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RESUMO 

 

A presente dissertação integra o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

e Sociedade, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp). Dentro da 

perspectiva de desenvolvimento, aborda como tema macro a arquitetura e a pobreza 

urbana. Infere-se que o atual processo de produção do espaço urbano no Brasil se 

constrói reproduzindo desigualdades, gerando assim áreas de extrema pobreza 

urbana onde arquitetura é produzida por meio da necessidade de moradia e, a 

percepção dos indivíduos sobre o local se relaciona com a existência do sentimento 

de pertença. Este estudo apresenta como objetivo geral tecer reflexões sobre a 

arquitetura e a pobreza urbana na perspectiva do pertencimento dos sujeitos de 

comunidades de baixa renda. Para atender o proposto, foram elencados os seguintes 

objetivos específicos: caracterizar os sujeitos que vivem nas comunidades de baixa 

renda dos sujeitos; caracterizar as comunidades de baixa renda da amostra com base 

na percepção dos moradores; analisar o sentimento de pertencimento dos moradores 

das comunidades de baixa renda dos sujeitos. Como classificação da pesquisa, 

quanto à sua natureza, trata-se de um estudo multimétodos (quali-quanti), quanto aos 

objetivos específicos se caracteriza como um estudo exploratório e descritivo e em 

relação ao seu delineamento se enquadra como estudo de caso. Os sujeitos do estudo 

foram moradores de áreas precárias dos municípios de União da Vitória/PR e Porto 

União/ SC. Foram aplicados questionários e entrevistados 100 moradores de 

comunidades de baixa renda. Os resultados evidenciam que apesar de toda 

precariedade relacionada à infraestrutura urbana, equipamentos públicos e às 

próprias moradias, os habitantes não demonstram interesse algum em deixar o lugar; 

pelo contrário, possuem afetividade, sentem-se felizes e pertencentes ao local.  Além 

disso, a relação desses indivíduos com o espaço revela enraizamento, pertencimento 

e identidade, ainda que seja tecnicamente condenado ou pejorativamente traduzido 

pelas suas possíveis limitações e características de precariedade. 

 
Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico. Arquitetura. Pobreza Urbana. 
Comunidade de Baixa Renda. Pertencimento. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is part of the Graduate Program in Development and Society, from the Alto 
Vale do Rio do Peixe University (Uniarp). Within the development perspective, it 
addresses as its macro theme architecture and urban poverty. It is inferred that the 
current process of production of urban spaces in Brazil reproduces inequalities, and 
generates areas of extreme urban poverty where architecture is produced through the 
need for housing, and that the perception of individuals about the place is related to 
the existence of the feeling of belonging. This study has as its general objective to 
reflect on architecture and urban poverty from the perspective of the individual sense 
of belonging in low-income communities. To meet the proposal, the following specific 
objectives were listed: to characterize the subjects who live in the low-income 
communities of the sample; characterize the low-income communities in the sample 
based on the perception of residents and analyze the feeling of belonging of the 
residents in poor communities in the sample. The classification of the research, as to 
its nature, is a multi-method study (qualitative-quantitative); as to the specific 
objectives it‘s characterized as an exploratory and descriptive study, and in relation to 
its outline, it consists of a case study. The participants of the study are residents of 
impoverished areas in the municipalities of União da Vitória - PR and Porto União - 
SC. Through the use of questionnaires and interviews, we got a total of 100 
respondents. The results show that in spite of all the precariousness related to urban 
infrastructure, public facilities and their own homes, the inhabitants don’t show any 
interest in leaving the place; even the opposite, they have affection to it, they feel happy 
and feel they belong to the place. In addition, the relationship of these individuals with 
the space reveals rooting, belonging and identity, even if it’s technically condemned or 
pejoratively translated by its possible limitations and characteristics of precariousness. 
 
 
 
Keywords: Economic Development. Architecture. Urban Poverty. Low-income 
Community. Belonging. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Arquitetura e o Urbanismo devem ser relacionados com o compromisso social 

e envolvidos com a evolução da qualidade do ambiente construído, visando 

desenvolvimento de uma sociedade melhor e mais justa (FERREIRA, 2018). De 

acordo com Fernandes e Nascimento (2018), a escala das condições de precariedade 

nos espaços urbanos demonstra que a reprodução social e espacial da pobreza 

constitui um desafio para os profissionais envolvidos com o planejamento das cidades. 

Desafio esse que vai além dos projetos e planos e precisa compreender o sentimento 

de pertencimento dos sujeitos que vivenciam essa realidade. 

Observando a história, verifica-se que o homem sempre procurou um local para 

se abrigar. Pode-se considerar que a habitação é essencial e todos precisam dela, 

independente da condição social, devendo estão ser compreendida como um produto 

de necessidade humana básica de todo cidadão (MONTEIRO; VERAS, 2017). 

A industrialização, além de possibilitar o progresso e o desenvolvimento da 

sociedade em linhas gerais, ocasionou também o processo de urbanização, no qual 

ocorre a transformação de uma sociedade ou região para urbano. Por conseguinte, 

não representa somente o crescimento da população das cidades, mas também um 

conjunto de técnicas e de obras que permitem dotar uma cidade ou área da cidade de 

condições de infraestrutura, planejamento e organização administrativa (MONTEIRO; 

VERAS, 2017).  

Pela primeira vez na história da humanidade, a maioria da população mundial 

vive nas cidades e tal processo, por ocorrer muito rapidamente e sem o devido 

planejamento das cidades, ocasionou muitos problemas sociais para a população, 

dentre eles o problema habitacional. Ao mesmo tempo, as estruturas para lidar com 

isso são obsoletas, agravando o problema (ESCOBAR, 2019). 

Não obstante, o território urbano transformou-se em fator determinante para 

uma economia de mercado baseada na especulação econômica do solo das cidades, 

onde as atuais conjunturas urbanas apontam graves consequências socioespaciais 

para ocupação do território (QUEIROZ, 2016). A cidade acaba por transformar-se em 

um objeto rentável, adquirindo o caráter de uma empresa, que atua de acordo com as 

regras impostas pelo mercado, levando em conta os interesses da sociedade, porém 

de maneira residual (MARCHESINI JUNIOR, 2010, p.5). Esse fator faz com que os 
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espaços das urbes tenham se configurado por meio de forte fragmentação territorial 

para ricos e pobres, demonstrando assim a desigualdade urbana. 

Considerando a imprescindibilidade da moradia, surge nas periferias das 

cidades, onde o solo urbano é mais acessível financeiramente ou a ocupação ocorre 

irregularmente, uma arquitetura que o arquiteto não cria, construída sem projeto e 

provinda da necessidade (LESBAUPIN, 2012). As comunidades e favelas constituem 

a expressão viva das desigualdades sociais, da marginalização e exclusão social de 

parte da população das cidades.  Jacques (2001) explica que estas comunidades se 

constituem por meio de um processo arquitetônico e urbanístico vernáculo singular, 

que não somente difere, ou é o próprio oposto, do dispositivo projetual tradicional da 

arquitetura e urbanismo eruditos, mas também compõe uma estética própria, que é 

completamente diferente da estética da cidade dita formal e possui características 

peculiares.  

As moradias ocupam o chão disponível, são compostas por materiais frágeis e 

precários e tem tantos pavimentos quanto o necessário para a família. Mesmo que 

irregularmente, em sua maioria dispõem de água, energia, iluminação, e os esgotos 

são lançados em redes improvisadas, sendo as chuvas e córregos encarregados de 

levar para longe, dejetos e cheiros (KASHIWAGI; KOZEL, 2005). “Esses lugares são 

considerados pobres, mal-acabados, mal ventilados, mal iluminados, têm tudo para 

promover a desarmonia. Mas, de fato, dá para identificar aí parcerias e cumplicidades, 

convivência e afetividade, unidade e solidariedade” (MIHAILA, 2014, p.565). 

Mesmo que aos olhos de profissionais da área, do poder público e da parcela 

mais favorecida da população, essa forma de ocupação do espaço não seja 

considerada adequada, percebe-se que os moradores resistem em deixar o lugar e 

possuem afetividade e pertença pela comunidade e pelo local. Fato esse que desperta 

a curiosidade de compreender o processo de percepção do espaço por esses 

indivíduos, contrapondo a visão do mundo percebido pelos moradores de 

comunidades de baixa renda, ao espaço concebido da cidade legal (KASHIWAGI, 

2004). 

Neste contexto, Mihaila (2014, p.566) explica que “seja para o morador da 

cidade, para o usuário, para o turista ou para o curioso, a arquitetura escreve 

continuamente novas expressões no espaço da cidade”. O quanto é aceito, agradável/ 
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amado ou desafiado - ou o quanto agrada as demandas iniciais ou posteriores, são 

discussões delicadas no domínio dedicado.  

As imagens do mundo vivido, a percepção e o sentimento de pertença, resultam 

das experiências vividas no cotidiano e das representações de ordem simbólica. A 

ordem simbólica não está ligada a racionalidade da mesma forma que os 

comportamentos e as atitudes no espaço também não advém dela (NUNES; 

LACERDA, 2016). 

Assim, a cidade deve ser estudada a partir de múltiplos pontos de vista, 

utilizando-se para isso o variado instrumental teórico e metodológico desenvolvido em 

diferentes campos do conhecimento (KASHIWAGI, 2004). A arquitetura e a 

consideração do espaço urbano são importantes demais para permanecer apenas no 

cuidado de arquitetos e planejadores, os especialistas nos domínios que visam o 

usuário, suas decisões e às vezes seus civismos tomam posições em múltiplos níveis 

de decisões - da curadoria às políticas culturais - na criação de correntes de opinião 

e no apoio a iniciativas notáveis sobre a qualidade da arquitetura da cidade como 

ingrediente cultural (MIHAILA, 2014).  

Diante dessa realidade, esta pesquisa se destina a responder o seguinte 

problema de pesquisa: Como a arquitetura e a pobreza urbana se relacionam ao 

senso de pertencimento dos sujeitos que formam as comunidades de baixa 

renda?  

Destarte, o objetivo geral deste estudo consiste em tecer reflexões sobre a 

arquitetura e a pobreza urbana na perspectiva do pertencimento dos sujeitos de 

comunidades de baixa renda. Para tal, são listados os seguintes objetivos específicos: 

 

➢ Caracterizar os sujeitos que vivem nas comunidades de baixa renda da 

amostra. 

➢ Caracterizar as comunidades de baixa renda da amostra com base na 

percepção dos moradores. 

➢ Analisar o sentimento de pertencimento dos moradores das comunidades 

de baixa renda da amostra. 

 

Cabe ressaltar que, nas últimas duas décadas, tem havido uma discussão 

crescente sobre a 'urbanização da pobreza'. Ravallion, Chen e Sangraula (2008) 
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destacaram que, embora a urbanização desempenhe um papel positivo na redução 

geral da pobreza, a parcela urbana da pobreza está aumentando. 

Recentemente, Sassen (2018) afirmou que o exílio da terra da cidade causou 

uma crise dos modos ocidentais de habitabilidade. As cidades e as corporações não 

estão apenas ignorando as tentativas públicas de regulamentação e minando a 

capacidade de reivindicação dos pobres, mas, ao atribuir grandes áreas de espaço e 

edifícios como “um espaço de armazenamento para o capital”, estão promovendo uma 

desurbanização paradoxal da cidade. 

Infere-se que a autoridade legal para desenvolver planos de desenvolvimento 

urbano em nível local, o apoio político/popular para implementar esses planos e a 

capacidade de gestão para conceituar um ambicioso programa de redesenvolvimento, 

tem o potencial de resultar em melhorias significativas nas condições de vida dos 

pobres urbanos (PAMUK; CAVALLIERI, 1998). Ainda segundo os autores, uma 

abordagem de redesenvolvimento integrado nas favelas considera explicitamente que 

os problemas relacionados à habitação, saúde, geração de renda e meio ambiente 

estão interligados e precisam ser abordados simultaneamente. Essa abordagem é 

marcadamente diferente do tratamento econômico convencional da pobreza, que foca 

apenas na renda, e é mais provável que resulte em soluções sustentáveis a longo 

prazo. 

