015, retomadas em 2017 e finalizadas somente em 2020. As 

cinquenta e cinco famílias atendidas no Sítio Cercado foram relocadas ainda em 2011. 

Contudo, as unidades construídas no Setor Vila Prado foram entregues em etapas: 

18 foram entregues em 2013 e as demais em março de 2020. Durante esse período, 

as famílias receberam auxílio aluguel no valor de R$ 500,00 (COHAB-CT).  

Como as demais intervenções apresentadas anteriormente, sistematizadas no 

Quadro 3, na urbanização da Vila Prado também houve descontinuidade durante sua 

implementação que afetou os moradores. Foram onze anos até que o projeto fosse 

integralmente implantado e isso prejudicou a vida das famílias contempladas. 

 

Quadro 3. Síntese das intervenções realizadas na Vila Torres. 

SITUAÇÃO ETAPAS DE URBANIZAÇÃO RECURSOS 

CONCLUÍDA 
(Iniciada em 1986 e 
concluída em 1989) 

Vila Pinto I: A primeira etapa de urbanização implementou infraestrutura 
mínima, adquiriu área de 5.700 m2 para a regularização de 741 domicílios 
(COHAB-CT, 1991). 

Federal  
(CEF) 

PARCIALMENTE 
IMPLANTADA 
(1991 e 1992) 

Vila Pinto II: Proposta para aquisição e regularização do restante da área 
(aquisição de terreno com área de 4.320 m2), beneficiando 495 famílias; 
recuperação da margem direita do rio Belém e pavimentação, esgotamento 
sanitário e demarcação de lotes (COHAB-CT, 1991; IPPUC, 1992). 

Municipal  

PARCIALMENTE 
IMPLANTADA 
(1993 a 1995) 

Programa Vila de Ofícios: Construção de moradias de 56 sobrados (1ª e 2ª 
etapas) nas margens do rio Belém, com uso habitacional no pavimento 
superior e comércio ou prestação de serviços no andar térreo. Objetivava 
oportunizar geração de renda para seus moradores.  Previu a implantação de 
rede de esgotamento sanitário, recuperação da margem do rio e paisagismo, 
que não foi implementado. A 3ª etapa não foi implantada e previa a 
construção de 57 unidades (CURITIBA, 1995). 

Municipal 

CONCLUÍDA 
(2010) 

Comunidade em Cores - Fase I: melhorias habitacionais com pintura e 
recuperação de fachadas e com o envolvimento da comunidade (500 
unidades). Incluiu a recuperação ambiental do rio Belém, paisagismo, 
realinhamento das fachadas, implantação de ciclovia e academia ao ar livre 
(COHAB-CT; CURITIBA, n.d. b). 

Municipal 
(FMHIS) 

PARCIALMENTE 
IMPLANTADA 
(2010 a 2013) 

Comunidade em Cores - Fase II: essa etapa previu a substituição parcial ou 
total das moradias precárias (349 edificações); intervenção ambiental e 
urbana, com a recuperação e preservação da margem do rio Belém e; a 
finalização das redes de infraestrutura urbana (pavimentação e drenagem). 
Das etapas previstas, somente o recapeamento de algumas vias foi concluído 
e algumas vias tiveram alteração no tráfego (COHAB-CT; CURITIBA, n.d. b). 

Federal 
(PAC II/ OGU) 

CONCLUÍDA 
(Iniciada em 2007, 

interrompida em 2015, 
retomada em 2017 e 
concluída em 2020) 

Setor Vila Prado: Atendimento a 145 famílias removidas de área de risco 
situada às margens do rio Belém. 90 famílias foram atendidas em área 
contígua à Vila Torres. As outras 55 famílias foram reassentadas no 
Loteamento Moradias Sítio Cercado IV, distante cerca de 13 km do 
assentamento (COHAB-CT). 

Federal 
 (PAC II/ OGU) e 

Municipal 
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Fonte: Elaborado pela autora (2021) a partir dos dados da COHAB-CT. 

Ainda que o assentamento seja objeto de inúmeros programas e projetos e ser 

considerado urbanizado e regularizado pela municipalidade (não é identificado no 

mapa de áreas irregulares do município), diversos problemas podem ser detectados. 

A Vila Torres é reconhecida pelos demais moradores da Regional Matriz pela sua 

vulnerabilidade social e vista de modo negativo. A população relata insegurança pelo 

consumo e comercialização de drogas e ocorrência de furtos e roubos (CURITIBA; 

IPPUC, s. d.).  

No assentamento também podemos observar grande precariedade 

habitacional e infraestrutura incompleta, principalmente nas ruas internas e ao longo 

das margens do rio Belém. Além disso, como boa parte das famílias trabalha com 

reciclagem, os depósitos de resíduos sólidos são armazenados nas calçadas e na 

frente das casas. 

Apesar de a urbanização e a regularização serem iniciadas em 1989, foram 

realizadas de forma lenta e gradual. Todas as intervenções realizadas no 

assentamento foram parcialmente implantadas, não transformando substancialmente 

a realidade da comunidade. Além disso, cada novo projeto criava na população a 

expectativa de mudança, no entanto, como as etapas não eram plenamente 

concluídas, pouco se alterava de fato e gerava grande insatisfação. Diante disso, 

constatamos que as descontinuidades do processo de urbanização fragilizam ainda 

mais a situação precária vivenciada por esses moradores. 

 

4.1.3 Vila Zumbi dos Palmares: Urbanização como espetáculo 

 

A urbanização da Vila Zumbi dos Palmares foi um marco regional pois foi a 

primeira intervenção de grande porte na RMC, servindo de exemplo para as 

urbanizações posteriores realizadas com recursos do PAC-UAP. Seu plano 

urbanístico incluiu a permanência da população no próprio local, com relocações de 

moradias de áreas risco no entorno e recuperação ambiental das áreas protegidas. 

Antes disso, os planos e programas propostos pelos órgãos públicos propunham 

somente ações pontuais nos assentamentos e relocações para áreas distantes da 

ocupação. 
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A ocupação está situada no bairro Mauá, município de Colombo e porção 

nordeste da RMC, às margens do Rio Palmital, entre a rodovia BR-116 (Curitiba – São 

Paulo) e a Estrada da Graciosa e ao lado do Centro Industrial Mauá. Possui 

localização periférica, distante cerca de 14 quilômetros da sede de Colombo e 17 

quilômetros do centro de Curitiba (FIGURA 35).  

 

Figura 35. Localização da Vila Zumbi na RMC. 

 
Fonte: Elaborado pela autora sobre imagem do Google Maps (2021). 

 

No assentamento moram 6.482 habitantes em 1789 domicílios e ocupam uma 

área de 501.125,01 m2 (COHAPAR, 2012), proveniente de glebas e loteamentos 

particulares aprovados na Prefeitura de Colombo (Planta Palmital, Centro Industrial 

Mauá e Jardim Graciosa) nos anos 1950 e 1960. A implantação em 1961 da rodovia 

BR-116, que conecta Curitiba ao Sudeste do Brasil, particionou a gleba ao meio, 

prejudicando a comercialização dos lotes até meados de 1990. A implantação da 

rodovia ainda transformou a área em uma grande bacia de acumulação de águas 
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pluviais e uma barreira física para a gleba, tornando a área inadequada para ocupação 

(POLLI, 2006; RITTER, 2011). 

De acordo com Polli (2006, p. 59), a população foi estimulada a ocupar a Vila 

em 13 de maio de 1991 por “especuladores imobiliários e interesses políticos”. Os 

primeiros moradores (A. de A. S. apud RITTER, 2011, p. 157) relatam como 

receberam auxílio de diversos atores para efetuar a ocupação: 

 

O João me aviso que o advogado “P. P.” tava chamando a gente pra ganha 
os lote. Era só leva um documento, uma foice e inchada pra ocupá, lá dispois 
da BR, perto do Rio Parmital, mais tinha que í de pressa. [...] cheguei lá e já 
tinha muita gente, dei meu nome pra uma dona que anotava, o “P” me mostro 
o meu lote, ele media 10X20 m², [...] fui logo tirando o mato. Dois dia dispois 
me deram a lona preta, eu e meus treis fios levantamo o ranchinho. [...] pra 
tudo que era lado que se oiava só se via as lona armada e mais gente 
chegando de ônibus pago por alguém, não era pelo povão. 

 

Além do incentivo de políticos e especuladores, as ocupações de áreas ilegais 

também contavam com a condescendência do poder público (CARDOSO, 2016). O 

Estado, ao não agir e não oferecer soluções para equacionar ou minimizar a 

problemática habitacional incita a população mais pobre a buscar alternativas para 

resolver seus problemas de moradia. Segundo Cardoso (2016, p. 34),  

 

[...] a tolerância às ocupações ilegais permitia a sobrevivência e o 
fortalecimento de práticas clientelistas e populistas que sempre 
caracterizaram o sistema político brasileiro. Nesse sentido, [...] o apoio de 
políticos locais à ocupação ilegal de áreas urbanas [foi determinante] na 
manutenção de vínculos de clientela entre estes políticos e as populações 
faveladas. Por sua vez, essa subordinação também se expressava por meio 
da permanente insegurança de posse e na subcidadania que caracterizava 
esta população, reiteradamente reintroduzindo os seus laços de dependência 
com o sistema político. 

 

Além de incentivar a entrada na área, também foi oferecido auxílio no 

planejamento da ocupação, como a demarcação dos lotes. Na ocasião, a população 

teve apoio de um advogado, que posteriormente viria a se eleger vereador. A própria 

denominação “Vila Zumbi dos Palmares” foi uma sugestão desse advogado que 

relacionou a designação à data que a ocupação ocorreu. Os moradores relataram que 

desconheciam a importância da representação do líder Zumbi dos Palmares, mas 

aprovaram a proposta em reunião realizada com todos os moradores (POLLI, 2006; 

RITTER, 2011). 
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A dificuldade dos primeiros tempos (FIGURA 36) era amenizada pela união 

existente entre os moradores para obter as primeiras melhorias para a Vila: 

 

O que está aqui não veio por ser obrigação dos chefes, mas porque o povo 
foi muito atrás. Desde as valetas, não foi o trator que fez, e sim o mutirão do 
povo. O Aristeu (um morador) saiu com um carro de som avisando e todo 
mundo vinha com as cortadeiras para ajudar, foi bonito de ver. Para mim, isso 
era novidade, pois eu morava num bairro onde não existia associação, e eu 
nunca tinha visto o povo unido para fazer alguma coisa.” (A. R. N. apud 
POLLI, p. 62). 

 
Figura 36. Vila Zumbi no início da ocupação. 

  
Fonte: Bic Notícias34 (2020).  
 

Santos (2007) observa que os esforços individuais se amplificam com a 

organização coletiva. Para o autor (SANTOS, 2007, p. 103), “É assim que nosso 

campo de luta se alarga e que um maior número de pessoas se avizinha da 

consciência possível, rompendo as amarras da alienação”. Na ausência ou inação do 

poder público, a organização social é a única forma de obter o mínimo necessário para 

a sobrevivência das famílias mais pobres. 

A solidariedade existente na comunidade ajudava a atenuar os percalços 

provenientes da precariedade do assentamento, que só foram amenizadas muitos 

anos depois da ocupação: 

 

34 A foto foi retirada do blog de Ivan de Colombo em notícia veiculada em 15/07/2020. Disponível em: 
https://ivandecolombo.com.br/blog/2020/07/15/vereador-sidinei-campos-comemora-os-avancos-nos-
29-anos-da-vila-zumbi-dos-palmares-em-colombo/. Acesso em: 11 mar. 2021. 
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[...] a primeira luta foi pela luz, pois só existiam as velas. A água era retirada 
de uma bica que vinha direto de uma vertente natural. Todo mundo bebia 
dessa água. A região era muito úmida, onde se cavava vertia água. O 
sofrimento era grande. A luz só foi conquistada através de abaixo assinado. 
Antes da luz, a população pagou R$ 6.000 ao agrimensor para medir os lotes 
(J. J. P. apud POLLI, 2006, p. 63). 

 

As redes de abastecimento de água, por exemplo, só foram instaladas dez anos 

após a chegada dos moradores. A morosidade da implementação de serviços básicos 

foi justificada pelo poder público por questões jurídicas (a área está situada em 

terrenos particulares) e ambientais. O assentamento está localizado na Bacia do Rio 

Palmital, no perímetro de mananciais da Bacia do Altíssimo Iguaçu, entretanto, em 

2012 essa Bacia foi retirada do perímetro por meio do Decreto Estadual no 6194, 

propiciando a regularização ambiental da Vila. Além disso, as características do solo 

(pouca absorção e lençol freático aflorante) também foram colocadas como empecilho 

para a intervenção pelo custo e dificuldade de implantação de redes de infraestrutura. 

Estas foram as razões apresentadas pelo poder público para a urbanização só ser 

desencadeada após 2003 (POLLI, 2006; PRESTES, 2018).  

A longa espera dos moradores para a chegada de benefícios decorrentes da 

urbanização do assentamento (FIGURA 37), demonstra como a Vila Zumbi está 

“subordinada aos processos dominantes, que têm ritmos distintos” (POLLI, 2006, p. 

126). Ou seja, a ação do Estado na cidade irregular ocorre de modo muito mais lento 

em comparação à agilidade de sua atuação na cidade legal (MARICATO, 1996). 
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Figura 37. Precariedade na Vila Zumbi, anterior à urbanização. 

 
Fonte: COHAPAR (n.d.) 

Quanto à atual organização social da comunidade, percebe-se um contraste 

com a união entre os moradores no início da ocupação, uma vez que a associação 

não é representativa e ocorrem discussões frequentes entre lideranças e moradores 

(POLLI, 2006). De acordo com Polli (2006, p. 64), “[...] O individualismo que marca as 

ações, a falta de participação e de mobilização (mesmo para reivindicar os próprios 

direitos), e a pouca representatividade da associação confirmam a fraqueza da 

organização coletiva”. Além disso, há uma grande quantidade de associações e 

entidades governamentais e não governamentais atuando na Vila de forma 

desintegrada, o que diminui o alcance e eficácia de suas ações (POLLI, 2006). 

O lançamento em 2003 do Programa Direito de Morar do governo estadual 

possibilitou a urbanização da Vila Zumbi. Segundo a COHAPAR (2012), este foi o 

único assentamento contemplado durante a vigência do programa, no período de 

2003 a 2007, e o primeiro a receber uma grande intervenção na RMC. Ademais, foi o 

precursor e o modelo para outras intervenções que foram realizadas após 2007 com 

recursos do PAC-PPI. 

Este programa priorizava a atuação em assentamentos precários com maior 

complexidade, onde somente ações pontuais para remoção de áreas de risco não 

equacionariam o problema. Dessa forma, as intervenções propunham a urbanização 

do assentamento com a manutenção das famílias na própria área, a eliminação do 

risco e relocação, implantação de infraestrutura, regularização fundiária e preservação 
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ambiental (COHAPAR, 2012; PRESTES, 2018). Os principais objetivos do programa, 

segundo Prestes (2018, p. 53), eram: “a preservação de mananciais e fundos de vale, 

através da recuperação ambiental de áreas degradadas por ocupação precária e a 

melhoria da qualidade de vida dos moradores”. 

Em maio de 2004, o governo estadual por intermédio da COHAPAR, em 

parceria com Prefeitura de Colombo, implementou o Projeto de Urbanização, 

Regularização Fundiária e Desenvolvimento Socioambiental na Vila Zumbi. Também 

houve a participação da empresa Alphaville Urbanismo S/A, responsável pelo 

Condomínio de alto padrão Alphaville Graciosa, que, apesar de estar situado em 

Pinhais, limita-se com o assentamento pela Estrada da Graciosa (FIGURA 38). A 

empresa possuía interesse na urbanização do assentamento e exerceu influência e 

pressão política para que o Estado acelerasse a regularização do seu entorno próximo 

(POLLI, 2006; RITTER, 2011). 

Figura 38. Mapa de localização da Vila Zumbi dos Palmares, principais vias de acesso e o Condomínio 
Alphaville Graciosa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora sobre imagem do Google Maps (2021). 
 

O enorme interesse pela urbanização da Vila Zumbi, segundo Ritter (2011, p. 

187-190) ocorreu pela conjugação de três fatores: (i) interesses políticos e promessas 

de campanha pelo então governador do estado; (ii) a precariedade da favela, tornada 
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pública e noticiada em diversos canais, destoava da ideologia construída de cidade 

bem planejada de Curitiba e; (iii) a repercussão sobre a Vila Zumbi poderia atrapalhar 

as negociações político-econômicas entre o Estado e as grandes corporações 

interessadas em investir na metrópole de Curitiba. 

Para Polli (2006, p. 134), “O que chama a atenção no projeto-piloto de Zumbi 

dos Palmares é o volume dos recursos ora investidos frente a 14 anos de total descaso 

e precariedade, com a Vila em condições desumanas de subsistência”. Acrescenta-

se a esse fato a inexperiência da COHAPAR em projetos de urbanização de grande 

porte (POLLI, 2006). Anteriormente, somente pequenas intervenções em 

assentamentos irregulares foram realizadas e a própria Companhia enfatiza que a 

urbanização de uma área do porte da Vila Zumbi credenciaria o poder público para 

intervir em outras áreas semelhantes. 

Como vimos antes, o interesse em assegurar o bem-estar dos moradores e 

diminuir a precariedade habitacional e ambiental não são, necessariamente, os 

principais motivos para a escolha do assentamento que recebe a urbanização. Para 

Rolnik (2015, p. 181), 

 

[...] o Estado tem sido onipresente como principal mediador dos processos de 
consolidação dos assentamentos. Em contextos democráticos, em que 
partidos políticos disputam os votos nesses territórios, o “desbloqueio” das 
impossibilidades legais/ administrativas existentes para reconhecer a 
existência do assentamento e permitir a provisão de serviços e equipamentos 
transforma-se em potente moeda político-eleitoral. Esse mecanismo tem sido 
fundamental para manter as desigualdades e o controle da cidade pelas 
elites, ao mesmo tempo que reproduz mandatos políticos, constituindo vastas 
bases eleitorais para os partidos. 

 

São muitos os motivos ocultos e aparentes que motivaram o poder público a 

urbanizar a Vila Zumbi e talvez razões semelhantes justifiquem porque somente nos 

anos 200035 a intervenção tenha se realizado. Villaça (1986) esclarece que os 

governos procuram a legitimidade e a promoção por meio da política habitacional. 

 

35 Nos anos de 1990, prefeituras e estados progressistas já haviam realizado a urbanização integral 
de assentamentos precários, como o Programa Santo André Mais Legal da Prefeitura de Santo André 
e o Programa Favela Bairro da prefeitura do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a prefeita Luiza Erundina 
(1989-1992) implementou o Programa de Habitação de Interesse Social e inovou ao incorporar as 
demandas dos movimentos sociais, romper com o ciclo de políticas assistencialistas e por destinar 
amplos recursos pela primeira vez para programas de urbanização de favelas (BUENO, 2000; 
DENALDI, 2003; SAMORA, 2010). 
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Nesse sentido, com a urbanização da Vila Zumbi se firma um pacto territorial de 

doação e obrigação entre o Estado e as famílias beneficiadas (ROLNIK, 2015). 

