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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho teve a intenção de analisar a ocupação urbana e a percepção no sentido de 

satisfação dos beneficiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa II, no Bairro Vila 

Bela, na cidade de Guarapuava-PR, entre 2009 e 2014, ante o desenvolvimento urbano 

ocorrido no período citado. Essa questão é relevante pelo fato de a ocupação urbana ocasionar 

efeitos sociais, econômicos e ambientais significativos, demandando atenção especial por 

gerar um processo de segregação ou inserção social nas áreas envolvidas. O método 

empregado foi a revisão de literatura por meio de autores balizadores dos temas espaço, 

percepção e geografia urbana, bem como a leitura de artigos e trabalhos de pesquisa. Além da 

investigação bibliográfica e método clínico conjuntamente com a observação direta intensiva 

e extensiva, foi aplicado um questionário aos mutuários do programa, buscando conhecer a 

percepção destes no sentido de satisfação enquanto beneficiados. Conclui-se assim, que a 

questão imobiliária necessita ser debatida com mais afinco, para que a ocupação urbana seja 

pautada pela sustentabilidade e minimização dos impactos. Além disso, pode-se constatar 

também que os mutuários encontram-se parcialmente satisfeitos com as moradias adquiridas, 

comprovado pelos mais de 75% dos entrevistados que se dizem satisfeitos, sugerindo, porém, 

adequações para que o programa federal continue abarcando mais famílias de forma saudável 

e equilibrada. 

 

Palavras-Chave: percepção; moradias; condições sociais; ocupação urbana; políticas 

habitacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This study intended to analyze the urban occupation and perception towards satisfaction of the 

beneficiaries of the Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa II in Bairro Vila Bela, in 

Guarapuava-PR, between 2009 and 2014, before the development urban occurred in that 

period. This question is relevant because the urban occupation cause social, economic and 

environmental effects significant, requiring special attention to generate a process of 

segregation and social integration in the areas involved. The method used was a literature 

review through a guide for authors of themes space, perception and urban geography, as well 

as reading articles and research papers. In addition to the literature research, clinical method 

in conjunction with intensive and extensive direct observation, a questionnaire was applied to 

the program borrowers seeking to know their perception towards satisfaction as beneficiaries. 

It follows therefore that the housing issue needs to be debated harder, so that the urban 

settlement is guided by sustainability and minimization of impacts. Moreover, one can also 

see that the borrowers are partially satisfied with the villas acquired, proven by more than 

75% of respondents say they are satisfied, suggesting, however, adjustments to the federal 

program to continue covering more families in order healthy and balanced. 

 

Key words: perception; housing; social conditions; urban occupation; housing policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação nasce das reflexões que surgiram ao longo dos últimos anos ao se 

considerar a expansão urbana na maioria das cidades brasileiras, frente aos modelos propostos 

pelo capitalismo propriamente dito, a chamada especulação imobiliária, ou pelas políticas 

habitacionais propostas pelo governo federal para tentar sanar parte da defasagem 

habitacional brasileira, já que a população continua crescendo acentuadamente. 

Estas considerações partem das observações desses modelos de ocupação do espaço 

urbano que são, na maioria das vezes, questionáveis, pois é certo que pela necessidade de 

habitação de uma população outrora com poucos recursos, que é o caso da população de baixa 

ou média renda, os interesses daqueles que podem e querem se aproveitar de tal situação são 

despertados, seja no âmbito político ou econômico, visualizando em tal situação, um nicho de 

mercado a ser explorado.  

Porém, a situação se agrava quando as populações envolvidas, geralmente pelo sonho 

da casa própria, são engajadas em programas que as levam a determinada segregação social e 

espacial, às quais as mesmas talvez nem percebam. 

Há, nesse cenário, o despertar para se pensar a cidade, o espaço, analisar suas 

características, sua história e sua ocupação, a fim de abrir novos caminhos para o 

entendimento de conceitos da Geografia que possam contemplar, explicar e, ao mesmo tempo, 

ajudar a desvendar maneiras para melhor organizar a ocupação do espaço urbano com 

qualidade de vida e sustentabilidade. 

Mediante o exposto, esta pesquisa estabelece uma reflexão envolvendo a ocupação 

do espaço urbano e o grau de satisfação dos envolvidos no programa habitacional federal de 

nome PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). Sendo assim, há de se 

esperar, que programas habitacionais como este permitam uma ocupação do espaço urbano de 

forma organizada, considerando o impacto que essa modalidade de ocupação ocasiona no 

meio social, ambiental e econômico, como também na perspectiva do bem-estar do ser 

humano, condição muito presente nos debates acerca desse assunto. 

O Programa Minha Casa Minha Vida, desenvolvido pelo Governo Federal em 2009, 

tem como principal objetivo diminuir o déficit habitacional existente no Brasil. Devido à 

grande procura, esse programa resultou na ocupação de diversos espaços urbanos, sendo que 

Maluf et al. (2014, p. 85) indicam que "[...] é essencial encará-lo como fator de alteração e 

definição da morfologia urbana". 
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Essa alteração ocasiona mudanças no ambiente, como também na qualidade de vida 

das pessoas. Observa-se, então, que o Programa Minha Casa Minha Vida repercute de modo 

significativo na sociedade brasileira, principalmente quando considera-se que a casa própria é 

um dos principais anseios da população de baixo e médio poder aquisitivo. 

Para um melhor entendimento do texto, no referencial teórico, foram contemplados 

temas relacionados a ciência, o espaço e a Geografia; o espaço urbano e a cidade; as possíveis 

leituras e percepções do espaço urbano; a concepção de cidade ideal; o espaço urbano e os 

conflitos socioeconômicos; a atuação do Estado, o PMCMV e as suas principais 

características. Na sequência, foi dedicado um capítulo para os materiais e métodos 

empregados na pesquisa. Após essa explanação, foram apresentados os resultados e 

discussões da pesquisa, tendo como foco a contextualização do referido programa e o grau de 

satisfação dos beneficiados; a quantificação e a análise dos dados coletados junto aos 

participantes da pesquisa; e algumas considerações sobre o desenvolvimento do programa na 

cidade de Guarapuava – PR. Por fim, são elencadas as principais conclusões extraídas ao 

longo do curso. 

 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

Esta pesquisa nasceu por meio da observação da dinâmica urbana da maioria das 

cidades brasileiras, em especial na cidade de Guarapuava-PR nos últimos anos, onde se 

percebeu a rapidez dos avanços da cidade nos limites urbanos, com um crescimento 

acelerado, por vezes organizado por outras, desorganizado. E, no caso dos últimos anos, 

impulsionado pelo Programa Minha Casa Minha Vida. 

 Sendo assim, ao vislumbrar essa realidade urbana de crescimento, questiona-se: é 

possível perceber êxito por parte do Governo Federal e Municipal buscando suprir a demanda 

habitacional com qualidade? Como está se dando a expansão e ocupação do espaço urbano do 

ponto de vista das questões sociais? Quem tem se beneficiado, realmente, desses programas 

habitacionais de financiamento? Ou mesmo, qual tem sido o grau de satisfação dos mutuários 

envolvidos, ou mesmo daqueles que trabalham direta ou indiretamente na construção civil, 

para que o Programa Minha Casa Minha Vida seja uma realidade?  

 A partir dessas indagações surge, portanto, a necessidade de aprofundamento das 

observações para um caráter científico de tal realidade, tratando cada agente com suas 

determinadas funções como um ator nessa construção urbana. 
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 Tal desenvolvimento urbano, tanto na cidade de Guarapuava como em outras 

localidades, chama a atenção para a dinâmica complexa, porém funcional, entre os 

empreendedores (construtores ou construtoras), a mão de obra envolvida (vendedores, 

pedreiros, mestres de obra, pintores, serviços públicos, engenheiros, arquitetos, imobiliárias) e 

toda a gama de envolvidos direta ou indiretamente no sistema, inclusive o poder público 

(prefeitura, governo federal), somado aos agentes denominados “beneficiados” pelo programa 

habitacional, que tiveram a oportunidade de adquirir um imóvel próprio. Esses quatro 

elementos – empreendedores/mão de obra/poder público e beneficiados - interagem entre si 

numa velocidade e numa complexidade que torna difícil entender e descrever tamanha trama. 

Mas, com certeza, isso tem sido a alavanca que leva o sistema a funcionar, ora de forma 

saudável, ora com seus problemas, os quais são sanados à medida que surgem, ponto de 

partida, também, para a busca do entendimento dessas relações. 

 Sendo assim, observando toda essa cadeia dinâmica da construção urbana, surge a 

possibilidade e a oportunidade de se estudar tal realidade, buscando uma reflexão sobre o 

programa federal citado, tratando ora as facetas positivas, ora as negativas, ou seja, 

beneficiando ou prejudicando os envolvidos, direta ou indiretamente, ao sistema urbano. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A reflexão acerca da reconstrução e a reinvenção dos espaços urbanos é uma 

preocupação eminente. Torna-se relevante para que a ocupação desses espaços seja efetivada 

de forma sustentável, considerando a preservação do meio ambiente e o bem estar das 

pessoas, bem como a não exploração econômica destas frente a seus anseios e sonhos, para 

que aquilo que seja oferecido durante a venda, neste caso do imóvel, seja o mesmo, ou 

melhor, quando entregue às famílias, sem propaganda enganosa. 

Na verdade, as primeiras observações que deram origem a este estudo, partem de 

verificações e participações indiretas realizadas ao longo dos dez últimos anos, quando, 

devido a uma experiência profissional na área de vendas no ramo da construção civil, foi 

possível iniciar uma reflexão sobre o tema, percebendo claramente a intenção do governo em 

sanar um problema de demanda habitacional, atender às expectativas desta demanda quanto 

ao sonho da casa própria e verificar a habilidade de especuladores em identificar um nicho de 

empreendimentos que poderiam ser bastante rentáveis, gerando, sem a intenção direta, uma 

gama de envolvidos direta ou indiretamente.  
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Nesse caso, tais envolvidos dizem respeito a trabalhadores da construção civil, bem 

como vendedores de lojas de materiais para construção, tintas, veículos de transporte e 

logística, engenheiros, arquitetos, serviços públicos, entre outros, que, talvez, até hoje não 

percebam, mas também fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) ou 

demais programas de financiamento habitacional. 

 Os anseios e sonhos citados anteriormente são facilmente observados no cotidiano dos 

cidadãos. Porém, devido a esse consumo do espaço regido pelo capitalismo desenfreado, 

alterou-se bruscamente a sua dinâmica de ocupação e de uso, pois aqueles espaços outrora 

vazios, como os chamados terrenos “baldios”, tornam-se, atualmente, objeto de valorização 

excessiva por parte do capital especulativo para a construção de casas para o PMCMV ou 

outros empreendimentos urbanos e programas de financiamento habitacional.  

Para essa problemática da demanda por moradia, o governo brasileiro tem 

desenvolvido diversos programas habitacionais e, por consequência, programas de 

financiamento da casa própria. 

Um dos programas do governo federal é o Programa Minha Casa Minha Vida, que tem 

pontos positivos, mas que precisa ser discutido enquanto planejamento urbano e 

governamental, já que as pessoas com seus sonhos pela “casa própria” adentram em 

financiamentos, deveras extensos, sem pensar em quais seriam os valores justos a serem 

pagos por tais alocações. Infelizmente, sentem-se realizadas mesmo, às vezes, sendo 

exploradas. Esse não é um caso só do município de Guarapuava, que é o foco deste projeto, 

mas de muitos municípios em todo o país. Sendo assim, este estudo busca analisar como tem 

ocorrido a ocupação dos espaços urbanos, neste caso, terrenos baldios ou vazios, bem como 

avaliar a valorização exploratória ocorrida. 

 Nesse cenário, a reflexão sobre a questão imobiliária é relevante para que se tenha uma 

visão mais significativa em relação à ocupação dos espaços do município, propiciando que 

haja um nível mínimo de planejamento que contemple a sustentabilidade, oportunizando 

atender outros fatores, como a ocupação racional e justa dos espaços, o atendimento à 

preservação ambiental e o bem-estar dos cidadãos. 

Num primeiro momento, optou-se por uma pesquisa quantitativa, objetivando 

conhecer o número de residências envolvidas no programa por meio de informações junto a 

órgãos, como a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Secretaria de Habitação e Urbanismo do 

município e Caixa Econômica Federal. Buscaram-se dados numéricos sobre o programa, ou 

seja, quantas famílias participam dessas linhas de crédito na cidade de Guarapuava. Percebeu-
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se, no entanto, que não existem relatórios específicos sobre o tema que denunciem e 

evidenciem esses números.  

Julgou-se necessário, então, o levantamento de campo in loco, ou seja, visitando cada 

uma das residências para obtenção de informações objetivas, como será descrito nos próximos 

parágrafos. E, em relação ao PMCMV, devido às dificuldades de detectar e delimitar todas as 

obras dentro do município, tomou-se como ação estratégica delimitar apenas um bairro. 

O bairro indicado foi o Vila Bela, o qual, segundo dados e informações fornecidas 

pelo Departamento de Aprovação de Projetos da  Prefeitura Municipal de Guarapuava, foi o 

bairro que mais obteve projetos de construção civil aprovados e, por consequência, o que mais 

possui empreendimentos voltados ao referido programa.  

 

1.3 HIPÓTESE 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida tem sido uma proposta viável na ocupação do 

espaço urbano do Bairro Vila Bela – cidade de Guarapuava-PR, promovendo satisfação aos 

beneficiados, qualidade de vida e desenvolvimento urbano organizados? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral  

Analisar a ocupação urbana e a percepção no sentido de satisfação dos beneficiados 

pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa II, no Bairro Vila Bela, na cidade de 

Guarapuava-PR, entre os anos de 2009 e 2014. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Analisar a ocupação do espaço urbano do Bairro Vila Bela e sua devida valorização 

imobiliária abordando, ainda, a qualidade tanto do programa habitacional quanto da ocupação 

desse espaço urbano; 

- Discutir a situação de satisfação ou insatisfação dos beneficiados pelo PMCMV ao 

receberem seus imóveis; 

- Pontuar e discutir as várias faces dos programas de financiamento habitacionais 

disponibilizados pelo governo atual, em especial o Programa Federal Minha Casa Minha 

Vida, bem como outras linhas de crédito viabilizadas por bancos privados; 
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- Mensurar o crescimento aproximado no número de edificações residenciais 

econômicas entre os anos de 2009 e 2014 na cidade de Guarapuava e, mais especificamente, 

no Bairro Vila Bela, discutindo a influência dos programas habitacionais em tal ocupação 

urbana. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

2.1 A CIÊNCIA, O ESPAÇO E A GEOGRAFIA 

 

A discussão em relação aos conceitos e programas para uma ocupação do espaço 

urbano de forma organizada envolve o reconhecimento da importância da ciência, que pode e 

deve ser o ponto de partida para tais reflexões. Ela tem sido o ancoradouro para o 

desenvolvimento da humanidade, tanto para beneficiar a sociedade melhorando sua qualidade 

de vida, quanto para a confecção de ferramentas com o fim de sustentar determinado poder 

sobre as nações menos favorecidas. 