Mafra (2008, p. 69) apresenta o conceito de “cidade dividida” (fixa e nômade, 

planejada e negociada, rica e pobre), no contexto da desigualdade no dia-a-dia, na 

geografia da cidade, nas pessoas que conhecemos e nos nossos dramas sociais 

compartilhados, investigando as impressões dos moradores de favelas sobre o 

espaço público. Sobre o tema, Frenkel e Israel (2017) publicaram um estudo sobre 

desigualdade espacial no contexto das diferenças entre cidades e subúrbios, 

buscando ampliar a percepção do quadro de bem-estar e desigualdade social, indo 

na contramão dos demais autores citados ao demonstrar que o espaço social também 

fornece uma base para a definição de igualdade social. 

Abastante et al. (2018), por sua vez, trazem discussões teóricas  sobre 

processo de decisão relacionado às opções de arquitetura que defendem o conceito 

de arquitetura de escolha, visando a ideia que o processo de decisão tenha que levar 

em conta a racionalidade limitada e os vieses cognitivos dos tomadores de decisão, 

que  é particularmente importante em projetos de habitação social. 
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“Em se tratando de habitabilidade e design, faz-se necessária uma visão aberta 

muito diferente da cidade para que os arquitetos urbanistas enfrentem os desafios da 

governança urbana colocados pelo rápido crescimento urbano” (ESCOBAR, 2019, p. 

136). Para o autor, a reformulação do planejamento e do design em domínios como 

energia renovável, alimentação urbana, transporte, manejo de bio-resíduos, qualidade 

do ar e da água, habitação e assim por diante, se tornará essencial para essa tarefa 

a fim de restaurar algum tipo de equilíbrio biofísico da vida urbana. 

Assim, este estudo se justifica a medida em que visa complementar a literatura 

relacionando a pobreza urbana, a arquitetura sem planejamento e os problemas por 

eles gerados pela cidade com o ponto de vista e senso de pertencimento de quem 

vivencia diariamente essa realidade.  

Em termos práticos, visa chamar atenção para a desigualdade e a pobreza 

urbana, demonstrando que o direito à cidade que deveria ser ofertado de maneira 

uniforme a todos os cidadãos, não acontece, e que essa parcela da cidade é deixada 

de lado. Além de que, por muitas vezes as intervenções nos espaços públicos 

acontecem buscando o embelezamento da cidade, e atendendo aos interesses de um 

mercado urbano, ao invés de proporcionar qualidade de vida e bem-estar a população 

que realmente está precisando.  

Além disso, a busca é por caracterizar a percepção e o pertencimento que os 

moradores detêm sobre sua forma e local de habitação, qualidade de vida, entorno 

imediato e se elas demonstram interesse em melhorar suas condições e deixar o local 

em que moram, além de pontuar se percebem interesse do poder público em relação 

a elas. 

A investigação proposta sustenta-se então, sobretudo, na importância e 

necessidade de se atentar para o fenômeno da pobreza urbana, como forma de 

conhecer em que medida e de que forma a pobreza vem se manifestando no cotidiano 

da população e na arquitetura local, qual a percepção dos moradores sobre a 

realidade em que vivem, como meio de fornecer elementos que permitam refletir sobre 

os caminhos de olhar o urbano a partir das representações cognitivas e as 

significações do espaço vivido. 

O presente estudo, num primeiro momento, apresenta a contextualização dos 

aspectos gerais do trabalho, apresentando o problema, os objetivos da pesquisa e 

justificando as motivações e a importância do trabalho. Na sequência é apresentado 
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um arcabouço teórico sobre desenvolvimento, desigualdade e arquitetura, abordando 

sobre a infraestrutura urbana urbana e o direito à cidade, a pobreza urbana e a 

arquitetura da paisagem e o senso de pertencimento e percepção do espaço nas 

comunidades.  

No segundo capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos e, 

na sequência, por meio dos resultados obtidos na pesquisa, é evidenciada a 

caracterização dos sujeitos moradores das comunidades e as suas percepções 

quanto às próprias residências e ao entorno imediado. Por fim é retratado o senso de 

pertencimento desses sujeitos, seguido das considerações finais do estudo. 
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1 ARCABOUÇO TEÓRICO SOBRE DESENVOLVIMENTO, DESIGUALDADE E 

ARQUITETURA 

 

 A situação atual de vida da população mundial, em linhas gerais, pode ser 

caracterizada como a melhor da história da civilização, o que não significa que todas 

as pessoas detenham da mesma qualidade de vida e moradia, ou de oportunidades 

iguais de acesso aos serviços públicos e à infraestrutura urbana.  

Em seu livro: A grande Saída, o autor Augus Deaton (2013) afirma que em 

grande escala, a desigualdade global foi criada pelo bem-sucedido crescimento 

econômico moderno. Não se pode avaliar o bem-estar pela média sem levar em conta 

a desigualdade, muito menos considerando apenas uma ou algumas de suas partes 

sem analisar o todo. O autor ainda se refere à liberdade de viver bem e de realizar 

algo que faça a vida valer a pena, onde a ausência de liberdade, neste caso, significa 

pobreza, privação e saúde precária.  

 

Diz-se que o mundo está cada vez mais desenvolvido quando na realidade 
está, inegavelmente, mais tecnológico e globalizado. Contudo, parece 
arriscado falar em desenvolvimento quando os avanços não se apresentam 
em todos os lugares nem para todos os habitantes (BARATTO, 2014, p.1). 

  

 Dentre os fatos causadores da desigualdade está o processo que leva ao 

crescimento das cidades devido à industrialização e ao desenvolvimento econômico, 

a urbanização, ocasionando a mudanças urbanas específicas, na divisão do trabalho 

e nos comportamentos humanos (MONTEIRO, 2017). 

 De acordo com Santos (2009) a urbanização iniciou-se no século XVIII, no 

entanto, somente no século XX e principalmente a partir da década de 1940, que a 

urbanização ocorre de forma intensa no Brasil, resultando em amplas mudanças na 

morfologia e expansão das cidades e na distribuição da população pelo território 

nacional. “O processo de urbanização traz no seu bojo a pobreza urbana e o 

aviltamento das condições de vida da população atingida pelas desigualdades dela 

decorrentes” (PASSAMANI, 2012, p.12). 

 A urbanização é o processo de transformação de uma sociedade ou região para 

urbano, por conseguinte, não representa somente o crescimento da população das 

cidades, mas também um conjunto de técnicas e de obras que permitem dotar uma 

cidade ou área da cidade de condições de infraestrutura, planejamento e organização 
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administrativa. Assim, para que ela ocorra, é necessário um conjunto de mudanças 

que irão se expressar tanto na paisagem urbana da cidade como no comportamento 

e estilo de vida das pessoas (MONTEIRO, 2017). 

Diante da realidade dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, onde 

a desigualdade social configura cidades com espaços visivelmente contraditórios, em 

razão do poder aquisitivo que faz com que apenas uma pequena minoria possa 

contratar profissionais para planejar os espaços, percebe-se a drástica diferença da 

realidade da cidade que é ofertada à população menos favorecida, da que têm 

recursos para morar nos centros ou bairros nobres das cidades (PASSAMANI, 2012). 

 O espaço urbano tem como característica intrínseca sua constituição 

desprovida de planejamento e, por consequência, imprime altos índices de 

segregação socioespaciais. Essa segregação é vivida pela população pobre, que 

destituída de condições econômicas para adquirir seu espaço para habitação digna, 

ocupa áreas degradadas da cidade, mostrando cenários recorrentes de exclusão 

social e espacial (PASSAMANI, 2012). “Nessas formas de encenação pública, a 

pobreza é transformada em paisagem que lembra a todos o atraso do País, atraso 

que haverá de ser algum dia absorvido pelas forças civilizatórias do processo” 

(TELLES, 2001, p. 32). 

A segregação urbana não é fenômeno contemporâneo, embora tenha 

intensificado com a acelerada urbanização ocorrida nas últimas décadas. Conforme 

afirma Lojkine (1997), a forma mais tradicional da segregação espacial é a oposição 

centro x periferia, onde os mais abastados situam-se próximos ao centro e os 

desfavorecidos economicamente habitam as franjas das cidades, distantes dos 

equipamentos e infraestrutura, em habitações precárias e muitas vezes irregulares.  

Segundo Bardhan et al. (2018) a população do grupo de baixa renda possui 

características socioculturais específicas que não podem ser abordadas por meio de 

um modelo padrão de "design urbano". A abordagem dessas necessidades exige um 

envolvimento mais profundo dos elementos socio-arquitetônicos desse espaço no 

processo de projeto. 

 As gestões da cidade não têm acompanhado o processo de crescimento e 

desenvolvimento com qualidade. A morosidade das intervenções em serviços 

essenciais, por “falta de recursos financeiros” ou outros problemas, atropela a cadeia 

de prioridades de outros serviços que trarão sustentabilidade para a cidade e, nessa 
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esteira permanente de necessidade de recursos, a cidade vai sendo inviabilizada em 

outra questão principal e primordial: a qualidade de vida de seus habitantes 

(MARTINS, 2012, p. 85). 

Infere-se que é o sistema econômico quem dita o direcionamento dos recursos 

públicos e investimentos econômicos nos municípios, o qual também interfere 

diretamente nas políticas públicas, fazendo com que o desenvolvimento local seja 

influenciado pela especulação imobiliária, que visa a valorização das características e 

setores mais importantes das cidades. O real problema por trás dessa estratégia 

política é que ela contribui apenas para desenvolvimento de classes mais altas da 

sociedade, já que os investimentos não são distribuídos de maneira uniforme. Dessa 

forma, a cidade acaba por transformar-se em um objeto rentável, adquirindo o caráter 

de uma empresa, que atua de acordo com as regras impostas pelo mercado, levando 

em conta os interesses da sociedade, porém de maneira residual (MARCHESINI 

JUNIOR, 2010).  

De acordo com Silva (2016), as políticas públicas normalmente acabam por 

privilegiar as camadas mais altas da sociedade em detrimento das mais pobres, 

inflando as desigualdades, quando na verdade, deveriam o fazer de forma equivalente 

entre todas. Sendo assim, a distribuição desigual dos investimentos, gera valorizações 

desiguais do solo e também a ocupação espacial por distintas classes sociais, 

deixando evidente um contraste entre as populações privilegiadas e não privilegiadas 

pelas infraestruturas.  

 
1.1 A INFRAESTRUTURA URBANA E O DIREITO À CIDADE 

 

O território urbano, desde a ocorrência da Revolução Industrial, se transformou 

em fator preponderante para uma economia de mercado baseada na especulação 

econômica do solo das cidades (QUEIROZ, 2016). No Brasil, esta condição 

apresentou uma regulamentação inicial por meio da Lei Federal nº 6766/79 e, mais 

tarde, com o advento do Estatuto da Cidade, Lei n 10.257, de 10 de julho de 2001, 

que priorizou a função social da propriedade como prerrogativa fundamental para 

normatizar uma possível equanimidade sócio espacial nas urbes. O Estatuto da 

Cidade: 
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[...] estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o 

uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-
estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. [...] Art. 2: I – garantia 
do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura (sic.) urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações; [...] V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, 
transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 
população e às características locais (BRASIL, 2001).  

 

 Dessa maneira, entende-se que é de direito dos cidadãos saneamento, 

infraestrutura, serviços públicos e lazer (SILVA, 2016). Ainda que o Estatuto da Cidade 

preveja a aplicação de instrumentos de política urbana que coíbam a sanha 

especulativa sobre o território, a regulamentação para ocupação do solo continua sob 

a orquestração de uma prática capitalista, subsidiada pela omissão do Poder Público 

Local na aplicabilidade de sanções previstas na legislação vigente (QUEIROZ, 2016). 

 No Estatuto da Cidade, o direito a cidades sustentáveis é compreendido como 

“o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, 

ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações” (art. 2o, inciso I). 

Facilmente se observa nas cidades do país que ainda há grande parte da 

população que não tem acesso à habitação regular e de qualidade, e muitos espaços 

são produzidos sem planejamento, frequentemente em função do capital, em 

detrimento das necessidades reais da sociedade (WEBSTER et al., 2016).  

 Desta forma, a condição de ocupação urbana nas cidades brasileiras 

estabelece uma incontestável segregação sócio espacial, onde ricos e pobres 

percebem os espaços nos quais podem se assentar, tanto pela capacidade financeira 

em adquirir terra urbana quanto pela morfologia obtida para cada espaço sob estudo, 

formatados tanto pela gestão pública local quanto pela iniciativa privada, em suas 

intervenções operacionais (QUEIROZ, 2016).  

 Para Escobar (2019) o resultado tem sido a crescente especulação imobiliária 

na forma de megaprojetos, moradias de alto padrão e a proliferação de condomínios 

fechados na medida em que, os pobres se distanciam cada vez mais dos centros e 

da qualidade de vida. 