A intervenção na Vila Zumbi contemplou a relocação das famílias em área de 

risco (70 metros do leito do rio Palmital); revitalização das áreas de preservação 

permanente; construção de 283 sobrados com área de 40,00 m² na própria área 

(FIGURA 39); melhorias em 400 unidades habitacionais precárias; construção de 

dique e lagoa de contenção de cheias (FIGURA 40); pavimentação e saneamento 

básico; micro e macro drenagem; construção de equipamento comunitário; 

acompanhamento social e educação ambiental (COHAPAR, 2012).  

 

Figura 39. Implantação de 283 sobrados na Vila Zumbi. 

 
Fonte: COHAPAR (2012). 

 

Figura 40. Implantação de dique para evitar alagamentos na Vila Zumbi e recuperação das áreas de 
proteção ambiental. 

 
Fonte: AEN36 (2011); COHAPAR (2012). 

 

36 Foto veiculada no site da Agência Estadual de Notícias (AEN), em 01/08/2011. Disponível em: 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=154140&evento=30288#menu-galeria. 
Acesso em: 11 mar. 2021. 
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A regularização fundiária37, ainda em andamento, abrange a legalização das 

áreas ocupadas e a desapropriação de terrenos vazios no entorno para a construção 

das edificações. Por sua complexidade, a intervenção incluiu diversos órgãos do 

poder público, como por exemplo, a Superintendência de Desenvolvimento de 

Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDERHSA), que foi responsável pelo 

projeto e implantação das redes de drenagem e a Companhia de Saneamento do 

Paraná (SANEPAR) que implementou as redes de esgotamento sanitário. Além disso, 

o plano urbanístico também com a parceria com a Companhia Paranaense de Energia 

(Copel), o Instituto Ambiental do Paraná, a Coordenação da Região Metropolitana de 

Curitiba (COMEC) e, ainda, as Secretarias estaduais da Saúde, Educação, Trabalho 

e Promoção Social (COHAPAR, 2012). 

Os recursos para a urbanização da Vila Zumbi foram provenientes do Programa 

Paraná Urbano (PPU) II da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras 

Públicas (SEDU), do Serviço Social Autônomo (PARANACIDADE), do Fundo Estadual 

de Desenvolvimento Urbano (FDU) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID). O contrato de empréstimos entre a SEDU e o BID ocorreu entre 2002 e 2006, 

entretanto, somente em maio de 2006 realizou-se a Alteração Contratual No 3, que 

possibilitou que a COHAPAR recebesse recursos para investimentos em 

assentamentos precários, sendo escolhida para tanto a Vila Zumbi (BID, 2006, p. 15). 

Em 2007 a urbanização da Vila Zumbi foi classificada entre os 20 melhores 

projetos para o prêmio CAIXA “Melhores práticas em Gestão Local” 2009/ 201038. O 

projeto (SANEPAR, 2008) elevou a urbanização realizada a nível nacional com grande 

expectativa de alcance internacional, caso fosse selecionado entre os 10 projetos que 

representariam o Brasil na premiação Internacional de Dubai, promovido pelo “Best 

Pratices and Local Leadership Programme”, da ONU / HABITAT. 

 

37 Com o intuito de viabilizar a regularização fundiária de assentamentos irregulares, foi firmada uma 
parceria entre o poder público – estadual, Municipal e Federal -, Ministério Público, Judiciário, empresa 
denominada de “Regularizador Social”, proprietários e comunidade (COHAPAR, 2012). 
38 O Prêmio Melhores Práticas em Gestão Local da Caixa Econômica Federal é inspirado e articulado 
com o "Best Practices and Local Leadership Programme" (BLP), da ONU/HABITAT e ocorre a cada 
dois anos. Tem o intuito de premiar as melhores experiências de gestão local do país e promover as 
10 Melhores Práticas brasileiras junto ao BLP. O projeto da Vila Zumbi foi inscrito nesta premiação pela 
SANEPAR e ficou entre as 20 melhores práticas brasileiras. 



156 

   

Na fala do então Presidente da COHAPAR e atual prefeito de Curitiba, Rafael 

Greca (DEDIHC, 2007, s. p.), a premiação do plano urbanístico da Vila Zumbi 

simboliza que:  

 

Esta distinção é para o governador Requião e sua boa prática de preferir os 
investimentos voltados à promoção social dos mais pobres. Nosso 
governador merece reconhecimento nacional e internacional pela sua forma 
de conciliar política com justiça social. A Vila Zumbi dos Palmares junto aos 
rios Irai e Palmital e, em Colombo, é um exemplo de cooperação entre todas 
as esferas de governo. Aqui está a Caixa Econômica Federal, o governo do 
Paraná, a prefeitura de Colombo, a Sanepar, e aqui está uma grande obra de 
drenagem, de saneamento básico, promoção humana, habitação popular e 
salvação dos mananciais. Com este projeto, o desenvolvimento humano da 
Grande Curitiba se acelera. 

 

Se observarmos o alcance de experiências anteriores na RMC referentes à 

urbanização de favelas (ver Capítulo 3), veremos que não houve nenhuma 

intervenção desse porte antes de 2003. O Estado, ao eleger um único assentamento 

para destinar mais de vinte milhões, promover grande veiculação na mídia, congregar 

diversos atores e, intencionalmente, notabilizar a COHAPAR como uma empresa 

expert em políticas habitacionais, busca promover os órgãos públicos estaduais em 

área antes não priorizada (POLLI, 2006).  

De acordo com Polli (2006, p. 77), 

 

A visibilidade e proporção do projeto de regularização de Zumbi dos 
Palmares, que assume caráter paradigmático pelas imagens veiculadas na 
imprensa e de melhores práticas, vêm de encontro ao histórico processo de 
espetacularização das intervenções urbanas aplicada no direcionamento das 
políticas em Curitiba. 

 

A espetacularização da intervenção intenciona projetar uma imagem positiva 

do governo estadual e do assentamento para obter ganhos políticos futuros e melhorar 

a imagem construída de Curitiba e RMC. Nesse sentido, a forma como a intervenção 

foi conduzida impede que a população beneficiada perceba a urbanização como uma 

conquista deles. E, sobretudo, a regularização possibilitará a retomada e controle do 

território pelos órgãos públicos com o intuito de reestabelecer a ordem (POLLI, 2007). 

Ainda que possam existir críticas à intervenção realizada, Prestes (2018) 

destaca a importância da recuperação ambiental no projeto urbanístico da Vila Zumbi 

ao promover uma importante inovação na atuação em áreas ambientalmente 
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fragilizadas, restituindo as faixas de preservação permanente. Segundo a autora 

(PRESTES, 2018, p. 18), o plano incluiu “obras estruturais de drenagem como as 

bacias de detenção de cheias”, ao invés de a alternativa tradicional de canalizar os 

cursos d’água e implementar vias paralelas ao fundo de vale. Contudo, o parque linear 

ao longo das margens do rio Palmital não foi implantado. Como veremos adiante, a 

Prefeitura de Colombo depende da regularização da área para implementar o parque. 

Embora até o momento não tenham ocorrido novas ocupações nesse local, 

destacamos que a destinação adequada das margens garantirá a preservação das 

áreas de proteção ambiental e seu uso transformado em área de lazer propiciará que 

a população usufrua desse espaço. 

Ainda que as obras de urbanização iniciadas em 2005 estejam finalizadas, a 

implantação das etapas previstas se estendeu até 2012, com a entrega da sede da 

associação de moradores. Ressaltamos que a perspectiva inicial era concluir a 

intervenção até 2006, com cunho puramente eleitoral. Além disso, a regularização 

fundiária do assentamento está em andamento. A sistematização das etapas 

encerradas e em andamento são mostradas no Quadro 4. 

 

Quadro 4. Síntese das intervenções realizadas na Vila Zumbi dos Palmares. 

SITUAÇÃO ETAPAS DE URBANIZAÇÃO RECURSOS 

CONCLUÍDA 
(Iniciada em 2005 e 
finalizada em 2006) 

Urbanização da Vila Zumbi: 1ª etapa – Construção de 283 UHs na própria área 
para atender as famílias removidas das áreas de risco às margens do rio 
Palmital e da faixa de domínio da BR-116; terraplenagem e alinhamento predial 
das vias. 

SEDU/ 
Paranacidade/ 

FDU/ BID 

CONCLUÍDA 
(Iniciada em 2006 e 
finalizada em 2011) 

Urbanização da Vila Zumbi: 2ª etapa – Construção de dique e lagoa de 
contenção de cheias; recuperação das áreas de proteção ambiental; micro e 
macrodrenagem; saneamento básico; pavimentação (asfalto nas vias 
principais e paver nas vias internas); melhorias em 400 moradias; instalação da 
praça Alessandra Marchi; acompanhamento social e educação ambiental. 

SEDU/ 
Paranacidade/ 

FDU/ SANEPAR 

CONCLUÍDA 
(2011 e 2012) 

Construção de equipamento comunitário: edifício construído para a Sede da 
Associação dos moradores e telecentro com nove computadores e acesso à 
internet, beneficiando a população local. 

COHAPAR 

NÃO 
IMPLEMENTADA 

Projeto e implementação de Parque Linear ao longo das margens do Rio 
Palmital (depende da regularização da área). 

Prefeitura de 
Colombo 

EM ANDAMENTO 
(desde 2005) 

Regularização fundiária: legalização das áreas ocupadas e a desapropriação 
de terrenos vazios no entorno para a construção das UHs (501.025,01 m2) até 
a transmissão dos títulos aos moradores. 

COHAPAR 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) a partir dos dados da COHAPAR (2012) e Prestes (2018).  
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O plano urbanístico inovou também na implementação do pavimento das vias 

do assentamento. Em 2008, as ruas principais receberam pavimento asfáltico 

convencional, já nas ruas internas foram implantados blocos de concreto intertravados 

sobre manta geotêxtil. O objetivo foi permitir a infiltração no solo das águas pluviais 

(GRECA, 2008). Entretanto, o poder público não efetuou a manutenção do “paver” 

(FIGURA 41) e não houve o cuidado necessário por parte dos moradores para não 

depositar resíduos sólidos e detritos provenientes de materiais de construção nas vias 

(PRESTES, 2018). Assim, em 2015, a Prefeitura de Colombo substituiu (FIGURA 42) 

o “paver” pela pavimentação asfáltica tradicional (BEM PARANÁ, 2015). 

 

Figura 41. Ausência de manutenção nas vias na Vila Zumbi. 

 
Fonte: ARNS (2015)39. 

 

 

39 As fotos foram obtidas no álbum do Senador Flavio Arns: Visita às Unidades do Paraná Seguro do 
Guatupê e Vila Zumbi, em Curitiba. 22/07/2015. Disponível em: 
https://www.flickr.com/photos/flavioarns/albums/72157655795296249/with/19295515534/. Acesso em: 
12 mar. 2021. 
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Figura 42. Prefeitura de Colombo executa pavimentação asfáltica nas ruas da Vila Zumbi. 

 
Fonte: Colombo (2015) apud Prestes (2018). 

 

A insuficiência de manutenção pelo Estado nas melhorias realizadas na Vila 

Zumbi é também recorrente em outras obras de urbanização de favelas. A 

manutenção da cidade ilegal ou irregular (MARICATO, 1996) é praticamente 

inexistente, o que provoca a necessidade de novas intervenções, perpetuando a 

precariedade nos assentamentos. Em 2011, a população já havia reivindicado junto 

ao Presidente da COHAPAR a manutenção das obras realizadas no local, como a 

recuperação da pavimentação. Além disso, os moradores aproveitaram a 

oportunidade e solicitaram a instalação de equipamentos de lazer; e, ainda, pediram 

solução para questões referentes aos contratos e prestações dos mutuários (AEN, 

2011). 

Na reinauguração do escritório da Vila Zumbi em 201240, a COHAPAR também 

entregou um edifício que funcionará como sede da Associação de moradores e 

telecentro com nove computadores e acesso à internet que beneficiará a população 

local (AEN, 2012). Essa foi a última etapa prevista para a urbanização do 

assentamento realizada pela COHAPAR. A última pendência é a regularização 

fundiária e a transmissão de titularidade aos moradores da Vila Zumbi. 

 

40 No início da urbanização, a COHAPAR instalou um escritório para atendimento aos moradores e 
acompanhamento social do projeto, fechado posteriormente e reaberto em 2012 para prestar 
esclarecimentos à população sobre a regularização fundiária e transmissão de contratos às famílias 
beneficiadas. 
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Segundo a COHAPAR, a regularização fundiária é realizada em três partes: (i) 

a região da Fazenda do Rincão está concluída e propiciará a emissão de títulos de 

propriedade para 534 famílias; (ii) a localidade denominada Centro Industrial Mauá 

em fase final de desapropriação dos imóveis. Somente após a conclusão dessa fase 

é que a área poderá ser regularizada e os títulos transmitidos aos moradores e; (iii) a 

última parte abrange os loteamentos Graciosa e Palmital e ainda depende de decisões 

judiciais para dar andamento aos trabalhos de regularização (COHAPAR, 2019).  

Os técnicos da Companhia esclareceram aos moradores beneficiados pela 

regularização da região da Fazenda do Rincão que os valores das taxas de cessão e 

do contrato definitivo serão pagos em até 240 meses com prestações que variam de 

R$106,02 a R$127,00 ao mês. Esses são os valores que as famílias com renda de 

até 2,5 SM deverão pagar ao poder público. No caso das famílias com maior 

rendimento, as prestações não poderão ultrapassar 20% da renda familiar (AEN, 

2016). 

Em 2019, a prefeita de Colombo cobrou o andamento da regularização 

fundiária da Vila Zumbi junto à COHAPAR. Segundo a prefeita, a conclusão da 

regularização viabilizaria a destinação de área de 10 mil m2 para instalação de 

equipamentos públicos que poderão ser utilizadas para a implementação de CMEI 

para atendimento às crianças do assentamento, além de outra área de 31 mil m2 ao 

longo das margens do rio Palmital, e que poderão ser utilizadas para implantação de 

um parque linear. Na ocasião, a COHAPAR se comprometeu a agilizar a regularização 

(COHAPAR, 2019).  

A Prefeitura de Colombo deu continuidade à implementação de melhorias na 

área, com a substituição das lâmpadas tradicionais existentes na Vila Zumbi por 

luminárias de LED. Em junho de 2020, 95% das lâmpadas haviam sido trocadas 

(FIGURA 43)  
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Figura 43. Substituição de lâmpadas na Vila Zumbi. 

 
Fonte: Colombo (2020). 

 

Além disso, a prefeitura também realizou a revitalização da Praça Alessandra 

Marchi (FIGURA 44), em fevereiro deste ano, com a participação dos moradores da 

Vila Zumbi (COLOMBO, 2021). Ressaltamos que esta praça é a única área de lazer 

existente no assentamento, insuficiente para o porte da comunidade. 

 

Figura 44. Revitalização da Praça Alessandra Marchi. 

 
Fonte: Colombo (2021). 

Ainda que a urbanização da Vila Zumbi não tenha sofrido grandes interrupções, 

a espera de quatorze anos para iniciar a intervenção, associada à morosidade de sete 

anos para a conclusão das obras, demonstra como as ações do poder público em 

áreas precárias são lentas. Ademais, após a espera de sete anos para o término da 

intervenção, a comunidade continua a reivindicar do Estado a manutenção das 

melhorias realizadas uma vez que muitos dos serviços instalados, como a 

pavimentação das vias, foram danificadas com o uso ao longo do tempo. De fato, 
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mesmo após a conclusão da urbanização, o pacto de doação e obrigação entre o 

Estado e as famílias (ROLNIK, 2015) se mantém, já que os moradores permanecem 

sujeitos às mudanças de gestão e a lentidão da máquina pública quando se refere à 

sua atuação em assentamentos precários. 

 

4.1.4 Guarituba: Urbanização em área de proteção aos mananciais 

 

A intervenção na Unidade Territorial de Planejamento do Guarituba (UTP) tem 

como principal objetivo o controle do processo de ocupação irregular em área de 

proteção aos mananciais. O assentamento se formou em uma região de mananciais 

constituída por uma fração das bacias dos rios Itaqui, Piraquara e Iraí, e onde se inicia 

o marco zero do rio Iguaçu. Esses mananciais formam o Sistema Integrado de 

Captação Iguaçu, responsável por cerca de 70% de todo o abastecimento de água de 

Curitiba e parte da RMC. Guarituba (FIGURA 45) é considerada a maior e mais 

complexa ocupação irregular do Estado do Paraná, tanto pela sua dimensão física 

como pela sua densidade populacional, e ainda, pela característica do solo 

hidromórfico que possui baixa capacidade de drenagem e ocasiona constantes 

alagamentos (COHAPAR, 2007; 2011). 

A ocupação está situada na área rural do município de Piraquara e na franja 

leste da RMC, sendo delimitada a oeste e a norte pelo Rio Iraí; a leste pela via 

metropolitana projetada, e ao sul, pelo Rio Itaqui. Possui fácil acesso pela rodovia PR-

415 e Contorno Leste por estar localizada em região conurbada com as cidades de 

Pinhais, São José dos Pinhais e Curitiba (FIGURA 46). No assentamento moram em 

torno de 40.000 habitantes em 8.890 famílias dispersas em uma área de 

aproximadamente 31,59 km2. 
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Figura 45. Vista aérea da ocupação Guarituba. 

 
Fonte: COHAPAR (2007). 

 

Figura 46. Localização do Guarituba, destacando a proximidade com os municípios da RMC e as 
principais vias de acesso. 

 
Fonte: Elaborado pela autora sobre imagem do Google Maps (2021). 
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Até os anos de 1980, a ocupação regular de grande parte do bairro Guarituba 

foi contida, apesar de haver a aprovação dos loteamentos e glebas ainda nas décadas 

de 1950 e 1960. A condição do bairro Guarituba é sintetizada a seguir: 

 

[...] antes da aprovação de parâmetros mínimos de uso e ocupação do solo 
em mananciais, a Fazenda Guarituba foi desmembrada em 242 chácaras ou 
lotes coloniais, o que resultou, na década de 1950 e décadas seguintes, em 
106 projetos de loteamentos aprovados (PIRAQUARA, 2012, p. 119 apud 
Prestes, 2018, p. 43).O Plano Diretor de Piraquara de 1980 [...] declarava o 
Guarituba como área de preservação ambiental. A partir disto, os loteamentos 
aprovados anteriormente no Guarituba, cujos lotes médios eram de 450 m2, 
foram impedidos de implantação, uma vez que somente chácaras com lote 
mínimo de 5.000m2 passaram a ser permitidas (COMEC, 2004, p. 8 apud 
PRESTES, 2018, p. 43). 

 

Contudo, a legislação restritiva não impediu a ocupação irregular do Guarituba 

na década de 1990, provocada pelo adensamento populacional, ineficiência das 

políticas públicas de habitação e proximidade com Curitiba (COHAPAR, 2007). Para 

Prestes (2018, p. 48), a restrição à implementação de redes de infraestrutura e 

saneamento básico só agravou a precariedade e a degradação ambiental do 

manancial. 

As leis restritivas da década de 1980 tinham como objetivo a não ocupação da 

porção leste da RMC, no entanto, como não houve fiscalização ou planejamento 

adequado pelo Estado, não foi possível conter a ocupação nas áreas de proteção 

ambiental (GERALDI, 2010). Ou melhor, a inação do poder público ao invés de conter, 

favoreceu a ocupação de áreas que deveriam ficar desabitadas, transformando a 

região em uma área de grande precariedade habitacional e intensa exclusão 

socioespacial. 