Segundo Gerardi (1981) entende-se por ciência um método de estudo, ou seja, um 

processo no qual se constrói, passo a passo, um modelo de realidade, supervisionado e 

manejável. O mesmo autor, ainda, afirma que o conhecimento da ciência que praticamos e da 

realidade que nos cerca é o ponto de partida para a identificação de problemas que mereçam a 

preocupação do Geógrafo. Sendo assim, estudar como se dá a organização do espaço urbano 

é, verdadeiramente, uma forma de entendê-lo e, talvez, manuseá-lo com ferramentas que 

possam gerar uma determinada influência positiva nessa ocupação, outrora desorganizada e 

desenfreada, na maioria das vezes. 

A ciência pode contribuir pensando o espaço, pensando o urbano, reinventando, 

reorganizando, redistribuindo. Essas podem ser as novas propostas para um novo 

desenvolvimento ou, até mesmo, frente a um otimismo nacionalista, para uma reforma 

urbana.  

Gerardi (1981) afirma que problemas merecem solução e esta é a busca da Ciência, 

que não parte para essa investigação às escuras. O cientista deve estabelecer estratégias de 

ação que orientem a pesquisa e não dispersem esforços em direções díspares, principalmente 

quando se diz respeito à produção e entendimento do espaço. 

O espaço é o reflexo e a melhor impressão da realidade da sociedade, sendo a melhor 

fonte de dados para se entender as relações que aí se dão, alvo da ciência, enquanto procura 

desvendar os mistérios do urbano e de sua organização. O espaço é entendido como o local 

onde a natureza se dá, onde esta se permite existir; onde a sociedade, hoje dita desenvolvida, 

inicialmente se instalou e modificou. A Geografia, a partir daí, traz à tona a relação que a 

sociedade trava com este mesmo espaço. 

O espaço, segundo Santos (2008) é um verdadeiro campo de forças cuja aceleração é 

desigual, já que a evolução e transformação espacial não se fazem de forma idêntica em todos 



20 

 

os lugares; a cidade é a projeção da sociedade sobre o terreno e o espaço é um testemunho 

desta relação. É certo que o futuro reserva surpresas, frente a desenfreada evolução das 

cidades e todas as relações que essas comportam, como relacionamentos, negócios, empresas, 

poder público, segurança, mobilidade e tantas outras esferas, entre elas a moradia.  

Daí a importância da Geografia como ferramenta para o entendimento do espaço e da 

cidade, pois como Gerardi (1981) descreve, entendemos por Geografia, de forma ampla e 

dentro do variado quadro conceitual disponível, a área do conhecimento que se preocupa com 

a análise dos processos de organização socioambiental relacionados à uma perspectiva 

espacial. E, no caso Brasil, essa sociedade que se projeta no espaço recebe influências das 

mais variadas, dentre elas do seu processo histórico e de suas forças políticas tradicionais, em 

meio a outras tantas forças, que influenciaram e ainda influenciam em seu desenvolvimento. 

Mas, agora, um “acordar acadêmico” e social, motivado pelas mudanças sociais, instiga as 

possibilidades novas de se pensar o urbano. 

Santos (2008) afirma que a representação que nós fazemos do físico muda de acordo 

com as épocas, com o nível de progresso científico atingido. Nenhuma verdade no mundo 

físico é definitiva e ainda menos o é no domínio social. Sendo assim, o que se vê na 

organização espacial das cidades, dos bairros e outras esferas, é o resultado de determinado 

tempo histórico-espacial refletido no físico e, a qualquer momento, tudo pode ser mudado e 

reinventado. 

Para entender melhor, Santos (2008), ainda afirma que o espaço é o espaço de todos 

os tempos e o espaço tal como hoje se apresenta diante de nós: nosso espaço, espaço de nosso 

tempo, assim são as cidades, um momento na história, representada por uma determinada 

organização espaço-temporal, que ao longo do tempo mudou e, certamente mudará, inclusive 

durante a elaboração deste texto. Pode-se dizer, também, que esse espaço é um verdadeiro 

campo de forças cuja aceleração é desigual. Daí porque a evolução espacial não se faz de 

forma idêntica em todos os lugares, atesta o mesmo autor. 

Um problema é que os espaços urbanos disponíveis foram sendo adquiridos por um 

número relativamente pequeno de proprietários sem qualquer critério previamente, a não ser 

pelo critério do capital, o que Moreira (1994), muito bem destacou, assegurando que o 

processo do trabalho é uma relação homem-meio apontada para o lucro pela via da produção 

de mercadorias de baixo custo. Sendo assim, a relação é de predação, ou seja, no mundo 

capitalista a relação é como na natureza, pela lei do mais forte (dos mais ricos), predador-

presa.  
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Existe certamente uma articulação entre todos os envolvidos na organização do 

espaço urbano. A articulação pode ser menos visível, como indica Corrêa (1989), 

manifestando-se por meio de relações espaciais envolvendo decisões e investimentos de 

capital e, envolvendo ainda, a prática do poder e da ideologia. Porém, mesmo sendo menos 

visível é, com certeza, perceptível. E, para este mesmo autor, o espaço urbano, especialmente 

o da cidade capitalista, é profundamente desigual e também mutável. 

Com tal dinâmica, o resultado é, com certeza e por consequência, a inflação do 

mercado imobiliário, sendo que, conforme pontuam Heck, Alves e Pereira (2012, p. 6), os 

imóveis urbanos tornaram-se “[...] uma mercadoria muito cara, encontrando-se na maioria dos 

casos nas mãos de poucos proprietários, que decidem se pretendem ou não disponibilizá-las 

no mercado para venda”. 

Romano (2007, p. 3), endossa que  

 

[...] o cidadão, de um ator com direitos que lhe garantiam o benefício das políticas e 

serviços que davam acesso a esses bens, transforma-se em consumidor dos novos 

bens públicos privatizados. Os direitos dos cidadãos, no melhor dos casos, ficam 

reduzidos a opções de consumo. Sendo assim, o espaço rural e urbano passam a ser 

produtos a serem consumidos e não apenas desfrutados, manipulados por interesses 

especulativos na maioria das vezes. 

 

Parafraseando Pintaudi (2010), o espaço antes produzido como obra, agora é 

produto, ou seja, alguém em algum momento enxerga o espaço produzido ou não, como algo 

de que se pode tirar proveito financeiro. 

 

2.2 O ESPAÇO URBANO E A CIDADE 

 

Ao se falar em espaço urbano, outro conceito deve ser abordado: a cidade. Segundo 

Santos (2008), a cidade é um sistema vivo, complexo e podemos estudar e analisar sua 

anatomia e sua composição da mesma forma que em qualquer outro sistema vivo. Assim 

sendo, a complexidade de relações homem/homem e homem/meio que se faz nas cidades são, 

no mínimo, interessantes e delicadas, trazendo a necessidade de se refletir, calcular, planejar e 

aplicar métodos para interferir e tornar melhor a qualidade de vida de todos os envolvidos. 

Para Lefebvre (2001), as cidades são centros de vida social e política onde se 

acumulam não apenas as riquezas como, também, os conhecimentos, as técnicas e as obras 

(obras de arte, monumentos); o autor ainda cita que se pode definir como sociedade urbana a 

realidade social que nasce à nossa volta, a representação da sociedade aplicada no espaço; 
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onde o espaço, de acordo com Santos (2008), passa a ser o testemunho, a concretização dos 

efeitos e do trabalho da sociedade nele inserida. 

A repartição da população em camadas com acentuadas diferenças de renda, de 

consumo, de nível de vida, faz com que em um mesmo espaço apareça uma variedade de 

resultados relacionados aos diferentes aspectos da realidade social, afirma Santos (2008). 

Além disso, à medida que a história se desenrola, os grupos humanos sucessivos se 

relacionam a um quadro natural já modificado, ou seja, a cidade apenas reproduz ou utiliza-se 

dos equipamentos e da disposição desses no espaço para vivenciar suas experiências, sem 

refletir o porquê de tal disposição espacial.  

Há casos nos quais as cidades são fruto de um planejamento urbano mais refinado, e, 

ao mesmo tempo, há casos em que a evolução do urbano se dá de forma menos organizada, 

indicando que não há uma padronização da ocupação desse espaço no país, ocorrendo, em 

algumas situações, de forma desordenada e sem qualquer critério urbanístico.  

Loboda e Miyazaki (2012) destacam que em muitas cidades médias observa-se uma 

tendência à expansão territorial urbana, principalmente por meio da implantação de novos 

loteamentos descontínuos em relação ao tecido urbano consolidado, o que merece uma 

reflexão mais aguçada por parte de alguns autores como Borges (2013), em seu estudo no 

município de Águas Lindas de Goiás, no Condomínio Doce Lar, que mostra-se surpresa 

excesso de procura por um empreendimento caro, longe de muitos serviços, numa região 

periférica ao centro da cidade e, ainda, com uma dívida de pelo menos trinta anos. O principal 

motivo que leva as pessoas a comprarem residências às vezes distantes do centros urbanos é a 

oportunidade de realizar o “sonho da casa própria”, termo esse até mesmo com apelo 

midiático, porém real. 

Frente ao exposto, temas como moradia e habitação são palavras de ordem para 

sociedades que querem se desenvolver de forma saudável, do ponto de vista da urbanização. 

Segundo Lefebvre (2001), a crise da cidade é mundial, não um fenômeno estritamente 

brasileiro por natureza; no mundo todo a busca pelas cidades saudáveis é uma constante, e 

quase utópica, vontade da sociedade reflexiva. 

 Existem distinções na concepção das cidades, ou mesmo do urbanismo, e este último 

se dá mediante o pensamento de três tipos de indivíduos: o urbanismo dos homens de boa 

vontade (arquitetos, escritores), que pensam a cidade sem tantos interesses, mas sim pelo 

simples fato de pertencer a algo maior, estar inserido em; o urbanismo dos administradores, 

ligados ao setor público (estatal), que deveria ser científico, porém que não hesita em pensar a 

cidade dando lugar aos carros, às comunicações, às informações ascendentes e descendentes; 
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e o urbanismo dos promotores de vendas, que nada ocultam, visando apenas o mercado, ou 

seja, o lucro, conforme afirma Lefebvre (2001). E é na convergência desses projetos que se 

concentram, portanto, os maiores perigos, pois se apresenta politicamente o problema da 

sociedade urbana, traduzida em situações como ocupações desordenadas, condições de 

moradia insalubres e construções irregulares em áreas de proteção ambiental (LOBODA; 

MIYAZAKI, 2012). 

Em contribuição bastante importante, Lefebvre (2001) afirma, ainda, que os 

contrastes entre a riqueza e a pobreza, os conflitos entre os poderosos e os oprimidos não 

impedem nem o apego à cidade, nem a contribuição ativa para a beleza da obra. No contexto 

urbano, as lutas de facções, de grupos, de classes, reforçam o sentimento de pertencer, sendo 

que os cidadãos, dentro de suas realidades, se assim pode-se dizer, dentro de seus próprios 

mundos, fazem de suas experiências, crescimento e transmitem para seus familiares tais 

aprendizados, gerando um sentimento ainda maior de fazer parte de algo mais grandioso. 

Neste caso, enraizando ainda mais suas vivências e sua história e, assim, construindo a 

história local urbana. 

Cabe ressaltar que as cidades precisam ser pensadas a ponto de criarem moradias 

dignas, que tragam consigo oportunidades de uma vida melhor, de acordo com Moura (2014), 

para quem “morar” não significa apenas ocupar determinado espaço. É necessário que a 

moradia assegure uma condição de vivência, dotada de infraestrutura e acesso a equipamentos 

coletivos, contrariando qualquer padrão de segregação. E, Lefebvre (2001) destaca os mais 

conhecidos objetos, dentre os elementos do sistema urbano, que são a água, a eletricidade, o 

gás, que não deixam de se fazer acompanhar pelo carro, pela televisão, utensílios de plástico, 

mobiliário moderno, o que comporta novas exigências no que diz respeito aos serviços.  

Segundo Lefebvre (2001), entre os elementos do sistema de valores, indicamos os 

lazeres ao modo urbano (danças, canções), os costumes, a rápida adoção das modas que vêm 

da cidade. Além disso, as preocupações com a segurança, as exigências de uma previsão 

referente ao futuro. Em suma, uma racionalidade divulgada pela cidade. Esse fato revela que 

todos os cidadãos constroem o espaço urbano segundo suas vivências individuais ou 

coletivas, materializando a história no tempo e no espaço.  

Surgem, então, reflexões quanto ao futuro da cidade, indagando se o melhor é deixar 

que o tecido (das cidades) prolifere espontaneamente ou se é conveniente capturar essa força, 

orientando essa vida estranha, selvagem e fictícia ao mesmo tempo, direcionando para alvos 

que se acreditem serem melhores, pensamentos estes expressos por Lefebvre (2001). 
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Torna-se difícil entender as cidades, de um modo geral, e Guarapuava não foge a esta 

regra. Panerai (2006) cita, sabiamente, que há uma dificuldade em ler a cidade atual, confusa 

diante de uma situação que não corresponde mais às nossas referências, ou seja, os tecidos 

urbanos desenvolvem-se em velocidades heterogêneas; as pessoas portam-se diferentemente 

dos costumes antigos. O que antes era uma prática normal, hoje tornou-se banal ou 

desnecessária e, assim, dá-se o novo modelo urbano e seu crescimento. 