Apesar de gerar lucro para alguns poucos investidores, a prática da 

especulação imobiliária é extremamente prejudicial para as cidades. De acordo com 

Saboya (2008) é por causa dela, que os tecidos urbanos tendem a ficar 
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excessivamente rarefeitos em alguns locais, também devido aos vazios urbanos - 

lotes não utilizados, ou subutilizados a espera de valorização - e densificados em 

outros, gerando custos financeiros e sociais.  

A infraestrutura, por exemplo, é sobrecarregada em algumas áreas e 

subutilizada em outras, tornando-se, em ambos os casos, mais cara em relação ao 

número de pessoas atendidas (SILVA, 2016). Terrenos vazios nos centros das 

cidades, onde o sistema de serviços públicos tende a aparecer melhor ofertado em 

comparação com o restante da cidade, fazem com que esses serviços, pelo menos 

os mais básicos, precisem ser levados cada vez mais longe, devido aos moradores, 

terem como única opção viável se instalar nas periferias (QUEIROZ, 2016). 

Nesse sentido, Harvey (2013) explica que a qualidade da vida nas cidades virou 

realmente uma mercadoria, num mundo onde o consumismo, o turismo e as indústrias 

culturais e do conhecimento, se tornaram aspectos importantes da economia urbana. 

Cidades essas que deveriam ser “igualitárias” em sua oferta de infraestrutura, 

segregam fortemente seus munícipes.  

 
A cidade está se partindo em fragmentos diferentes, com a aparente 
formação de “microestados”. Bairros ricos dotados de todo tipo de serviços, 
como escolas exclusivas, campos de golfe, quadras de tênis e segurança 
particular patrulhando a área 24 horas, convivem com favelas sem 
saneamento, onde a energia elétrica é pirateada por uns poucos 
privilegiados, as ruas viram torrentes de lama quando chove, e a norma é a 
moradia compartilhada. Cada fragmento parece viver e funcionar de forma 
autônoma, aferrando-se firmemente ao que conseguiu agarrar na luta diária 
pela sobrevivência. (MARCELLO BALBO apud HARVEY, 2013, p. 7)  
 

O processo de periferização, isto é, o aumento exponencial das periferias 

urbanas, principalmente nas grandes cidades brasileiras, é tanto reflexo da condição 

atual de reprodução da pobreza na sociedade como da forma desigual como o poder 

público destina os investimentos em infraestrutura nas cidades. 

Diante da situação das cidades do Brasil hoje, verifica-se na composição do 

espaço urbano, que ele é cada vez mais fracionado. Monteiro (2017) sustenta que 

cada vez mais o espaço urbano é dividido, e os mais pobres são relegados a áreas 

de habitação distantes do centro, sendo essas áreas distantes desprovidas de 

recursos mínimos que garantam direitos básicos de cidadania. Restando então, a 

grande parte da população de metrópoles e municípios as piores áreas, aquelas mais 

distantes e menos atendidas pelo poder público.  
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Essa disputa na maioria das vezes ocorre de maneira desigual e direcionada 
a jogos de interesses entre os agentes que produzem o espaço urbano, com 
isso provocando um processo de segregação urbana e exclusão social, ou 
seja, uma parte da população economicamente favorecida tem direito a uma 
cidade modelo, com infraestrutura, preocupação paisagística, ícones urbanos 
inovadores, áreas verdes e parques que valorizam e demarcam as áreas em 
que vivem e circula uma elite favorecida. Em contrapartida as pessoas de 
baixa renda não têm direito a essa cidade, pois suas rendas salariais não as 
permitem terem suas moradias e sobreviver próximo a estas regiões 
privilegiadas, fazendo com que os mesmos se desloquem para as áreas 
periféricas, na qual a atuação do estado é menor (SILVA, 2016, p. 3). 

 

Esse modelo de “urbanização” das cidades brasileiras gera muitas 

consequências. Além de agravar o quadro de exclusão social, tornar evidente a 

marginalização e a violência urbana, também induz a ocupação de áreas 

ambientalmente frágeis, como beira de córregos, encosta e planícies inundáveis, por 

ser uma alternativa que sobra para os excluídos do mercado e dos programas públicos 

que sempre acabam por privilegiar uma classe social que têm melhores condições 

financeiras (SILVA, 2016).  

“Os mais pobres, então, vivem em habitações precárias, que são aquelas que 

não apresentam níveis mínimos de segurança, durabilidade, tamanho, salubridade, 

nem condições de moradia adequadas em relação às legislações vigentes” 

(CARVALHO, 2014, p. 45). As favelas/comunidades, ou o conjunto dessas edificações 

precárias e irregulares, caracterizam-se como um conjunto de casas em que os 

materiais construtivos muitas vezes são improvisados. Essas não apresentam 

projetos e acompanhamento de profissionais da área, não se enquadram nos 

parâmetros urbanísticos e são irregularmente distribuídos em terrenos abandonados 

ou de propriedade do poder público, geralmente insalubres, desprovidos de recursos 

de infraestrutura. Oferecem aspectos paisagísticos em dissonância com as estruturas 

arquitetônicas do restante das cidades. 

Além das consequências para quem vive essa realidade, tal segregação urbana 

também ocasiona grande ônus às cidades. Além de expressar a desigualdade ao 

refletir a condição social do local segregado, acaba se configurando também como 

um entrave para a produção de uma cidade mais justa e equilibrada, contribuindo, 

contrariamente, para aprofundar ainda mais as diferenças. Morando em distâncias 

maiores do centro, as populações que vivem nas periferias gastam mais tempo e 

dinheiro com o transporte, possuem piores acessos a equipamentos de saúde e 
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educação e ainda são assolados mais intensamente pela violência e por estigmas e 

preconceitos (CARVALHO, 2014, p. 47). 

No caso de habitações irregulares em áreas ambientalmente frágeis, a questão 

que se discute já não é mais, felizmente, relativa à remoção e relocação dos 

habitantes das favelas para áreas longínquas da cidade. Porque se percebeu, que 

retirar os moradores dessas áreas, levando-os para lugares ainda mais distantes, só 

faz com que voltem às suas antigas residências, ainda mais havendo, em áreas com 

ótima infraestrutura muitos terrenos ociosos. O direito à urbanização é um dado 

adquirido e incontestável, ou seja, a questão já não é mais simplesmente social e 

política, mas deve passar obrigatoriamente por uma dimensão cultural e estética 

(JACQUES, 2001).  

Algo a ser levado em conta é que, muitas vezes, a percepção que os moradores 

detêm sobre seu local de habitação não é a mesma das pessoas de fora e, 

particularmente, muito diferente da percepção de arquitetos e urbanistas. Diversas 

pessoas se sentem felizes e consideram sua situação adequada.  

De acordo com o levantamento do Instituto Datapopular (2014), 94% dos 

moradores das favelas brasileiras são felizes nas suas comunidades. Lá eles 

encontram diversão, trabalho e fazem negócios. Dados de G1.Globo (2014) mostram 

que a maioria dos moradores de favela não quer deixar a comunidade, e que as 

pessoas se sentem satisfeitas com o local onde vivem, mesmo que isso não respeite 

os parâmetros urbanísticos e nem as normas de projetos arquitetônicos e de 

desempenho das edificações.  

 
Transformar uma favela, um espaço informal, em um bairro, promovendo sua 
integração com a cidade legal para ofertar o mesmo direito à cidade, é, para 
os planejadores urbanos, resultado da aplicação de leis urbanísticas que 
garantam aos indivíduos dessas comunidades acesso à cidade. Entretanto, 
a inserção de elementos urbanos que existem na cidade legal não significa a 
solução ou a resposta às necessidades destas famílias (KASHIWAGI, 2004, 
p. 112). 

 

Por fim, evidencia-se que a chave para o Direito genuíno à cidade é a 

democratização dos territórios urbanos, com base em esforços populares para 

moradia digna e condições de vida (ESCOBAR, 2019). 
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1.2 POBREZA URBANA E ARQUITETURA DA PAISAGEM 

 

 A pobreza no Brasil advém ao longo do seu processo histórico, principalmente, 

de um quadro de extrema desigualdade que desenvolveu um sistema socioeconômico 

tipicamente excludente e concentrador e seu agravamento se deu na mesma 

proporção ou acompanhado do desenvolvimento do sistema capitalista, aliado aos 

processos de industrialização e de urbanização das cidades. Este último, 

impulsionado pelo êxodo rural, em que as pessoas migravam para as cidades na 

busca de melhores condições de vida e emprego (SILVA et al., 2011). 

 A perspectiva histórica evidencia que a pobreza vivida e sofrida nas mais 

diferentes formas de desprovimento, seja no plano individual ou no coletivo, 

representa a face da desmoralização que refuta a dignidade do ser humano (MOLLAT, 

1989). As manifestações da pobreza urbana no cotidiano da população, podem ser 

observadas no âmbito dos territórios, sobretudo nos perímetros urbanos 

(PASSAMANI, 2012). 

 A problematização da pobreza, enquanto questão social, se constrói 

progressivamente em torno da definição do que são “necessidades”. Sob algumas 

bases economicistas, a pobreza é relacionada à carência de necessidades e a 

privação - material, social ou de inserção política (SOUZA, 2018). 

De acordo com Chamhuri et al. (2012), às principais questões levantadas a 

respeito de pobreza urbana na literatura incluem: (1) acesso limitado à renda e 

emprego; (2) moradia em condições inadequadas e inseguras; (3) infraestrutura e 

serviços deficientes; (4) vulnerabilidade a riscos como desastres naturais, riscos 

ambientais e riscos à saúde particularmente associados à vida em favelas; (5) 

problemas espaciais que inibem a mobilidade e o transporte; e (6) a desigualdade 

intimamente ligada a problemas de exclusão. 

 Os níveis de pobreza são tipicamente estimados pela contagem do número de 

pessoas que estão abaixo de um limiar comum (ou linha de pobreza). Com base em 

pesquisas domiciliares, os governos estabelecem um nível mínimo de bem-estar com 

base na renda ou no gasto, abaixo do qual os indivíduos são classificados como 

pobres (LUCCI et al., 2018). O método mais comumente utilizado para estabelecer 

essa linha de pobreza mínima é calcular o custo de uma 'cesta básica mínima' 

necessária para atingir um consumo calórico mínimo (cerca de 2.100 calorias diárias 

por pessoa). Normalmente, a cesta básica é construída com base no consumo de um 
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grupo de referência de famílias de baixa renda, com alguns subsídios para gastos com 

itens não alimentares (CHAMHURI, 2012). 

 Chamhuri (2012) explica ainda que a pobreza é um conceito multidimensional, 

portanto, a medição apresenta vários desafios. Além da baixa renda, há baixo capital 

humano, social e financeiro.  

 
Em síntese, entende-se que a pobreza é um fenômeno multidimensional. 
Sendo assim, pode ser vista como carência material face à insuficiência de 
rendimentos, vinculada apenas as necessidades mais imediatas de 
sobrevivência como: alimentação, vestuário, moradia, etc. Tal definição de 
cunho multidimensional, também nos leva a entender a pobreza como a falta 
ou carência de acesso a bens e serviços sociais públicos essenciais à 
reprodução do trabalhador e sua família, expresso nas políticas públicas de 
corte social como: educação, saúde, moradia, saneamento básico, transporte 
urbano, informação, dentre outras, ainda que também considere à falta de 
recursos econômicos, mais precisamente a carência de rendimentos (SILVA 
et al., 2011, p.4). 

 

A pobreza, ora latente, sentida apenas por quem sofre; ora manifestada nas 

mais distintas formas de destituição, é uma produção humana que persiste na 

sociedade imprimindo situações e circunstâncias de naturezas distintas, anunciando 

um histórico de privações no plano econômico e social, na esfera cultural e subjetiva 

que independente da força, interfere efetivamente na vida cotidiana, social e privada 

da população que sofre os desígnios da pobreza (PASSAMANI, 2012). 

O Programa de Assentamentos Humanos da ONU (UN-Habitat) - a única fonte 

de dados comparáveis internacionalmente sobre moradores de favelas - estima que 

881 milhões de pessoas ou 30% das populações urbanas dos países em 

desenvolvimento, vivem em favelas (UN-Habitat, 2014 ), e que isso poderia aumentar 

para 3 bilhões ou 60% até 2050 (UN DESA, 2013 ; UN DESA, 2014 ). 