Com o propósito de controlar a ocupação em área de proteção aos mananciais, 

foi aprovada a Lei Estadual nº 12.248/98, denominada “Lei Especial de Proteção dos 

Mananciais da RMC”. Por sua vez, o Decreto Estadual nº 809/99 criou a UTP do 

Guarituba e propôs a adequação da ocupação existente e futura de forma a possibilitar 

a sustentabilidade ambiental da região. O Decreto previu a possibilidade de criação 

de “Áreas de Interesse Social de Ocupação” (AISO), por meio de regulamentação 

específica pelo município de Piraquara. Entretanto, toda e qualquer intervenção na 

UTP deveria ser autorizada pelo Conselho Gestor dos Mananciais, criado por esta 

mesma Lei. 
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Contudo, somente em 2006 foi proposto o Plano de Recuperação Ambiental e 

Urbanização do Guarituba, cuja poligonal compreende a área de 15.431.000 m2, 

menor que a área da UTP, e engloba cerca de 32.000 habitantes da área (COHAPAR, 

2007). Podemos observar que foi indicado em verde na Figura 47 as “Áreas de 

Interesse Social de Ocupação” (AISO), destinadas a regularizar os assentamentos 

consolidados na região e possibilitar a relocação de famílias que moram em áreas de 

risco ou em área de preservação permanente no mesmo local da intervenção. Essas 

diretrizes foram regulamentadas pelo Plano Diretor do município de Piraquara, Lei No 

854/2006 e leis complementares. 

 

Figura 47. Plano proposto para a área de intervenção do Guarituba. 

 
Fonte: COHAPAR (2007). 

 

O assentamento é caracterizado por grande vulnerabilidade socioambiental, 

com infraestrutura e habitações precárias e áreas com risco de alagamento (FIGURAS 

48 e 49). Em levantamento realizado pela COMEC em 1997, foram detectadas 40 

áreas de ocupação na UTP do Guarituba, totalizando 3.013 moradias. Das edificações 

existentes, segundo informações da Prefeitura de Piraquara, cerca de 60% são 

irregulares, somando cerca de 6.000 lotes e 24.000 habitantes. Em 2007, somente 

30% dos domicílios eram atendidos por redes de abastecimento de água, pouco mais 

de 50% por redes de esgotamento sanitário e menos de 50% possuíam ligações 

regulares de energia elétrica. O uso predominante da área é habitacional, com alguns 



166 

   

comércios e serviços, principalmente nas ruas principais, incluindo ainda espaços 

para cultos religiosos. Quanto à renda, 58,3% das famílias têm rendimentos até três 

salários-mínimos e 35,8% possuem carteira assinada. A população de toda a região 

é atendida por 9 instituições de ensino, 4 postos de saúde e 2 creches. Os 

equipamentos para uso de lazer e recreação são quase inexistentes na área 

(COHAPAR, 2007). 

 

Figura 48. Precariedade habitacional e alagamento no Guarituba. 

 
Fonte: COHAPAR (2007). 

 

Figura 49. Infraestrutura precária no Guarituba. 

 
Fonte: COHAPAR (2007). 

 

De acordo com Prestes (2018, p. 130), “o fato de estar integralmente em uma 

Unidade Territorial de Planejamento, torna-o ainda estratégico ao planejamento 

ambiental metropolitano”. Dessa forma, o Plano apresentado foi aprovado pelo 

Conselho e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 6.134, de 29 de março/2006 

(FIGURA 50), com o objetivo principal de conter a ocupação na área de manancial do 
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Guarituba. O projeto também recebeu aprovação do Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP), por meio da Licença Prévia nº 12.116 em 12/09/2006, possibilitando a 

intervenção no Guarituba.  

 

Figura 50. Mapa de zoneamento da UTP do Guarituba. Anexo ao Decreto Estadual no 6314/2006. 

 
Fonte: COMEC (2006). 

 

Para Giraldi (2010, p. 216), “A possibilidade de esgotamento dos mananciais e 

a consequente falta de água faz aumentar a importância política de áreas como o 

Guarituba, que se apresentam como entraves para o desenvolvimento metropolitano”. 

Esses fatores aumentaram a importância de se concretizar o projeto de urbanização 

do Guarituba, mesmo com uma grande lacuna de tempo. Outra questão apontada 

pelo autor (GIRALDI, 2010) é sobre a dicotomia construída entre a preservação do 

meio ambiente e o direito à moradia, no entanto, os dois são direitos fundamentais 

previstos na Constituição Brasileira e devem ser igualmente priorizados e 

equacionados pelo poder público.  

A intervenção é coordenada pela COHAPAR em parceria com 13 órgãos do 

Governo Estadual, entre eles a COMEC, que foi a responsável pelo primeiro plano 

elaborado para o Guarituba, a SUDERHSA, a SANEPAR e a COPEL, a Prefeitura de 

Piraquara e o Governo Federal (COHAPAR, 2007; 2012).  
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O Plano do Guarituba, ou Novo Guarituba como agora é conhecido, foi 

contemplado com recursos do PAC – Urbanização de Favelas em 2007 e a 

intervenção contempla as seguintes ações: remoção das famílias em áreas de risco e 

proteção permanente e recuperação ambiental com a criação de quatro parques, o 

Parque do Acará com 68.329,00 m², o Parque Mandi com 225.435,34 m², o Parque 

Lambari 53.289,44 m² e o Parque Linear com 82.000,00 m², constituindo uma área de 

preservação de 429.053,78 m², com o intuito de evitar novas ocupações. Nos parques 

também estão previstos equipamentos de lazer como quadras, academia ao ar livre, 

trilhas de caminhada, pistas de ciclovia, bosque, cavas, parque infantil e paraciclos; 

construção de 803 unidades habitacionais; infraestrutura urbana completa, incluindo 

redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, energia elétrica, micro e 

macrodrenagem, pavimentação, paisagismo, transporte público e implantação de 

equipamentos urbanos; trabalho social e; regularização fundiária para 8. 087 famílias 

(COHAPAR, 2012).  

Com o intuito de criar um canal de diálogo permanente entre o poder público e 

a população local, o Plano institucionalizou uma Comissão Paritária formada por 

membros da comunidade e do governo estadual e municipal (quatro de cada) para 

atuar durante toda a urbanização (COHAPAR, 2007). O objetivo da Comissão é 

divulgar junto ao maior número de moradores o desenvolvimento da intervenção, 

entretanto, como era de se esperar devido à dimensão do bairro, existem diversas 

associações de moradores41 e a proposta de restringir a representação em quatro 

participantes pode dificultar o diálogo ao invés de facilitar, limitando a participação da 

comunidade. 

Como a urbanização do Guarituba é extremamente complexa, podemos 

considerar a existência de diversos assentamentos em um único plano de intervenção, 

não pretendemos aqui esgotar tudo o que foi realizado no local. Tão somente 

intencionamos apresentar as principais etapas e obras implementadas e verificar as 

descontinuidades e morosidades da urbanização, condensadas no Quadro 5. 

 

41 A COHAPAR (2007) registrou nove associações de moradores no Guarituba: Associação dos 
Moradores do Jardim Belvedere, Associação dos Moradores do Jardim das Orquídeas, Associação dos 
Moradores dos Estados, Associação dos Moradores do Jardim Monte Líbano, Associação dos 
Moradores da Vila Palmas, Associação dos Moradores do jardim Tropical, Associação dos Moradores 
da Planta São Mateus, Associação dos Moradores do jardim Tamoio e Associação de Moradores 
Apoden. 
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Quadro 5. Síntese das intervenções realizadas no Guarituba. 

SITUAÇÃO ETAPAS DE URBANIZAÇÃO RECURSOS 

PARCIALMENTE 
IMPLANTADO 

(iniciado em 2007) 

Criação de quatro parques, constituindo uma área de preservação de 
429.053,78 m². Em 2011 o projeto foi revisto e a área de preservação diminuiu 
para 357.369,98 m2, extinguindo um parque e reduzindo a área de outro. Dos 
3 parques previstos, somente um foi implantado e um segundo está com as 
obras em andamento. 

Federal/ PAC I, 
Governo estadual 

e Prefeitura de 
Piraquara 

CONCLUÍDA 
(iniciada em 2011 e 
finalizada em 2015) 

Construção de 803 unidades habitacionais: o Residencial Madre Tereza de 
Calcutá possui 798 unidades ao invés das 803 unidades inicialmente previstas. 
Diferencial: entrega de kit de eficiência energética, incluindo uma geladeira 
nova, chuveiro ecológico e lâmpadas fluorescentes. 

Federal/ PAC I, 
Governo estadual 

e Prefeitura de 
Piraquara 

PARCIALMENTE 
IMPLANTADO 

(iniciado em 2007) 

Infraestrutura urbana completa: as redes de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário foram 100% implantadas; as redes de energia elétrica, 
micro e macrodrenagem e pavimentação estão em andamento. O transporte 
público ainda é precário e não atende adequadamente a população. 

Federal/ PAC I, 
Governo estadual 

e Prefeitura de 
Piraquara 

CONCLUÍDA 
(iniciada em 2011 e 
concluída em 2018) 

Implantação de equipamentos urbanos: construção de CMEI, CRAS e CEU 
Guarituba, entre outros equipamentos. Ressaltamos que a construção do CEU 
após quase concluída, em 2013, foi paralisada. A obra só foi retomada em 2016 
e concluída, finalmente, em 2018. 

Federal/ PAC I, 
Governo estadual 

e Prefeitura de 
Piraquara 

EM ANDAMENTO 
(iniciado em 2007) 

Trabalho social: em função da diminuição da diagonal, o atendimento à 
população passa de 8.890 famílias para 5.378 famílias. Também foi prevista a 
implementação de programas para capacitação e formação profissional de 
moradores e apoio à organização de cooperativas de catadores de recicláveis. 
Os dois galpões de triagem propostos ainda não foram construídos. 

Federal/ PAC I, 
Governo estadual 

e Prefeitura de 
Piraquara 

EM ANDAMENTO 
(iniciado em 2007) 

Regularização fundiária: previu-se o atendimento a 8.087 domicílios, 
entretanto, esse número diminuiu para 4.288 beneficiados em função da 
diminuição da poligonal. Os trabalhos estão em andamento. 

Governo estadual 
e Prefeitura de 

Piraquara 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) a partir dos dados da COHAPAR (2007; 2011; 2012), Nagamine 
(2017) e Prestes (2018). 

 

Em 2011, o Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) referente ao PAC/ PPI 

– Urbanização de Favelas informou que em função da diminuição dos recursos, o 

plano de intervenção passa a atender 5.378 famílias ao invés de 8.890 famílias 

previstas inicialmente. Assim, as relocações priorizam o atendimento a 776 famílias, 

que habitam áreas de preservação permanente, em arruamentos ou pela condição de 

precariedade da moradia (COHAPAR, 2011). A diminuição da diagonal de 

atendimento impacta diretamente no número de remoções de áreas de risco e 

ambientalmente sensíveis. 

O número de unidades previstas inicialmente era de 803 habitações, no 

entanto, o Residencial Madre Tereza de Calcutá possui 798 edificações. O 

Residencial foi concluído em 2015 após ser iniciado em 2012, na ocasião foram 

entregues 694 unidades. Segundo depoimento de técnico da COHAPAR em 2016 

(NAGAMINE, 2017, p. 75), a realização das obras de fundação do Residencial foi 

extremamente difícil devido à ocorrência de solo turfoso, com baixa capacidade de 

drenagem. Para contornar este imprevisto, foi necessária a inclusão de obras 

complementares e inclusão de recursos por parte do governo estadual e municipal. 

Por causa disso, as obras atrasaram. Em relação ao projeto residencial, de forma a 

minimizar a monotonia, comumente vista em conjuntos habitacionais, a COHAPAR 
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utilizou 4 diferentes tipologias, entre casas e sobrados isolados e geminados, com 

área média de 40,80 m2 (FIGURA 51). Por fim, todas as famílias do Residencial 

receberam o kit de eficiência energética, que contemplou a entrega de uma geladeira 

nova, chuveiro ecológico e lâmpadas fluorescentes, considerado para o governo um 

projeto pioneiro de eficiência energética (AEN, 2015). Foram algumas modificações 

no projeto que, no entanto, diferenciaram esse conjunto das demais intervenções em 

assentamentos precários, tornando possível o sentido de pertencimento e 

pessoalidade para os moradores de conjuntos habitacionais. 

 

Figura 51. Implantação do Residencial Madre Tereza de Calcutá. 

 

Fonte: COHAPAR (2017) apud NAGAMINE (2017, p. 91). 

 

A regularização fundiária do assentamento é realizada pelo Governo do Paraná 

e pela Prefeitura de Piraquara e encontra-se em andamento. Inicialmente foi prevista 

a regularização de 8.087 domicílios, entretanto, com a diminuição da poligonal, esse 
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número diminuiu para 4.288 beneficiados. De acordo com o governo estadual, em 

reuniões regulares com a população, foi informado que as famílias irão arcar com os 

custos da regularização, com um valor máximo de R$ 6,6 mil, parcelados em até 60 

meses. Ainda informaram que a adesão será voluntária (AEN, 2016). Entendemos que 

essa proposta onera a população que já terá que pagar por serviços que antes não 

eram regularizados, como água e luz.  

De acordo com as etapas de implantação da urbanização do Guarituba, 

verificamos que as obras de infraestrutura foram parcialmente implantadas. Em alguns 

casos, os problemas existentes persistiram. Esse é o caso das obras de micro e 

macrodrenagem, de responsabilidade da COHAPAR e da SUDERHSA. Apesar de a 

implementação do sistema de drenagem pluvial fazer parte do primeiro lote do PAC e 

já estar implantado, as obras referentes ao controle das cheias e proteção dos 

mananciais ainda não estão concluídas. Dessa forma, os alagamentos persistem na 

região (AEN, 2015).  

O projeto e obra de regularização e implantação de redes de energia elétrica é 

realizado por meio do Programa “Luz Legal”, projeto idealizado pela COPEL em 

parceria com a COHAPAR para atuação em favelas. De acordo com a COHAPAR 

(2011), foram regularizadas as redes de todo o assentamento. Como grande parte 

das famílias não possuía acesso aos serviços de saneamento, a SANEPAR também 

realizou a ampliação das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário de 

toda a área (COHAPAR, 2011).  

Entretanto, a adequação e a pavimentação do sistema viário, realizada com 

recursos do SEDU/ PARANACIDADE, por meio de convênio com a Prefeitura de 

Piraquara e do PAC (COHAPAR, 2007), foi parcialmente implantada. Prestes (2018) 

questiona o fato de o projeto propor para todas as vias a pavimentação impermeável, 

que vai contra a Lei de Mananciais, sendo que o Plano inicial proposto para a UTP do 

Guarituba previa pavimento alternativo. A pavimentação é uma reivindicação antiga 

dos moradores que, inclusive, fizeram uma manifestação em 2015 por causa do atraso 

das obras (PRESTES, 2018). Além dos atrasos na implementação das obras de 

pavimentação, algumas vias foram regularizadas sem calçadas e pelo fato de serem 

extremamente estreitas, dificultam a circulação de pedestres, ciclistas e veículos 

(NAGAMINE, 2017).  
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Quanto ao transporte urbano, atualmente estão em operação 6 linhas de ônibus 

com interligação ao município de Pinhais, entretanto, de acordo com o PTTS 

(COHAPAR, 2011, p. 67), a população relata diversos problemas: 

 

No contato com a população o que se observa é que o transporte não vem 
atendendo a contento os moradores das áreas, sendo considerado precário 
e sem periodicidade definida, inclusive com problemas de falta de segurança, 
o que faz com que muitos usuários, em especial os jovens, interrompam seus 
estudos e ou declinem de cursos profissionalizantes no período noturno. 

 

A solução proposta pela COHAPAR foi dialogar com as empresas de transporte 

urbano e convidá-los a participar das reuniões sobre a intervenção com o objetivo de 

sensibilizá-los a colaborar com a população local. Com a pressão da população, as 

empresas ampliaram as linhas de ônibus para um melhor atendimento aos moradores 

do assentamento. 

O plano também previu a construção de equipamentos comunitários, como o 

CMEI e o CRAS, cujas obras foram finalizadas e os equipamentos em uso. Ainda foi 

realizada a construção do Centro de Artes e Esportes Unificados do Guarituba (CEU), 

uma grande conquista para o Guarituba (FIGURA 52). 

 

Figura 52. Vista do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Guarituba. 

 
Fonte: Piraquara (2019)42. 

 

42 A foto do CEU Guarituba foi retirada do site da Prefeitura de Piraquara. 2019. Disponível em: 
http://www.piraquara.pr.gov.br/CEU-Guarituba-esta-com-vagas-abertas-em-diferentes-atividades--4-
10599.shtml. Acesso em: 22 mar. 2021. 
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O espaço multiuso possui 700,00 m2 de área construída e cinco pavimentos 

distribuídos em um terreno de 3.000,00 m2 e conta com biblioteca, cineteatro, 

laboratório multimídia, salas de oficinas, pista de skate, quadra coberta, playground e 

pista de caminhada. Esta vultuosa obra, encravada no interior do Guarituba, após 

quase concluída, foi paralisada em 2013. A obra, abandonada por alguns anos pelo 

poder público, apresentou sinais de vandalismo. Somente em 2016 o terreno foi 

cercado e as obras retomadas (NAGAMINE, 2017). A inauguração desse espaço tão 

importante para a população, em local carente de equipamentos de lazer, ocorreu 

somente em 2018.  

O Plano também contemplou a implementação de programas para capacitação 

e formação profissional de moradores e apoio à organização de cooperativas de 

catadores de recicláveis. A COHAPAR (2007) propôs a construção de dois galpões 

de triagem na própria área, contudo, até o momento, os galpões de triagem ainda não 

foram construídos e entregues à comunidade. 

Por fim, o projeto Novo Guarituba propôs a criação de quatro parques com a 

intenção de preservar os mananciais e juntos reconstituiriam uma área de 

preservação de 429.053,78 m². Entretanto, após passar por readequação em 2011, 

sua área total diminuiu para 357.369,98 m2, excluindo o Parque Lambari e reduzindo 

a área do Parque Mandi (COHAPAR, 2011; PRESTES, 2018). Dessa forma, dos três 

parques previstos, somente o Parque do Acará, com 68.329,00 m2, foi concluído43. 

Em 2018, o Governo Estadual anunciou a construção de mais um parque44, no 

entanto, as obras ainda estão em andamento.  

A criação dos parques tem o objetivo de contribuir para melhorar as condições 

de drenagem do Guarituba e preservar os mananciais de água que abastecem a 

região e evitar que novas ocupações aconteçam. Considerando que a preservação 

dos mananciais sempre se mostrou como a principal diretriz do Plano de intervenção, 

podemos considerar que as alterações ocorridas não foram favoráveis a esse objetivo, 

fragilizando todo o projeto inicial, colocando em risco a qualidade das águas dos 

mananciais da franja leste da RMC.  