Percebem-se ativamente, como aponta Lefebvre (2001), classes ou frações de classes 

dirigentes, que possuem o capital (os meio de produção) e que geram não apenas o emprego 

econômico do capital e os investimentos produtivos como, também, a sociedade inteira, com 

o emprego de uma parte das riquezas produzidas na cultura, na arte, no conhecimento, na 

ideologia.  

Ao lado, ou antes, diante dos grupos sociais dominantes (classes e frações de 

classes), existe a classe operária: o proletariado, ele mesmo dividido em camadas, em grupos 

parciais, em tendências diversas, segundo os ramos da indústria; as tradições locais e/ou 

nacionais, também construindo sua história e organizando o espaço segundo seus interesses. 

Ainda segundo Lefebvre (2001), toda a formação urbana conheceu uma ascensão, um 

“apogeu e um declínio”, o que no caso desta pesquisa resta identificar, no caso de 

Guarapuava, qual seria o momento atual.  

Para tanto, deve-se então buscar uma leitura perceptiva da realidade urbana em que 

se encontra o município de Guarapuava-PR e conforme bem explicita Panerai (2006), o que se 

deve é contemplar a cidade como um espetáculo, como uma paisagem que se estende diante 

de nós, algo único, pitoresco e que muito depende do olhar de cada um. 

 

2.3 O URBANO, LEITURAS E PERCEPÇÕES 

 

Um ser humano percebe o mundo simultaneamente por intermédio de todos os seus 

sentidos, o que permite então compreender a cidade por meio de diversas leituras e 

interpretações e segundo vários pontos de vista, positivos ou negativos, permitindo-se, assim, 

a leitura da cidade ou das cidades. Como aponta Tuan (1980), cada pessoa vê o que quer ou o 

que lhe interessa ver. 

Sim, lê-se a cidade porque ela se escreve, porque ela foi escrita, por meio de um 

conjunto de signos, significados, como afirma Lefebvre (2001) trazendo uma analogia entre 

uma cidade e um livro: o livro por si só, não é nada se não for lido, ou mesmo relido, para que 

se chegue até sua leitura crítica, até a clareza de suas mazelas ou de suas riquezas; essa é a 
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leitura da cidade e do espaço urbano. Seguindo a mesma ideia, a cidade emite e recebe 

mensagens, conforme o tempo e os pontos de vista de quem a observa. 

É necessário adentrar no universo de cada cidade, da rotina de cada cidadão para que 

se compreenda, pelo menos parcialmente, como se dá a organização do espaço. Sendo assim, 

Souza (2013) define os chamados pensamentos de sobrevoo (pensée de survol), ou seja, 

considerar as sociedades e seus espaços a partir de uma visão de sobrevoo implica analisá-las 

do alto e à distância. E entendê-las sem adentrar as suas casas, sem mergulhar em seu 

cotidiano, sem sentir os odores da pobreza, sem ouvir os sons do desespero ou os gritos de 

libertação.  Buscar saber, pelo menos parte, do que pensam as pessoas envolvidas nos projetos 

de habitação recentes, em especial o Programa Minha Casa Minha Vida, é um desafio, já que 

cada indivíduo enxerga o mundo segundo seu ponto de vista, cada um vê o mundo que o 

rodeia de uma forma. 

Para Souza (2013), os planejadores urbanos a serviço da administração estatal 

utilizam-se de um vocabulário cujo conteúdo, muitíssimo raramente, é objeto de qualquer 

reflexão, sobretudo de natureza crítica; tem-se geralmente uma pobre amostra das ideias e 

emoções, dos desejos e aspirações, dos sons e ruídos, da luz e das sombras, dos conflitos e 

dramas que envolvem o dia a dia de um grupo social, pois como bem afirma, a diferença entre 

o remédio e o veneno está na dose, ou seja, o que em algum momento seria a solução do 

problema da demanda habitacional, em alguns casos gera outros problemas sociais que 

merecem ser debatidos. 

Frente a tais reflexões, Oliveira (2013) ressalta o que Lefebvre já afirmava: que todo 

cidadão deve ter o direito à cidade, direito à informação, direito à expressão, direito à cultura, 

direito à identidade na diferença, direito à autogestão e direito aos serviços urbanos de 

qualidade. Porém, de antemão, já se observa que o cidadão encontra-se privado de boa parte 

desses direitos. Ainda segundo Oliveira (2013), cada sociedade cria uma imagem de cidadania 

ideal que serve como referência e medida das realizações sociais. 

Nos últimos anos, uma nova tendência tem sido percebida na estruturação das 

cidades e do espaço urbano: um resgate de suas memórias por intermédio da revitalização de 

espaços antigos, buscando remeter ao passado, mas ligando-o ao presente e, como afirma 

Abreu (2010), a busca da identidade dos lugares tão alardeada nos dias de hoje, tem sido 

fundamentalmente uma busca por raízes, uma busca do passado. Para o autor, a memória é 

uma categoria biológica/psicológica que diz respeito à capacidade de armazenagem e 

conservação de informações e a cidade é uma das aderências que ligam indivíduos, famílias e 

grupos sociais entre si.  
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Descoberto isso, há uma valorização do antigo para explicar e dar significado ao 

novo, esclarecendo e dando novas leituras da cidade para as sociedades atuais. Sposito (2010) 

denuncia que se percebe uma falta do sentimento de pertencimento por parte de muitos 

indivíduos não havendo, portanto, a chamada valorização do espaço. 

Para Lefebvre (2001), a teoria da cidade como sistema de significações tende para 

uma ideologia. Ela aceita passivamente a do consumo dirigido, consumindo tanto signos 

quanto objetos, signos de felicidade, da satisfação, do poder, da riqueza, da ciência, da 

técnica, entre outros. Há, também, a fala e a língua da cidade: as suas particularidades que são 

expressas nas conversas, nos gestos, nas roupas e nos empregos das palavras pelos habitantes. 

Finalmente, existe a escrita da cidade, aquilo que se inscreve e se prescreve em seus muros, na 

disposição dos lugares e no seu encadeamento. Em suma, o emprego do tempo na cidade 

pelos habitantes desta.  

A sociedade, ao produzir-se, o faz no espaço determinado, ressalta Carlos (2010), 

como condição de sua existência, mas por intermédio dessa ação, ela também produz, 

consequentemente, um espaço que lhe é próprio e que, portanto, tem uma dimensão histórica 

com especificidades ao longo do tempo e nas diferentes escalas e lugares do globo. Autores 

como Milton Santos defendem que o espaço conta a história da sociedade ao longo do tempo. 

Segundo Sposito (2013), o espaço da vida de cada um tem papel relevante na 

determinação das formas de ação e apropriação do espaço urbano: em que área da cidade 

mora, onde trabalha ou estuda, que percursos diários realiza, que tempo precisa dispor para 

efetivá-los; cada cidadão é um universo diferente, com sonhos, anseios e rotinas 

diferenciadas.  

No campo fenomenológico, o lugar é entendido, como já sublinhado na introdução, 

como um fenômeno da experiência humana, afirma Serpa (2010). No entanto, por que não 

acrescentar aqui o espaço urbano como um fenômeno desta experiência tão complexa, já que 

como este próprio autor ressalta, é certo que o espaço não pode mais ser visto apenas a partir 

do que está localizado e se tal conceito vai muito mais além? Daí a importância de se “pensar, 

ler e reler o urbano”. 

Segundo Tuan (1980), a superfície da Terra é variada do ponto de vista de suas 

formas e relações homem/homem ou homem/ambiente. Mesmo um conhecimento casual de 

sua geografia física e a abundância de formas de vida, muito nos diz, mas são muito variadas 

as maneiras como as pessoas percebem e avaliam essa superfície. Duas pessoas não veem a 

mesma realidade, por isso, a visão de quem planeja é uma, do político eleito pelo povo que 

aprova os projetos de lei sobre demanda habitacional é outra e para o morador que compra ou 
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usufrui desses projetos habitacionais, a percepção vai muito mais além, nada compreensível 

se for apenas pela visão de sobrevoo.  

É relevante então adentrar, mesmo que parcialmente, nas mazelas de cada família 

envolvida, buscando resgatar e compreender pelo menos um pouco de qual é a sua realização 

pessoal participando como ator e agente direto do Programa Minha Casa Minha Vida. 

Tuan (1980), ainda ressalta que pode-se ver, através da janela de um ônibus com ar 

condicionado, que a favela é feia e indesejável, mas o quão ela é indesejável atinge-se com 

pungente força somente quando se abre a janela e se recebe uma lufada dos esgotos 

pestilentos. Uma pessoa que simplesmente vê é um espectador, um observador, alguém que 

não está envolvido com a cena. É preciso participar para entender melhor. Segundo o mesmo 

autor, apesar das pessoas viverem na mesma cidade, no mesmo bairro, ainda assim percebem 

mundos diferentes. 

Quanto aos prejuízos sociais possíveis de percepção, Borges (2013) cita em seu 

trabalho que há uma grande disparidade entre o imaginário das famílias que aderiram ao 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e a realidade, reveladas por meio da 

estruturação do bairro e no discurso dos moradores, que discorrem acerca da frustração 

ocorrida quando receberam os imóveis do programa, pois esperavam por algo que lhes foi 

enganoso; esperavam uma melhor qualidade de vida como lhes foi proposta antes de 

assinarem seus contratos. Depois, perceberam dificuldades que hoje os remetem ao apelo de 

que foram lesados em alguns de seus direitos quanto à cidade. 

 

2.4 A BUSCA PELA CIDADE IDEAL 

 

Em conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1996, o Habitat II foi 

o último de uma série de conferências que moldaram a agenda global de desenvolvimento 

para os anos seguintes (RODRIGUES, 2013). Essa conferência produziu um Plano de Ação 

Global, a Agenda Habitat, que fornece diretrizes para a criação de assentamentos humanos 

sustentáveis durante o século XXI, tendo em conta a sua relação com o meio ambiente, 

direitos humanos, desenvolvimento social, direitos das mulheres, questões demográficas e 

outros apêndices. Percebe-se, porém, que tais afirmações passaram a integrar o imaginário 

social até hoje firmado. Em um dos parágrafos iniciais do preâmbulo da Agenda Habitat para 

os Municípios, traduzida por Fernandes (2003, p.17), afirma-se que 

[...] o propósito da segunda Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos 

Humanos (Habitat II) é abordar dois temas de igual importância global: "Moradia 

Adequada para Todos" e "Desenvolvimento de Assentamentos Humanos 
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Sustentáveis em um Mundo em Urbanização". Os seres humanos estão no centro das 

preocupações com o desenvolvimento sustentável, incluindo moradia adequada para 

todos e assentamentos humanos sustentáveis
1
. 

 

 

O item 21 traz que a Agenda Habitat é uma convocação mundial para ação em todos 

os níveis. Ela oferece, dentro de uma estrutura de metas, princípios e compromissos, uma 

visão positiva dos assentamentos humanos sustentáveis – onde todos possuam um lar 

adequado, um meio ambiente sadio e seguro, serviços básicos e empregos produtivos e 

escolhidos livremente. A Agenda Habitat guiará todos os esforços para transformar essa visão 

em realidade. Porém, sabe-se que tal objetivo está muito longe de realização, mesmo sendo a 

visão positiva como citada no texto, há aí que se considerar uma quase utopia, pois ainda há 

desafios. Todavia, ninguém deve deixar de “sonhar”, pois foram os sonhadores que moldaram 

o mundo com suas ideias, por vezes, incompreendidas.  

De acordo com Rodrigues (2013), a propriedade da terra, elemento fundamental para 

pensar a cidade e o urbano, desaparece na Agenda Habitat II. O destaque passa a ser o meio 

ambiente, ocultando os processos sociais por imposição dos agentes definidores e 

determinantes – Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional – nos quais a hegemonia 

neoliberal é predominante. Isso também é preocupante, pois a sustentabilidade é necessária 

segundo o ponto de vista do meio ambiente, mas também deve ser refletida quanto à 

propriedade da terra, do espaço urbano e, principalmente, da qualidade de vida dos principais 

envolvidos no que diz respeito a todos os seus direitos, já citados anteriormente pelas 

afirmações de Lefebvre e outros autores. 

Cada cidade é uma história, apresenta uma roupagem, uma identidade, e Guarapuava 

traz consigo, também, essa essência valiosa, dotada de signos deslumbrantes e memórias 

pitorescas. Para Lefebvre (2001), ao mesmo tempo em que é lugar de encontros, convergência 

de comunicações e das informações, o urbano torna-se aquilo que ele sempre foi: lugar do 

desejo, desequilíbrio permanente, sede da dissolução das normalidades e coações, momento 

do lúdico e do imprevisível. Carlos (2013) ainda bem argumenta que a história de um povo é 

inseparável da região em que ele habita, pois é no espaço que há o registro deste povo. 

Mas ao longo tempo, em vias de globalização, as memórias e a tranquilidade da 

cidade têm sido substituídas por rotinas ágeis e, até mesmo, quase frenéticas. Lefebvre (2001) 

sugere que basta abrir os olhos para compreender a vida cotidiana daquele que corre de sua 

moradia para a estação próxima ou distante, para o metrô superlotado, para o escritório ou 

para a fábrica; para retornar à tarde pelo mesmo caminho e voltar para casa, a fim de 

                                                 
1
 AGENDA HABITAT II, 1996, Preâmbulo, cap. I, p. 17 – item 02. 
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recuperar as forças para recomeçar tudo no dia seguinte. O quadro dessa miséria generalizada 

não poderia deixar de se fazer acompanhar pelo quadro das satisfações que a dissimulam e 

que se tornam os meios de elidi-la e de evadir-se dela. 

É notório que mudanças positivas e negativas ocorrem no urbano e como elucida 

Frattari (2009), ao transformar a paisagem das cidades, os mecanismos de segurança dos 

cidadãos também afetam a vivência do urbano, modificando hábitos, gestos, trajetos, tolhendo 

o acesso a espaços públicos como praças e parques e, por fim, rompendo a comunicação entre 

as pessoas, levando-as fecharem-se mais em suas residências, não aproveitando os espaços 

públicos devidamente e frequentemente. 