 Esses reflexos se materializam e podem ser visualizados na cena 

contemporânea por meio da pobreza urbana, percebidos nas precárias condições de 

habitação, na dificuldade de acesso a políticas públicas como saúde, educação e 

assistência social, a que se somam as dificuldades de inserção produtiva 

(PASSAMANI, 2012). 

É difícil discutir a pobreza urbana sem se concentrar nas favelas, pois elas 

geralmente incluem a maioria das pessoas pobres nas cidades do mundo em 

desenvolvimento. O termo 'favela' tem sido usado para cobrir uma série de 

deficiências na habitação e serviços básicos (LUCCI et al., 2018). Tanto as favelas, 

quanto as comunidades de baixa renda são compostas por uma identidade própria, a 
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sua especificidade estética que é completamente diferente da estética da cidade dita 

formal e possui características peculiares, uma vez que sua arquitetura é criada sem 

a contratação de profissionais (JACQUES, 2001). 

 

As experiências estéticas de um lugar ou de um objeto transcendem a 
abordagem ou o olhar comum. Às vezes o observador pode ser surpreendido 
no aspecto visual, pois a beleza pode, eventualmente, estar camuflada. Por 
exemplo, quando o cenário observado se apresenta desarticulado ou 
maltratado, a percepção deve ir muito além de uma conclusão precipitada, ou 
seja, o observador deve explorar outros sentidos além da visão (MARTINS, 
2012, p. 79). 

 

De acordo com Kashiwagi (2004, p. 88): “todos nós somos artistas e arquitetos 

de paisagens e, por meio de lentes culturais e pessoais, de costumes e fantasias, 

criamos e organizamos espaços, tempo e causalidade, de acordo com nossas 

percepções e predileções.” Devemos então encarar a cidade como objeto da 

percepção dos seus habitantes. 

A cidade sempre será obra das pessoas e, nesse sentido, nunca deixará de 

ser coletiva. A partir dessa observação, deve existir sensibilidade na condução de sua 

política urbana, visando ao bem-estar de todos que dela fazem parte, direta ou 

indiretamente, devendo ser esse o foco de qualquer gestão urbana, seja ela cidade 

grande, seja pequena (MARTINS, 2012). 

Conforme afirma Kashiwagi (2004), ao se enfatizar as contribuições das 

ciências sociais e humanas ao urbanismo contemporâneo, se resgata o estudo do 

espaço urbano a partir de uma abordagem interdisciplinar, cujos estudos teóricos, 

muitas vezes, são deixados em segundo plano pelos arquitetos e urbanistas, que ao 

desprezarem a crítica e reflexão em nome da pretendida objetividade, não levam em 

consideração o perfil mais “humano” do planejamento urbano.  

Abastante et al. (2018) em artigo publicado recentemente, apresenta  

discussões teóricas sobre o processo de decisão relacionado às opções de arquitetura 

que defendem o conceito de arquitetura de escolha, pois as casas para essas pessoas 

não são simplesmente um produto (isto é, um edifício como um lugar para morar), 

mas acima de tudo um processo (isto é, uma série de operações destinadas a fornecer 

serviços aos usuários) não só relacionado à saúde e conforto. A união dessas 

“arquiteturas”, sejam elas planejadas ou não, é que formam a paisagem urbana. 
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1.3 SENSO DE PERTENCIMENTO E PERCEPÇÃO DO ESPAÇO NAS 

COMUNIDADES  

 

O termo comunidade possui diferentes significados na literatura, mas comum 

em todos esses significados está o conceito de pertencimento (SOLOMON et al., 

1996). Embora existam diferentes opiniões sobre as características específicas das 

organizações que se constituem como comunidades (FURMAN, 1998), a comunidade 

não existe até que os membros experimentem sentimentos de pertencimento, 

confiança nos outros, e segurança (OSTERMAN, 2000). 

A necessidade de pertencer (ou seja, o desejo de formar vínculos 

interpessoais) é um motivo fundamental, com consequências importantes, para o 

funcionamento social (BAUMEISTER; LEARY, 1995). Apoiando este estudo, 

Osterman (2000) sugere que o pertencimento resulta em diferenças entre os 

processos cognitivos, padrões emocionais, comportamentos, saúde e bem-estar. 

Assim, ser aceito/incluído leva a emoções positivas, como felicidade, alegria, 

contentamento e calma. Em contraponto, ser rejeitado, excluído ou ignorado pode 

levar a sentimentos negativos intensos de ansiedade, depressão, tristeza, inveja e 

solidão. 

Na definição de Gusfield e Pickvance (1977), o termo "comunidade" possui dois 

usos distintos. O primeiro refere-se a uma unidade territorial ou geográfica, enquanto 

o segundo é relacional e descreve a qualidade ou caráter das relações humanas. 

Ambos importantes para a concepção do sentimento de pertença demonstrada pela 

afetividade pelo lugar. 

 É na aglomeração humana que as práticas de interação se desenvolvem e 

onde se firmam os princípios do "viver junto", base do fenômeno societário (NUNES; 

LACERDA, 2016). Para cada cidadão nativo as primeiras imagens e a compreensão 

de um lugar são dadas pelos princípios aprendidos nos espaços em que ele vive, 

atravessando todos os dias a partir dos primeiros anos de vida, ou os que estão por 

vir, mudando o nível de visão com a idade e dimensionando os locais de forma 

diferente, comparando objetos construídos com importantes destaques do entorno 

(MIHAILA, 2014). 

Para Kashiwagi (2004), as imagens do mundo vivido resultam das experiências 

vividas no cotidiano e das representações de ordem simbólica. A ordem simbólica não 
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está ligada à racionalidade da mesma forma que os comportamentos e as atitudes no 

espaço também não advêm dela. 

A paisagem urbana supõe não somente a visão de elementos singulares (quer 

por sua forma, função ou situação se destacam na malha urbana) e constantes (por 

sua repetição torna homogênea a malha urbana), mas também a interação da 

experiência individual. Nesse sentido, Lynch (1997) coloca que existem outras 

influências atuantes sobre a imaginabilidade, como o significado social de uma área, 

sua função, sua história, remetendo-nos a um espaço criativamente transformado 

pelos grupos humanos, que denominamos de espaço social (KASHIWAGI, 2004). 

 Cada imagem e ideia sobre o espaço são compostas de experiência pessoal, 

aprendizado, imaginação e memória (MARÇAL, 2015). O próprio conceito de espaço 

social, transformado ou em transformação pela ação de seus usuários, impõe um 

esforço interdisciplinar de diálogo entre as várias ciências que se ocupam do espaço 

social, no sentido de produzir não uma explicação, mas uma interpretação que se 

apoia em percepções sensíveis do espaço social a fim de construir a sua 

inteligibilidade (KASHIWAGI, 2004). 

Não se concebe que as favelas e comunidades de baixa renda sejam tratadas 

como “problema” a ser solucionado por uma política de segregação e muito menos de 

remoção. Esta deve ser compreendida como um foco que necessita a atenção do 

Poder Público para empreender ações integrativas, abandonando-se a concepção de 

“cidade partida”. Nesse contexto, urge a aplicação do princípio da não remoção como 

vetor orientador da atuação estatal, concretizando o direito fundamental à moradia 

digna, de modo que sejam respeitadas as identidades socioculturais dos indivíduos e 

promovidas condições mínimas para o seu processo de emancipação social 

(MARÇAL, 2015). 

 A remoção de favelas é providência em situação excepcional, justificável 

apenas quando houver perigo de vida para os próprios moradores e não existir 

possibilidade de realização de obras que reduzam o perigo ao nível aceitável de 

habitabilidade. Tal fato decorre da ideia, segundo a qual, cada comunidade traz dentro 

de si suas características inerentes que se somam a outras dos bairros próximos 

(KASHIWAGI, 2004). 



32 

 

 A importância da preservação do local de origem da moradia para os grupos 

revela-se uma forma de se preservar a identidade daquela coletividade (NUNES; 

LACERDA, 2016).  

Para Frenkel e Israel (2018) o espaço social, fornece uma base para a definição 

de igualdade social, no sentido de que as formas econômicas, culturais e sociais de 

capital, formadas no ambiente de vida de um indivíduo, determinam a igualdade de 

oportunidade de um espaço. Assim, “compreender o processo de percepção e de 

apropriação do espaço nas comunidades marginais urbanas é um desafio aos 

profissionais e ao poder público, tendo em vista os insucessos nas realocações de 

famílias e nas regularizações fundiárias” (KASHIWAGI, 2004, p. 171). 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E LÓCUS DE PESQUISA 

 

Nesse capítulo são apresentados, inicialmente, os procedimentos de pesquisa, 

sendo seguidos dos resultados e a análise os dados.  

A classificação da pesquisa quanto à sua natureza, trata-se de um estudo 

multimétodos (qual.-quant.). De acordo com Bogdan e Biklen (2003), o conceito de 

pesquisa qualitativa envolve cinco características básicas que configuram este tipo 

de estudo: ambiente natural, dados descritivos, preocupação com o processo, 

preocupação com o significado e processo de análise indutivo. Para Gil (1999), o uso 

dessa abordagem propicia o aprofundamento da investigação das questões 

relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas relações, mediante a máxima 

valorização do contato direto com a situação estudada, buscando-se o que era 

comum, mas permanecendo, entretanto, aberta para perceber a individualidade e os 

significados múltiplos. 

Assim, a pesquisa qualitativa segundo Bogdan e Biklen (2003), envolve a 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em 

retratar a perspectiva dos participantes. 

Já a pesquisa quantitativa é caracterizada segundo Richardson (1999) pelo 

emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto 

no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. Segundo Malhotra (2001, 

p.155), “a pesquisa qualitativa proporciona uma melhor visão e compreensão do 

contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar os dados 

e aplica alguma forma da análise estatística”. A pesquisa qualitativa pode ser usada, 

também, para explicar os resultados obtidos pela pesquisa quantitativa.  

Quanto aos objetivos específicos, se caracteriza como um estudo exploratório 

e descritivo. Segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas têm como finalidade 

principal a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou 

o estabelecimento de relações entre variáveis, enquanto a pesquisa exploratória tem 

como objetivo principal desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo 

em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores. 
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Quanto ao seu delineamento, se enquadra como estudo de caso, que segundo 

Yin (2001), é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo dos fatos objetos de 

investigação, permitindo um amplo e pormenorizado conhecimento da realidade e dos 

fenômenos pesquisados.  

 
Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando 
os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 
2001, p. 33). 

 

As duas cidades vizinhas que compõe o lócus da pesquisa são União da Vitória, 

localizado no extremo Sul estado do Paraná, que possui, de acordo com a população 

estimada em 2016 cerca de 56.650 habitantes e Porto União, no estado de Santa 

Catarina, a divisa entre as cidades se dá por meio de uma linha férrea e pelo Rio 

Iguaçu. Essa divisão entre as duas cidades, forma um único núcleo urbano de 

aproximadamente 89 mil habitantes, sendo conhecida como as "Gêmeas do Iguaçu".  

Tais  escolhas se deram pelo fato da pesquisadora residir e trabalhar no local, 

favorecendo assim a coleta dos dados. 

Utilizando como um parâmetro global o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, 

se percebe o desenvolvimento de ambos os municípios nos últimos anos. União da 

Vitória, no censo demográfico aplicado pelo IBGE em 2008, era de R$ 9.794,95, já no 

censo de 2015, o valor passou a ser R$ 22.383,30, caracterizando o crescimento de 

aproximadamente 128%. Em Porto União o PIB per capita no ano de 2008, ainda de 

acordo com dados do IBGE, era de R$ 9.163,46, em 2015 passou ao valor de 

R$16.319,92, crescimento de 78%. Ainda segundo o IBGE (2008), o Índice de 

Desenvolvimento Humano IDH de União da Vitória é 0,793 e a renda per capita é de 

R$ 674,29 e a cidade vizinha possui IDH de 0,786 e renda per capita de R$ 864,41. 