 

43 Segundo informação do site do Governo Federal, a conclusão da obra ocorreu em 30/06/2018. 
Disponível em: http://pac.gov.br/obra/28546. Acesso em: 23 mar. 2021. 
44 A criação do segundo do parque foi anunciada em 09/02/2018. Disponível em: 
http://www.piraquara.pr.gov.br/Governo-do-Parana-anuncia-o-inicio-da-construcao-do-Parque-
Ambiental-de-Piraquara--4-8218.shtml. Acesso em: 23 mar. 2021. 
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Caso não seja destinado um uso adequado para as áreas desocupadas do 

Guarituba, novas ocupações irregulares podem surgir. Como exemplo, citamos a 

“Ocupação Olga Benário” que ocupou em 2010 uma área de cerca de 2 hectares na 

Rodovia do Encanamento. Os proprietários da gleba entraram com reintegração de 

posse e em poucos meses, com uma ação truculenta da polícia, se efetivou a 

desocupação da área (NAGAMINE, 2017). De acordo com Nagamine (2017, p. 76), 

 

A ocupação da área pelas cem famílias introduziu um fato novo na 
racionalidade das ações dirigida por técnicos urbanistas, gestores e 
governantes, para os quais as diretrizes de controle e proteção asseguradas 
pelo PRAU/Guarituba e por um longo processo político e burocrático, 
demonstravam uma coerência técnica admitida na forma de lei, discutida e 
aprovada em instituições e conselhos. A ocupação Olga Benário, contudo, foi 
um ato de apropriação de um espaço privado mediante luta pelo que é 
público, cujo encaminhamento para soluções não se encontrava previsto no 
PRAU/Guarituba ou em qualquer outro projeto governamental. 

 

O Plano previa o congelamento da área, entretanto, a necessidade das 

pessoas em conseguir um teto atrelada à ineficiência das políticas de habitação em 

prover a moradia para todos, faz com que áreas em processo de urbanização se 

tornem um excelente chamariz para novas ocupações.  

A urbanização do Guarituba é a única que ainda está em andamento, as obras 

subsidiadas com recursos do Lote III do PAC I contemplam serviços de escavação, 

terraplenagem, pavimentação e drenagem de águas pluviais (BEM PARANA, 2020). 

Apesar da lacuna de 17 anos entre a ocupação e as primeiras ações do Estado e a 

extrema complexidade da intervenção, podemos considerar que ocorreram muitos 

avanços na região. As famílias que habitavam áreas de risco ou de preservação 

ambiental foram relocadas para o Residencial Madre Tereza de Calcutá e os serviços 

de infraestrutura e saneamento tiveram uma considerável melhora.  

Entendemos como crucial que as obras em andamento sejam finalizadas e que 

as três esferas do poder público compreendam que a fragilidade socioambiental do 

Guarituba requer um acompanhamento contínuo, mesmo após a conclusão das 

etapas das obras. A manutenção do que já foi realizado e o acompanhamento social 

amplo é fundamental para minimizar os riscos existentes no assentamento. 
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4.1.5 Semelhanças e singularidades das urbanizações investigadas 

 

Os assentamentos pesquisados possuem especificidades, mas também 

apresentam importantes semelhanças entre si. As áreas elencadas têm em comum 

grande importância territorial para os municípios. Ao mesmo tempo, possuem uma 

relevância acadêmica por propiciarem a discussão sobre temas como localização e 

periferização. Além disso, todas elas são constituídas por processos de segregação 

urbana, vulnerabilidade socioambiental e marginalidade urbana. Suas ocupações 

trouxeram transtornos aos governos e às elites, quer seja pela sua localização 

privilegiada, como é o caso da Vila Parolin e Vila Torres, quer seja por seu território 

atingir áreas de proteção ambiental, como ocorre na Vila Zumbi e no Guarituba. Ainda 

que por décadas tenham sofrido tentativas de remoção, como é o caso da Vila Parolin 

e da Vila Torres, a resistência e a luta dos moradores incitaram no poder público a 

necessidade de urbanizar as ocupações. Os três núcleos possuem dimensão e porte 

de ocupação semelhantes. Contudo, o Guarituba se destaca por ser o maior 

assentamento irregular do Estado do Paraná, com mais de 40.000 habitantes e 

englobar uma área de intervenção de 15.431.000 m2. 

A Vila Torres e a Vila Parolin se consolidaram na paisagem Curitibana nas 

décadas de 1950 e 1960, respectivamente, e enfrentaram diversas tentativas de 

remoção ao longo das décadas. A Vila Torres, mais próxima do centro, foi regularizada 

no final da década de 1980 e recebeu intervenções pontuais da COHAB-CT, que 

equacionaram os principais problemas da área. O assentamento foi objeto de vários 

programas e projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Curitiba, que não chegaram a 

ser totalmente concluídos. A última intervenção propôs a construção de unidades 

habitacionais para atender famílias em situação de risco. A urbanização da Vila 

Parolin teve início em 2006, com recursos advindos do PAC-UAP e administrados pela 

Prefeitura e pela COHAB-CT. Contudo, com a diminuição dos recursos federais, a 

obra foi interrompida em 2014. Antes disso, somente obras emergenciais foram 

realizadas no local. As obras implantadas parcialmente intensificaram os riscos 

existentes na área, agravando a situação das famílias. Nos anos seguintes foram 

retomadas e finalizadas apenas as obras dos conjuntos habitacionais em áreas 

periféricas, construídos para reassentar parte da população removida do 

assentamento. 
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As ocupações da Vila Zumbi e do Guarituba decorrem do processo de 

intensificação da irregularidade na RMC na década de 1990 e da produção formal de 

loteamentos e glebas em áreas ambientalmente sensíveis entre os anos de 1950 e 

1970, na Bacia do Altíssimo Iguaçu – importante manancial que abastece a região 

metropolitana. Antes da urbanização, os dois assentamentos possuíam grandes 

precariedades habitacionais e urbanas. As famílias ocuparam áreas impróprias à 

habitação - os solos apresentavam características hidromórficas, com baixa 

capacidade de drenagem - e, dessa forma, vivenciaram diversos episódios de 

alagamento. Os problemas apontados foram minimizados com a implementação da 

urbanização. A Vila Zumbi foi urbanizada com recursos estaduais do Programa Direito 

de Morar, complementados pelos investimentos do BID. A intervenção, de acordo com 

o governo estadual, foi concluída - somente o parque linear não foi implementado. O 

PAC-UAP possibilitou a urbanização do Guarituba, a partir de 2007. As etapas de 

intervenção e a regularização fundiária estão em andamento, ainda que de forma 

bastante lenta. Nas duas áreas, o reassentamento para atender as famílias removidas 

de áreas de risco foi realizado no próprio local. A coordenação das obras foi efetuada 

pela COHAPAR. 

O quadro 6 apresenta a síntese das semelhanças e singularidades observadas 

nos assentamentos estudados. 

 

Quadro 6. Síntese das semelhanças e singularidades do processo de urbanização nas áreas 
pesquisadas.                 (continua) 

Aspecto Vila Parolin Vila Torres Vila Zumbi Guarituba 

Data de ocupação 1950 1960 1991 1990 

Área 240.000 m² 200.000 m²  501.125,01 m² 15.431.000,00 m² 

População 

contemplada 

1.507 famílias e  

5.385 habitantes 

1.456 famílias e  

5.300 moradores 

1.789 famílias e 

6.482 habitantes 

8.890 famílias e 

40.000 habitantes 

Tentativas de 

remoção 

Décadas de 1970, 

1980 e 1990 
Década de 1970 - - 

Início da 

urbanização 
2006 1989 2003 2007 

Localização 
A cerca de 2 km do 

centro de Curitiba 

A cerca de 3 km do 

centro de Curitiba 

Região periférica do 

município de 

Colombo, na divisa 

com Curitiba e Pinhais 

Região periférica do 

município de 

Piraquara, na divisa 

com Pinhais e São 

José dos Pinhais 

Tipo de urbanização Integral Gradual Integral Integral 
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               (conclusão) 

Principais órgãos 

executores 

Prefeitura de Curitiba 

e COHAB-CT 

Prefeitura de Curitiba 

e COHAB-CT 

COHAPAR e 

Prefeitura de Colombo 

COHAPAR e 

Prefeitura de 

Piraquara 

Recursos Federal e municipal Federal e municipal Federal e municipal Federal e municipal 

Situação da 

urbanização 
INTERROMPIDA CONCLUÍDA CONCLUÍDA EM ANDAMENTO 

Reassentamento 

Parte no entorno 

(parcialmente 

concluído) e parte em 

conjuntos 

habitacionais em 

bairros periféricos 

Parte no entorno e 

parte em conjunto 

habitacional na região 

sul do município 

Na própria área Na própria área 

Regularização 

fundiária 
EM ANDAMENTO CONCLUÍDA EM ANDAMENTO EM ANDAMENTO 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Observamos duas importantes diferenças na urbanização implementada nos 

assentamentos estudados. As remoções efetuadas nos núcleos localizados em 

Curitiba não foram reassentadas no próprio local. As relocações foram feitas em 

terrenos no entorno da ocupação e em conjuntos habitacionais em bairros periféricos. 

Já as ocupações localizadas na região metropolitana previram o reassentamento de 

todas as moradias removidas de áreas de risco no próprio local. O município de 

Curitiba poderia ter proposto soluções de adensamento que mantivessem todas as 

famílias no entorno das áreas, como foi o caso da Vila Zumbi e Guarituba. Outra 

característica a ser destacada é o fato das ocupações de Curitiba terem sofrido 

tentativas de remoção no decorrer das décadas, sobretudo na Vila Parolin, além da 

urbanização na Vila Torres ocorrer no final da década de 1980. O que contrasta com 

as ocupações da RMC, que foram ignoradas pelo poder público até os anos 2000, 

aumentando a percepção de sua invisibilidade pelo Estado que, por cerca de vinte 

anos, não propôs quaisquer soluções para os moradores da Vila Zumbi e do 

Guarituba. 

No capítulo seguinte abordaremos a percepção dos moradores e lideranças 

dos quatro assentamentos, consolidando a pesquisa realizada até então, 

fundamentada na revisão da literatura efetuada, a partir de entrevistas e depoimentos 

coletados em 2020 e 2021. 
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5 ANÁLISE E RESULTADOS: PERCEPÇÃO DOS MORADORES SOBRE OS 

IMPACTOS DE UMA URBANIZAÇÃO PRECÁRIA 

Este capítulo apresenta a pesquisa efetuada com moradores e lideranças dos 

quatro assentamentos estudados, realizada com a finalidade de atender aos objetivos 

dessa pesquisa: compreender os anseios e desejos da população diante das 

incompletudes das intervenções; e verificar quais as suas considerações em relação 

às ações efetuadas pelo Estado. Esta análise consolida todo o conhecimento anterior 

decorrente da revisão teórica e dos levantamentos de dados secundários que 

subsidiaram os estudos de caso.  

Primeiramente, esclarecemos de que modo as pesquisas de campo foram 

efetuadas, o modo como os formulários foram elaborados e o número de moradores 

e lideranças entrevistados e, ainda, como as pesquisas anteriores, realizadas em 

2015 com moradores da Vila Torres e da Vila Parolin, auxiliam e complementam a 

pesquisa atual. 

No que se refere à pesquisa de campo, elaboramos um questionário para ser 

aplicado com moradores e lideranças das quatro áreas. O questionário proposto 

mesclou questões estruturadas, com alternativas pré-definidas e questões 

semiestruturadas, permitindo a possibilidade de respostas espontâneas que não 

estavam previamente estabelecidas nas alternativas indicadas (FLICK, 2013). Essa 

abertura possibilitou, inclusive, o recebimento de reflexões dos moradores acerca dos 

problemas formulados. Buscamos evitar que as perguntas tivessem respostas óbvias 

ou que sugestionassem determinadas respostas, oferecendo mais de uma alternativa 

como resposta ou a possibilidade de responder várias alternativas em uma mesma 

questão. 

Devido ao momento incomum (pandemia de Covid-19) em que as entrevistas 

foram realizadas, destacamos a dificuldade em efetuar visitas a campo e conversar 

com os moradores pessoalmente. Em diversos momentos foi necessário protelar as 

idas aos assentamentos por causa do agravamento da pandemia e necessidade de 

isolamento. Sendo assim, para minimizar o contato entre a pesquisadora e os 

entrevistados, agilizar o recebimento de respostas e assegurar o mínimo contato entre 

o entrevistado e a pesquisadora, elaboramos o questionário para ser aplicado por 

meio da ferramenta de gerenciamento de pesquisas chamada Google Forms. Dessa 
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forma, o formulário foi editado para ser respondido on-line e de modo anônimo. A 

única identificação do questionário é o endereço, que pode ser respondido somente 

com o nome do logradouro ou ainda nem ser respondido, por não ser uma pergunta 

obrigatória. Aliás, é importante salientar que nenhuma das questões foi definida como 

obrigatória, possibilitando ao entrevistado responder somente o que quisesse. 

Foram elaboradas exatamente 38 questões que tratam da participação na 

comunidade45; a percepção do morador/ liderança sobre a urbanização realizada no 

assentamento e o impacto causado na comunidade e em sua família; se acreditam 

que devem equacionar suas dificuldades sem o apoio do governo, ou se a participação 

do governo na resolução dos problemas é imprescindível; e, ainda, perguntas relativas 

ao perfil do entrevistado. Buscamos não fazer questões redundantes e sim que 

aprofundassem a discussão sobre o entendimento dos moradores acerca da 

urbanização realizada nos assentamentos. Dessa forma, as respostas podem 

contribuir para uma reflexão sobre os problemas existentes nos locais pesquisados, 

seus anseios e frustrações diante das descontinuidades das políticas habitacionais. 

Os moradores de assentamentos precários convivem diariamente com as 

insuficiências das políticas públicas de habitação e, muitas vezes, precisaram resolver 

seus problemas sem o apoio do poder público. 

Para a distribuição dos questionários, recebemos o apoio e solicitude de um 

contato de cada uma das áreas. Em alguns assentamentos, o apoio foi de lideranças 

e em outras de representantes de instituições que têm contato direto com os 

moradores e que se disponibilizaram a auxiliar na comunicação com os entrevistados. 

Ressaltamos que mesmo após diversas tentativas, não recebemos apoio do atual 

presidente da Associação de Moradores da Vila Parolin que, além de não se propor a 

ajudar, também não respondeu ao questionário. Por essa razão, realizamos um 

número reduzido de entrevistas com moradores desse assentamento. As poucas 

entrevistas efetuadas foram garantidas por meio de uma rede de contatos mais ampla 

da pesquisadora. 

Assim, coletamos um total de 42 entrevistas com moradores e lideranças nos 

quatro assentamentos pesquisados, sendo 20 respondidas pelos moradores da Vila 

 

45 O questionário proposto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, conforme Parecer nº 4.415.075, de 23 de novembro de 2020. O formulário de entrevistas 
com os moradores e lideranças é apresentado no Apêndice A da presente tese. 
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Torres; três entrevistas com moradores da Vila Parolin; oito respostas da Vila Zumbi 

dos Palmares e; 11 formulários respondidos pelos moradores do Guarituba. A escolha 

por utilizar um questionário padrão para todos os assentamentos se deu pela 

possibilidade de, ao tabular as respostas, verificar suas diferenças e semelhanças e 

compará-las de diferentes formas como idade, gênero, percepção de satisfação em 

relação às obras de urbanização ou, por exemplo, comparar as respostas dos 

entrevistados com o grau de urbanização do assentamento, entre outras formas de 

análise. 

No entanto, após averiguar-se as respostas dos questionários, percebeu-se a 

necessidade de incluir depoimentos ou narrativas de ao menos um morador ou 

liderança de cada área a partir de diálogo realizado à distância, por videochamada 

realizada pela Plataforma Google Meet. O depoimento permite que outras impressões 

possam ser captadas, não possíveis de se conseguir em uma entrevista estruturada 

ou semiestruturada (FLICK, 2013). Desse modo, coletamos um depoimento com 

liderança ou morador de cada uma das áreas estudadas, perfazendo um total de 

quatro depoimentos. 

De acordo com Flick (2013, p. 116), as entrevistas narrativas representam “um 

caminho diferente para descobrir as opiniões subjetivas dos participantes” por meio 

de “relatos mais longos e coerentes”. A inclusão de mais um mecanismo na pesquisa 

tornou possível aprofundar a compreensão dos anseios e frustrações dos moradores 

e lideranças relativos às intermitências das políticas habitacionais e como se 

estabelece a relação com o Estado. 

Como forma de complementar as entrevistas realizadas nos anos de 2020 e 

2021 especificamente para esta pesquisa, agregamos entrevistas realizadas em 

201546 com moradores e lideranças de duas áreas do presente estudo, Vila Parolin e 

Vila Torres. Ao incorporar respostas da população desses assentamentos sobre as 

urbanizações realizadas, criamos a possibilidade de comparar a percepção dos 

moradores em diferentes momentos e aprofundar o entendimento sobre suas 

expectativas e frustrações. 

 

46 As referidas entrevistas subsidiaram a pesquisa: SOUZA, C. de S. Resistência, justiça ambiental 
e política pública: urbanização de áreas de vulnerabilidade socioambiental consolidadas em Curitiba, 
PR – Vila Torres e Vila Parolin (1980-2014). Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2016. 
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No que se refere aos anseios da população e que se relacionam à qualidade 

de vida e justiça social, Marcelo Lopes de Souza (2015, p. 66) explica que 

 

[...] o caminho democraticamente mais legítimo para se alcançarem mais 
justiça social e uma melhor qualidade de vida é quando os próprios indivíduos 
e grupos específicos definem os conteúdos concretos e estabelecem as 
prioridades com relação a isso, podem-se considerar justiça social e 
qualidade de vida como subordinados à autonomia individual e coletiva 
enquanto princípio e parâmetro. 

 

 Podemos considerar a justiça social e a qualidade de vida como 

complementares. A primeira, de caráter público, favorece a participação popular e o 

acesso aos processos decisórios, e a última, de caráter privado, relaciona-se ao bem-

estar e ao acesso aos serviços públicos. O entendimento de ambas auxilia a 

proposição de estratégias que promovam a diminuição dos processos de segregação 

socioespacial (SOUZA, 2015). 

Assim, de modo a compreender a percepção da população consultada e as 

subjetividades inerentes a cada assentamento, foram analisadas primeiramente as 

respostas dos questionários separadamente, a fim de verificar o entendimento dos 

moradores de cada ocupação sobre as questões abordadas. Também agregamos à 

análise as entrevistas efetuadas em 2015 com moradores e lideranças da Vila Torres 

e da Vila Parolin. Na sequência, realizamos uma análise conjunta, incorporando os 

depoimentos dos moradores e lideranças dos quatro assentamentos47, relacionando-

os com a teoria estudada anteriormente e que subsidiam a análise dos estudos de 

caso. Essa averiguação tem o intuito de compreender as principais questões 

levantadas pelos moradores em relação às intervenções realizadas, o impacto que as 

intermitências causam na vida dos moradores e a relação de confiança ou 

desconfiança estabelecida entre os moradores e o Estado. 