A globalidade citada na obra de Lefebvre (2001), assim reencontrada, é o espaço 

formalizado da patologia social. E, se a classe operária se cala, se não age, quer 

espontaneamente, quer por meio da mediação de seus representantes e mandatários 

institucionais, a segregação continuará com resultados em círculo vicioso. Daí a importância 

mais uma vez de se pensar o urbano, direcionar o crescimento por vias pelas quais a qualidade 

de vida de todos os envolvidos seja uma premissa para este presente século. 

De acordo com Corrêa (1989, p.7), 

 

[...] o espaço de uma grande cidade capitalista constitui-se, em um primeiro 

momento de sua apreensão, no conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre 

si. Tais usos definem áreas, como o centro da cidade, local de concentração de 

atividades comerciais, de serviços e de gestão, áreas industriais, áreas residenciais 

distintas em termos de formação e conteúdo social, de lazer e, entre outras, aquelas 

de reserva para futura expansão. Este complexo conjunto de usos da terra é, em 

realidade, a organização espacial da cidade, ou simplesmente, o espaço urbano, que 

aparece assim como espaço fragmentado. 

 

Ainda segundo Corrêa (1989), os interesses de cada personagem ou agente na 

organização do espaço urbano é uma mistura material e imaterial, ao mesmo tempo perfeita e 

imperfeita perfeita, pois constrói a cidade de uma forma ou de outra; imperfeita porque nunca 

se sabe por quais caminhos determinadas ações levarão ao crescimento, se são os caminhos da 

igualdade e da qualidade de vida para todos ou pelo menos para a maioria, ou se, 

conscientemente ou inconscientemente, trarão danos à sociedade de um modo geral, devido às 

medidas que trazem benefício apenas a uma parcela bastante fragmentada da sociedade, em 

especial, aqueles que detêm o capital e o poder. 

A organização espacial é igual ao arranjo espacial, configuração espacial, estrutura 

territorial e espaço socialmente produzido, afirma Corrêa (1989). É o conjunto de objetos ou 

formas espaciais criados pelo homem ao longo da História – campos, caminhos, minas, dutos, 

fábricas, lojas, habitações, templos, cidade, rede urbana, etc. – dispostos sobre a superfície da 
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Terra. É a natureza transformada pelo trabalho social, de acordo com as possibilidades 

concretas que cada sociedade tem de transformá-la e que derivam do desenvolvimento das 

forças produtivas e das relações sociais de produção. Cada sociedade organiza o seu espaço 

segundo uma lógica que lhe é inerente, segundo sua cultura, seus interesses e seus objetivos 

sociais. É isso que faz o espaço urbano ser o que é: complexo e, ao mesmo tempo, subjetivo. 

Há uma construção inacabada no urbano, variável e conflituosa, afirma Brandão
2
 

(2007 apud GÓMEZ; FAVARO, 2012, p. 41), destacando que o território não é uma variável 

de análise, um dado da realidade ou um sítio fixado. É uma construção social, por natureza 

conflituosa; uma produção coletiva, dinâmica, multidimensional, com trajetória histórica em 

aberto, sem tempo pré-determinado para terminar sua dinâmica; o urbano é mutável e 

indefinido. 

Corrêa (1989, p. 7) ainda aponta que 

 

[...] o espaço urbano é simultaneamente fragmentado e articulado: cada uma de suas 

partes mantém relações espaciais com as demais, ainda que de intensidade muito 

variável. Estas relações manifestam-se empiricamente através de fluxos de veículos 

e de pessoas associados às operações de carga e descarga de mercadorias, aos 

deslocamentos quotidianos entre as áreas residenciais e os diversos locais de 

trabalho, aos deslocamentos menos frequentes para compras no centro da cidade ou 

nas lojas do bairro, às visitas aos parentes e amigos, e às idas ao cinema, culto 

religioso, praia e parques. 

 

Beneficiando-se das palavras de Corrêa (1989), é esse emaranhado de relações que 

gera o resultado urbano, o reflexo da sociedade e todo o seu dinamismo; suas relações, sua 

linguagem, sua fala e, como citado anteriormente, sua identidade.  

Porém, as relações no urbano têm sido mudadas ao passar dos anos e, até mesmo as 

características das novas moradias, têm mudado. Como ressaltam Pasquini e Oliveira (2014), 

percebem-se mudanças de hábitos nas famílias, a começar pela sua estrutura, pois o número 

de indivíduos que moram na mesma casa começa a diminuir. Estes fatores refletem nas 

construções das casas, pois estas também apresentam um número menor de cômodos e, cada 

vez mais, estes cômodos possuem menor espaço, o que pode até mesmo justificar as casas de 

pequeno porte apresentadas pelos programas habitacionais oferecidos pelo governo brasileiro. 

Para Corrêa (1989) é certo que o espaço urbano é um reflexo da sociedade. Reflexo 

de ações que se realizam no presente como, também, daquelas que se realizaram no passado e 

que deixaram suas marcas impressas nas formas espaciais do presente. O espaço da cidade é 

                                                 
2
 BRANDÃO, C. Territórios com classes sociais, conflitos, decisões e poder. In: ORTEGA, A. C.; NIEMEYER 

FILHO, A. (Org.). Desenvolvimento territorial, segurança alimentar e economia solidária. Campinas: 

Alínea, 2007.  
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assim; é, também, o cenário e o objeto das lutas sociais, pois estes visam, afinal de contas, o 

direito à cidade, à cidadania plena e igual para todos. Todavia, o direito à cidade passa a ser 

quase uma utopia frente à sociedade de consumo capitalista a que estamos inseridos.  

 

2.5 O ESPAÇO URBANO E OS CONFLITOS SOCIOECONÔMICOS 

 

Mas quem são os verdadeiros agentes que modelam e organizam o espaço urbano? 

Quem são os agentes sociais que fazem e refazem a cidade? Que estratégias e ações concretas 

desempenham no processo de fazer e refazer a cidade? Corrêa (1989) explica que são os 

proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais, os proprietários 

fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e, os grupos sociais excluídos, sendo este 

último o de maior proporção e o que menos tem voz ativa em tal dinâmica.  

Para Corrêa (1989), grandes proprietários industriais e das grandes empresas 

comerciais são, em razão da dimensão de suas atividades, grandes consumidores de espaço; 

consumidores aqui citados, no sentido de vislumbrar o espaço como um produto, uma 

mercadoria, a qual pode ser comprada, agregado determinado valor e vendida com fins 

lucrativos, como fomento para a especulação imobiliária. Corrêa (1989), ainda afirma que não 

podem ficar de fora outros agentes como bancos, companhias de seguros, empreiteiras, 

empresas ferroviárias e de bondes, fábricas têxteis, firmas comerciais e de serviços, 

proprietários fundiários, grupos de previdência privada, grupos sociais excluídos, indivíduos 

com investimentos e ordens religiosas, pois participam, alguns há muito tempo, em maior ou 

menor intensidade, do processo de produção do espaço.  

A ação desses agentes sociais – seja expressando tipos ideais puros ou 

desdobramento funcional de longa ou curta duração – está inserida no processo de produção, 

circulação e consumo de riquezas no interior de uma sociedade que se caracteriza por ser 

social e espacialmente diferenciada, o que torna o espaço das cidades cada vez mais complexo 

do ponto de vista de sua leitura. 

Para Alves (2013), cidades e metrópoles levam à homogeneização de espaços, de um 

lado, fortificados, onde as classes mais abastadas vivem procurando se isolar dos perigos 

urbanos, e de outro, marcados pelo predomínio de uma população de baixos ou pouquíssimos 

recursos financeiros, e tal isolamento não deixa de ser um tipo de segregação; para a autora 

condomínios fechados, exemplos bastante comuns da sociedade atual promovem o que muitos 

chamam de autossegregação.  
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Percebe-se que alguns termos utilizados pela mídia ou pela literatura convencional 

não condizem com seus reais conceitos utilizados, um deles é “periferia”; para Alves (2013), 

essa associação de “periferia” com áreas distantes dos centros e população de baixa renda se 

generaliza de tal forma que bairros distantes, mas compostos por populações abastadas, 

passam a não ser considerados “periferia”, reiteradamente designados como condomínios 

fechados.  

Segundo Alves (2013), por periferia designavam-se as áreas nos limites da 

urbanização paulista, onde predominavam os loteamentos com unidades de pequenas 

dimensões (muitas vezes não mais de 50 m²), com falta de quase todo tipo de equipamentos 

sociais (hospitais, escolas, creches) e de infraestrutura (pavimentação, água encanada, energia 

elétrica), acompanhada de dificuldades de mobilidade (precariedade dos transportes públicos), 

com predominância de população de baixa renda, normalmente migrantes vindos de todas as 

partes do país. Atualmente não é isso que se vê, pois mesmo distantes dos centros das cidades, 

populações abastadas buscam a tranquilidade da periferia para melhorar sua qualidade de 

vida; observa-se que neste caso, poucos utilizam o termo “periferia”, e sim bairro nobre. 

Despontam assim, situações que merecem reflexões mais apuradas, ou seja, 

mecanismos que dêem suporte a uma melhor qualidade de vida aos usuários e beneficiados 

por programas habitacionais, mecanismos como mobilidade urbana, como afirmam Loboda e 

Miyazaki (2012) pensar a mobilidade urbana é, portanto, pensar sobre como se organizam os 

usos e as ocupações na cidade, enquanto totalidade, com intuito de garantir o acesso das 

pessoas aos bens e aos serviços que ela oferece (locais de trabalho, escolas, hospitais, igrejas e 

santuários, praças, parques e outros espaços públicos), atendendo direta ou indiretamente à 

sociedade como um todo, sem acepção de pessoas segundo. 

Desse modo, Alves (2010, p. 119) denuncia 

 

[...] criam-se e valorizam-se espaços para moradia, lazer e turismo a partir da 

exploração da proximidade às áreas verdes e/ou aos parques contemplativos e às 

unidades de conservação ambiental, atribuindo à natureza a condição de mercadoria, 

junto à qual se vendem características de um ritmo de vida que tende ao 

desaparecimento na metrópole: a tranquilidade, o ar puro (agora um bem raro), a 

segurança e a beleza, todos postos em oposição à vida metropolitana. 

 

Dessa forma, percebe-se que as áreas consideradas unidades de conservação, ou seja, 

espaços para preserva ou conservar a natureza, bem como áreas de mananciais, encostas, 

parques arborizados, legalizadas ou não, tornam-se mais uma vez atributos para vender um 

produto chamado espaço urbano. 



33 

 

Em suma, Carlos (2013) observa que hoje se exige o desvendamento da sociedade 

em que vivemos, imersa em contradições que eclodem em conflitos sociais, econômicos e 

revelam, hoje, a necessidade de uma crítica ao capital e às sempre renovadas formas de 

realização do lucro, bem como às novas formas de alienação e submissão do indivíduo, ao 

plano da realização da acumulação, bem como ao empobrecimento do humano, preso ao 

universo das coisas orientadoras das necessidades que se encontram travestidas em desejos 

saciados no plano do consumo. 

Em importante afirmação, Corrêa (1989) diz que a classe dominante ou uma de suas 

frações, segrega os outros grupos sociais na medida em que controla o mercado de terras, a 

incorporação imobiliária e a construção, direcionando seletivamente a localização dos demais 

grupos sociais no espaço urbano. Indiretamente atua através do Estado, sendo que as cidades 

brasileiras, incluindo neste caso Guarapuava não é exceção, mas apenas mais um exemplo de 

como se controla tamanho processo de organização da cidade. 

Para Corrêa (1989), os proprietários de terras atuam no sentido de obterem a maior 

renda fundiária de suas propriedades, interessando-se em que estas tenham uso o mais 

remunerador possível, especialmente uso comercial ou residencial de status. Estão 

particularmente interessados na conversão da terra rural em terra urbana, ou seja, têm 

interesse na expansão do espaço da cidade na medida em que a terra urbana é mais valorizada 

que a rural. Isso significa que estão fundamentalmente interessados no valor da troca da terra 

e não no seu valor de uso. Os proprietários fundiários podem então exercer pressões junto ao 

Estado, especialmente na instância municipal, visando interferir no processo de definição das 

leis de uso do solo e do zoneamento urbano, mesmo que as utilizem a seu favor ou a favor de 

seus interesses.  

Afirma Carlos (2010) que, considerada em sua totalidade, a acumulação tende a 

produzir uma racionalidade homogeneizante, inerente ao processo que se realiza produzindo 

não só objetos/mercadorias, mas também a divisão e organização do trabalho, modelos de 

comportamento e valores e representações que induzem ao consumo, revelando-se 

norteadores da vida cotidiana. 

No pensamento de Oliveira (2013), a glorificação do consumo se acompanha da 

diminuição gradativa de outras sensibilidades, pois o indivíduo vai inconscientemente 

desenvolvendo uma determinada alienação, perdendo valores que para a sociedade ética, são 

os de maior valoração. 

É certo que no Brasil e no mundo, existe uma defasagem habitacional, como se vê 

nas favelas ou ditas “comunidades” do Rio de Janeiro e São Paulo, fruto de histórias diversas 
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com conflitos de interesses, onde sempre o maior domina o menor, os mais fortes se 

sobrepõem sobre os mais fracos, o que não é surpresa ou novidade para aqueles que observam 

tais desigualdades e assistem ao mecanismo ou dinamismo quase canibal humano.  

Mesmo assim, existem possibilidades de aproveitar os espaços urbanos vazios de 

forma saudável conforme aponta Carvalho, Schuett e Patrício (2014, p. 4), por meio de 

estratégias previstas nos Planos Diretores que podem ser usadas pelo poder público a fim de 

aproveitar terrenos mais bem localizados. Como exemplo, podemos citar a demarcação da 

Zona de Especial Interesse Social (ZEIS) e o Parcelamento, Edificação ou Utilização 

Compulsórios (PEUC), através dos quais a Prefeitura pode obrigar ao proprietário de um 

imóvel a fazer melhor uso de sua localização para coibir a ociosidade de terrenos, dotados de 

infraestrutura.  

Outro exemplo citado por Carvalho, Schuett e Patrício (2014, p. 4) é o IPTU 

Progressivo, que pode ser usado como um instrumento de punição para o terreno urbano 

pouco ou não aproveitado, porém neste caso sempre devendo ser discutido com todas as 

partes envolvidas, já que o direito de propriedade traz uma diversidade de opiniões sobre o 

que se fazer em determinado espaço. 