A taxa média de desenvolvimento interno dos países e, em uma escala menor, 

dos municípios, não é capaz de revelar “quem” se beneficia dele. Percebe-se que 

apesar do crescimento do PIB, a desigualdade ainda está presente nas cidades em 

estudo, e que a parcela da população que habita nas comunidades de baixa renda 

não conta com o mesmo direito à cidade dos demais, além de que a arquitetura das 

edificações não é adequada e foi “planejada” pelos próprios moradores, sem poder 

contar com a experiência e conhecimento técnico e científico de profissionais da área. 
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 Os valores da terra urbana em União da Vitória e Porto União variam em função 

da localização (potencial comercial, construtivo, ausência de fatores limitantes como 

inundação e declividade), infraestrutura disponível e também elementos de status, de 

caráter mais subjetivo. Apenas o município de União da Vitória disponibiliza em seu 

Plano Diretor (2007) a Planta Genérica de Valores (Imagem 1), que apesar de não ser 

exatamente uma reprodução do preço de mercado, demonstra a hierarquia dos 

valores que indica áreas mais ou menos nobres e de alguma forma reproduz os 

preconceitos positivos e negativos que são atribuídos a cada região. 

 

Figura 1 Planta Genérica de Valores de União da Vitória - Cores quentes com maior 
valor venal 

 

Fonte: Plano Diretor de União da Vitória 

 

 Fica evidente que quanto mais distante do centro, maior é a desvalorização do 

solo urbano.   O Plano Diretor de União da Vitória (2007) também apresenta os 

principais conjuntos de habitação precária do município, porém, os dados estão 

desatualizados e o número de habitações é bem superior pelo fato de só terem sido 
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consideradas habitações em situação irregular em APP ou em risco de inundação, 

quando computados. 

 Foi considerado critério de inclusão para o estudo, as áreas de habitação 

precárias identificadas nos planos diretores dos dois municípios e de exclusão, os que 

por desatualização desses dados não mais possuem majoritariamente residências 

carentes e falta de infraestrutura urbana. 

 Os locais de ocupação marcados em vermelho no quadro 1, são os que fizeram 

parte do estudo, ocupações presentes nos bairros: Limeira, Sagrada Família, Cidade 

Jardim e Monte Castelo. Foi descartada a Auto-via João Paulo Reolon pelo motivo de 

as famílias terem sido realocadas e o final da rua Cruz Machado pelo fato de o local 

não mais se enquadrar. 

 

Quadro 1 Principais conjuntos de habitação precária de União da Vitória 

 

Fonte: adaptado pela autora a partir do Plano Diretor (2007) 

 

 De acordo com o Plano Diretor de Porto União – SC (2010), os conjuntos de 

habitação precária e/ou com risco de inundação estão presentes nos bairros Santa 

Rosa, Vice-King e São Bernardo do Campo. A pesquisa se deu então nas 

comunidades de baixa renda desses dois municípios, tanto nas áreas de ocupação 

irregular, quanto nos bairros que apresentam realidade precária de habitação e 

infraestrutura, conforme indicados na figura 2 a seguir:  

 

  



37 

 

Figura 2 Mapa dos locais para aplicação da pesquisa 

 

Fonte: adaptado pela autora (2019) a partir do GOOGLE MAPS. 

 

Para a coleta de dados, foram utilizadas entrevistas e questionário 

semiestruturado previamente elaborado (Apêndice 1), aplicados aos voluntários que 

se dispuseram a responder, com o intuito de identificar a percepção deles em relação 

à sua própria qualidade de habitação e seu sentimento de pertença local.  

Para coletar os dados, a pesquisadora se deslocou pelas comunidades em 

situações precárias de moradia e infraestrutura, durante os meses de janeiro e 

fevereiro de 2020, ao longo de dias de semana e fins de semana,  e em turnos 

distintos, visando aplicar a pesquisa a uma amostra aproximada de 100 pessoas na 

soma total das comunidades em estudo (amostra não-probabilística, por 

conveniência).  

Após abordados os participantes, foi explicado todo o procedimento da 

pesquisa aos indivíduos, bem como a possibilidade de não se identificarem ao 

responder às questões. Nos casos aceitos, assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 1). Além disso, os registros fotográficos foram 

feitos somente nas residências que davam permissão prévia para tal.  
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A pesquisa estava impressa, sendo assinaladas as alternativas múltipla 

escolha na frente dos respondentes. As questões abertas foram gravadas e 

posteriormente transcritas pela pesquisadora.  

Visando cumprir os objetivos específicos propostos, as respostas das questões 

de 1 a 9 caracterizavam os sujeitos que vivem nas comunidades de baixa renda. As 

perguntas de 10 a 18 caracterizam as comunidades da amostra com relação à 

percepção dos respondentes. A análise sobre o sentimento de pertencimento dos 

moradores se deu por meio das respostas das questões 19 a 24, envolvendo a 

participação de moradores, de ambos os gêneros, proprietários ou não, de habitações 

localizadas em comunidades pobres dos municípios em estudo. O critério utilizado 

para a inclusão na pesquisa é que fossem maiores de idade, residentes das 

comunidades de estudo e que aceitassem participar da pesquisa, mediante assinatura 

de termo.  

Os resultados dos questionários foram categorizados e analisados a partir do 

referencial teórico apresentado na pesquisa bibliográfica, utilizando a ferramenta de 

análise Microsoft Excel. Para análise dos dados qualitativos, foi adotada a 

metodologia de análise de conteúdo. Bardin (2011, p.47) define esta análise como 

sendo:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 

 A análise de conteúdo prevê três fases fundamentais. A primeira fase é 

conhecida como pré-análise e nela acontece a organização dos dados. A segunda é 

nomeada como a exploração do material. A última é denominada tratamento dos 

resultados – a inferência e interpretação.  

Ao longo da análise foram utilizados alguns trechos literais das respostas dos 

participantes da pesquisa no intuito de manter a riqueza e a diversidade das 

informações. Aos cem (100) participantes da pesquisa, como modo de identificação, 

foram atribuídas a nomenclatura de entrevistado, seguida de um número de 

identificação, esta nomenclatura visa preservar o anonimato dos participantes da 

pesquisa. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Esta seção se destina a apresentação dos resultados auferidos na pesquisa de 

campo. Apresenta-se assim, inicialmente a caracterização dos sujeitos das 

comunidades estudadas, seguida da sua percepção sobre as comunidades e seu 

senso de pertencimento. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DAS COMUNIDADES DE BAIXA RENDA 

DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR E PORTO UNIÃO - SC 

 

Inicialmente são apresentadas informações sobre o perfil dos respondentes da 

pesquisa. Considerando os 100 participantes, observa-se que há um predomínio de 

mulheres (57%) em relação aos homens (43%). 

 

Gráfico 1 Sexo dos participantes (n = 100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

  

No gráfico 2 estão demonstradas as faixas etárias dos respondentes da 

pesquisa. Houve enquadramento em todas as opções apresentadas, sendo que a 

maior faixa de pessoas possui idade entre 34 e 49 anos (36%). Os percentuais 

apresentados nas faixas de idade entre 18 e 33 anos (27%) e entre 50 e 64 anos 

(28%) ficaram muito próximos. Apenas 9% se declararam acima dos 65 anos. 
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Gráfico 2 Idade dos participantes (n = 100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

 Em relação ao estado civil os resultados também se mostram diversos, 

conforme apresentado no gráfico 3. O maior percentual (47%) é de pessoas casadas 

ou em união estável. 21% dos participantes são separados ou divorciados, 9% 

solteiros e 13% viúvos. 

 

Gráfico 3 Estado Civil dos participantes (n = 100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

 Os participantes foram questionados em relação ao cumprimento dos ciclos de 

estudos e, conforme dados apresentados no gráfico 4, fica evidente à baixa 

escolaridade dos respondentes. Diversos estudos consideram a educação da 

população brasileira – a sua falta, ou baixo nível – como sendo a causa de pobreza, 

criminalidade e desemprego (BONADIA, 2008). 

 O predomínio de respostas se deu por indivíduos que não concluíram nem o 

Ensino Fundamental (34%), sendo alarmante o fato de 8% se declararem analfabetos 
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e apenas três participantes (3%) possuírem graduação. De acordo com o estudo: Um 

Olhar sobre a Educação, feito pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (2018), o Brasil é um dos países com o maior número 

de pessoas sem diploma do Ensino Médio: mais da metade dos adultos (52%) com 

idade entre 25 e 64 anos não atingiram esse nível de formação. 

 A soma dos respondentes da pesquisa que não concluíram o Ensino Médio é 

de 81%, percentual muito superior à média do país, ficando intrínseca a relação da 

taxa alta com a baixa renda do lócus da pesquisa. Segundo Barros (2017): “A 

educação é um fator indispensável para que haja desenvolvimento econômico”, para 

o autor é impossível uma nação buscar o desenvolvimento sem priorizar a educação, 

implementando políticas sociais com a intenção de retirar uma parcela da população 

do estágio de exclusão social, o que serve apenas como medidas paliativas de curto 

prazo, sem efeito positivo para o desenvolvimento sustentável da economia em longo 

prazo. 

  

Gráfico 4 Escolaridade dos participantes (n=100) 

 
Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

 No gráfico 5 estão demonstrados os resultados obtidos na pesquisa com 

relação à situação ocupacional dos participantes. A população moradora das áreas 

de vulnerabilidade social de União da Vitória (PR) e Porto União (SC) se enquadra em 

sua maioria como desempregada (35%), a taxa é bem superior à média do país 

divulgada pelo IBGE (2020) que ficou em 11% no trimestre encerrado em dezembro, 

atingindo 11,6 milhões de pessoas. 



42 

 

 A segunda maior taxa encontrada é de pessoas que trabalham informalmente 

(24%), percentual inferior aos dados do IBGE (2020) que mostraram que a taxa de 

informalidade no Brasil atingiu 41% no quarto trimestre. Ainda assim, tanto no país, 

quanto na área em estudo temos um predomínio do trabalho informal, considerando 

que os respondentes trabalhando com carteira assinada somam 20%. Os indivíduos 

aposentados somam 11% dos participantes e os pensionistas 10%. 

 

Gráfico 5 Situação ocupacional dos participantes (n=100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

 Ainda buscando descrever o perfil dos respondentes, foi perguntado a respeito 

do possível recebimento de algum tipo de benefício oriundo de programa social, 

apenas 32% declararam positivamente, conforme apresentado no gráfico 6. 

 

Gráfico 6 Recebimento de benefício social (n=100) 

 
Fonte: dados da pesquisa (2020) 
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 Questionou-se ainda sobre a faixa de renda mensal familiar. A grande maioria 

(59%) declarou que a família vive apenas recebendo até um salário mínimo por mês. 

Os que declararam que a família recebe de 1 a 3 salários mínimos são 33%, mais de 

3 salários mínimos 4%. Há também os respondentes que afirmam que no momento 

da aplicação da pesquisa, a família não possuía nenhum tipo de renda (4%).  Fica 

claro então, que os indivíduos moradores do lócus da pesquisa podem ser 

considerados de baixa renda. 

 

Gráfico 7 Faixa de renda mensal familiar dos participantes (n=100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

 Sobre a composição familiar dos participantes, isto é, pessoas que moram na 

residência foram encontradas respostas para todas as opções apresentadas, 

conforme demonstra o gráfico 8.  

 

Gráfico 8 Composição familiar dos participantes (n=100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 
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A maior taxa (41%) é de indivíduos que residem junto com seus cônjuges e 

filhos. Os que responderam morar com seus filhos e netos são 26%, os que moram 

sozinhos correspondem ao percentual de 16%, apenas com o cônjuge 7% e os que 

não se enquadraram nas opções de resposta apresentadas, por ter mais indivíduos 

morando na mesma habitação são 10%. Os resultados indicam assim que em 84% 

das casas residem duas ou mais pessoas, mesmo que tenha sido constatado pela 

pesquisadora que as casas, em sua maioria, são pequenas e sem as condições 

necessárias para serem consideradas adequadas (como explicitado mais a frente). 

 Outro dado importante observado na pesquisa é o alto percentual de respostas 

afirmativas para residência própria (85%). Conforme apresentado no gráfico 9, apenas 

13% pagam aluguel e 2% não se enquadram em nenhuma das opções de resposta. 

Como se sabe que vários dos locais onde foi feita a coleta de dados são áreas de 

invasão, ou seja, sem regularização da propriedade dos lotes, as residências são 

“próprias” mas não significando efetivamente que esse seja um fato documentado e 

legalmente válido. 

 

Gráfico 9 Situação de moradia dos participantes (n=100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

3.2 PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES SOBRE A SUA RESIDÊNCIA E AO 

ENTORNO IMEDIATO 
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Após as questões relacionadas ao perfil do respondente, os participantes da 

pesquisa foram questionados sobre suas percepções relacionadas à sua residência e 

ao entorno imediato. 

 Sobre a qualidade das suas moradias, a maior taxa é de pessoas que a 

consideram ótima (39%), seguido pelas que as consideram boas (35%). Avaliaram 

como razoável 21% dos indivíduos, conforme apresentado no gráfico 10. 