 

 

 

47 Os moradores ou lideranças que gentilmente contribuíram com seu depoimento à pesquisa disseram 
que podíamos identificá-los na pesquisa, no entanto, não associaremos as falas aos entrevistados, 
indicando seus depoimentos na pesquisa somente como ENTREVISTADOS. São eles: Sra. Andréia 
de Lima, moradora da Vila Parolin há 37 anos e Conselheira da Ouvidoria da Defensoria Pública do 
Estado do Paraná; Sra. Irenilda Arruda, Presidente do Clube de Mães União Vila das Torres; Sr. José 
Osmair Possebam, ex-presidente da Associação de Moradores e Empresários do Centro Industrial 
Mauá (AMECIM), que engloba a Vila Zumbi dos Palmares e; o Sr. Marcelo Marçal Morini Nascimento, 
morador do Guarituba e vereador da Câmara Municipal de Piraquara. 
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5.1 ENTREVISTAS COM MORADORES DA VILA PAROLIN 

 

O contato com os moradores da Vila Parolin para esta pesquisa foi bastante 

dificultoso. Embora essa área tenha feito parte da nossa pesquisa de mestrado e na 

ocasião recebemos o apoio do Presidente da Associação de Moradores e uma adesão 

significativa dos moradores, para o presente estudo, poucas pessoas se dispuseram 

a responder ao questionário. Contudo, podemos perceber alguns indícios dos motivos 

dessa recusa no diálogo realizado com a moradora que nos auxiliou a efetuar as 

entrevistas e que também prestou um depoimento e ainda se reflete nas respostas do 

formulário. A paralisação das obras em 2014 gerou uma grande frustração e revolta 

nos moradores do assentamento, sobretudo para os que permaneceram na área e 

não perceberam que suas vidas e as de seus familiares foram beneficiadas. 

O perfil dos entrevistados revela que todas as respostas foram efetuadas por 

pessoas do sexo feminino, com idade entre 32 e 49 anos e que moram na Vila Parolin 

há muitos anos, como uma moradora que relatou morar no mesmo local há 31 anos. 

Somente uma informou estar empregada e outra declarou que está em busca de 

trabalho e se “virando com ajuda da família”. Quando questionadas se participam das 

reuniões organizadas pela associação dos moradores, todas disseram que nunca 

frequentaram as reuniões. Também informaram que não participaram das reuniões 

realizadas durante as obras de urbanização. 

Ao serem questionadas sobre o que consideraram mais importante para morar 

na cidade, conforme Gráfico 3, o trabalho apareceu como mais significativo, seguido 

de escola, transporte e posto de saúde. A infraestrutura apareceu em último lugar, 

demonstrando que o trabalho e os serviços públicos prevalecem em relação à 

infraestrutura do local onde moram. Nenhuma sinalizou a “documentação da casa” 

como relevante para viver na cidade. 
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Gráfico 3. Respostas dos moradores da Vila Parolin. O que é mais importante para morar na cidade. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Sobre as obras de urbanização, duas relataram que não foram beneficiadas e 

uma informou que ela e sua família estão “aguardando há 14 anos para uma 

relocação”, ou seja, desde 2007, quando a intervenção foi iniciada pela COHAB-CT, 

conforme Gráfico 4. Quanto ao nível de satisfação em relação à urbanização, duas 

informaram que não estão satisfeitas com as melhorias efetuadas e uma não soube 

opinar. Quando questionadas se a interrupção das obras de urbanização prejudicou 

sua família, as três responderam que sim. Uma inclusive ressaltou que “algumas obras 

acabaram prejudicando em tempo de chuva e entrando água nas casas”. O poder 

público, ao interromper as obras de infraestrutura na Vila Parolin, não resolveu os 

problemas preexistentes da área. Outrossim, algumas soluções propostas, como a 

pavimentação da área sem uma drenagem adequada, agravaram a situação de 

vulnerabilidade do assentamento. 

 

Gráfico 4. Respostas dos moradores da Vila Parolin. Melhorias. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Quando solicitadas a apontar de que forma a interrupção da urbanização 

atrapalhou, caso tenham se sentido prejudicadas, entre as alternativas apresentadas, 

uma destacou que os serviços de infraestrutura ficaram piores e outra relatou que 

prejudicou o seu trabalho. Também perguntamos às entrevistadas se consideram “que 

as obras terminaram no prazo informado pelo governo (municipal/ estadual)” Duas 

responderam que as obras ainda não terminaram e uma destacou que “demora 

sempre bem mais que o tempo estimado”. A percepção das entrevistadas é que as 

obras realizadas pelo poder público não foram concluídas e que o prazo para sua 

conclusão é sempre superior ao planejado. 

Quando questionadas se “Para você, o governo (municipal/ estadual/ federal) 

deve ter programas que ajudem a ter uma casa em boas condições para morar com 

sua família?”, todas responderam que sim, demonstrando que esperam que o Estado 

forneça apoio aos moradores de assentamentos precários. A população de ocupações 

precárias vê como fundamental que o poder público promova ações que melhorem 

sua condição de vida. No entanto, todas disseram não ao responderem se “Acreditam 

que os programas do governo (municipal, estadual ou federal) ajudam a melhorar a 

sua casa e/ou ajudam a sua família?”, demonstrando o nível de descontentamento e 

insatisfação com os resultados da urbanização realizada no local onde moram. Apesar 

de haver uma expectativa para que os programas e projetos desenvolvidos pelo 

governo modifiquem sua realidade precária, na prática as ações desenvolvidas são 

insuficientes e frustram a população. Ao inquirir “O que mais o governo poderia fazer 

para ajudar sua família e a comunidade onde moram?”, obtivemos como resposta: 

“reformas na moradia”; “melhorias na infraestrutura” e “melhorias na infraestrutura e 

fazer praças e equipamentos de lazer”. A Vila Parolin, conforme já explicitado, possui 

grandes vulnerabilidade habitacionais e ambientais no assentamento e as obras 

realizadas não alteraram a configuração precária da ocupação. O desejo dos 

moradores é que o governo conclua a implementação de redes de infraestrutura e 

realize adequação em suas moradias. 

Por fim, o entrevistado foi indagado se “Acredita que você e sua família devem 

resolver o problema de moradia sem a ajuda do governo (municipal, estadual ou 

federal)? Duas delas responderam que não e uma não soube opinar. Esse resultado 

demonstra que a participação do Estado na resolução dos problemas de moradia é 

compreendida como fundamental. 
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A partir das respostas fornecidas pelas entrevistadas, pode se entender que 

essas moradoras demonstram grande insatisfação com a intervenção executada pelo 

poder público, destacando que as obras realizadas não melhoraram sua qualidade de 

vida nem de seus familiares. Entretanto, apesar de não acreditarem que os programas 

implementados pelo governo beneficiam sua família, não consideram que devem 

solucionar seus problemas de moradia sem a participação do Estado. 

Na pesquisa realizada em 2015 (SOUZA, 2016), 13 moradores ou lideranças 

da ocupação foram entrevistados. O sentimento presente na época era de apreensão 

pela paralisação da intervenção em 2014, mas, ainda assim, havia uma expectativa 

de que a obra fosse retomada e que o projeto discutido com a população fosse 

efetivado. Muitos enfatizaram que as famílias que moravam em áreas de risco foram 

beneficiadas, mas destacavam que no assentamento havia muito a ser feito. Na 

ocasião, entrevistamos algumas famílias relocadas das margens do rio Guaíra para 

sobrados nas proximidades do assentamento e seu nível de satisfação era bem alto. 

Entretanto, os que ficaram na área de ocupação ainda destacavam a preocupação 

com novos episódios de cheias do rio Guaíra e a possibilidade de serem prejudicados. 

Uma liderança observou que “venderam um sonho e não fizeram nem metade”, 

denotando sua insatisfação com a interrupção da urbanização. 

Ao comparar os resultados das entrevistas nos dois momentos, observamos 

que o nível de descontentamento por causa da descontinuidade da urbanização se 

intensificou. A desconfiança em relação à atuação do poder público se agravou com 

o fato de não haver a retomada da intervenção e, principalmente, pela percepção de 

insuficiência dos serviços de infraestrutura no assentamento. 

 

5.2 ENTREVISTAS COM MORADORES DA VILA TORRES 

 

A participação dos moradores da Vila Torres foi bem maior, 20 pessoas foram 

entrevistadas, possivelmente pelo apoio de uma liderança para conseguir a adesão 

dos entrevistados. 

Em relação ao perfil dos entrevistados, 75% dos participantes são do sexo 

feminino com idade muito variada entre 24 e 82 anos; 70% são casados ou juntados 

e 85% têm filhos; 65% dos que responderam não se consideram chefe do domicílio; 

60% informaram que não estão trabalhando, 15% são aposentados e 5% ou 1 
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entrevistado informou que trabalha como “carrinheiro”. 84,2% informaram que moram 

na Vila Torres há mais de 10 anos. 

Ao questionar “Como você escolheu/ decidiu morar no local em que mora 

atualmente?”, as principais respostas foram as facilidades da localização do 

assentamento e a proximidade com o local de trabalho ou de estudo (38,9% das 

respostas) e o preço para aquisição da moradia (38,9%). Perguntamos como os 

entrevistados conquistaram sua moradia e 76,5% responderam que compraram sua 

casa (GRÁFICO 5). Também averiguamos se receberam ajuda de alguém para 

adquirir sua moradia e 64,7% disseram que não receberam ajuda alguma e 35,3% 

alegaram que os parentes ajudaram. Corroborando com as reflexões de Kowarick 

(2019) sobre a espoliação urbana, as respostas são indicativos de que a população 

sistematicamente erige seus imóveis por meio da autoconstrução em seu tempo livre, 

com o auxílio de amigos e parentes. 

 

Gráfico 5. Respostas dos moradores da Vila Torres. Como conseguiu sua casa? 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Sobre a participação em reuniões da associação de moradores, somente 10% 

alegaram que nunca participaram das reuniões (GRÁFICO 6) e apenas 10% dos 

entrevistados disseram que participam da diretoria da Associação de Moradores. 

Também perguntamos se participaram das reuniões realizadas durante as obras de 

urbanização e não mais que 15% afirmaram que compareceram às reuniões. A baixa 

participação pode ser reflexo da última intervenção da Vila Torres – a construção de 

90 moradias na Vila Prado, envolver poucas pessoas do assentamento. 
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Gráfico 6. Respostas dos moradores da Vila Torres. Participação na comunidade. 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Os entrevistados foram questionados sobre o que consideraram mais 

importante para morar na cidade e o trabalho se destacou, seguido de escola, 

transporte e posto de saúde. Assim como na Vila Parolin, a infraestrutura e a 

documentação da casa ficaram em último lugar, demonstrando que o trabalho e os 

serviços públicos são considerados mais importantes do que a infraestrutura local ou 

a documentação da casa, conforme Gráfico 7. 

 

Gráfico 7. Respostas dos moradores da Vila Torres. O que é mais importante para morar na cidade. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Ao indagar se “O governo realizou obras de urbanização no local onde você e 

sua família moram?”, somente 60% opinaram afirmativamente e 35% não souberam 
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responder. O fato de a Vila Torres ser urbanizada de forma gradual, sem grandes 

intervenções no local, pode refletir no desconhecimento de parte dos moradores da 

urbanização realizada na área. Também verificamos o nível de satisfação em relação 

às obras efetuadas e 50% se mostraram satisfeitos ou consideraram como satisfatório 

o resultado das intervenções, 30% disseram não estar satisfeitos e 20% não 

souberam opinar. Ainda que a COHAB-CT considere a Vila Torres urbanizada, as 

deficiências existentes no assentamento, como a existência de muitas moradias em 

condições bem precárias e os depósitos de materiais recicláveis depositados nas 

calçadas e em frente às casas configuram que a ocupação ainda precisa de melhorias. 

Assim, o nível de satisfação dos moradores é resultado desse grau de insuficiência 

do assentamento. 

Quando perguntados se as obras realizadas foram concluídas no prazo 

informado pelo poder público, constatamos que somente 26,3% possuem uma visão 

positiva em relação ao prazo de conclusão das obras; 21,1% expressaram que 

demorou muito para o término das obras; 21,1% disseram que as obras não 

terminaram e 10,5% alegaram que as obras foram interrompidas. Outras respostas 

também expressaram o descontentamento com as descontinuidades das obras, como 

“nem começou”, “na parte de baixo da vila teve obra, mas na minha não”, “não houve 

obras teve fachadas, maquiagem”, se referindo ao “Programa Comunidade em Cores” 

e “não sei opinar nessa questão. Via de regra as obras do governo demoram mais do 

que o previsto”. As respostas expressam a compreensão da população em relação às 

intermitências da implementação de programas de urbanização de favelas no 

assentamento. A Vila Torres foi objeto de diversos programas que foram 

implementados parcialmente, e que geraram nos moradores a expectativa de 

modificação de sua realidade precária. 

Os moradores foram interpelados se “Quando as obras de urbanização 

realizadas na sua comunidade foram interrompidas, você e sua família se sentiram 

prejudicados?” e 75% responderam positivamente. Um morador destacou que “sua 

irmã teve que alugar um lugar e o dinheiro dava para pagar uma casa ruim” e outro 

respondeu que “não teve obras”. Ao perguntar se “Acha que o governo poderia ter 

feito mais coisas pela sua família e pela sua comunidade?”, 80% responderam 

afirmativamente. Sendo assim, solicitamos que dissessem o que poderia ser 

melhorado, 60% sugeriram que o governo construísse praças e equipamentos de 
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lazer na comunidade, 20% indicaram que o poder público realizasse melhorias na 

infraestrutura; 10% em reformas nas moradias; 5% em limpeza das ruas e 5% ou um 

morador sugeriu que o governo desse “oportunidade para entrar na Universidade”. A 

maioria apontou a necessidade de implementação de espaços de lazer na Vila Torres, 

quase inexistentes na ocupação. A urbanização consolidou o assentamento tal como 

foi ocupado e os espaços livres no entorno foram utilizados para provisão de moradia, 

como exemplo, a Vila Prado, cuja obra foi concluída em 2020. 

Ao serem questionados se “Para você, o governo (municipal/ estadual/ federal) 

deve ter programas que ajudem a ter uma casa em boas condições para morar com 

sua família?”, 80% dos entrevistados responderam que sim. Contudo, ao perguntar se 

“Acredita que os programas do governo (municipal, estadual ou federal) ajudam a 

melhorar a sua casa e/ou ajudam a sua família?”, somente 35% acreditam que os 

programas implementados pelo poder público auxiliam sua família, de acordo com 

Gráfico 8. Essas respostas demonstram que, apesar dos moradores desejarem que o 

poder público os auxilie, não consideram que os programas implementados pelo 

Estado de fato os atendam. As incompletudes das políticas habitacionais 

implementadas no Brasil, conforme literatura consultada, são percebidas pelos 

moradores de assentamentos precários em seu cotidiano e, como suas necessidades 

não são atendidas, essas intermitências ocasionam um processo de desconfiança em 

relação à efetividade dos programas e projetos de urbanização. 

 

Gráfico 8. Respostas dos moradores da Vila Torres. Os programas do governo contribuem? 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Por fim, ao perguntar se acreditam ser possível resolver o problema da moradia 

sem o apoio do poder público, 60% dos moradores afirmaram que não, conforme 

Gráfico 9. Para a maioria, o Estado ainda tem um papel preponderante no 

equacionamento dos problemas de moradia. A população percebe em seu cotidiano 

a dificuldade em suprir suas carências sem algum tipo de apoio dos governos. O custo 

de vida, o desemprego e outras fragilidades restringem a possibilidade das famílias 

em equacionar sozinhas seus problemas de moradia.  

 

Gráfico 9. Respostas dos moradores da Vila Torres. O problema de moradia deve ser resolvido sem o 
apoio do Estado? 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Diante desse fato, apesar de desconfiar da efetividade das políticas de 

habitação, ainda compreendem que só com o apoio do Estado é que conseguirão 

suprir as deficiências do local onde moram. Esse panorama demonstra que, apesar 

das muitas críticas em relação às descontinuidades dos programas implementados 

pelo governo, a população ainda vê o poder púbico como o responsável pelo 

equacionamento dos problemas habitacionais. 

Ao confrontarmos as expectativas da população da Vila Torres expostas em 

2020 com as entrevistas realizadas em 2015 (SOUZA, 2016), foram encontradas 

algumas questões que coincidem com o já exposto, mas também outros 

questionamentos da comunidade que complementam a pesquisa atual. Muitas críticas 

apresentadas dizem respeito ao Programa Comunidade em Cores, a intervenção mais 

recente à época, que tinha o objetivo de reconstruir as moradias e não só realizar a 

pintura das casas, mas não se concretizou e, por isso, muitos moradores se referiram 
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a ela como “maquiagem”. Na ocasião, os moradores também destacaram grande 

preocupação com o mau cheiro do rio Belém e com o depósito de resíduos sólidos 

nas calçadas e vias do assentamento. Nesse sentido, muitos moradores sugerem que 

sejam realizados programas de educação ambiental com a população local e ações 

de apoio aos “carrinheiros”. Nenhuma das ações propostas pela Prefeitura de Curitiba 

equacionaram os problemas apontados pelos moradores. Seria fundamental que 

houvesse um projeto junto aos “carrinheiros” para amenizar os conflitos com os outros 

moradores e diminuir os impactos socioambientais na ocupação. 

 

5.3 ENTREVISTAS COM MORADORES DA VILA ZUMBI DOS PALMARES 

 

No assentamento Vila Zumbi dos Palmares entrevistamos 8 moradores e 

87,5% declararam morar na ocupação a mais de 10 anos. O perfil dos entrevistados 

é 100% feminino, com idade entre 17 e 34 anos; 50% das entrevistadas são casadas 

ou juntadas e somente 25% possuem filhos; apenas 25% delas se declarou como 

chefe do domicílio e todas afirmaram que estão empregadas, com funções variadas 

de serviços domésticos a empresária. Nenhuma delas declarou que participa de 

reuniões da associação de moradores e somente 12,5% participaram das reuniões 

realizadas durante as obras de urbanização.  

Ao perguntar “Como você escolheu/ decidiu morar no local em que mora 

atualmente?”, 42,9% relataram que o motivo principal foi o preço; 42,9% obtiveram 

indicação de amigo ou parente e 14,3% ou uma entrevista informou que a decisão 

partiu de seus pais. Ao indagar como o entrevistado conseguiu sua casa, 62,5% 

responderam que compraram sua moradia, 25% construíram e 12,5% emprestaram 

de alguém. Averiguamos ainda se receberam ajuda de alguém para adquirir sua 

moradia e 57,2% disseram que receberam ajuda de parentes e amigos e 42,8% 

esclareceram que não receberam ajuda alguma para adquirir sua casa. O resultado 

das entrevistas demonstra a ineficiência dos programas de habitação no sentido de 

auxiliar os moradores na aquisição de sua moradia. A moradia adequada é um direito 

assegurado pela CF e pela ONU, no entanto, ao analisar a política habitacional 

constatou-se que foram poucos os programas que atenderam a população de baixa 

renda, sobretudo na faixa de renda até 3 salários-mínimos. 



192 

   

O Gráfico 10 apresenta o que os moradores consideram importante para morar 

na cidade e o trabalho se destacou, seguido de escola e transporte. Na sequência, 

posto de saúde e infraestrutura foram selecionados e, por último, a documentação da 

casa. Esse quadro demonstra que o trabalho, a escola e o transporte são 

considerados prioritários pelos moradores. Tais elementos se relacionam com a 

localização e a capacidade de deslocamento da população na cidade. Os resultados 

demonstram que a proximidade com o local de trabalho e a escola e a forma de 

deslocamento são fundamentais na escolha feita pelos moradores. 