Segundo Rodrigues (2013), a estabilidade do trabalhador foi trocada pela 

instabilidade nas relações de trabalho, contando com a distante possibilidade de comprar um 

imóvel financiável em 25 anos (uma vida de trabalho). A finalidade precípua foi permitir a 

continuidade de acumulação do capital, fragilizar as relações de trabalho e as lutas de 

trabalhadores, impondo a ideologia da casa própria. Para muitos um sonho realizado, para 

outros, uma decepção praticamente impossível de revogar. 

Seria possível haver produção de habitações para os grupos de baixa renda desde que 

sejam rentáveis para alguém, como é afirmado na obra de Corrêa (1989). De acordo com o 

autor, só serão rentáveis se forem super ocupadas por várias famílias ou por várias pessoas 

solteiras que alugam um imóvel ou um cômodo; rentáveis se a qualidade da construção for 

péssima; ou mesmo, rentáveis quando se verificar enorme escassez de habitações, elevando os 

preços a níveis insuportáveis; esses são alguns dos problemas que a sociedade capitalista está 

exposta. 

Mesmo frente ao exposto, existem percepções positivas quanto a moradia e o 

conjunto habitacional evidenciado pelo estudo de Moreira, Silveira e Reis (2012), mostrando 

que os beneficiados por programas habitacionais encontram-se satisfeitos pela moradia e ao 

mesmo tempo descontentes com os bairros e vizinhos do entorno destes empreendimentos, e, 

para Corrêa (1989), a existência de uma demanda solvável saturada e de uma não solvável 
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insatisfeita explica o interesse do capital imobiliário em obter ajuda do Estado, de modo a 

permitir e tornar viável a construção de residências para as camadas populares: créditos para 

os promotores imobiliários, facilidades para desapropriação de terras, e créditos para os 

futuros moradores. 

O Estado não é neutro, afirma Corrêa (1989), mas é como se fosse uma instituição 

que governasse de acordo com uma racionalidade fundamentada nos princípios de equilíbrio 

social, econômico e espacial, pairando acima das classes sociais e de seus conflitos. Sua ação 

é marcada pelos conflitos de interesses dos diferentes membros da sociedade de classes, bem 

como das alianças entre eles. O autor ainda ressalta que o Estado capitalista desempenha 

múltiplos papéis em relação à produção do espaço. Essa multiplicidade decorre do fato de o 

Estado constituir uma arena na qual diferentes interesses e conflitos se enfrentam. 

 

2.6 A FUNÇÃO DO ESTADO E O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

O mesmo Estado tende a privilegiar os interesses daquele segmento ou segmentos da 

classe dominante que, a cada momento, estão no poder, sendo sempre beneficiada a lógica do 

capitalismo selvagem. Sendo assim, o Estado capitalista cria mecanismos que levam à 

segregação residencial, sendo esta tanto referente às camadas humildes ou mesmo as camadas 

mais abastadas, se assim observarem-se os condomínios de luxo, já que o mesmo autor afirma 

que segregação residencial se refere à separação espacial entre as diferentes classes sociais 

fragmentadas. 

Por outro lado, a dinâmica espacial da segregação, observa Corrêa (1989), gerou 

novos bairros habitados pelos grupos sociais de alto status. Estes grupos constituem a 

demanda solvável para o capital imobiliário, a eles interessando produzir novos bairros 

dotados de novos valores de uso, de novas amenidades. Reproduz-se assim, através de novas 

formas, novas áreas sociais, segregadas e dotadas de novos estilos de vida, ou seja, a própria 

sociedade se reinventa a cada momento histórico, criando estes novos estilos de vida, a 

exemplo dos bairros nobres ou comunidades humildes bastante organizadas, envolvendo até 

mesmo chefes do tráfico, como é o caso de comunidades do Rio de Janeiro ou São Paulo. 

Para amenizar pelo menos os problemas da defasagem habitacional, o governo 

brasileiro implantou certos programas habitacionais ao longo da história, os quais tiveram 

várias limitações, mas que, cada um à sua época, foram marcos de desenvolvimento 

habitacional, que até hoje perduram. 
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Segundo estudo realizado através da parceria Governo Federal e Caixa Econômica 

Federal, intitulado Estudo de Demanda Habitacional, conforme indicação de Ramos e 

Cardoso (2011), a primeira iniciativa brasileira de criação de uma política habitacional de 

abrangência nacional foi em 1964, com a lei n° 4.380/64, a qual instituiu o Sistema Financeiro 

de Habitação – SFH, o Banco Nacional de Habitação – BNH.  A partir de então o governo 

brasileiro passa a ter atribuições de formular a política de habitação nacional, coordenando 

ações públicas e privadas para estimular a construção e o financiamento para aquisição de 

habitações de interesse social. Segundo o mesmo estudo realizado pela Caixa Econômica 

Federal (2011, p. 9) 

 
[...] a política habitacional executada pelo BNH teve por objetivo viabilizar o acesso 

à moradia aos diferentes estratos sociais, com foco nas famílias de baixa e média 

renda. Foi financiada com recursos do SFH provenientes do Sistema Brasileiro de 

Poupança  e Empréstimo e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

Porém a crise econômica iniciada no final dos anos 70 provocou inflação, 

desemprego, queda dos níveis salariais o que gerou um forte desequilíbrio no SFH 

em decorrência das seguidas alterações nas regras de correção monetária, dentre 

outros fatores. Tal cenário resultou na extinção do BNH, pelo Decreto-Lei 2.291/86, 

de novembro de 1986. (Caixa Econômica Federal, 2011, p. 9).  

 

É certo e quase lógico, que tamanha crise econômica, a pressão populacional, o 

desemprego e outros fatores forçaram famílias de menor renda a buscar por conta própria 

alternativas precárias de moradia, o que por consequência, acelerou o processo de favelização, 

ocupação de áreas de risco e ocupações irregulares, além disso, tal somatória configurou-se 

nos atuais problemas urbanos brasileiros. Pelo que se percebe, pouco se fez para o 

atendimento das necessidades habitacionais no Brasil, no período de 1986 a 2002, segundo se 

observa a realidade política, social e econômica ao longo desse tempo. 

Em 2003, criou-se o Ministério das Cidades e em 2004 deu-se a aprovação da 

Política Nacional de Habitação – PNH, quando a defasagem habitacional passa a ser 

novamente refletida e discutida.  

Segundo Borges (2013, p. 53),  

 
[...] o direito à cidade (e à moradia) é o direito de se disputar outras formas de 

apropriação do espaço urbano que subordinem a lógica mercantil às necessidades e 

desejos da maioria dos seus usuários e que reafirmem a cidade como força geradora 

de conflito social, dessa forma privilegia-se a política da cidade em detrimento de 

sua função econômica no processo de acumulação. A cidade é produto e produtora 

de conflito e assim sendo, nossos aglomerados urbanos devem ser apreendidos como 

cidade, apesar da pouca visibilidade na esfera pública dos conflitos em curso, 

especialmente as disputas no campo habitacional. 

 

Para a autora, a moradia é direito de todos, o que é certo, porém não é o que se vê, já 

que o oportunismo também se faz presente em tal dinâmica. Mas é em 2008, em reação à crise 
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financeira internacional, que o Governo resolve tomar medidas para manter o ritmo de 

crescimento econômico do país, estimulando o setor da construção civil, quando é concebido 

um dos programas habitacionais denominado Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, 

operado pela Caixa Econômica Federal. 

Segundo o Estudo de Demanda Habitacional, citado por Ramos e Cardoso (2011), o 

PMCMV promove a construção de novas unidades habitacionais voltadas às camadas da 

população com menor renda, concedendo expressivos subsídios, principalmente para a faixa 

de 0 a 3 salários mínimos
3
.  

Conforme explicam Santos e Duarte (2010, p. 15), o Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV), instituído pela Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, é um dos 

desdobramentos do Plano Nacional de Habitação (PLANHAB), que é parte do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Lula. Segundo o Ministério das Cidades, o 

PLANHAB pretende orientar o planejamento das ações públicas e privadas com o objetivo de 

melhor direcionar os recursos existentes e aqueles a serem mobilizados para o enfrentamento 

das necessidades habitacionais do país.  

Além disso, deverão ser criadas as condições para ampliar a atuação do setor privado 

e mobilizar os movimentos sociais para contribuir na superação do déficit habitacional. 

Pretende, portanto, ser um instrumento de política para dar efetividade a um direito social, o 

direito à moradia. Mas, ao ser incluído entre as ações do PAC, passou a estar cada vez mais 

identificado com um plano de apoio à construção civil, com grande repercussão no setor e 

consequente incremento das relações negociais, resultando em aumento de oferta e de preços 

dos imóveis.  

São programas habitacionais como este que se tornam ferramentas do poder público 

e privado para sanar a demanda habitacional no Brasil, conforme apontam Ramos e Cardoso 

(2011) afirmando que o PMCMV apresenta-se como um meio para aliviar a falta de moradias 

para as famílias de baixa renda. Porém, os valores dos subsídios concedidos, os recursos 

próprios que as famílias têm que desembolsar para dar como entrada nos financiamentos, os 

altos custos de produção, a baixa renda bruta familiar e o valor do aluguel pago pelos que não 

têm casa própria são fatores que dificultam a produção e a aquisição de moradias por parte 

das famílias que têm renda bruta até três salários mínimos, uma vez que os valores máximos 

calculados para as prestações quase sempre são insuficientes para se adquirir ou construir o 

                                                 
3
 Salário Mínimo fixado por Lei através do Decreto 12.382/2011 no valor de R$ 545,00. 
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imóvel pretendido no valor e prazos máximos estabelecidos pelo programa, daí a importância 

da reflexão, crítica e melhor planejamento político-econômico. 

É a partir de tal programa, que relativa contribuição para o aquecimento da 

construção civil se fez presente, e como afirma D’Amico (2011), tal programa é mais uma 

tentativa de política pública para solucionar os problemas habitacionais do país e promover o 

desenvolvimento econômico. Tal programa foi valorizado pela sociedade pela capacidade de 

oportunizar moradia à grande parte da população, tendo em vista o aumento exponencial da 

população urbana nas quatro últimas décadas; segundo estimativas do IBGE, a população 

brasileira cresceu em mais de 20 milhões de habitantes apenas nos últimos quinze anos. 

Junto à oportunidade de habitação, vieram também oportunidades de emprego, já que 

houve também crescimento na construção civil e nas atividades a ela correlacionadas. 

A partir de 2007, o setor imobiliário apresentou um crescimento vertiginoso. O 

aquecimento da economia propiciou um desenvolvimento do setor como há muito não se 

via. Foram gerados aproximadamente 177.000 novos postos de trabalho. Comparando com 

outros setores da cadeia produtiva esse número significa quase o dobro dos índices alcançados 

por setores importantes, como por exemplo: comércio, indústria e serviço. É inegável a 

importância do setor para a economia brasileira (TEIXEIRA, 2013). 

Muitas empresas e profissionais do setor imobiliário estão investindo em capacitação 

contínua, acompanhando as tendências e usando novas tecnologias em sua gestão empresarial. 

Estes últimos anos estão diretamente relacionados com suprir a necessidade de 

aperfeiçoamento das organizações vinculadas ao setor, assim como o treinamento e 

capacitação de sua mão de obra. Há quem diga que são mais de 3 milhões de trabalhadores 

envolvidos diretamente na construção civil, sem falar de forma indireta, no que diz respeito a 

corretores de imóveis, transportes, indústrias de matérias para construção e outros segmentos, 

movimentando a economia de forma bastante satisfatória (MORAIS, 2013).  

Porém, em alguns momentos, tal aceleração traz prejuízos que devem também ser 

avaliados: prejuízos sociais, ambientais, econômicos, que ganham espaço e às vezes ainda 

passam despercebidos; a exemplo, os muitos lugares aprovados para loteamentos que não são 

sustentáveis do ponto de vista ambiental, ou mesmo, que se encontram fora do quadro urbano 

dos municípios e ainda necessitam de infraestrutura como rede de energia, coleta de esgoto e 

lixo, água tratada, áreas de lazer, áreas verdes, espaços de convivência, ruas estreitas, entre 

outros tantos problemas aqui não mencionados, mas que como dito, devem ser debatidos e 

observados no que diz respeito à gestão do espaço urbano e incorporados ao Plano Diretor 
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para que possam ser abordados de forma planejada, conferindo uma orientação para a 

ocupação racional deste espaço. 

Quanto aos prejuízos sociais, Borges (2013) observa que há uma grande disparidade 

entre o imaginário das famílias que aderiram ao PMCMV e a realidade, revelados por meio da 

estruturação do bairro e no discurso dos moradores, que discorrem acerca da frustração 

ocorrida quando receberam os imóveis, sendo estes, geralmente distantes de serviços básicos, 

como transporte público, escola, saúde e demais serviços, o que expressa nitidamente a 

segregação ocorrida na maioria dos locais onde o programa foi posto em prática. A mesma 

autora ainda afirma que os condomínios são uma forma de enclave regional e dessa forma, 

contribuem negativamente para a sociedade como um todo, dada a segregação e alienação 

social que promovem. 

Segundo Santos (2008), a sociedade se transforma em espaço, por meio de sua 

redistribuição sobre as formas geográficas, e isto ela o faz em benefício de alguns e em 

detrimento da maioria; ela também o faz para separar os homens entre si, atribuindo-lhes um 

pedaço de espaço segundo um valor comercial, e o espaço-mercadoria vai aos consumidores 

como uma função de seu poder de compra. O estudo do espaço exige que se reconheçam os 

agentes dessa obra, o lugar que cabe a cada um, seja como organizador da produção e dono 

dos meios de produção, seja como fornecedor de trabalho. 

Para melhor entendimento do programa PMCMV Faixa I e Faixa II, julgou-se 

necessário abordar previamente dados e informações relevantes de cada um dos segmentos, 

para um melhor entendimento de suas características e do seu público alvo, a começar pelo 

PMCMV – Faixa I, conforme será explanado a seguir. 