 

Gráfico 10 Qualidade de moradia (n=100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

A observação e verificação da pesquisadora evidenciou que as edificações 

estão em desacordo com a NBR 15575, norma que trata do desempenho de 

edificações habitacionais e apresenta características indispensáveis de uma obra para 

o consumidor com o objetivo de prezar pelo conforto, acessibilidade, higiene, 

estabilidade, vida útil da construção, segurança estrutural e contra incêndios, dando 

uma grande importância à habitabilidade e à duração da qualidade da edificação. 

 Conforme ilustrado nas imagens 1, 2 e 3, os materiais de construção mais 

utilizados nas paredes são madeira, chapas de compensado e alvenaria. A maioria 

possui telhas de amianto, fato que se explica pelo custo reduzido se comparado a 

outros materiais de cobertura. Em relação ao muro frontal, nem todas possuem, e os 

materiais mais encontrados são cerca de tela e madeira. Insumos esses, que não 

permitem um bom desempenho das edificações, principalmente relacionados ao 

conforto e, ainda assim, apenas 5% dos entrevistados avaliam como ruim a sua casa. 

Não houve nenhuma resposta na opção “péssima”. 
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Cabe inferir aqui, conforme Abastante (2018), que as casas para essas 

pessoas não são simplesmente um lugar para morar, mas acima de tudo uma série 

de operações destinadas a fornecer serviços aos usuários, não só relacionado à 

saúde e conforto. Nota-se que a habitação é a realização da vida desses indivíduos. 

 

Imagem 1 Moradia de participante 

 

Fonte: da autora (2020) 

 

Imagem 2 Moradia de participante 2 

 

Fonte: da autora (2020) 
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Imagem 3 Moradia de participante 3 

 

Fonte: da autora (2020) 

 

Considerando o direito à cidade já tratado anteriormente, todos os cidadãos 

deveriam ter acesso ao saneamento, infraestrutura, serviços públicos e lazer. Sobre 

o assunto, os participantes foram questionados a respeito de suas percepções de 

cada item e os resultados encontrados estão apresentados na sequência.  

Com relação ao abastecimento de água nas residências, 43% consideram bom, 

21% razoável, 16% ótimo e 5% ruim. Durante a aplicação do questionário e entrevista, 

a pesquisadora percebeu que a maior parte das reclamações se dava pelo valor 

cobrado. 

De acordo com a companhia de abastecimento de água - SANEPAR (2020), o 

município de União da Vitória - PR possui 17.399 ligações de água, sendo dessas 615 

com tarifas sociais (3,5%). Ainda segundo a empresa, Porto União – SC detém de 930 

ligações e dessas 134 são tarifas sociais (1,43%). Sobre os 15% dos entrevistados 

que responderam não possuir abastecimento de água da concessionária em suas 

residências é devido ao fato de terem executado uma tubulação própria de captação 

de água de uma nascente localizada no morro próximo às casas. 
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Gráfico 11 Abastecimento de água (n=100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Ainda com relação à infraestrutura urbana local, foi questionado ao 

respondentes sobre suas percepções sobre o fornecimento de energia elétrica por 

parte da concessionária. A maior parte considera possuir um bom fornecimento (62%), 

28% o consideram ótimo, e apenas 7% avaliam como ruim.  

De acordo com a Copel (2020), as áreas de invasão dos dois municípios, bem 

como as em áreas de risco possuem ligações de energia elétrica por determinação 

judicial. Os 3% que não possuem fornecimento, é pelo fato de o mesmo ter sido 

cortado por falta de pagamento e os moradores não terem condições financeiras de 

solicitar o religamento, mesmo com tarifa social. 

 

Gráfico 12 Fornecimento de energia elétrica (n=100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 
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 Cabe salientar que verificou-se por meio das entrevistas e da observação da 

pesquisadora, que em nenhuma residência há uso racional dos recursos naturais, 

tanto para economia quanto para aquecimento de água. 

 Segundo a SANEPAR (2020), nenhuma das áreas do lócus da pesquisa possui 

coleta/ tratamento de esgoto, o que corresponde também o maior percentual das 

respostas (86%), ainda assim, como as questões tratam da percepção dos 

respondentes, houveram respostas em outras das opções apresentadas, como 

apresentado no gráfico 13. Avaliaram como péssimo 7% dos entrevistados, como 3% 

como bom, 2% como ótimo e 2% como ruim. 

 Nas áreas urbanas onde não há coleta de esgoto é de responsabilidade dos 

residentes possuir sistema de tratamento individual com fossa, filtro e sumidouro, 

sendo proibido fazer a ligação do esgoto direto na rede de captação de água pluvial 

(SANEPAR, 2020). 

  

Gráfico 13 Rede coletora de esgoto (n=100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

 A respeito da pavimentação das vias, apenas a Rua Padre Landel de Moura, 

no bairro Vice-King em  Porto União possui pavimentação e calçada. Apesar disso, as 

respostas dos participantes se enquadraram em todas as opções.   

 Assim, foi verificado que o termo pavimentação foi considerado por vários 

indivíduos como sendo até mesmo nas ruas de terra. O maior percentual de respostas 

são dos que afirmam não possuir pavimentação na via (37%). Consideram boa e 

razoável, 16% cada, 12% responderam que a pavimentação é ruim, 11% que é 

péssima e 8% que é ótima. De acordo com  as observações da pesquisadora, 



50 

 

nenhuma rua possui calçada, acessibilidade e arborização, como pode ser observado 

na imagem 4. 

 Em relação à arborização, apesar de não existir nas vias, está presente nos 

lotes vazios e no entorno de algumas edificações, fato relevante visto que a vegetação 

tem grande relevância ambiental e, também, psicológica, amenizando o espaço 

construído (MASCARÓ; MASCARÓ, 2002).  

 

Gráfico 14 Pavimentação (n=100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Imagem 4 Rua sem pavimentação (nº 100) 

 

Fonte: da autora (2020) 
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 Os dados apresentados confirmam o que aponta Yoshinaga (2003): 

 
A infra-estrutura urbana da maior parte das nossas cidades não atende a toda 
a população, pois faltam ligações de água e esgoto em bairros da periferia e, 
quando as redes estão ligadas, o fornecimento é descontínuo e a qualidade 
dos serviços é variável. A incapacidade das cidades em prover e manter infra-
estruturas adequadas, afetam profundamente a produtividade, e os 
ambientes de trabalho e de moradia de suas populações, em especial a dos 
pobres urbanos [...].Os projetos de infra-estrutura não são um fim em si. De 
preferência, sua importância para a economia e para a sociedade, como um 
todo, deriva dos serviços que as infra-estruturas oferecem: a oportunidade de 
melhorar a produtividade ou de reduzir custos. 
 
 

 Outro item importante em se tratando de infraestrutura urbana é o acesso a 

transporte coletivo, principalmente pelas áreas de estudo serem fora da área central 

dos municípios. Os resultados são bem diversos, como demonstra o gráfico 15. A 

maior taxa é de indivíduos que consideram o acesso como sendo bom (36%), razoável 

são 19%, péssimo 13% e ruim 11%. O percentual de respondentes que afirmam não 

possuir transporte coletivo próximo é alto, 17%. Apenas em uma das ruas do lócus da 

pesquisa foi identificado pela pesquisadora a existência de ponto de ônibus (imagem 

5). 

 

Gráfico 15 Acesso ao transporte coletivo (n=100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 
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Imagem 5 Ponto de Ônibus (n=100) 

 

Fonte: da autora (2020) 

 

 Ainda sobre o direito à cidade, foi questionado aos participantes sobre a 

existência de equipamentos públicos próximos aos locais onde moram. Os resultados 

encontrados estão demonstrados no gráfico 16. 

 

Gráfico 16 Equipamentos urbanos existentes na comunidade (n=100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

 As comunidades da pesquisa estão inseridas dentro de bairros dos municípios, 

e foi perceptível que os respondentes levaram em consideração o bairro como um 
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todo para suas respostas. A grande maioria (98%) afirma que possui escola próxima 

e 82% que possui creche.  

 Com relação à presença de postos de saúde, item que deveria ser 

imprescindível em qualquer localidade, existem próximos a apenas 60% das 

moradias. O mesmo percentual, 60%, também reflete acerca da existência de 

mercados na comunidade. E, apenas 5% declararam que há farmácia na comunidade.  

Segundo Carlos (2001, p. 35): 

 

[...] O espaço apropriável para a vida (...) o bairro, a praça, a rua, o 
pequeno e restrito comércio que pipoca nas cidades, aproximando 
seus moradores que podem ser mais do que pontos de troca de 
mercadorias, pois criam possibilidades de encontro e guardam uma 
significação como elementos de sociabilidade (...) as relações de 
vizinhança, o ato de ir às compras, o caminhar, o encontro, os jogos, 
as brincadeiras, o percurso reconhecido de uma prática vivida (...) 
laços profundos de identidade habitante-lugar, lugares que ganham o 
significado dado pelo uso marcado pela presença... 

 

  Menos da metade dos participantes responderam que na vizinhança há praças/ 

áreas de lazer ou locais para práticas de esportes (46%, 49%, respectivamente). 

Nesse sentido é importante que seja mais uma vez salientado: ter direito à cidade não 

é apenas alcançar a propriedade, a moradia na cidade; o morador, consumidor do 

espaço precisa apropriar-se do espaço, inscrever suas territorialidades nesse espaço 

para que ele se transforme de indivíduo consumidor em cidadão, e para isso ele 

precisa ter tempo, tempo para a vida, incluindo o tempo para o lazer (SARTORIO; 

FREIRE, 2013). 

 Pela carência de áreas de lazer e para as práticas esportivas, a rua, então, 

assume diversas funções além da circulação. É o local de encontro das pessoas da 

vizinhança, constituindo espaço para recreação das crianças. Mesmo assim, apesar 

de toda precariedade de infraestutura facilmente observada nas comunidades, e da 

simplicidade dos locais e das residências, somam 71% os respondentes que, de 

maneira geral, consideram ótima ou boa a aparência do local em que vivem. Avaliam 

como razoável 22%, como ruim 5% e como péssima apenas 2%. As imagens 6 e 7 

ilustram alguns dos locais. 

 Esses resultados corroboram com Da Matta (1997) que já citava que rua é a 

extensão da casa com atmosfera de bem-estar, diversamente do que ocorre em 

outros setores da cidade, planejados conforme com o pensamento modernista, onde 
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as vias são monótonas, servindo apenas para a passagem de carros, em lugar de 

pedestres (JACOBS, 2000). 

 

Gráfico 17 Aparência da comunidade (n=100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Imagem 6 Aparência da comunidade 1 

 

Fonte: da autora (2020) 
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Imagem 7 Aparência da comunidade 2 

 

Fonte: da autora (2020) 

 

 “As experiências estéticas de um lugar ou de um objeto transcendem a 

abordagem ou o olhar comum”  (MARTINS, 2012, p. 79). Devemos então encarar as 

comunidades como objeto da percepção dos seus habitantes. 

Em seguida, visando compreender o processo de surgimento das habitações, 

foi questionado aos entrevistados sobre o possível auxílio nos projetos para 

construção das residências. A ajuda para a maioria (61%) foi provinda de amigos ou 

familiares. A segunda maior taxa é dos que afimam não saber informar (26%), 

normalmente por terem comprado a casa já pronta ou por ser alugada. 

 O pequeno de percentual de 8% contou com o auxílio de pedreiro ou mestre de 

obras e, mesmo que algumas edificações possuam até mais de um pavimento 

(imagem 8), houve a responsabilidade técnica de profissionais engenheiros ou 

arquitetos em apenas 2% delas.  

 A arquitetura urbana local então não é planejada, é provinda da necessidade. 

Os  indivíduos constroem o mais rápido possível suas casas, garantindo, pelo menos, 

o direito de habitar em condições melhores se comparado com situações anteriores 

piores, isto é, quando ainda não tinham tido o acesso à propriedade privada 

(SARTÓRIO, 2015). 
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 A autoconstrução preocupa também os profisssionais da área de arquitetura e 

planejamento urbana pela falta de conforto e salubridade nas moradias. Conforme 

observado pela pesquisadora, a falta de um projeto adequado não garantiu nessas 

comunidades conforto térmico adequado, que é proveniente da insolação (ganho 

térmico) e ventilação (perdas térmicas), nos ambientes durante algum período ao 

longo do ano. O conforto térmico torna-se necessário por dois motivos principais: 

sensação agradável e higiene. 