 

Gráfico 10. Respostas dos moradores da Vila Zumbi. O que é mais importante para morar na cidade. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Indagamos aos moradores se “o governo realizou obras de urbanização no 

local onde você e sua família moram?” e 75% deles responderam afirmativamente.  

Ao questionar se “as melhorias realizadas beneficiaram você e sua família?”, 75% 

responderam que a urbanização melhorou as redes de infraestrutura. Uma moradora 

relatou que não foi beneficiada pela urbanização e outra destacou que “as melhorias 

foram feitas, porém o trabalho não foi bem feito, nem completo”. Ainda assim, 25% 

estão satisfeitos e 50% consideram satisfatória a urbanização realizada no 

assentamento. A percepção da maioria é que as obras realizadas atendem as suas 

necessidades. O fato de a urbanização ser recente e a Prefeitura de Colombo 

promover melhorias no local podem justificar o nível de satisfação dos moradores. 

Quando indagados se as obras terminaram no prazo informado pelo governo, 

somente 12,5% responderem afirmativamente, as demais tiveram uma percepção 
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diferente, inclusive 25% consideram que as obras ainda não terminaram (GRÁFICO 

11). Esse resultado demonstra que a percepção do morador é que a urbanização não 

foi concluída, ainda que a COHAPAR informe que o assentamento está urbanizado, 

conforme caracterizado no Capítulo 4.  

 

Gráfico 11. Respostas dos moradores da Vila Zumbi. As obras terminaram no prazo? 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Entretanto, ao se inquirir se “as obras de urbanização realizadas na sua 

comunidade foram interrompidas, você e sua família se sentiram prejudicados?”, 

37,5% responderam negativamente e 50% das moradoras não souberam opinar e 

uma moradora (12,5%) se considera prejudicada pois “até agora não temos a 

documentação de nossa casa em mãos, a casa ainda está em nome da Cohapar”. 

Esse último relato demonstra a insegurança da moradora em relação à regularização 

fundiária do assentamento que ainda não foi concluída. A segurança na posse é um 

direito do morador, mas a regularização fundiária é uma ação que na maioria dos 

casos demora para ser concluída e muitas vezes não é fornecido o título de 

propriedade ou de concessão às famílias. 

Quando perguntados sobre “o que mais o governo poderia fazer para ajudar 

sua família e a comunidade onde moram?”. 37,5% responderam que o governo 

poderia fazer melhorias na infraestrutura; 25% pediram mais praças e equipamentos 

de lazer; e as demais pediram manutenção no sistema viário; limpeza das ruas e a 

última solicitou “limpeza das ruas, limpeza dos terrenos baldios, preservação das 

pracinhas feitas, calçadas e asfalto em todas as ruas”. Em síntese, os moradores 



194 

   

solicitam manutenção dos serviços já realizados e áreas de lazer no assentamento, 

dois serviços que o poder público possui dificuldade em oferecer em assentamentos 

precários. 

Ao indagar as entrevistadas se “o governo (municipal/ estadual/ federal) deve 

ter programas que ajudem a ter uma casa em boas condições para morar com sua 

família?”, 87,5% responderam afirmativamente. Contudo, somente 50% acreditam 

que os programas implementados pelo governo ajudam a melhorar a sua casa e/ou 

ajudam a sua família. Por último, ao questioná-las se acreditam que elas “e sua família 

devem resolver o problema de moradia sem a ajuda do governo (municipal, estadual 

ou federal)?”, 57,1% responderam negativamente, conforme Gráfico 12. Esse 

resultado demonstra que a maioria entende que o governo é o responsável por 

equacionar os problemas relacionados à moradia nos assentamentos precários. As 

dificuldades percebidas pelos moradores de assentamentos precários levam-nos a 

concluir que o problema da moradia não é passível de equacionar sozinhos. 

 

Gráfico 12. Respostas dos moradores da Vila Zumbi. O problema de moradia deve ser resolvido sem 
o apoio do Estado? 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

A Vila Zumbi é considerada urbanizada pelo poder público, entretanto, os 

resultados das entrevistas demonstram que nem todas tiveram a percepção de que 

as obras foram finalizadas. O fato dos serviços implementados se deteriorarem muito 

rápido e a insuficiência de manutenção das obras de urbanização podem ser a razão 

para esse entendimento por parte das entrevistadas, conforme relatado por elas. 



195 

   

Ainda que somente parte das moradoras acreditem que os programas implementados 

pelo governo melhorem sua condição de moradia, a maioria entende que é função do 

poder público equacionar a problemática habitacional. De fato, conforme previsto no 

PlanHab (BRASIL, 2010a), a questão habitacional é um problema a ser resolvido pelo 

Estado, em todas as esferas e não cabe aos moradores de assentamentos precários, 

já tão fragilizados pelo seu próprio cotidiano, solucionar os problemas que são 

pertinentes aos governos. 

 

5.4 ENTREVISTAS COM MORADORES DO GUARITUBA 

 

 O Guarituba é o único assentamento, entre os quatro pesquisados, onde as 

obras de urbanização estão em andamento, ainda que de forma bastante lenta. Dos 

11 entrevistados, 72,7% moram há mais de 10 anos no local e o perfil dos 

entrevistados se apresenta da seguinte forma: possuem idade entre 18 e 62 anos; 

90,9% são do sexo feminino; 54,5 são casados ou juntados; 63,6% possuem filhos; 

36,4% declararam ser o chefe do domicílio; 45,5% afirmaram estar empregados;  

45,5% estão desempregados e; somente 1 morador ou 9% informou que trabalha 

informalmente. Entre as funções desempenhadas, a maioria ou 42,9% declarou que 

vende produtos no local da moradia e os demais desempenham funções variadas 

(GRÁFICO 13). 

 

Gráfico 13. Respostas dos moradores do Guarituba. Em que você trabalha? 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Ao serem inquiridos se participam de reuniões de associação de moradores 

27,3% disseram participar com frequência e 27,3% ocasionalmente, o restante 

(45,4%) declararam que nunca participam das reuniões. Em relação às reuniões para 

tratar sobre as obras de urbanização, somente 36,4% disseram que participaram das 

reuniões realizadas na comunidade. O Guarituba é o único assentamento em que os 

entrevistados apresentaram um maior nível de participação das reuniões realizadas 

durante as obras. Esse dado possivelmente é reflexo do fato da intervenção ainda 

estar em andamento. A participação dos moradores será abordada de forma 

aprofundada no tópico 5.5. 

 Com referência à moradia, ao ser perguntado sobre “como você escolheu/ 

decidiu morar no local em que mora atualmente?”, 45,5% dos moradores informaram 

que um parente ou conhecido indicou ou mora nesse local; 27,3% escolheram pelo 

preço; 18,2% pelas facilidades e localização, situado próximo ao trabalho ou escola e 

um (9%) apontou que escolheu o Guarituba porque “era um lugar calmo”. Questionou-

se ainda como conquistaram a sua moradia e a maioria respondeu ou que construiu 

ou que comprou sua casa, de acordo com Gráfico 14. Ainda perguntamos aos 

entrevistados se receberam ajuda de alguém para adquirir sua moradia e a maioria 

(63,6%) informou que não recebeu ajuda de ninguém. Os resultados obtidos nos 

quatro assentamentos demonstram que as ocupações se consolidaram por meio do 

esforço dos próprios moradores através da autoconstrução, sem qualquer apoio do 

Estado. 

 

Gráfico 14. Respostas dos moradores do Guarituba. Como conseguiu a sua casa? 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Ao ser perguntado sobre o que considera mais importante para você e sua 

família viverem na cidade, a maioria indicou o trabalho como o mais relevante, seguido 

de escola, transporte e posto de saúde. Os serviços de infraestrutura no local onde 

moram e a documentação da casa não obtiveram a mesma relevância, de acordo com 

o demonstrado no Gráfico 15. Mais uma vez o trabalho, transporte e equipamentos 

públicos tiveram maior importância para os moradores e esses elementos se 

relacionam com as escolhas pela melhor localização e as condições de deslocamento 

dos habitantes na cidade. Mesmo que as classes mais altas sejam privilegiadas com 

as melhores localizações, as necessidades das famílias de baixa renda são 

equivalentes. 

 

Gráfico 15. Respostas dos moradores do Guarituba. O que considera como mais importante para viver 
na cidade? 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
 

 Perguntamos aos moradores se o governo realizou obras de urbanização no 

local, e 72,7% responderam afirmativamente. Ainda foram questionados se “as 

melhorias realizadas beneficiaram você e sua família?” e 72,7% responderam que 

sim, contudo, 27,3% declaram que não foram beneficiados pela urbanização. Ao 

serem perguntados sobre o nível de satisfação em relação às obras de urbanização, 

54,5% consentiram que sim e 18,2% consideraram satisfatórios os serviços 

realizados, conforme apresentado no Gráfico 16.  
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Gráfico 16. Respostas dos moradores do Guarituba. Nível de satisfação da urbanização. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Apesar das obras estarem em andamento, a urbanização está sendo realizada 

por etapas e a percepção pode variar de acordo com o setor em que cada entrevistado 

mora. O fato de a intervenção não ter sido interrompida reflete na percepção que os 

moradores têm sobre o Estado, contribuindo para uma relação de confiança em 

relação acerca do que foi acordado entre a população e o poder público. 

Nesse sentido, foi questionado se as obras foram concluídas no prazo 

informado pelo poder público e 63,6% informaram que as obras ainda não terminaram, 

mas outras pessoas deram respostas variadas: “nem chegou na minha rua” ou “não 

começou”, demonstrando que ainda não foram contemplados, um morador respondeu 

que “sim”, pois provavelmente seu setor já foi atendido e outro morador declarou não 

saber. 

 Os moradores ainda foram questionados se “o governo (municipal/ estadual/ 

federal) deve fazer obras de urbanização que levem para a comunidade água, luz, 

esgoto, asfalto e outras melhorias?” e todos responderam positivamente. Ao serem 

questionados se acham que o governo poderia ter feito mais coisas pela sua família e 

pela sua comunidade, 90,9% disseram que sim e um morador sugeriu que o governo 

construísse mais moradias. A respeito de outras benfeitorias que o governo poderia 

fazer pela comunidade, 63,6% dos entrevistados apontaram que é necessário 

executar melhorias na infraestrutura, 18,2% sugeriram limpeza das ruas do bairro; 

9,1% recomendaram a execução de praças e equipamentos de lazer na comunidade 

e 9,1% indicaram a necessidade de fazer reformas em sua moradia.  
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As respostas demonstram que a maior necessidade percebida pelos 

entrevistados diz respeito à infraestrutura. O Guarituba é o maior assentamento 

precário do Estado do Paraná e, apesar disso, os governos estaduais e municipais 

demoraram quase 20 anos para intervir na região. Somente com o lançamento do 

PAC é que o Estado promoveu a urbanização da região. Nesse ínterim, as famílias 

sofreram com as constantes inundações e precariedade socioambiental existente no 

bairro. A localização do Guarituba propiciou que o poder público se omitisse de suas 

obrigações por anos e a complexidade da intervenção e a inexperiência da Cohapar 

postergaram a implementação de políticas urbana, habitacional e ambiental na 

ocupação. 

 Ainda, inquirimos os entrevistados se “para você, o governo (municipal/ 

estadual/ federal) deve ter programas que ajudem a ter uma casa em boas condições 

para morar com sua família?” e todos responderam afirmativamente. Também foi 

perguntado se o morador “acredita que os programas do governo (municipal, estadual 

ou federal) ajudam a melhorar a sua casa e/ou ajudam a sua família?” e 72,7% 

disseram que sim; apenas 18,2% disseram que não e 9,1%, ou um morador, não 

soube opinar. Por fim, os entrevistados emitiram a sua opinião sobre a seguinte 

questão: “Acredita que você e sua família devem resolver o problema de moradia sem 

a ajuda do governo (municipal, estadual ou federal)?”. 70% dos moradores 

responderam negativamente e somente 20% disseram que sim. Esse panorama 

demonstra que os moradores entendem que o Estado é o responsável pelo 

equacionamento da moradia. 

 As respostas dos moradores do Guarituba refletem um alto grau de satisfação 

em relação às obras realizadas, provavelmente pelo fato da urbanização estar em 

andamento. Há uma expectativa latente das obras serem concluídas e a necessidade 

de implementar as redes de infraestrutura no assentamento. Nos outros 

assentamentos a percepção sobre a efetividade das intervenções só foi constada 

após o término ou interrupção das obras. No caso do Guarituba, apesar da 

morosidade das obras, iniciadas em 2007, os moradores estabeleceram uma relação 

de confiança em relação ao Estado, expresso pelo grau de satisfação dos 

entrevistados. 
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5.5 PERCEPÇÃO DOS MORADORES DOS QUATRO ASSENTAMENTOS SOBRE 

OS IMPACTOS DE UMA URBANIZAÇÃO PRECÁRIA 

 

Neste tópico consolidaremos a pesquisa efetuada com os moradores dos 

quatro assentamentos, fundamentada na revisão teórica abordada nesse estudo. Os 

assentamentos serão analisados conjuntamente, de forma a compreender as 

necessidades dos moradores de assentamentos precários sem, contudo, deixar de 

observar as especificidades de cada um deles. As entrevistas apresentadas 

anteriormente elucidam o entendimento dos moradores em diversas questões 

relacionadas à implementação do programa de urbanização de favelas nos 

assentamentos pesquisados. No entanto, com o intuito de aprofundar algumas 

questões, foram agregados os depoimentos obtidos com moradores ou lideranças de 

cada um dos assentamentos. Assim, reunimos algumas questões que consideramos 

mais pertinentes para elucidar os objetivos propostos pela pesquisa.  

Primeiramente, o Gráfico 17 apresenta o comparativo sobre o nível de 

satisfação dos moradores dos quatro assentamentos referente à urbanização 

implementada. 

 

Gráfico 17. Respostas dos moradores dos quatro assentamentos. Nível de satisfação da urbanização. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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O assentamento Guarituba foi o que apresentou o maior nível de satisfação, 

provavelmente porque a obra está em andamento e existe uma grande expectativa 

por parte dos moradores de que as obras sejam concluídas. A seguir, a Vila Zumbi 

apresenta o maior nível de resultado satisfatório, o que demonstra que a população 

não está totalmente satisfeita com a urbanização, conforme críticas apresentadas 

anteriormente referente à deterioração e manutenção dos serviços de infraestrutura, 

principalmente em relação à pavimentação efetuada. Contudo, também observaram 

melhora nas redes de infraestrutura. Na sequência, somente 50% dos moradores da 

Vila Torres expressam um nível de satisfação ou resultado satisfatório, reflexo de um 

processo de urbanização gradual com muitas precariedades habitacionais e de 

infraestrutura na ocupação. Os entrevistados questionaram em diferentes momentos 

a implementação do Programa Comunidade em Cores, programa esse que se 

propunha a readequar as moradias precárias e, no entanto, só a pintura das casas foi 

realizada. Por último, a Vila Parolin é o assentamento com o maior nível de 

insatisfação. Conforme relato das moradoras, os serviços de infraestrutura 

implementados não equacionaram os problemas de alagamentos e enchentes na 

ocupação pois, ao contrário, a situação se agravou. A Prefeitura de Curitiba privilegiou 

o reassentamento das famílias para conjuntos habitacionais em áreas distantes do 

assentamento, em detrimento da intervenção na ocupação. Nesse caso, as decisões 

políticas do poder público levaram a uma situação de descrédito dos moradores em 

relação à efetividade das ações do Estado. 

 A percepção dos entrevistados foi complementada pelos relatos de moradores 

ou lideranças dos assentamentos. Os depoimentos foram efetuados com uma 

dinâmica diversa das entrevistas realizadas por formulários. De modo a estimular o 

diálogo, foi lançada uma pergunta de abertura com o objetivo de motivar “uma 

narrativa sobre a área tópica e o período na biografia do entrevistado que são de 

interesse do entrevistador” (FLICK, 2013, 117). Nesse sentido, o depoimento foi 

iniciado com a seguinte questão: “As obras de urbanização realizadas no 

assentamento melhoraram a condição de vida de sua família e da comunidade?” No 

decorrer da narrativa, foram realizadas poucas intervenções, para permitir a fluidez do 

depoimento, mas com o intuito de elucidar os objetivos da pesquisa.  
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 O Entrevistado 3 destaca em seu depoimento que a urbanização realizada com 

recursos do PAC qualificou os serviços de infraestrutura, antes extremamente 

precários: 

 

É claro que melhoraram, principalmente a questão de infraestrutura urbana. 
[…] Naquele momento de ocupação, sabe, a infraestrutura era muito precária, 
precária demais… até porque havia muita deficiência de água tratada, de 
esgoto, a questão também de rabicho, a questão de energia elétrica, ou seja, 
curto de energia elétrica, até porque a COPEL não levava, não ampliava a 
rede de energia elétrica para o restante da população.. mas assim, […] o 
grande marco divisor daí foi com o recurso do PAC, né? Na época do Governo 
Lula com o recurso do PAC. […] e daí com esse recurso começou a dar uma 
alavancada na questão de infraestrutura urbana do bairro (ENTREVISTADO 
3). 

  

 Além do destaque dado por este entrevistado, a infraestrutura também foi um 

dos itens mais citados pelos moradores, principalmente no que concerne à sua 

manutenção. Nesse sentido, Iacovini (2019) esclarece que dentre as dimensões que 

visam efetivar o direito à moradia adequada, a inclusão de serviços de infraestrutura 

é a mais incorporada pelos programas de urbanização de favelas e a que confere 

maior concretude. O autor ainda destaca que é “também uma dimensão que 

eminentemente as famílias não possuem condições de resolver individualmente” 

(IACOVINI, 2019, p. 11). Como a precariedade dos serviços de infraestrutura afeta os 

moradores de diferentes modos, inclusive pela perda de bens materiais, esse é um 

serviço que a população considera como essencial. 

 Um dos benefícios possíveis e perseguidos pelos programas de urbanização 

desde a década de 1990, a integração urbanística, foi incorporada às intervenções 

nos assentamentos precários por meio da urbanização integrada (BUENO, 2000; 

DENALDI, 2003; SAMORA, 2010, DENALDI et al., 2016) e foi destacada pelo 

Entrevistado 4: 

 
A ocupação hoje é um bairro que se transformou principalmente as ruas 
principais são centros comerciais. Então assim […] dentro desse projeto de 
regularização […] só trouxe vantagens, hoje é um bairro, que tem nome, onde 
as pessoas têm emprego próximo para trabalhar. É óbvio que como toda obra 
que acontece algumas coisas não saem como o gestor gostaria, como a 
população gostaria, então, sempre sobram algumas situações que tem que 
continuar aí nas reivindicações... mas simplesmente mudou a vida das 
pessoas para melhor (ENTREVISTADO 4). 
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Complementando a questão sobre a integração do assentamento ao bairro, o 

Entrevistado 1 relata que se mudou para o assentamento ainda criança, na década 

de 1970, e que no local só havia barracos, as ruas não eram retificadas nem havia 

denominação ou CEP nas ruas. Relata que acompanhou todo o processo de 

urbanização e que, atualmente, o assentamento e as vias possuem uma designação, 

é servido de equipamentos públicos e infraestrutura e que foi incorporado à cidade e 

considera que houve uma melhora. Entretanto, o Entrevistado 1 ressalva que a 

urbanização do assentamento não foi planejada: 

 

Então não houve um planejamento para a Vila […], [o órgão público] entrou, 
regularizou, mas não foi nada planejado… então assim, dividiu os terrenos, 
cada um paga o seu, e cada um faz a sua casa, então saíram casas de todo 
o jeito aqui dentro, né… então hoje ainda têm barracos […] se ela tivesse um 
apoio de arquitetos, se ela tivesse um apoio para as pessoas… olha, você 
quer construir sua casa, a gente pode dar um suporte, a gente pode fazer um 
projetinho para você… então as pessoas que fizeram casas, elas fizeram por 
conta própria… as casas foram construídas de uma maneira que ninguém 
sabe onde tem fio de luz, aonde passa água dentro da casa, não existe essa 
planta… ela é paga, ela é escriturada, mas não existe planta, ela tem essa 
regularização final que toda casa precisa ter, se um dia precisar vender e 
querer vender pela Caixa ou algo assim, não se consegue porque ela não 
tem registro de planta (ENTREVISTADO 1).  