 

2.6.1 Contextualização do PMCMV – Faixa I 

 

 O objetivo do PMCMV – Faixa I é atender mutuários considerados de baixa renda, ou 

seja, segundo a Caixa Econômica Federal e os critérios estabelecidos, são indivíduos com 

renda menor que R$ 1.600,00 mensais, os quais estejam devidamente empregados e tenham 

comprovação dessa renda. 

 Pela ineficácia da possibilidade de apenas um método conseguir abarcar toda a 

proposta de pesquisa, outros procedimentos foram adotados e serão descritos a seguir, 

buscando abranger a complexidade a que se refere a proposta deste, querendo nesta fase, 

mensurar, analisar e conhecer como se encontra a qualidade de vida dos beneficiados pelos 

programas habitacionais nos últimos anos, proposta esta bastante embaraçosa e subjetiva.  
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O Programa desenvolvido pelo governo federal denominado Programa Minha Casa 

Minha Vida – PMCMV, operado pela Caixa Econômica Federal, é um projeto que diz 

respeito à construção de casas e apartamentos em condições satisfatórias às famílias 

empregadas, com o sonho de possuir uma casa ou apartamento próprios, tendo a possibilidade 

de se desvencilhar do aluguel do imóvel onde outrora reside. 

Segundo o estudo de Demanda Habitacional (2011) desenvolvido pela Caixa 

Econômica Federal, o PMCMV promove a construção de novas unidades habitacionais 

voltadas às camadas da população com menor renda, concedendo expressivos subsídios, 

principalmente para a faixa de 0 a 3 salários mínimos.  

Com base no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, o PMCMV, tem como 

meta reduzir o déficit habitacional brasileiro, um dos problemas mais crônicos do país. A 

meta do programa, que entrou em sua segunda fase (2011-2014), é construir dois milhões de 

unidades habitacionais, das quais 60% voltadas para famílias de baixa renda. Em 2010, após 

um ano de atividade, o Minha Casa Minha Vida atingiu a meta inicial de um milhão de 

contratações. 

          O programa, segundo o PAC, na área urbana é dividido por 3 faixas de renda mensal: 

até R$ 1.600,00 (Faixa I), até R$ 3.100,00 (Faixa II) e até R$ 5.000,00 (Faixa III). Na área 

rural, as faixas de renda são anuais: até R$ 15 mil (Faixa I), até R$ 30 mil (Faixa II) e até R$ 

60 mil (Faixa III). Além da construção das unidades habitacionais propriamente ditas (Minha 

Casa, Minha Vida), fazem parte desse eixo as áreas do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo (SBPE) e Urbanização de Assentamentos Precários. 

Num primeiro momento, optou-se por uma pesquisa quantitativa, buscando conhecer 

o número de residências envolvidas no programa através de informações junto a órgãos como 

a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Secretaria de Habitação e Urbanismo do município, 

Caixa Econômica Federal. Buscaram-se dados numéricos sobre o programa, ou seja, quantas 

famílias participam dessas linhas de crédito no município de Guarapuava. Percebeu-se, no 

entanto, que não existem relatórios específicos sobre o tema que denunciem e evidenciem 

estes números.  

Julgou-se necessário então o levantamento de campo in loco, ou seja, visitando cada 

uma das residências, para obtenção de informações objetivas, como será descrito nos 

próximos parágrafos; em relação ao PMCMV Faixa II, devido às dificuldades de detectar e 

delimitar todas as obras dentro do município, tomou-se como ação estratégica delimitar 

apenas um bairro. 
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O bairro indicado foi o Vila Bela, o qual, segundo dados e informações fornecidas 

pelo Departamento de Aprovação de Projetos da  Prefeitura Municipal de Guarapuava, foi o 

bairro que mais obteve projetos de construção civil aprovados, e por consequência, o que mais 

possui empreendimentos voltados ao PMCMV- Faixa 02, conforme demonstra a figura 10, 

elaborada depois da primeira pesquisa em campo, apenas para identificação de residências 

beneficiadas pelo citado programa federal. 

Essa faixa surgiu na perspectiva de atender as famílias de menor poder aquisitivo, 

propiciando o acesso ao imóvel próprio, resultando também na diminuição do déficit 

habitacional no país. Com a intenção de melhor atender esses núcleos familiares, o referido 

programa foi desenvolvido tendo como eixos principais, segundo Milano (2013): 

a) Flexibilização das regras para o uso dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço visando à aquisição de um imóvel, voltado especificamente à moradia; 

b) Diminuição dos riscos de inadimplência, com a constituição de um Fundo 

Garantidor de Habitação, que permite o acesso a recursos para pagamento das 

prestações, propiciando a redução da taxa de juros no financiamento do imóvel; 

c) Concessão de subsídios diretos para as famílias de baixa renda. 

A definição desses eixos propiciou a criação de mecanismos de incentivo à aquisição 

da casa própria, sendo que, inicialmente, na Faixa I, eram previstos a construção de 400.000 

unidades. 

A fotografia 1 apresenta um exemplo de moradia situada na Faixa I do referido 

programa habitacional. 



42 

 

Fotografia 1 – Conjunto Habitacional Faixa I - PMCMV 

 

Fonte: Piasecki, J. S. (2015). 

 

A construção dos conjuntos habitacionais da Faixa I procura garantir uma moradia 

com um mínimo de conforto, sendo destacada a necessidade de urbanização no entorno das 

edificações. Duarte e Figueiredo (2015, p. 291) indicam que o PMCMV institui como 

diretrizes urbanísticas: 

 

[...] precisa respeitar o plano diretor, quando existente; prever a adequação ambiental 

do projeto; criar a infraestrutura básica que inclua vias de acesso, iluminação 

pública, saneamento básico e drenagem de águas pluviais; viabilizar ligações 

domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica; implantação ou de 

ampliação dos equipamentos e serviços públicos de educação, saúde, lazer e 

transporte; instalação de sistema de aquecimento solar nas unidades habitacionais; 

acessibilidade a portadores de necessidades especiais. 

 

A definição dessas diretrizes indicam a intenção de conferir aos mutuários uma 

infraestrutura condizente com suas necessidades, realçando uma nova condição de vida, pois 

os beneficiários, em especial, da Faixa I, são os que moravam em áreas de riscos, em 

invasões, loteamentos clandestinos e residências improvisadas. 

Outro aspecto a ser considerado é que os eixos principais propiciaram um nível de 

segurança maior para a participação de empresas na construção e comercialização de 

residências. Nesse sentido, esse programa, ao mesmo tempo em que atendia um objetivo 



43 

 

social (o acesso à casa própria), contribuía para o crescimento do setor de construção civil no 

país. 

Houve, na percepção de Dias (2012, p. 46), um fomento significativo para o setor de 

construção civil no país, que engloba a indústria e o comércio de materiais de construção e 

serviços, como também a elevação da mão-de-obra contratada para fazer frente à demanda 

estimulada pelo referido programa, indicando que “[...] a habitação passava, então, à linha de 

frente dos programas sociais com a estratégia de manter elevada a atividade econômica”. 

 A escolha pelo setor da construção civil não foi aleatória, mas resultado da percepção 

de que é a responsável pela contratação de grande quantidade de mão-de-obra, sobretudo de 

pouca qualificação nos quadros funcionais que desempenham funções básicas na edificação 

de imóveis. 

 Nesse contexto, Gonçalves Júnior et al. (2014) realça que, ao longo do 

desenvolvimento do programa, a tendência é a criação de 7 milhões de empregos e um 

impacto econômico estimado em 6% do PIB (tendo como referência o ano de 2010, que foi de 

R$ 3,675 trilhões). 

 No que se refere à satisfação dos mutuários do PMCMV, em pesquisa conduzida pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2014), a nota média foi de 8,77, sendo que, 

no Paraná, o índice alcançado foi de 8,85. Esse nível de satisfação foi constatado também em 

relação à percepção do aumento do bem estar, que, em nível nacional, foi de 8,62 e no Paraná 

atingiu o patamar de 8,38.  

 O mapa constante na figura 1 apresenta a distribuição territorial do PMCMV em 

Guarapuava. 
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De acordo com a Faixa I, os empreendimentos realizados no município de 

Guarapuava, segundo dados fornecidos pela Engenheira Civil Valéria Lustosa de Siqueira, 

responsável pelo Departamento de Aprovação de Projetos da Prefeitura Municipal de 

Guarapuava, baseada nos registros de informações do sistema de dados do município em 08 

de outubro de 2014, dizem respeito a pequenos blocos, com prédios de quatro andares e 

quatro apartamentos por andar com, no mínimo 36 metros quadrados, e pelo menos dois 

quartos, seguindo os padrões do Programa Federal, sendo distribuídos no município conforme 

segue: 

- Residencial São José, com 64 unidades na Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 

2296, no Bairro Aldeia, Loteamento Feroz II, sendo 04 blocos com 16 apartamentos em cada, 

às margens da PR 466, saída para Pitanga. 

- Residencial Vida Nova, contando com 48 unidades na Rua Francisco Cândido 

Xavier, 982, também no Bairro Aldeia, Loteamento Feroz II, sendo 03 blocos com 16 

apartamentos, localizados próximo à Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

- Residencial Viver Bem, com 80 unidades sitas à Rua dos Cardeais, 288, no Bairro 

São Cristóvão, núcleo Recanto Feliz, dotada de 05 blocos de apartamentos. 

- Residencial Conradinho, com 192 unidades sito à Rua Antonio Kaiss, 460, no 

Bairro Conradinho, possuindo 12 blocos de apartamentos. 

- Residencial Lagoa Dourada, dispõe de 64 unidades sito à Rua Pedro Vidal da Cruz, 

156, Bairro Boqueirão, Loteamento Lagoa Dourada, próximo à Universidade Estadual do 

Centro Oeste. 

- Residencial Patrícia, com 64 unidades na Rua Altayr Cyro Gubert, 1712, no Bairro 

Alto Cascavel, Loteamento Jardim Patrícia, saída para o município de Pinhão. 

- Residencial Priscila, São Francisco E Boa Vista, contando com 224 unidades, com 

obras em andamento, sito à Rua  Ângelo José Dalla Vechia, 145 e Rua Altair Chiorato Junior, 

números 147 e 134, ambos no Bairro Alto Cascavel, Loteamento Jardim Patrícia. 

- Residencial 2000, contando com 500 unidades no Núcleo Habitacional 2000, área 

leste da cidade de Guarapuava. 

Segundo Pontarolo (2015, p. 179), os empreendedores viram no programa uma 

oportunidade de expandir e lucrar e as esferas governamentais foram coniventes com isso. É 

transmitido para a população que o programa surge com o intuito de diminuir o déficit 

habitacional, entretanto, na prática não é isso que ocorre. 
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Percebe-se aí que o ponto de vista de cada um dos agentes muda à medida que o 

programa avança, já que o sistema é alavancado pela especulação, o que não é saudável para 

os beneficiários, mas ao mesmo tempo, uma das alternativas para fazer o sistema funcionar. 

Porém, o abandono de obras por parte de determinadas construtoras é uma constante 

em empreendimentos como estes, ou seja, em Guarapuava conteúdo lócus da pesquisa não foi 

diferente. Segundo relato de Chagas (2015), afirmou-se, por parte do poder público, que há 

cerca de um ano, por conta do descumprimento da empresa responsável em prestar os serviços 

de construção de mais unidades no Residencial 2000, as obras foram paralisadas e 

posteriormente retomadas, para garantir a efetivação do projeto proposto.  

Mesmo após o abandono, houve a retomada das obras, as quais foram anunciadas 

pelo então prefeito Cezar Silvestri Filho, em 2015, conforme informação de Esteche (2015), 

dando andamento e alavancando novamente tal projeto, visando não desfavorecer as famílias 

dependentes de tal empreendimento.  

Problemas como este não poderiam ocorrer, face à dificuldade em atrair recursos 

atualmente, que não deveriam ser desperdiçados de forma alguma; não sendo o que se 

vislumbra quando se observa a política brasileira, no entanto os mapas a seguir mostram 

alguns dos empreendimentos e suas localizações, estratégicas, ou não, frente aos 

equipamentos urbanos necessários (Figura 2). 

Na figura 3, apresentam-se as 192 unidades do Residencial Conradinho, sito à Rua 

Antonio Kaiss, 460, no Bairro Conradinho, possuindo 12 blocos de apartamentos, os quais 

ficam numa localização bastante retirada do centro da cidade, porém não menos importante, 

se o pensamento for de que as cidades crescem. Como ressalta Santos (2008) cada lugar é, a 

cada momento, um sistema espacial, seja qual for a idade dos seus elementos e a ordem em 

que se instalaram, ou seja, o que hoje é uma espaço em desenvolvimento, amanhã pode ser 

um espaço de atraso. 
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No Residencial Conradinho também se percebe uma localização mais privilegiada, 

do ponto de vista de estar mais próximos dos equipamentos urbanos necessários para uma 

melhor qualidade de vida por parte dos mutuários.  

Mesmo assim, em conversa com moradores, os mesmos se mostram descontentes, 

não com a localização do empreendimentos, mas sim com o fato de estabelecer-se o sistema 

de condomínios, já que muitas dificuldades são encontradas devido ao “morar junto”, muito 

próximos, vizinhanças desconfiadas ou mais incomodativas, que precisam entrar em acordo 

quanto a situações bastante peculiares, como por exemplo a decisão da compra de um motor 

para portão eletrônico. Tal decisão pode ser algo bastante desconfortante. 

O Residencial Lagoa Dourada (Figura 4) possui uma localização bastante 

privilegiada, devido estar próximo ao centro da cidade de Guarapuava, com equipamentos 

urbanos próximos, como mercados, farmácias, escola, posto de combustíveis ou mesmo 

postos de saúde, além da oferta de transporte público, propiciando que as necessidades dos 

moradores possam ser atendidas sem maiores dificuldades. 

Mas casos como esse não são tão comuns em outros municípios brasileiros, pois 

como afirma Borges (2013, p.96), em seu trabalho de pesquisa sobre o PMCMV em Águas 

Lindas de Goiás, há um déficit de expectativa entre o imaginário e a realidade, que são 

revelados através da estruturação do bairro e no discurso dos moradores, que discorrem acerca 

da frustração ocorrida quando receberam os imóveis, já que eram distantes de serviços 

básicos, como transporte público, escola, saúde e demais serviços. Essa distância provoca a 

necessidade de deslocamentos constantes, sendo que, quando o transporte público não é 

adequado, ocasionam grandes transtornos, principalmente no que se refere ao 

comprometimento do tempo. 