 

Gráfico 18 Auxílio no projeto para construção da residência (n=100) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Imagem 8 Edificações de dois pavimentos 

 

Fonte: da autora (2020) 
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3.3 O SENSO DE PERTENCIMENTO DAS COMUNIDADES DE UNIÃO DA VITÓRIA 

E PORTO UNIÃO 

 

 Com intuito de entender realmente o senso de pertencimento dos moradores 

locais e os motivos por trás dele, os moradores foram entrevistados com questões 

abertas. A primeira delas foi: “o que representa para você este lugar (sentimentos, 

felicidade ou infelicidade....)?”  

De acordo com as respostas dos entrevistados, observa-se que para a grande 

maioria o local representa bons sentimentos, mesmo para aqueles que apontam 

alguns problemas. Abaixo são apresentadas algumas das respostas. 

 

“Felicidade, é muito bom de morar aqui, tranquilo, todo mundo se conhece, 
posso até sair e deixar a casa aberta que os vizinhos sempre cuidam por 
aqui” (ENTREVISTADO 04).  
 

“Só felicidade, nasci aqui nesse bairro” (ENTREVISTADO 24). 
 

“É bom aqui, mas tem enchente, se não fosse por isso eu não ia querer me 
mudar nunca daqui, só que toda vez que o rio enche a gente perde muitas 
coisas, daí é triste, fora isso, só felicidade” (ENTREVISTADO 47). 
 

“Gosto muito de morar aqui, principalmente da tranquilidade e das pessoas, 
vizinhos são muito bons” (ENTREVISTADO 49) . 
 

“É bom demais da conta de morar aqui, apesar da enchente que incomoda 
quando resolve de aparecer, sou feliz aqui” (ENTREVISTADO 68). 
 

“A comunidade aqui é muito boa, não tenho do que reclamar” 
(ENTREVISTADO 89). 
 

“Só felicidade, nasci aqui nesse bairro” (ENTREVISTADO 96). 
 

 

Apesar de poucas, também apareceram respostas que representam 

sentimentos negativos sobre o local de moradia. 

 

“Não gosto de morar aqui, mas é só o que conseguimos no momento, não dá 
pra ficar embaixo da ponte, pelo menos tem um teto em cima da cabeça, fazer 
o que” (ENTREVISTADO 16). 

 

“Representa muita infelicidade, aqui não consigo emprego, não tem como 
ter uma vida decente desse jeito” (ENTREVISTADO 71). 

 



58 

 

 Logo após foi indagado: “Você possui amigos, familiares e outros 

relacionamentos neste lugar?” Contata-se por meio do retorno dos entrevistados que 

além da maior parte deles possuir familiares morando próximo, que os 

relacionamentos com os vizinhos são muito importantes e verdadeiras relações de 

amizade, como demonstra os exemplos de resposta abaixo: 

 

“Sim, tenho muitos amigos aqui, sempre nos reunimos pra tomar chimarrão e 
botar o papo em dia. Meus irmãos e meus filhos moram aqui perto também” 
(ENTREVISTADO 22). 
 

“Sim, a família toda mora aqui na mesma rua, e os outros vizinhos são tudo 
gente muito boa. Aqui um atende o outro quando é preciso” 
(ENTREVISTADO 51). 
 

“Sim, a maior parte da família mora aqui perto e os vizinhos são meus amigos, 
me dou com todo mundo aqui” (ENTREVISTADO 99). 

 

 Segundo Claval (2010), habitar não significa apenas dispor de um lugar onde 

se resguarda da sociedade e onde se viver sozinho ou em família. É também um local 

de encontrar pessoas, de levar uma vida social. A esfera que corresponde ao meio 

mais próximo, aquele dos vizinhos acessíveis nos países de habitar dispersado, ou 

do quarteirão e do bairro nas cidades. 

De acordo com as respostas dos participantes, foi elaborada uma nuvem de 

palavras, sendo que se evidenciam as palavras mais citadas na etapa de trajetória 

profissional dos entrevistados. Infere-se que, quanto maior a palavra, mais vezes ela 

foi citada.   

 

Figura 3 Nuvem de palavras sobre relacionamento familiar e/ou de amizade no local 

 
Fonte: elaborado pela autora (2020) com auxílio do Software Wordclouds (wordclouds.com)  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-22012017000100214#B5
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 O tempo de moradia em um local também é um fator importante quando se 

trata de sentimento de pertença, pois o sentido de pertencimento que enraíza seus 

moradores  é obtido a partir de uma trajetória de vida e vinculações (VARGAS, 2016) 

Ao serem questionados a esse respeito, 61% dos respondentes declarou morar 

há mais de 20 anos ou a vida toda no mesmo lugar. 24% se enquadram na faixa que 

mora de 11 a 20 anos e apenas 15% mora há menos de 10 anos, como apresentado 

no gráfico 19. 

 

Gráfico 19 Tempo que mora na comunidade 

 
Fonte: dados da pesquisa (2020) 

  

Com relação aos motivos de terem ido morar nas comunidades em questão, foi 

perguntado aos entrevistados: Poderia lembrar como e por que você e sua família 

vieram morar neste lugar?  

 Nota-se que dentre os motivos apresentados nas respostas, os que mais 

aparecerem são a busca por qualidade de vida das pessoas que antes moravam no 

interior, as que vieram em busca de tratamento médico para familiares e que foram 

morar no local para sair do aluguel. Abaixo estão apresentados alguns exemplos: 

 

“Nos mudamos pra morar em um lugar melhor, tudo era muito difícil morando 
no interior, só tinha mato, aqui mesmo pegando enchente é muito melhor, 
ainda mais que conseguimos acabar de construir nossa casa, agora ninguém 
tira nós daqui mais” (ENTREVISTADO 05). 
 
“Viemos em busca de melhor qualidade de vida, no interior era tudo muito 
difícil” (ENTREVISTADO 18). 
 

“Devido à doença, aqui como tínhamos parentes morando, eles podiam 
ajudar a cuidar das crianças e conseguíamos sempre atendimento dos 

15%

24%
61%

Até 10 anos

De 11 a 20 anos

Mais de 20 anos/ Vida toda
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médicos mais fácil do que lá no Mato Grosso porque era no interior” 
(ENTREVISTADO 23). 
 

“Viemos pra tentar uma vida melhor, no interior era tudo muito difícil e longe, 
aqui na cidade era mais fácil para as crianças poderem estudar” 
(ENTREVISTADO 34). 
 

“Aqui nós conseguimos comprar a casa e sair do aluguel” (ENTREVISTADO 
48). 
 

“Minha família veio em busca de médicos, meu pai ficou doente” 
(ENTREVISTADO 78). 
 

“Viemos pra cá pra sair do aluguel, aqui o valor da casa era bem mais 
acessível daí conseguimos comprar, quando chove muito que entra água 
incomoda um pouco, mas agora já acostumados com os esquemas de erguer 
as coisas pra não estragarem, temos até um bote” (ENTREVISTADO 82). 

 

Dentre os relatos, alguns moradores contam que por falta de outra opção de 

local para morar, invadiram o lote em que se encontram para construírem suas casas. 

Fato esse que se tornou um problema para o planejamento urbano dos municípios, 

sendo que os locais são áreas de risco e os moradores não demonstram nenhum 

interesse em se mudar. 

 

“Lá em Curitiba era muito perigoso, nossa casa lá estava pra desmoronar e 
interditaram, daí invadimos aqui junto com um monte de gente, daí nós 
construímos aqui, meus irmãos também. Agora depois desses anos todos já 
melhorou muito, não dá pra se queixar de nada, lugar muito bom” 
(ENTREVISTADO 11). 
 
“Não tinha onde morar, daí invadimos aqui e fomos fazendo aos poucos, 
agora não saímos mais, é muito bom” (ENTREVISTADO 79). 
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Imagem 9 Edificação em área de invasão 

 

Fonte: da autora (2020) 

 

 Os resultados da pesquisa corroboram com Freitas (2019), quando o autor 

afirma em seu estudo que a alternativa atual de moradia para as pessoas carentes é 

a ocupação de terrenos periféricos das cidades, cujo valor é baixo. Tal fato é devido 

aos moradores possuírem baixo poder aquisitivo, e sendo assim, não terem condições 

de pagar um aluguel em um bairro estruturado e muito menos adquirir um imóvel nele.  

De acordo com as respostas dos entrevistados, apresenta-se na figura 04 uma 

nuvem de palavras que resume os motivos das pessoas para terem se mudado para 

a comunidade em que vivem hoje.   
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Figura 4 Nuvem de palavras sobre os motivos de terem ido morar na comunidade 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020) com auxílio do Software Wordclouds (wordclouds.com)  

 

 De acordo com o estudo elaborado por Ferraz et al. (2007), felicidade é uma 

emoção básica caracterizada por um estado emocional positivo, com sentimentos de 

bem-estar e de prazer, associados à percepção de sucesso e à compreensão 

coerente e lúcida do mundo. É um fenômeno predominantemente subjetivo, estando 

subordinada mais a traços psicológicos e socioculturais do que a fatores externamente 

determinados. 

 Quando os participantes foram questionados se consideram-se felizes 

morando no lugar atual, o percentual demonstra com clareza a força do sentimento 

de pertencimento local, 93% respondeu que sim, conforme apresentado no gráfico 20. 
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Gráfico 20 Felicidade em morar no local atual 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

 Ainda buscando analisar a existência do sentimento de pertença local, os 

entrevistados foram questionados com a seguinte pergunta: Gostaria de deixar este 

lugar (se mudar para outro lugar)? 

 As respostas majoritariamente demonstram que os indivíduos não possuem 

interesse em se mudar, estão acomodados e contentes com a sua situação atual, 

mesmo que as condições de moradia não sejam ideais, como exemplo imagem 10. 

 

“Não, daqui não saio, daqui ninguém me tira, deixei minhas raízes aqui, criei 
os filhos aqui, não saio mais” (ENTREVISTADO 27). 
 

“Eu não, a gente já é acostumado com o lugar desde criança, sabe de todos 
os problemas mas é feliz aqui. Os filhos moram perto, posso cuidar nos netos, 
ninguém mexe na casa gente, nas outras cidade tem muita violência, a gente 
vê na televisão” (ENTREVISTADO 41). 
 

“Não, aqui é a conquista da nossa vida, fomos melhorando aos poucos, não 
dá pra abandonar aqui” (ENTREVISTADO 63). 
 

“Não, aqui conheço todos os vizinhos, em outro lugar vai saber o tipo que são 
as pessoas” (ENTREVISTADO 82). 
 

“Se mudar pra que? Aqui nós tem de tudo, não chove dentro, os vizinhos 
ajudam quando falta alguma coisa e a cidade é bem boa, se a gente se muda 
tem que começar tudo de novo, não conhece nada nem ninguém, não tenho 
mais idade pra isso” (ENTREVISTADO 91). 
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 Alguns poucos manifestaram interesse em se mudar e foram citados três 

motivos principais para isso: morar em área livre de  enchente, morar mais próximo 

ao litoral e morar em cidade maior, onde seja mais fácil conseguir emprego. 

 

“Sim, pra perto do centro, onde não pegue enchente” 
(ENTREVISTADO 05). 
 
“Sim, se pudesse me mudava hoje mesmo para o litoral, lá é mais fácil 
de conseguir emprego” (ENTREVISTADO 74). 

 

Imagem 10 Condição precária de moradia 

 

Fonte: da autora (2020) 

 

 De acordo com as observações da pesquisadora, além da precariedade 

reclacionada às moradias, infraestrutura e equipamentos urbanos já apontados nos 

itens anteriores, a maior parte dos lotes não é limpo e organizado, raramente sendo 

encontradas residências que possuam calçadas e gramado, como demonstrado nas 

imagens 11 e 12. 
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Imagem 11 Condição de terreno 1 

 

Fonte: da autora (2020) 

 

Imagem 12 Condição de terreno 2 

 

Fonte: da autora (2020) 

 

 Apesar de todos os problemas, os resultados tornam evidentes os bons sentimentos 

da maioria ligados ao local em que vivem, e que a percepção dos moradores contrapõe o que 

é de senso comum por parte dos profissionais da área. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O atual processo de produção do espaço urbano no Brasil se constrói 

reproduzindo as desigualdades, a área urbana cresce e as áreas periféricas, de fato, 

ainda não se constituem enquanto bairros. Na verdade são áreas divididas em lotes 

onde os indivíduos constroem o mais rápido possível suas casas, garantindo, pelo 

menos, o direito de habitar em condições melhores se comparado com situações 

anteriores piores, isto é, quando ainda não tinham tido o acesso à propriedade privada. 