  

 Em seu depoimento, o Entrevistado 1 questiona sobretudo a ausência de 

planejamento na urbanização realizada na ocupação e destaca um dos problemas 

decorrentes dessa insuficiência, a aparência do assentamento, que muitas vezes 

difere da cidade formal, com muitas construções inacabadas e precárias e a 

dificuldade em ter o imóvel regularizado. Dessa forma, em seu depoimento, o morador 

sugere que o poder público desenvolva projetos que apoiem as famílias a readequar 

e regularizar sua moradia. Zuquim et al. (2016) observam que a complexidade da 

legislação urbanística impede seu cumprimento e que não vislumbram a simplificação 

da legislação, ao contrário, seu rigor faz com que apenas privilegiados tenham acesso 

aos benefícios decorrentes da legislação. Segundo os autores, “várias oportunidades 

de crédito e financiamento são viáveis apenas para os imóveis que estão plenamente 

regularizados nos órgãos municipais e nos cartórios de imóveis” (ZUQUIM et al., 2016, 

s. p.). Dessa forma, uma ínfima parcela da população de assentamentos é atendida 

pelos recursos citados. 



204 

   

 Dentre as dimensões que efetivam o direito à moradia adequada, a 

habitabilidade visa garantir a segurança, salubridade e o conforto da construção 

(IACOVINI, 2019). A dimensão de habitabilidade, de acordo com Iacovini (2016, p. 6), 

“está mais diretamente relacionada com as condições da unidade residencial em si 

(ou seja, ‘da porta para dentro’), portanto uma escala menor”. Ações como a 

assistência técnica, já garantida pela Lei Federal nº 11.888/ 2008 (BRASIL, 2008), 

mas ainda de alcance restrito, poderiam auxiliar os moradores a reformar suas 

moradias e a regularizar seu imóvel. Além disso, se faz necessário outros programas 

e projetos que apoiem os moradores a regularizar seus imóveis. Com isso, seria 

possível atender à reivindicação realizada pelo Entrevistado 1. 

 Outro comparativo efetuado diz respeito à percepção dos moradores em 

relação à interrupção das obras. O Gráfico 18 revela que 100% dos moradores da Vila 

Parolin relataram que foram prejudicados com a paralisação da urbanização. Na Vila 

Torres e no Guarituba, parte da população se sentiu afetada e um percentual bem 

menor de moradores da Vila Zumbi se sentiu atingido pela intermitência da obra. Esse 

diagnóstico está relacionado à etapa de urbanização que se encontra cada um dos 

assentamentos estudados e como o nível de descontinuidade das intervenções 

podem afetar os moradores. 

 

Gráfico 18. Respostas dos moradores dos quatro assentamentos. A interrupção das obras prejudicou 
você e sua família? 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Os depoimentos também abordaram a percepção dos moradores e lideranças 

acerca das interrupções ou a morosidade da urbanização nos assentamentos. O 

Entrevistado 1 relata as intermitências das obras e como se relacionam aos ganhos 

eleitorais: 

Já aconteceu obras que elas começam, ela pára um período, parece assim 
que em época de política a coisa começa a caminhar e depois ela sossega. 
Isso aí não dá para defender um nem outro porque é ambas as partes. Eu 
vejo aqui na Vila, as pessoas são muito gratas sem entendimento do que é 
direito delas e o que é certo. […] Eu procuro muito que eles entendam que 
eles não devem favor para o político, porque se mora aqui hoje teve que pagar 
pelo seu terreno… e paga imposto, e paga saneamento, e paga iluminação 
pública… então eles têm direito a isso com qualidade, como nos outros 
lugares (ENTREVISTADO 1). 

  

 O Entrevistado 1 demonstra um alto nível de politização, expresso pelo 

entendimento amplo sobre o assunto, e também aborda que a população de 

assentamentos precários tem os mesmos direitos e não se diferencia do restante da 

cidade. Santos (2007, p. 55) faz um alerta para a incredulidade em relação aos direitos 

do indivíduo enquanto cidadão e o atendimento realizado pelos governantes: “a 

conformidade com a espoliação, o desconhecimento do direito de reclamar, a 

descrença em que a reclamação seja atendida”. Para o autor, nem sempre o eleitor, 

enquanto membro atuante de uma comunidade, exerce seu direito de cidadão, 

contudo, “para ser transcendente, a luta urbana deve enfocar a cidade como um todo 

e o indivíduo total” (SANTOS, p. 98). Nesse sentido, os moradores de assentamentos 

precários devem exercer igualmente os direitos de cidadão e eleitor e exigir do Estado 

direitos correspondentes aos ofertados aos demais habitantes da cidade. 

 O Relato do Entrevistado 2 apresenta um quadro mais grave relativo aos 

impactos que as interrupções conferem às ocupações: 

 

Essa obra eu ouço falar dela desde quando eu cheguei em Curitiba […] 

quando eu tinha 7 anos de idade, sempre falava, aqui vai passar uma rua […] 
mas a gente morava, eu moro ali nesse mesmo lugar já tem mais de 27 anos. 
E meu quintal era grande, então tinha árvores frutíferas, o rio era estreito e 
quando dava enchente, a gente não sofria tanto porque as águas não ficavam 
tanto tempo com a quantidade tão grande de [sic] como agora após o início 
dessas obras. […] Porque essas obras... elas foram iniciadas já tem 4 ou 5 
anos e ela não é terminada… e a gente não têm uma resposta. […] Então 
quando chove a gente tem a barragem, é tudo concreto, então não tem vazão, 
né… antigamente a água não ficava tanto tempo porque era tudo árvores, 
era… não tinha concreto, né… então a terra sugava. E agora não, com tudo 
concretado, só piorou para a gente, então a gente perde mais móveis.. […] 
do ano passado para cá que a gente está com falta de água… das vezes que 
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houve enchente, estava faltando água… uma das vezes que a SANEPAR 
não desligou para que a gente conseguisse tirar o barro e organizar tudo. 
Então agora está muito mais complicado, só complicou na verdade e 
dificultou. Os benefícios porque relocaram algumas famílias em projeto do 
Minha Casa, Minha Vida […] então algumas famílias conseguiram, mas têm 
famílias ainda que estão na beira do rio e ainda não foi relocada e sofre muito 
mais agora com a enchente porque a água demora para vazar para dentro 
do rio novamente, para a água recuar (ENTREVISTADO 2). 

  

O relato do Entrevistado 2 é extremamente pertinente e sério por ser 

praticamente uma denúncia. Ao relatar que as obras de urbanização agravaram os 

serviços de infraestrutura, o depoimento indica a necessidade de qualificar os projetos 

de urbanização, principalmente os que interferem na contenção de riscos, mas 

também na integração entre os projetos elaborados para a intervenção. A análise 

sobre tratamento de riscos realizada por Zuquim et al. (2016), a partir de três estudos 

de casos situados na Região do ABC, Região Metropolitana de São Paulo, identificou 

que é necessário aperfeiçoar os diagnósticos de risco, ainda que tenham sido 

desenvolvidos para uma área específica de urbanização. Essa constatação ocorre 

pelo fato de os projetos de urbanização referentes ao equacionamento do risco não 

abrangerem “todas as porções da área a ser tratada com avaliação das 

suscetibilidades do meio físico a processos geodinâmicos que possam afetar as 

moradias ou a infraestrutura, nem avaliar os materiais do substrato” (ZUQUIM et al., 

2016, n.p.), frente às dinâmicas das intervenções, ou ainda, por riscos preexistentes 

no assentamento. Nesse sentido, os autores sugerem que os diagnósticos sejam 

reavaliados, bem como todo o escopo de projetos de urbanização de favelas. O 

Entrevistado 2 ainda observa que antes das obras, a vazão das cheias do rio era 

absorvida pelo solo, entretanto, as soluções propostas para pavimentação e 

drenagem não equacionaram o problema, outrossim, agravaram o risco de inundação 

na área. Ainda que a intervenção tenha contemplado a remoção de quase todas as 

moradias de área de risco, a interrupção das obras e as escolhas projetuais 

equivocadas agravaram a situação da ocupação, intensificando a vulnerabilidade 

social dessas famílias. 

 Na mesma perspectiva, outro entrevistado descreve a sensação de abandono 

dos moradores em relação ao poder público em decorrência da precariedade existente 

no assentamento. O Entrevistado 3 observa que não só as interrupções atrapalham a 

vida das famílias, mas também a morosidade da implementação das intervenções: 
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[…] a gente tinha meio que [sido] abandonado pela administração pública em 
todas as esferas lá atrás. E a medida que foi se vendo que a população que 
ali estava é uma população considerável, aí o poder público acabou tomando 
algumas atitudes, até que em 2007 fizeram um projeto e mandaram para o 
governo federal e o governo federal sinalizou que era importante pela 
quantidade de pessoas naquela situação e incluiu no PAC naquele 
momento… mas como até chegar o recurso, até se desenvolver as políticas 
públicas, tem um tempo de maturação de estudo, de projeto, demorou a 
chegarem até as pessoas. Daí assim, muita gente, a gente percebia que 
estavam desanimadas… […] muito esgoto a céu aberto […] muito problema 
com buraco na época de chuva e muito pó na época de seca. As interrupções 
ou o não início de obras prejudicaram muita a vida das pessoas sim, nesse 
sentido. Hoje em dia ainda prejudica porque pela demora […] a gente percebe 
muita reclamação da população. […] Nos últimos 8 anos foi de muito avanço 
da administração pública no [assentamento], pela parte municipal da 
administração pública… mas ainda tem muita coisa para fazer 
(ENTREVISTADO 3). 

 

 Outro comparativo realizado para aprofundar o entendimento sobre os 

assentamentos estudados e apresentado no Gráfico 19, diz respeito ao nível de 

participação dos moradores nas reuniões durante a urbanização. Das pessoas que 

preencheram o formulário, somente os moradores do Guarituba tiveram uma 

participação mais significativa, acima de 30%. Nas demais áreas os moradores 

entrevistados quase não participaram de reuniões durante as intervenções. 

 

Gráfico 19. Respostas dos moradores dos quatro assentamentos. Você participou das reuniões 
realizadas durante as obras de urbanização? 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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 Contudo, os relatos apresentam um nível de envolvimento da população 

bastante acentuado, principalmente antes do início das obras: 

 

Foram feitas muitas manifestações, foram feitas muitas reuniões junto aos 
poderes públicos… foram várias vezes lotados ônibus e ido até a 
[administração pública] onde se fizeram grandes reuniões reivindicando a 
regularização. Até que 2004 em diante se concretizou. […] Foi feita uma 
grande reunião na comunidade, foi apresentado o projeto à comunidade e o 
que foi feito… houveram vários estudos para que se relocasse essas famílias 
para uma outra área… […] mas após ouvir as lideranças, ouvir a 
comunidade… entendeu-se que, o poder público […], o Estado entendeu que 
iria retirar as pessoas do seu habitat natural, com a creche, com a escola, 
com a igreja...com seu convívio social. Com isso, ao invés de fazer casas, 
aquele projeto […] a [administração] construiu sobrados, onde entrou em 
negociação com moradores. O morador tinha um terreno, sedia o terreno e a 
[administração] construía dois sobrados., um para o proprietário e a segunda 
unidade seria uma daquelas famílias que tinham que ser alocada lá da beira 
do rio, da beira da marginal… então foi dessa forma. Então a comunidade foi 
sempre ouvida, sim (ENTREVISTADO 4).  

 

 O Entrevistado 4 ainda salienta que a intenção inicial do poder público era 

remover as famílias que moravam em áreas de risco para conjuntos habitacionais em 

outro município da RMC mas, por pressão popular, essas famílias foram relocadas 

para sobrados no próprio assentamento. A luta dos moradores em permanecer no 

local de origem diz respeito à manutenção dos laços familiares, mas também à 

proximidade com o local de trabalho e dos equipamentos públicos. Santos (2007, p. 

141) destaca que a “localização das pessoas no território é, na maioria das vezes, 

produto de uma combinação entre forças de mercado e decisões de governo”. Nesse 

sentido, o autor esclarece que remoções realizadas contra a vontade dos moradores 

é um indutor à pobreza, ao invés de amenizá-la. Assim, a escolha de uma localização 

adequada condiz com “uma política efetivamente redistributiva, visando a que as 

pessoas não sejam discriminadas e função do lugar onde vivem, não pode, pois, 

prescindir do componente territorial” (SANTOS, 2007, p. 141). Dessa forma, o respeito 

às escolhas dos moradores e sua permanência nos assentamentos ou no entorno, 

sempre que possível, é fundamental na formulação de políticas de desenvolvimento 

urbano e habitação. 

A remoção induzida ou forçada acarreta danos à população, conforme relato 

da Entrevistado 2. Também perguntamos à entrevistada se foram verificadas novas 

ocupações nas margens do rio onde foram relocadas famílias para outras regiões: 
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Não teve novas ocupações nessas áreas retiradas. Houve permanência de, 
acho, umas 5 ou 6 famílias né, que não saíram porque não tinham estrutura 
e eles não tinham projeto [o poder público] nem se permitia conversar com as 
famílias que tinham conhecimento do que eles estavam fazendo… assim 
catavam pessoas com 10 ou 5 ou 6 pessoas na casa, crianças e adultos e 
colocavam numa casa pequena, entendeu? Então não tinha [...] dignidade de 
estar numa casa minúscula com tanta gente. E daí algumas pessoas que 
foram retiradas, elas voltaram… aí vendeu a casa onde tinha ganho que era 
em locais distantes, distante da família, distante do centro, porque a maioria 
também eram pessoas de reciclagem e o centro era mais fácil pra estar 
trabalhando e daí voltaram para dentro da casa de outros familiares, ou 
ocupando outras casas vazias e foi só o que inflamou, né? (ENTREVISTADO 
2). 

 

 A partir deste relato, é possível discutir, pelo menos, duas questões pertinentes 

aos programas de urbanização de favelas: a localização das famílias pobres na cidade 

e o retorno dos moradores para as áreas originais, que pode invalidar todo o processo. 

Diversos autores e as próprias diretrizes do Governo Federal para o PAC-UAP vão no 

sentido de se evitar ao máximo a remoção das famílias de seus locais de origem 

(BUENO, 2000; DENALDI, 2003; SAMORA, 2010; SILVA; VASCO; TEIXEIRA, 2018). 

Essas remoções acarretam diversos transtornos aos moradores, que poderiam ser 

refreadas se houvesse um envolvimento maior da população no desenvolvimento do 

projeto. Uma moradia digna, de acordo com os objetivos do PAC-UAP, abrange entre 

outros aspectos, a integração do assentamento à cidade por meio da oferta de 

infraestrutura, emprego e equipamentos públicos (BRASIL, 2010b). Além disso, o 

“local de reassentamento deverá ser, sempre que possível, próximo à área original, 

em respeito aos laços de vizinhança e trabalho já estabelecidos” (BRASIL, 2010b, p. 

14). 

No exemplo citado pelo Entrevistado 2, esse direito não foi respeitado, pois os 

moradores que trabalham com coleta de materiais recicláveis dependiam da 

localização próxima ao centro da cidade, e seu deslocamento para bairros distantes 

trouxe uma série de transtornos, motivando o retorno dessas famílias à ocupação. 

Uma das questões abordadas nos questionários diz respeito às preferências dos 

moradores para morar na cidade e o emprego se destacou em todos os 

assentamentos. Ou seja, a localização entre o local de moradia e o local de trabalho 

é muito importante para as famílias e deve ser considerada na elaboração de 

programas e projetos de habitação. 

 O entrevistado também aborda o tamanho da unidade e observa que não é 

condizente com o número de integrantes das famílias. Nesse sentido, Samora (2010) 
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observa que a complexidade da implementação das políticas habitacionais não pode 

ser motivo para o poder público se esquivar de produzir moradias que atendam 

plenamente às necessidades da população de baixa renda. Assim, quando da 

relocação para unidades habitacionais novas, é necessário realizar uma análise junto 

aos moradores para avaliar o tamanho e a possibilidade das famílias serem relocadas 

para novas moradias adequadas às suas necessidades. 

 O Gráfico 20 apresenta a comparação das respostas dos moradores em 

relação à sua percepção sobre a efetividade dos programas implementados pelo 

Estado. Novamente esse resultado está intrinsecamente relacionado ao estágio das 

obras de urbanização. Os moradores da Vila Parolin entendem que os programas 

implantados pelo poder público não contribuem para melhorar sua moradia nem a vida 

de suas famílias. Parte dos moradores da Vila Torres e da Vila Zumbi tem essa mesma 

compreensão. Já a maioria dos moradores do Guarituba, único assentamento em que 

as obras não foram paralisadas, entende que os programas implantados pelo governo 

interferem positivamente em suas vidas e de seus familiares. Apesar da morosidade 

da implementação das obras, os moradores estabeleceram uma relação de confiança 

com o poder público e esperam que as obras sejam concluídas. O fato do Estado estar 

presente no cotidiano dos moradores do Guarituba confere a eles uma sensação de 

efetividade das políticas públicas, diferente da percepção dos moradores dos outros 

assentamentos em que as obras foram concluídas ou interrompidas e os moradores 

já identificam a ineficiência e apartação das ações do poder público e estabelecem 

uma relação de desconfiança em relação ao Estado. 
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Gráfico 20. Respostas dos moradores dos quatro assentamentos. Os programas do governo ajudam 
a melhorar sua moradia e/ou ajudam a sua família? 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Os diferentes diagnósticos encontrados nos assentamentos estão 

intrinsecamente relacionados à efetividade das políticas públicas e o respeito aos 

moradores nas tomadas de decisão no decorrer do processo de urbanização. Quando 

uma obra é iniciada e concluída sem grandes intercorrências e de acordo com o que 

foi proposto no começo das discussões com as famílias, ainda que a intervenção não 

equacione plenamente os problemas encontrados, como é o caso da Vila Zumbi dos 

Palmares, os moradores possuem um grau de percepção bastante satisfatória em 

relação à ação desenvolvida pelo Estado.  