Mesmo assim, a boa distribuição dos empreendimentos relacionados ao PMCMV – 

Faixa I (Figura 5) pela área urbana de Guarapuava remete a uma leitura positiva, denunciando 

que áreas variadas foram alcançadas e privilegiadas com a construção de mais moradias para 

a população, levando consigo também mais desenvolvimento, já que acabam atraindo novos 

projetos empreendedores para os bairros e seu entorno, como casas de comércio, farmácias 

entre outros. 

  

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 
 

 

 

 



52 

 

Esses residenciais em questão fazem parte de um grupo que realmente fica em uma 

área pouco privilegiada no que diz respeito ao centro da cidade, porém com equipamentos 

urbanos já em vias de projeto ou conclusão de projetos, como é o caso de escola, creches ou 

mesmo unidades básicas de saúde. 

 Conforme aponta Pontarolo (2015, p. 189), os efeitos do PMCMV na cidade são 

visíveis, pois é um programa executado pela Caixa Econômica Federal, um órgão 

essencialmente financeiro, sem nenhuma condição de fazer um controle urbanístico, tendo 

como consequência a localização dos terrenos, mais distantes da malha urbana, com 

precariedade de infraestrutura, caso presenciado no espaço urbano de Guarapuava. Segundo a 

autora, isso ocorre devido à necessidade do terreno encaixar-se dentro do limite de preço que 

o órgão de fomento irá financiar.  

 Mesmo assim, tais empreendimentos do Faixa I, têm seu valor, porém com grandes 

possibilidades de discussão e necessidades de reinvenção e adaptação, mesmo porque sinais 

de problemas têm sido uma crescente ao longo de seu desenvolvimento. Cucolo (2015) 

destaca que a queda na renda do trabalhador brasileiro e o aumento do desemprego já refletem 

na elevação da inadimplência no  Programa Minha Casa Minha Vida, reflexo atribuído ao 

momento de crise econômica que o Brasil enfrenta no ano atual e que traz consigo 

consequências negativas do ponto de vista dos projetos políticos e da satisfação do cidadão 

brasileiro. 

 

2.6.2 O PMCMV – Faixa II e a ocupação do espaço urbano 

 

 O programa voltado ao público mais favorecido economicamente diz respeito ao 

PMCMV – Faixa II, com mutuários possuidores de renda entre R$ 1.600,00 e R$ 3.200,00, 

com grau de escolaridade e possibilidades econômicas mais expressivas como demonstram as 

fotos das residências a seguir: 
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Fotografia 2 - Casas do Programa Minha Casa Minha Vida na Vila Bela – Faixa II 

 

Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 

 

Até os últimos tempos, afirma Lefebvre (2001), o pensamento teórico representava a 

cidade como uma entidade, como um organismo ou como um todo entre outros (e isso nos 

melhores casos, quando não era reduzida a um fenômeno parcial, a um aspecto secundário, 

elementar ou acidental, da evolução da história). Assim, via nela um simples resultado, efeito 

local que refletia pura e simplesmente a história geral.  Dá-se, assim, a entender que até então 

ainda não se percebia que a cidade poderia ser pensada, planejada, e se não for feita por 

pensadores conscientes, o será por especuladores inconsequentes que, segundo seus 

interesses, o farão sem medida. 

Mas no caso do PMCMV – Faixa II, em Guarapuava-PR, o pensar no urbano teve seu 

momento por parte dos envolvidos, gerando um tipo de crescimento estético considerável, 

como demonstram as imagens das fotografias 2 e 3. 
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Fotografia 3 - Casas do Programa Minha Casa Minha Vida na Vila Bela – Faixa II 

 

Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 

 

Um detalhe importante a ser destacado é que o autor-pesquisador acompanhou toda a 

evolução da maioria desses empreendimentos, devido à sua profissão. Portanto, conheceu 

todo o processo e conhecia todos esses endereços.  

As imagens anteriores mostram as fachadas de algumas residências do PMCMV – 

Faixa II, evidenciando que não são todas as casas iguais o que, provavelmente, traria uma 

visão mais monótona e cansativa, como foi o caso do Faixa I, ou mesmo dos 

empreendimentos antigos do BNH – Núcleos Habitacionais. Todavia, neste caso, e como 

mostram as imagens, cada edificação traz elementos que são critérios adotados para o 

programa. 

É importante aqui relatar que muitas casas ainda estão em fase de acabamento, como 

é o caso das 14 (quatorze) casas da Rua José Bonifácio, que por ocasião do falecimento de um 

dos empresários, teve sua obra inacabada. Em conversa com a empresária que assumiu a 

obra,no entanto, a perspectiva é fazer os acabamentos nas casas até o final de 2015, dando 

prosseguimento ao processo de venda das mesmas. Um dos empecilhos é que devido o tempo 

ter passado, algumas mudanças na legislação terem ocorrido e o fato desse empreendimento 

estar situado numa rua onde não há asfalto, tem gerado discussões e indagações, pois o 
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PMCMV atual não permite ou cria dificuldades para o financiamento dessas casas, mesmo 

que quando iniciado o projeto, o principal objetivo era enquadrá-lo no programa. 

Muitas das residências visitadas não fazem parte do PMCMV. Como exemplo, há 

uma residência situada à Rua Fredolin Worn que, segundo o residente, foi adquirida via Carta 

de Crédito de um determinado consórcio de imóveis. Outros casos isolados foram detectados, 

nos quais os proprietários necessitaram de programas de financiamento por bancos diversos, 

uma vez que não atendiam aos critérios específicos de renda adotados pelo PMCMV, como é 

o caso de residências situadas à Rua Luiz Carolo, Rua Ernesto Martins, Rua Helena Aracy de 

Barros (não se mencionou o número das casas para que não houvesse a exposição dos 

moradores). 

Menos de 5% das residências com as devidas características estéticas de fachada, 

tomadas como base para esta pesquisa e construídas nos últimos dez anos, foram construídas 

com recursos próprios por parte dos proprietários, mas houve alguns casos como nas ruas José 

da Gama, Travessa Ourinhos, Sá de Miranda, Turíbio Gomes ou mesmo na Rua Salvador 

Gomes. De todo o universo pesquisado, de mais de quinhentas casas do Bairro Vila Bela, as 

construção com recurso próprio não passaram de quinze, demonstrando a falta de recursos, 

planejamento financeiro familiar e a baixa renda do guarapuavano. 

Dentre toda a área delimitada e residências visitadas para o desenvolvimento da 

pesquisa, é certo que alguma ocorrência de erro tenha existido sendo difícil mensurá-lo, 

levando em consideração que há obras que estão na fase final de construção, ou mesmo que 

não possuem as características estéticas de fachada mínimas a ponto de não terem sido 

visitadas e, por consequência, não registradas pelo estudo. Porém, sabe-se que se existiram 

falhas, foram insignificantes frente ao presente trabalho, não influenciando nos resultados 

obtidos. 

Uma curiosidade é que num dos endereços visitados há um pequeno prédio com 8 

(oito) apartamentos, sito à Rua Haiton Jaskulski, onde todos os proprietários adquiriram o 

imóvel via PMCMV, fugindo um pouco do padrão das pequenas casas até 70 metros 

quadrados, critério básico do programa faixa II (Fotografia 2). 

É importante ressaltar que vários outros mecanismos e programas habitacionais 

também são oferecidos por bancos privados, programas municipais e cartas de crédito de 

consórcios. Linhas de crédito estas, direcionadas à demanda habitacional. Segundo o Guia 

Financeiro (2014), quando uma pessoa compra um imóvel, uma casa ou apartamento novo ou 

usado pode financiar o pagamento.  
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Os financiamentos são realizados pelos bancos, que pagam ao vendedor do imóvel a 

quantia que quem compra quer financiar. A partir daí, o comprador deve pagar à instituição 

que quitou sua dívida. Diversos bancos oferecem financiamentos. O que os diferencia são as 

condições de pagamento, como as taxas de juros cobradas, a duração dos contratos e quanto 

do valor do imóvel pode ser financiado. Ainda segundo tal fonte, os financiamentos para 

compra de casa ou apartamento novo ou usado podem ser realizados com a utilização de 

recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou do Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo (SBPE).  

Há, ainda, a opção de financiamento direto com as construtoras, que oferecem maior 

flexibilidade de negociação. Não há imposição de limites sobre os valores financiados, renda 

ou taxas de juros. Porém, nessa modalidade, existem riscos muito maiores para os 

compradores.  

O financiamento com a utilização de recursos do FGTS faz parte do Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH). O valor do imóvel e o do financiamento tem limites que 

variam periodicamente.  

No caso de financiamentos diretos em bancos diversos, as taxas de juros e as 

condições não têm as mesmas facilidades e benefícios que o PMCMV. Sendo assim, percebe-

se que a classe média, ou seja, cidadãos com renda pouco maior que 3 (três) salários mínimos 

não têm as mesmas oportunidades que os de baixa renda, o que é bastante questionável, pois 

considerando que os direitos são iguais para todos, aqueles que têm a renda um pouco melhor 

acabam sendo prejudicados. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL 

 

Frente aos materiais utilizados na presente pesquisa, tomou-se por base a Planta 

Cartográfica de Guarapuava-PR, da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, com 

base no levantamento aerofotogramétrico de 1996, atualizado pelo Departamento de Terras e 

Cartografia, Edição 2015; uma máquina fotográfica digital portátil - PENTAX Optio M20 – 

7.0 megapixels; um microcomputador (PC); Impressora HP Photosmart C4480 com Scanner 

e software Microsoft Office; planilha estatística do EXCEL 2007 (Microsoft Corporation); 

Conjunto receptor GNSS e o questionário impresso com perguntas semiestruturadas e 

questões objetivas quanto ao nível de satisfação dos beneficiados pelo PMCMV – Faixa II. 

 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Com o tema de investigação definido, a pesquisa foi conduzida por meio de dois 

métodos e momentos bem distintos.  

Isso se deu devido à ineficácia da possibilidade de apenas um método conseguir 

abarcar toda a proposta do estudo. 

Sendo assim, num primeiro momento, o procedimento utilizado por Negrão (2012) em 

sua dissertação sobre O processo de produção e reprodução da cidade: um estudo sobre os 

estágios evolutivos ao longo dos espaços estruturados pelo corredor da avenida Dom Pedro II, 

em João Pessoa, na Paraíba, foi o mais adequado para contemplar a evolução urbana do 

Bairro Vila Bela, no município de Guarapuava – Paraná. 

Nesse sentido, o método aplicado por Negrão (2012) foi o modelo de estudo da 

lógica de produção de um tecido intraurbano, elaborado por Panerai (2006) e complementado 

pelos estudos de Corrêa (1989), o qual foi primeiramente aplicado na cidade de Versalhes na 

França, evidenciando-se a existência de uma lógica recorrente que pode ser reconhecida ao 

ser observada a evolução de qualquer tecido urbano, ou seja, em qualquer cidade.  



58 

 

Panerai
4
 et al. (2004 apud NEGRÃO, 2012, p. 43) afirmam que, “como os elementos 

constituintes de um tecido urbano apresentam características semelhantes, repetindo-se de 

uma cidade para outra, devem ser apresentados de uma maneira geral, a fim de permitir a sua 

fácil identificação ao se iniciar um estudo mais detalhado sobre a história da cidade”. 

Sendo assim, os estágios da lógica evolutiva de um tecido urbano identificados por 

Castex, Depaule e Panerai (1980; 2004; 2006 apud NEGRÃO, 2012, p. 43), foram 

identificados como: 

 [...] (A) Estágio de Superação de Limites – Delimita o recorte de tempo-espaço em 

que ocorreu o avanço territorial sobre alguma barreira física, influenciando e 

possibilitando o início do processo de expansão do tecido urbano analisado. (B) 

Estágio de Crescimento – Define o recorte de tempo-espaço em que o processo de 

crescimento urbano da área estudada ocorreu com maior intensidade. (C) Estágio de 

Combinação e Conflitos - Indica o recorte de tempo-espaço em que surgiram as 

combinações e conflitos decorrentes das questões socioespaciais e que interferem 

diretamente no espaço intraurbano apreendido. 

 

 Frente ao exposto, durante os estudos sobre o Bairro Vila Bela, buscou-se identificar 

cada um desses estágios, percebendo-se a mesma lógica ao longo de sua evolução urbana, 

como será exposto nos procedimentos metodológicos. 

Num segundo momento, na ânsia de elucidar melhor a problemática da pesquisa, 

utilizou-se o método adotado por Vestena (2003), em sua dissertação de mestrado intitulado 

Sensibilização Ambiental: um diagnóstico na bacia hidrográfica do rio Belém, Curitiba – PR, 

a qual se baseou no método clínico de diagnóstico que, após adaptação, trouxe a possibilidade 

de auxiliar na mensuração e análise da qualidade de vida dos mutuários dos programas 

habitacionais vigentes aplicados, atualmente, no Bairro Vila Bela. 

Para tal, um instrumento de pesquisa do tipo questionário semiestruturado e com 

questões fechadas e abertas para a entrevista foi elaborado e aplicado a indivíduos maiores de 

idade, proprietários de residências adquiridas como recursos do Governo Federal por meio do 

Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa II, no Bairro Vila Bela, município de Guarapuava-

PR. Bairro este com o maior número de projetos de construção, mencionados pela Prefeitura 

Municipal de Guarapuava.  

O questionário foi elaborado a partir do modelo de perfil socioeconômico utilizado no 

Censo Demográfico de 2010 pelo IBGE, bem como do WHOQOL – Abreviado, versão em 

                                                 
4
 CASTEX, J.; (Author). CÉLESTE, P.; PANERAI, P.; BURLEN, K.; FURET, C. (authors/contributors). 

Lecture d’une ville: Versailles. Paris: Le Moniteur, coll., 1980., 1980. 235 p. :il.; 21cm. (Architecture/Études) 

ISBN: 2862820660  

PANERAI, P.; CASTEX, J.; DEPAULE, J. C.; SAMUELS, I. Urban forms: the death and the life of  the urban 

block. Oxford: Architectural Press, 2004.  