A pesquisa evidencia, nesse sentido, que o pior de tudo para essas pessoas é não ter 

a moradia própria, vivendo de aluguel, em casas de familiares, no interior ou em áreas 

extremamente inconcebíveis para se viver.  

 A expansão das cidades, além da ocupação de áreas impróprias à habitação 

(morros, baixadas, área de alagamento, etc.) exigem, cada vez mais, investimentos 

em infraestrutura e equipamentos públicos, sempre insuficientes, tanto às vistas dos 

urbanistas quanto na percepção dos moradores. Neste contexto, a moradia se revela 

elemento de fundamental importância para a reprodução social. Como demonstraram 

os resultados da pesquisa, esse bem muitas vezes só é acessado via autoconstrução 

e a partir de processos que envolvem a irregularidade na forma da apropriação da 

terra. 

 Esta dissertação, buscou tecer reflexões sobre a arquitetura e a pobreza 

urbana na perspectiva do pertencimento dos sujeitos de comunidades de baixa renda. 

Para atender o proposto, foi conduzida uma pesquisa multimétodos (quali-quanti), 

quanto aos objetivos específicos se caracteriza como um estudo exploratório e 

descritivo e em relação ao seu delineamento, se enquadra como estudo de caso. Os 

sujeitos do estudo foram moradores de áreas precárias dos municípios de União da 

Vitória/PR e Porto União/ SC. Foram aplicados questionários e entrevistados 100 

moradores de comunidades de baixa renda.  

 Os sujeitos participantes, de ambos os gêneros, com idades e estados civis 

diferentes, apresentam de maneira geral baixa escolaridade, desfecho que demonstra 

a relação entre tempo de estudo, baixa renda e também a dificuldade em encontrar 

emprego, haja vista o grande percentual de respondentes desempregados ou 

trabalhando informalmente. Todos esses fatores refletem no padrão de 

autoconstrução das residências, a lógica da elaboração de suas moradias é diversa 
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do senso comum e das regras estipuladas pelo planejamento da cidade, bem como 

dos nexos de outros segmentos sociais, que se adaptam ao local de residência.  

 Mesmo que aos olhos de profissionais da área, do poder público e da parcela 

mais favorecida da população, essa forma de ocupação do espaço não seja 

considerada adequada, percebe-se que os moradores possuem percepções 

contrárias e avaliam de maneira positiva a qualidade de suas residências e da 

comunidade em que se inserem. Tal posição não se reflete de maneira tão ampla 

quando se trata da infraestrutura que lhes é ofertada, o distânciamento das áreas 

nobres reflete também no distânciamento da qualidade dos serviços públicos 

ofertados. 

Como resultados, evidenciou-se que as áreas invadidas, além da precariedade 

habitacional e de infraestrutura, demonstram ainda a necessidade de efetivação de 

políticas sociais e habitacionais. Porém, as soluções mais comuns – a remoção e a 

construção de moradias para a classe popular – não são as mais recomendadas, haja 

vista outros problemas sociais gerados a partir disso. As tentativas de solução de um 

grupo de problemas podem criar uma série de outros, tanto para os habitantes, com 

o dispêndio com o transporte público, por exemplo, pois geralmente os conjuntos 

habitacionais se localizam em regiões distantes da oferta de trabalho, como para o 

poder público com necessidade de criação de nova infraestrutura e novos 

equipamentos urbanos. Outro problema sobre realocar essas famílias tem relação 

com o rompimento dos laços de vizinhança e parentesco. Os resultados desse estudo 

evidenciam a importância desses laços para os moradores. 

 Observou-se, de maneira geral, que para a grande maioria o local representa 

bons sentimentos e que o tempo que habitam o local é um fator importante e 

demonstra o enraízamento dos sujeitos que não demonstram interesse algum em 

deixar o lugar, pelo contrário, possuem afetividade, se sentem felizes e pertencentes 

do local.  

De qualquer forma, o tratamento da precariedade habitacional é além da busca 

por moradia adequada e habitação saudável, uma questão da saúde pública e do 

exercício dos direitos humanos. Ignorar tal questão significa aceitar que pessoas irão 

permanecer sem o exercício pleno do direito humano à moradia adequada, do mesmo 

modo como o direito à localização está associado diretamente ao exercício do Direito 

à Cidade. 
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  Infere-se ainda, que a identidade visual dos locais é única e própria. A 

arquitetura dessas comunidades caracterizadas pela pobreza urbana têm sua 

aparência absolutamente subjetiva, tendo em vista que os indivíduos que lá habitam 

estão satisfeitos e são seus os próprios produtores. Uma das principais características 

que esse estudo permitiu identificar é que a relação desses indivíduos com o espaço 

revela pertencimento e identidade, ainda que seja tecnicamente condenado ou 

pejorativamente traduzido pelas suas possíveis limitações e características de 

precariedade. 

 Enfim, embora este estudo tenha alcançado seus objetivos cabe destacar 

algumas limitações. A principal é relacionada ao receio dos participantes quanto à sua 

remoção do local, mesmo nas áreas que não foram invadidas, pois os moradores 

confundiam o pesquisador acadêmico com o de órgãos públicos. Outro fator limitante 

é relacionado à compreensão dos respondentes quanto as perguntas que lhes eram 

feitas, alguns não compreendiam os termos utilizados, mesmo os simples, como 

pavimentação, gerando assim dificuldades para responder ou a necessidade de 

explicação do aplicador.  

 Sugere-se a realização de estudos nessa área de pesquisa em outros locais e 

tipos de ocupação, de características históricas e socioculturais diversas, de maneira 

a permitir a avaliação do nível de implementação das exigências arquitetônicas e 

urbanísticas e também para compreensão do senso de pertencimento em locais 

distintos.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: Reflexões sobre a arquitetura e a pobreza urbana na perspectiva 

do pertencimento dos sujeitos de comunidades de baixa renda 

Pesquisadora responsável: Bruna Juliana Polsin Guimarães 

Orientadora: Dr.ª Ivanete Schneider Hahn  

Instituição/Departamento: Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e 

Sociedade (mestrado) 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

Esta pesquisa compõe a coleta de dados da dissertação de mestrado da aluna 

Bruna Juliana Polsin Guimarães, regularmente matriculada no curso de Mestrado em 

Desenvolvimento e Sociedade, na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) 

O referido estudo destina-se a tecer reflexões sobre a arquitetura e a pobreza 

urbana na perspectiva do pertencimento dos sujeitos de comunidades de baixa renda. 

Sua participação nesta pesquisa é voluntária e consistirá apenas no 

preenchimento do questionário, respondendo às perguntas formuladas. O 

preenchimento do questionário não representará qualquer risco de ordem física ou 

psicológica a você.  

Queremos informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a preservação 

da identidade das pessoas participantes. Assim, precisamos estar certos de que você 

autoriza que o material e as informações obtidas possam ser publicados em aulas, 

seminários, congressos, palestras ou periódicos científicos (em forma de pesquisa). 

Porém, não deve ser identificado por nome do respondente em qualquer uma das vias 

de publicação ou uso.  

O banco de dados com as respostas ficará sob a propriedade dos 

pesquisadores pertinentes ao estudo e, sob a guarda do mesmo. 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer 

dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com: Profª. 

Drª. Ivanete Schneider Hahn (ivanete@uniarp.edu.br). 

 

Caçador/SC, ___ de _____________ de 2020. 

 



76 

 

Ciente e de acordo com o exposto, eu aceito participar desta pesquisa: 

(   ) Sim 

(   ) Não (não continua respondendo). 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Perfil do respondente: 

 

1. Sexo: 

(     ) Masculino 

(     ) Feminino 

 

2. Idade:  

(     ) Entre 18 e 33 anos (inclusive) 

(     ) Entre 34 e 49 anos (inclusive) 

(     ) Entre 50 e 64 anos (inclusive) 

(     ) 65 anos ou mais 

 

3. Estado Civil: 

(     ) Solteiro(a) 

(     ) Casado(a)/ União Estável 

(     ) Separado(a) / Divorciado(a) 

(     ) Viúvo(a) 

 

4.Escolaridade: 

(     ) Analfabeto 

(     ) Ensino fundamental incompleto 

(     ) Ensino fundamental completo 

(     ) Ensino médio incompleto 

(     ) Ensino médio completo 

(     ) Graduação 

(     ) Pós-Graduação 

 

5. Situação Ocupacional 

(     ) Trabalha (com carteira assinada) 

(     ) Trabalha (informalmente) 

(     ) Pensionista  



78 

 

(     ) Aposentado 

(     ) Desempregado 

 

6. Recebe algum tipo de benefício financeiro oriundo de programa social (como exemplo de 
bolsa família ou afins). 

(     ) Sim 

(     ) Não 

 

7. Faixa de Renda Mensal Familiar 

(     ) Até 1 salário mínimo 

(     ) De 1 a 3 salários mínimos 

(     ) Mais de 3 salários mínimos 

(     ) Sem renda 

 

8. Composição Familiar 

(     ) Apenas cônjuge 

(     ) Cônjuge e filhos 

(     ) Filhos e netos 

(     ) Mora sozinho(a) 

(     ) Outros 

 

9. Situação de moradia 

(     ) Casa própria 

(     ) Casa alugada 

(     ) Outros 

 

Percepção dos respondentes: 

 

10. Sobre a qualidade de sua moradia, você a considera: 

(    ) Ótima 

(    ) Boa 

(    ) Razoável 

(    ) Ruim 

(    ) Péssima 
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11. Sobre o abastecimento de água, você o considera: 

(    ) Ótimo 

(    ) Bom 

(    ) Razoável 

(    ) Ruim 

(    ) Péssimo 

(    ) Não há abastecimento 

 

12. Sobre o fornecimento de energia elétrica, você o considera: 

(    ) Ótimo 

(    ) Bom 

(    ) Razoável 

(    ) Ruim 

(    ) Péssimo 

(    ) Não há fornecimento 

 

13. Sobre a rede de esgoto, você o considera: 

(    ) Ótimo 

(    ) Bom 

(    ) Razoável 

(    ) Ruim 

(    ) Péssimo 

(    ) Não há coleta/tratamento 

 

14. Sobre a pavimentação, você o considera: 

(    ) Ótima 

(    ) Boa 

(    ) Razoável 

(    ) Ruim 

(    ) Péssima 

(    ) Não há pavimentação 
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15. Sobre o acesso ao transporte coletivo, você o considera: 

(    ) Ótima 

(    ) Bom 

(    ) Razoável 

(    ) Ruim 

(    ) Péssimo 

(    ) Não há transporte coletivo próximo 

 

16. Quais equipamentos existem na comunidade? (Pode assinalar mais de uma alternativa) 

(    ) Creche 

(    ) Escola 

(    ) Posto de Saúde 

(    ) Praças/ áreas de lazer 

(    ) Locais para prática de esportes 

(    ) Mercado 

(    ) Farmácia 

(    ) Outros: _____________________________________ 

 

17. Sobre a aparência da sua comunidade, você a considera: 

(    ) Ótima 

(    ) Boa 

(    ) Razoável 

(    ) Ruim 

(    ) Péssima 

 

18. Para construir sua casa, quem auxiliou no projeto: 

(     ) Engenheiro ou arquiteto 

(     ) Pedreiro ou mestre de obras 

(     ) Amigos ou familiares 

(     ) Outros:____________________________________ 

(     ) Não sei dizer/ não se aplica 
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Sentimento pertencimento local dos respondentes: 

 

19. O que representa para você este lugar (sentimentos, felicidade ou infelicidade....)? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

20. Você possui amigos, familiares e outros relacionamentos neste lugar?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

21. Há quantos anos você já mora neste lugar? Onde morou antes? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

22. Poderia lembrar como e por que o você e sua família vieram morar neste lugar? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

23. Você se considera feliz morando neste lugar?  

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

24. Gostaria de deixar este lugar (se mudar para outro lugar)? 

(     ) Sim: para onde gostaria de ir?______________________________________ 

(     ) Não: por que não?_______________________________________________ 

 

25. Você tem alguma dúvida ou sugestão?  

 

Observação do pesquisador: 

- Materiais de construção utilizados; 

- Vegetação na rua; 

- Limpeza e organização do terreno; 

- Existência de muro/ separação entre lotes e rua. 