Similar a esta pesquisa, vemos que Zuquim e Nazareth (2017) apresentaram o 

resultado de uma pesquisa efetuada entre os anos de 2010 e 2016 para averiguar a 

execução das obras de urbanização na favela do Jaguaré, em São Paulo, incluindo 

entrevistas junto aos moradores. Os autores esclarecem que “a expectativa dos 

moradores para a favela urbanizada é sua consolidação definitiva, não apenas 

permanente, mas também enquanto ‘cidade’, ou seja, consolidando investimentos e 

reconhecendo direitos” (ZUQUIM; NAZARETH, 2017, p. 176). Para eles, os 

moradores têm a expectativa de ascender socialmente e entendem que a 

regularização urbanística e fundiária pode garantir atos que antes da urbanização não 

eram possíveis de se realizar, como empréstimos e novos investimentos. Contudo, os 
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serviços e infraestrutura urbana decorrentes da urbanização não possuem o mesmo 

atributo nem equiparam o território da favela à cidade legalizada (ZUQUIM; 

NAZARETH, 2017). 

No entanto, uma intervenção interrompida antes mesmo de equacionar os mais 

graves problemas apresentados ou imperfeições no desenvolvimento dos projetos, 

como é o caso dos riscos de inundação que afetam constantemente os moradores da 

Vila Parolin, torna a população desconfiada em relação à efetividade das ações 

realizadas pelo Estado. Ainda nesse caso, em que as ações do governo 

reiteradamente removeram famílias para áreas distantes do município ao longo das 

décadas, em sua última intervenção novamente o governo falhou em minimizar os 

complexos problemas apresentados por essa comunidade. Outras questões também 

foram destacadas, como é o caso de moradores que trabalham com reciclagem e 

foram transferidos para conjuntos habitacionais em bairros periféricos e que, sem 

condições de subsistir, retornaram para o assentamento, localizado próximo ao centro 

de Curitiba. 

O panorama encontrado na Vila Parolin pode ser enquadrado no que Rolnik 

(2015, p. 171) chama de “transitoriedade permanente articulada ao estigma territorial”. 

A autora esclarece que essas situações nas quais os moradores vivem 

constantemente lutando por permanecer em seu lugar não se restringem ao Brasil ou 

aos países latino-americanos mas podem ser vistos inclusive em Mumbai, na Índia. 

São territórios “construídos a partir de pressões, mediações políticas e camadas de 

ilegalidades” (ROLNIK, 2015, p. 173), e as ações do governo transformam esses 

moradores em transgressores de uma legislação que não foi concebida para 

contemplar as famílias mais pobres (ROLNIK, 2015; ZUQUIM et al., 2016). 

Finalmente, no sentido de elucidar a hipótese da pesquisa, os entrevistados 

foram indagados se consideram que a população deve buscar soluções individuais 

para resolver o problema de sua moradia ou se é obrigação do Estado equacionar 

essa questão. O Gráfico 21 consolida o resultado das entrevistas para esse tema. A 

maior parte dos moradores dos quatro assentamentos entende que o Estado é o 

responsável por apresentar soluções para o problema habitacional. 
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Gráfico 21. Respostas dos moradores dos quatro assentamentos. Você e sua família devem resolver 
o problema da moradia sem o apoio do Estado? 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 As narrativas com os moradores e lideranças também abordaram essa questão 

e trouxeram outras perspectivas sobre o assunto e sopesam as obrigações das partes 

envolvidas. O Entrevistado 1 entende que o morador é responsável pela sua moradia 

e que o Estado tem o dever de implementar a infraestrutura urbana e a comunidade 

deve zelar por ela. Entretanto, nos casos em que as famílias são mais carentes, o 

entrevistado sugere que o poder público promova ações e projetos para atender essas 

situações: 

 

Eu acho que nas casas das pessoas é responsabilidade das pessoas, nas 
casas… agora na rua, nos córregos… eu acho que o poder público tem a 
responsabilidade dele e os moradores têm a responsabilidade de cuidar. Por 
exemplo, […] é uma vila que a gente sabe que têm muitas pessoas carentes, 
não têm condições financeiras… é, nesse sentido, a pessoa tem que ter a 
responsabilidade de aos pouquinhos ela arrumar a casa dela… agora seria 
interessante se o poder público tivesse um fundo que pudesse aplicar, investir 
para que cada morador arrumasse a sua casa… nem que parcelasse […] e 
depois eles pudessem pagar por isso. Porque a gente entende que nada é 
de graça. […] É tão cobrado tanto imposto das pessoas, é cobrado um valor 
tão alto de imposto e para onde vai isso? Por que não poderia retornar para 
que mantenha essas questões todas bem organizadas? [...] As pessoas têm 
que se articular [...] para saber o que é direito delas e o que é direito do poder 
público [..] e saber fazer a parte delas e cobrar a parte que não é delas. […] 
Então eu vejo duas situações aí, eu vejo a responsabilidade das pessoas e 
vejo a responsabilidade do poder público sim… junto a eles 
(ENTREVISTADO 1). 
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 O Entrevistado 2 compreende a questão da moradia de uma forma mais ampla. 

Em seu relato, considera que a oferta dos serviços existentes na cidade formal deve 

ser equiparada para os moradores de assentamentos precários e o papel do morador 

é justamente cobrar do Estado a garantia desses serviços: 

 

O governo tem verba para isso, tem projeto para isso, têm engenheiros, têm 
áreas específicas dentro da prefeitura ou dentro do estado para resolver isso 
e o papel da população nesse momento, nessa situação, é ter conhecimento 
de quem precisa executar a obra e finalizá-la e cobrar isso. Porque acho o 
que falta muito é a falta de informação […] a obrigação dela, o direito dela é 
cobrar que o Estado que execute a finalização dessas obras. […] Eu acho 
que o Estado, independente de tudo, ele tem que fazer para os cidadãos, 
independente se é um bairro nobre ou é na periferia, ou é na favela, ou é 
numa escola municipal próxima ao pessoal do tráfico, ou é do lado de um 
quartel. O cuidado, o atendimento, sabe… a qualidade de serviço prestado 
tem que ser o mesmo (ENTREVISTADO 2).  

 

 A qualidade dos serviços prestados para a população da cidade formal, em sua 

maioria, difere do que é implantado nos assentamentos precários, sobretudo no que 

diz respeito à manutenção desses serviços. Nesse sentido, a população teria que 

cobrar não só a urbanização, mas também a manutenção de tais serviços. Partindo 

de um ponto de vista equivalente, o Entrevistado 3 considera que o Estado tem a 

estrutura e a capacidade de desenvolver políticas públicas que atendam a população 

mais pobre e os moradores, por sua vez, devem exercer seu direito de cidadania e 

cobrar do poder público por meio de pressão popular o atendimento de suas 

carências: 

 

Eu acho que é um misto das duas coisas. Tanto a administração municipal, 
estadual ou federal eles conseguem mensurar porque eles têm dados, 
indicadores, coisa e tal de várias áreas para fazer com que as políticas 
públicas cheguem até a população. Em contrapartida, a população também 
tem que exercer a sua cidadania, tem que exercer o controle social. Do outro 
lado, veja, a sociedade controlando o governo, e várias vezes funcionou na 
base da pressão, principalmente em áreas que anteriormente sofria com 
enchentes, alagamentos… a população chegava a queimar pneu, interditava 
as ruas principais do bairro… e a administração pública conseguia resolver, 
priorizar […] têm várias lideranças políticas, lideranças comunitárias dentro 
do [assentamento] que lutaram muito para que as coisas se desenvolvessem. 
E se organizaram para que isso acontecesse, então, muita coisa é fruto 
mesmo da luta das pessoas, da luta popular lá do bairro, de pressionar 
políticos, de pressionar o executivo para que as coisas chegassem a 
favorecer a população (ENTREVISTADO 3). 
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 A percepção dos moradores é que o Estado ainda é o responsável pela 

execução de políticas públicas de habitação, ainda que se observe a ineficiência de 

algumas políticas de habitação implementadas, conforme literatura consultada e 

complementada por críticas dos moradores. Contudo, o relato destaca que muito do 

que foi conquistado foi pela pressão dos moradores para que o poder público 

efetuasse as melhorias na ocupação. Os assentamentos precários, segundo Caldeira 

(2016), são movidos, por luta, negociação e sobretudo por política. As lideranças 

entrevistadas consideram que o seu papel é o de lutar, de pressionar o poder público 

para implementar melhorias em seus assentamentos e, dessa forma, exercem seus 

direitos de cidadania. A luta para os moradores das favelas é constante e os 

movimentos de moradia exercem um papel importante para organizar a população. 

 Assim, ainda que se aponte a obrigação do Estado em equacionar os 

problemas habitacionais, fica a cargo da população mais pobre o peso de continuar 

lutando pela conquista de benefícios. Nesse sentido, os moradores continuam sendo 

afetados pelo processo de espoliação urbana, conforme Kowarick (2019). Não há 

trégua para as famílias de baixa renda. Quando conquistam as melhorias para o 

assentamento, têm que continuar a lutar para exigir manutenção, ou ainda a 

continuação das obras ou outras necessidades. É um processo infindável, árduo e 

desgastante. O Estado é também responsável por criar mais essa sobrecarga aos 

mais pobres ao só constatar os problemas existentes e auferir melhorias nos 

assentamentos precários após grande esforço e luta de uma população já exaurida 

pelos problemas cotidianos (KOWARICK, 2019). As políticas urbanas e habitacionais 

implementadas no Brasil vêm continuamente privilegiando as classes mais altas em 

detrimento das classes baixas, sobretudo na faixa de renda até 3 salários-mínimos 

(BOLAFFI, 1976; VILLAÇA, 1986; BONDUKI, 2008; 2014; KOWARICK, 2017; 2019), 

como discutido no Capítulo 2. 

 Lacarrieu (2018) questiona se olhar para a favela e percebê-la como um 

território distinto do restante da cidade ainda possui algum significado. A autora 

entende que essa é uma forma de ver o problema de forma fragmentada e invisibiliza 

a população de assentamentos precários, “omitiendo sus próprios intercambios e 

interacciones con los otros lugares y sujetos que habitan las ciudades” (LACARRIEU, 

2018, p. 391). Nesse sentido, o território da favela não deve ser visto de forma 

diferenciada do restante da cidade.  
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 As políticas habitacionais devem ser concebidas considerando as 

necessidades da população de baixa renda, com um olhar mais atento para que os 

benefícios implementados sejam efetivos e que essa diferenciação entre a cidade 

legal e a cidade informal seja minimizada. As descontinuidades das intervenções 

impactam de diferentes maneiras os moradores das ocupações. Seja em sua 

percepção de desconfiança em relação à efetividade e manutenção das obras 

realizadas ou por constatar o descumprimento de ações acordadas no início das 

urbanizações, que geram expectativas, mas que não equacionam os problemas 

existentes e fragilizam ainda mais as famílias mais pobres. 
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6 CONCLUSÃO: PERCEPÇÃO DO MORADOR SOBRE O PAPEL DO ESTADO 

EM PROVER A MORADIA ADEQUADA 

O desafio proposto no início dessa pesquisa é o de reconhecer, caracterizar e 

discutir os impactos que as intermitências e morosidade dos programas de 

urbanização de favelas causam na população afetada. Em vista disso, o estudo se 

lançou a compreender, com base na literatura consultada e por meio dos estudos de 

caso, como essas descontinuidades ocorrem e qual a percepção dos moradores e 

lideranças sobre elas. 

As experiências apresentadas pelos diferentes sujeitos – moradores e 

lideranças – enriqueceram a pesquisa com suas perspectivas distintas, decorrentes 

da trajetória vivenciada por eles. Os depoimentos coletados foram primordiais para 

que a investigação alcançasse o aprofundamento necessário e esperado. 

As ocupações selecionadas possuem semelhanças e singularidades entre si, o 

que permitiu averiguar que a percepção das famílias difere de acordo com o resultado 

ou incompletude das intervenções. E esses resultados impactam diretamente na 

relação de confiança ou desconfiança estabelecida entre os moradores e o Estado. 

Nesse sentido, a presença constante do poder público nessas áreas proporciona o 

entendimento que o governo, em qualquer esfera, está comprometido em resolver os 

problemas acometidos por essa população em seu cotidiano. Por outro lado, a 

insuficiência do poder público por meio da implementação parcial dos serviços de 

infraestrutura ou a supressão de programas de apoio a adequação ou substituição de 

moradias precárias, motivam um grau elevado de insatisfação e desconfiança quanto 

à efetividade das ações promovidas pela administração pública. 

Nesse sentido, no Guarituba, única ocupação com as obras em andamento, 

ainda que de forma bastante lenta, os moradores apresentaram um nível de satisfação 

alto relativo à qualidade dos serviços prestados, verificado pela expectativa de 

finalização da execução dos trabalhos. A complexidade do assentamento, acarretada 

principalmente pela sua dimensão, mas também por suas precariedades 

socioambientais, ocasionou a necessidade de efetuar a intervenção por etapas. Por 

isso, os moradores relataram diferentes entendimentos, de acordo com o estágio da 

obra. Somente uma parte da população se sentiu afetada pela interrupção da 

urbanização, porque no setor onde moram a intervenção ainda não foi efetuada. 
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Por outro lado, a interrupção da intervenção na Vila Parolin em 2014 e a 

deficiência dos serviços executados agravaram a precariedade existente no local e 

provocaram um alto grau de descontentamento nos moradores. Isso ocasionou uma 

maior desconfiança quanto à eficiência dos programas de urbanização. Esse 

assentamento foi objeto de várias tentativas de remoção por décadas. Apesar do 

projeto desenvolvido com recursos do PAC-UAP prever a urbanização integral do 

assentamento, a proposta indicou a necessidade de reassentar mais de 40% das 

moradias para conjuntos habitacionais construídos no entorno e em bairros distantes. 

Algumas das famílias removidas para áreas periféricas retornaram porque dependem 

da proximidade com o centro de Curitiba pelo tipo de trabalho desempenhado. Esses 

moradores trabalham com coleta de materiais recicláveis e a localização adequada é 

fundamental para sua subsistência. 

A Vila Torres, única área com a urbanização realizada de forma gradual, 

ocorrida no final dos anos de 1980, foi objeto de diversos projetos pilotos. O 

desenvolvimento de programas não concluídos suscitou na população um sentimento 

de incompletude. Cada novo projeto fomentava a esperança de modificação de sua 

realidade precária, entretanto, as expectativas iniciais eram desabonadas após a 

constatação da implantação parcial das intervenções. As entrevistas e o relato de 

moradores e lideranças apresentaram muitas críticas sobre o contraste entre o 

concebido pelo poder público e o efetivamente executado. Também foi destacada a 

existência de uma quantidade considerável de moradias precárias, com a sugestão 

para que o poder público desenvolva projetos que auxiliem os moradores a reformar 

suas casas. Outra demanda a ser destaca diz respeito à carência de praças e 

equipamentos recreativos na comunidade. A intervenção consolidou a ocupação no 

local e não houve a previsão de áreas de lazer para a população. 

A avaliação da urbanização realizada na Vila Zumbi pelos moradores foi 

bastante crítica. Os moradores não foram afetados pela interrupção das obras, apesar 

disso, questionam a qualidade dos serviços executados e ausência de manutenção 

das obras implementadas. A urbanização é considerada concluída pela COHAPAR, 

no entanto, algumas etapas não foram efetivadas e a prefeitura desenvolve melhorias 

no local. A regularização fundiária está em andamento e o parque linear ao longo do 

Rio Palmital não foi implantado. Diante disso, os moradores reivindicam a manutenção 
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e a correção dos serviços realizados. Do mesmo modo que os moradores da Vila 

Torres, também solicitam mais áreas de lazer para atender toda a comunidade. 

Nas entrevistas realizadas em todas as ocupações percebe-se que os 

moradores consideram o emprego, o transporte e os equipamentos públicos como os 

principais elementos para definir sua localização nas cidades. Ainda que as melhores 

localizações sejam conferidas às classes mais altas, as famílias mais pobres 

demonstraram possuir aspirações correlatas. 

Averiguamos ainda que os municípios pertencentes ao aglomerado 

metropolitano possuem um grau alto de interdependência com o município polo, 

característica essa também observada nos municípios onde se localizam os 

assentamentos estudados. Assim, conforme fundamentação teórica, observou-se que 

o padrão excludente de urbanização verificado em Curitiba, decorrente de um 

planejamento urbano que concentra a riqueza nos bairros mais bem localizados, 

fomenta a irregularidade nos bairros e municípios periféricos. Os órgãos responsáveis 

pelo planejamento metropolitano apresentam um elevado nível de desarticulação e as 

ações propostas não conseguem modificar essas relações e minimizar os processos 

de segregação urbana e vulnerabilidade socioambiental presentes na metrópole. 

A hipótese manifestada inicialmente teve o intuito de verificar se as 

descontinuidades e morosidades dos programas de urbanização impelem a 

população a presumir que é possível resolver os problemas relacionados à moradia 

adequada sem a participação do Estado. Contudo, a partir das entrevistas e 

depoimentos concretizados, verificou-se que os moradores entendem que, apesar da 

insuficiência do poder público em desenvolver políticas efetivas de habitação, a 

administração pública é responsável por equacionar os problemas relacionados à 

moradia. 

 Apesar desse entendimento, constatamos, principalmente a partir das 

narrativas realizadas com as lideranças, que a garantia dos direitos à moradia e à 

cidade só se concretizam por meio de grandes lutas e muita pressão realizada sobre 

o Estado para auferir suas conquistas. Portanto, a pressão popular é fundamental, por 

meio de sua participação concreta durante a formulação e implementação dos 

projetos, para que as políticas públicas incorporem as críticas e sugestões dos 

moradores de assentamentos precários. Além disso, a atuação das lideranças 
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também é importante para ampliar a conscientização da população que sua condição 

precária está associada a uma ineficiência das políticas públicas. 

 Por conseguinte, entende-se que os movimentos de moradia exercem um papel 

imprescindível na organização dos moradores de assentamentos precários e, por 

meio deles, a população mais pobre pode conquistar e garantir os direitos de moradia 

adequada e o direito à cidade. 

 O discernimento dos mais pobres de que o Estado é responsável pela 

condução da resolução da problemática social e urbana é fundamental para que 

possam exigir políticas públicas de qualidade e mais efetivas. Ainda assim, requer que 

o Estado saiba ouvir as demandas e desejos da população mais pobre e incorporar 

suas sugestões e críticas nas políticas públicas de habitação.  

 A implementação de programas de urbanização de favelas proporciona a 

integração dos assentamentos precários à cidade e são fundamentais para assegurar 

a regularização fundiária, concretizando o desejo dos moradores em se manter nos 

lugares escolhidos por eles e garantindo a segurança de posse às famílias mais 

vulneráveis. Nesse sentido, os programas de urbanização devem minorar a 

diferenciação entre a favela e a cidade. 

A compreensão dos processos que intensificam a segregação urbana e a 

vulnerabilidade social são fundamentais para a formulação dessas políticas, bem 

como o envolvimento da população afetada por elas. Essa compreensão é basilar 

para modificar e minimizar os impactos da realidade precária a que muitos estão 

submetidos.  

Outrossim, reforçamos a necessidade de integração entre as diversas políticas 

públicas, como educação, trabalho e renda, uma vez que as políticas de habitação e 

desenvolvimento urbano isoladas não conseguem modificar essa realidade tão frágil, 

vivenciada diariamente pelas famílias de baixa renda.  

Assim, diante desses fatores, o Estado deve depreender um esforço maior para 

evitar as descontinuidades das intervenções a fim de minimizar retrocessos que 

impactam diretamente à população afetada e que incitam o aumento da precarização 

dos assentamentos.  
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