PANERAI, P. Análise Urbana. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 2006. 
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português do Programa de Saúde Mental - Organização Mundial da Saúde – Genebra, 

traduzido pelo Dr. Marcelo Pio de Almeida Fleck, Professor Adjunto Departamento de 

Psiquiatria e Medicina Legal Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre – RS 

– Brasil. 

Vestena (2003) analisou a percepção de 156 indivíduos/alunos do ensino 

fundamental (3ª e 4ª séries). Os participantes da pesquisa foram escolhidos aleatoriamente, 

num universo de alunos correspondendo a 20% do total de alunos nas séries pesquisadas que 

era de 780 indivíduos. Buscou-se este percentual de amostra devido ao tamanho da população 

de alunos ser numerosa e, analisá-la na íntegra, implicaria maior tempo de pesquisa, para que 

os dados fossem interpretados e analisados.  

O método clínico, já preconizado por Piaget e aplicado por Delval (2002) diz 

respeito a um procedimento de coleta e análise de dados para o estudo do pensamento da 

criança ou mesmo do adulto, que se realiza mediante entrevistas semiestruturadas ou 

situações/questões muito abertas ou, até mesmo, com materiais concretos, nas quais procura-

se acompanhar o curso do pensamento do sujeito ao longo da situação, fazendo sempre novas 

perguntas para esclarecer respostas anteriores. Compreende, portanto, algumas perguntas 

básicas e outras que variam em função do que o entrevistado vai dizendo e dos objetivos do 

entrevistador. 

Afirma Delval (2002) que a essência do método clínico consiste em uma intervenção 

sistemática do pesquisador em função do que o sujeito vai fazendo ou dizendo.  

Portanto, para tal pesquisa, realizou-se a entrevista com 20% dos moradores de 

residências beneficiados com o Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa II. O número de 

20% baseou-se no número de Certificados de Conclusão de Obra no Bairro Vila Bela, 

perfazendo um total de 78 residências a serem visitadas, contemplando pelo menos 78 sujeitos 

entrevistados, acima de 18 anos de idade e que fossem proprietários dos imóveis destacados. 

Mesmo assim, buscando uma amostragem mais significativa ainda, o instrumento foi aplicado 

em 122 residências, perfazendo um total de 31% das 389 unidades residenciais indicadas 

pelas certidões de conclusão de obra. 

A etapa final referente ao questionário consistiu na validação dos dados em questão. 

O roteiro de entrevista com os moradores do PMCMV foi dividido em três etapas 

distintas, por meio de um tipo de questionário misto. Na primeira etapa, buscou-se conhecer o 

grau de satisfação do residente quanto à infraestrutura básica das edificações bem como do 

seu entorno. Na segunda etapa, a intenção era conhecer o que o morador pensava sobre o 

PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida), enquanto programa federal, levando-o a 
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refletir sobre suas expectativas antes de se tornar proprietário do imóvel, sua atual postura 

após a aquisição deste, seus maiores anseios e desafios no dia a dia. Na terceira etapa, 

procurou-se colher dados sobre o perfil do residente, sua renda, gênero, idade, grau de 

escolaridade, entre outras informações pertinentes. 

Devido à falta de segurança, que é comum no Brasil e no mundo nos dias de hoje, 

houve casos nos quais se encontrou a necessidade de apresentação de documentos que 

comprovassem a idoneidade do pesquisador, já que tais moradores sentiram-se vulneráveis 

frente às visitas e às perguntas realizadas.  

Cabe aqui ressaltar que foi necessário submeter o instrumento de pesquisa ao Comitê 

de Ética em Pesquisa, conforme anexo 2, segundo as normas vigentes, já que tratavam-se de 

seres humanos, podendo gerar possíveis constrangimentos devido à necessidade de respostas 

quanto à renda familiar ou mesmo informações particulares, como saber se a casa era 

financiada ou quantas pessoas moravam na residência entrevistada, incluindo crianças.  

Dando andamento ao estudo, novamente a visita ao campo de pesquisa foi 

necessária, identificando cada possível propriedade de interesse. Para identificar todas as 

possíveis residências que fazem parte do programa – Faixa II, as mesmas eram observadas 

segundo suas configurações estéticas, já que possuem características muito semelhantes de 

fachada, como terrenos pequenos, geralmente com grades de ferro, construções muito 

recentes, todas bem pintadas, com telhado de concreto, janelas de vidro temperado e calçadas, 

bastante adensadas nos respectivos terrenos. Levou-se em conta, também, o conhecimento 

prévio do pesquisador, já que devido à profissão na área de construção civil, possui  

conhecimento considerável da dinâmica retratada - recursos-empreendimento-demanda.  

Sendo assim, foram então entrevistados 122 moradores, indivíduos do gênero 

masculino ou feminino, acima de 18 anos de idade, considerados adultos aptos ao 

preenchimento do instrumento, beneficiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 

II - e, que já estavam morando na residência adquirida por intermédio do programa 

habitacional.  

O método de abordagem baseou-se no próprio método adotado pelo IBGE (2010), no 

qual a coleta dos dados deu-se por meio de entrevista presencial, no horário das oito da manhã 

às oito horas da noite, realizada pelo próprio pesquisador, sendo as respostas registradas em 

questionários impressos, cujos dados ficarão em sigilo e assegurados pelo autor do estudo. 

As entrevistas foram realizadas nos meses de junho e início de julho, em toda a área 

do Bairro Vila Bela, no município de Guarapuava–PR. Após rápida apresentação pessoal do 

pesquisador, transmitindo sinceridade e segurança ao colaborador e de posse de todos os 
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documentos que dão validade a tal pesquisa, a abordagem ocorreu de forma individual e não 

coletiva, para que fossem angariadas informações relevantes, fidedignas e com a maior 

qualidade possível, visando à comprovação das hipóteses em questão.  

A seleção das residências deu-se detectando todas as possíveis residências 

financiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, as quais foram devidamente confirmadas 

por meio da consulta com o morador.  

Sendo assim, utilizando esses dois métodos principais, a pesquisa foi norteada 

cumprindo a proposta desta pesquisa no Bairro Vila Bela, desvendando sua evolução urbana, 

a influência dos programas habitacionais em seu desenvolvimento e a satisfação dos 

mutuários e demais envolvidos direta ou indiretamente no PMCMV. 

 

 

 

 



62 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 RECORTE ESPACIAL E A EVOLUÇÃO URBANA DO BAIRRO VILA BELA 

 

Como citado anteriormente, no primeiro momento, o método utilizado por Negrão 

(2012) em sua dissertação sobre O processo de produção e reprodução da cidade: um estudo 

sobre os estágios evolutivos ao longo dos espaços estruturados pelo corredor da avenida Dom 

Pedro II, em João Pessoa, na Paraíba, foi o mais adequado. 

Nesse sentido, foi escolhida como metodologia por Negrão (2012), o modelo de 

estudo da lógica de produção de um tecido intraurbano, conforme citado anteriormente. 

 Frente ao exposto, durante os estudos, decidiu-se focar os esforços no entendimento da 

evolução do Bairro Vila Bela, pois neste caso, segundo dados e informações fornecidas pelo 

Departamento de Aprovação de Projetos da  Prefeitura Municipal de Guarapuava, foi o bairro 

que mais obteve projetos de construção civil aprovados no município de Guarapuava-PR e, 

por consequência, o que mais possui empreendimentos voltados ao PMCMV - Faixa II. 

Buscou-se, então, identificar cada um desses estágios de evolução urbana no bairro em 

questão, percebendo-se a mesma lógica encontrada em outras cidades já estudadas ao longo 

da história urbana, como será exposto logo adiante. 

 

4.1.1 Estágio de superação de limites 

 

O município de Guarapuava - PR foi fundado em 09 de dezembro de 1810, sendo 

que a exploração de sua extensão territorial remete ao final do século XVIII, por meio de 

Diogo Pinto de Azevedo Portugal, comandante da Real Expedição de Conquista do 

Povoamento dos Campos de Guarapuava.  Veronezzi (2015, p. 6) relata que 

 

[...] o ano de 1810 foi marcado pela chegada aos campos de Guarapuava de uma 

enorme expedição com mais de trezentas pessoas, das quais cerca de duzentas eram 

soldados. O objetivo da expedição era ocupar esses campos, abrindo espaço para as 

fazendas de criação. Chegam aos Campos de Guarapuava em 17/06/1810 e fundam 

o Forte Atalaia, o qual seria destruído em 1825 devido aos embates entre brancos e 

indígenas. De acordo com instruções recebidas, o comandante deveria fundar a 

povoação definitiva a ser a freguesia e futura cidade de Guarapuava. 

 

O município está localizado na Região Centro-Sul do Paraná, mais precisamente no 

terceiro planalto paranaense, sendo que seu território ocupa uma área de 3.115 km
2 

(Figura 6). 

 Na atualidade, apresenta a seguinte situação, de acordo com dados do IBGE (2015): 
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a) População: 176.873 pessoas. 

b) Divisão da população: urbana: 160.097 

                                         rural: 16.776  

c) Densidade demográfica (hab/ km
2
): 53,68. 

d) IDH: 0,731. 

e) Economia (em % do PIB do município): 

- Agroindústria: 18%. 

- Serviços: 47%. 

- Indústria: 35%.    

 

Figura 6 - Localização Geográfica de Guarapuava: estado, município e perímetro urbano 
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No período de sua fundação até meados da década de 1940, o município tinha sua 

economia baseada no extrativismo, sendo o primeiro ciclo econômico relevante o da erva-

mate.  

A década de 1950 marca um período de mudanças na economia guarapuavana, 

provocando inúmeros efeitos como, por exemplo, a urbanização do município. 

Essa condição é decorrente da modernização econômica de Guarapuava, que passou 

a ter maior dinamismo, ganhando ressonância estadual e nacional. Houve a inserção de 

indústrias, sobretudo de madeireiras, que passaram a manufaturar a madeira oriunda das 

matas nativas, agregando valor ao produto comercializado, favorecendo a expansão do espaço 

urbano, originário do aumento da população iniciado no referido período.  

A figura 7, a seguir, demonstra como a malha urbana, na década de 1950, era 

reduzida ao que hoje se trataria apenas do centro da cidade atual, percebendo-se que sua 

expansão tinha possibilidades para todas as direções, com exceção da área sul-sudeste que 

possuía como limitador o vale do Rio das Pedras. Hoje, tal limitador, devido às mudanças 

sociais e urbanas, é um chamariz para as famílias mais abastadas construírem, dado a vista 

panorâmica favorável. Há, porém, restrições devido à legislação que trata da ocupação em 

encostas.   
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Bravin (2011, p. 64) destaca que 

 

[...] dessa maneira, o espaço regional guarapuavano, frente à nova conjuntura de 

modernização que caracterizou o estado paranaense nessa década, foi se 

transformando, ocorrendo sua integração à economia estadual e nacional, o que 

favoreceu o desencadeamento de novas relações sociais com a indústria. Em meio a 

esse processo, a nova base produtiva que chega aos campos de Guarapuava estimula 

a utilização de bens produzidos pela indústria urbana, favorecendo a transformação 

do processo produtivo e alterando as relações sociais, que anteriormente se 

apoiavam somente na exploração primária. 

 

Nesse cenário, houve a ocupação de territórios urbanos, com o surgimento de novos 

bairros, como o da Vila Bela. 

Conforme documentos consultados no Cadastro Técnico Urbano, da Prefeitura 

Municipal de Guarapuava, o Bairro Vila Bela foi fundado, oficialmente, no ano de 1955. 

Anteriormente a este período, a área em que está situada era constituída por área devoluta, 

sendo denominada Fazenda Engenho, pelo fato de haver, na localidade, um engenho de trigo. 

O proprietário da área era o Sr. Manoel Mendes de Camargo, que exercia a posse em 

função de ter recebido uma concessão do Poder Público. No ano de 1929, o Sr. Manoel 

vendeu a área para o Sr. Vicente José Ferreira, que manteve a sua posse até o ano de 1932, 

quando a negociou com o Sr. Luiz Cúnico que, em 1955, loteou a área, o que resultou no 

surgimento da Vila Bela em 1957. 

Esse loteamento demarca um período de modificação no cenário urbano do 

município de Guarapuava motivada, segundo Tembil (2007), pela expansão do comércio e do 

processo de urbanização, originária do crescimento da atividade madeireira, que propiciou um 

aporte significativo de recursos financeiros na sociedade local, incentivando o seu 

desenvolvimento. 

Com as melhorias efetivadas no espaço urbano começou, ainda em meados da 

década de 1950, o início do êxodo rural e a chegada de imigrantes do Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina, demandando a ocupação de grandes áreas, como a Vila Bela, com moradias. 

Em relação a essa situação, Loboda (2008, p. 105) assevera que 

 

[...] a partir da década de 1950, com o incremento na região de um grande 

contingente populacional resultante da chegada e fixação de imigrantes, a integração 

da cidade por meio da ferrovia e de rodovias com outros centros urbanos, fez com 

que a cidade passasse a assumir novos papéis no âmbito regional. Mudanças estas, 

que também tem influências diretas no núcleo urbano, como o surgimento de novos 

loteamentos em diferentes áreas periféricas. 

 A ocupação de espaços urbanos tornou-se necessária para garantir a acolhida da 

população que, somente no período de 1950 a 1960, aumentou em 43% na área urbana 

(SILVA, 1995). Diante desse crescimento, o Poder Público local começou a criar novos 
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bairros, procurando povoar a área urbana de forma a atender tanto a demanda populacional 

como a demanda industrial, pois nas proximidades e, na própria Vila Bela, foram instaladas 

serrarias, que tornaram-se o principal referencial de desenvolvimento econômico do 

município. 

Esse aumento populacional é consequência do potencial econômico que Guarapuava 

passou a apresentar na década de 1950, motivada pela construção da estrada de ferro, que 

favoreceu o transporte de madeira. Devido ao fato de possuir uma vasta área para 

desmatamento, o comércio madeireiro floresceu significativamente, influindo diretamente na 

modificação do espaço urbano, resultando, entre outros fatores, no surgimento da Vila Bela, 

em 1957.  

 

4.1.2 Estágio de crescimento 

 

Em entrevista realizada com o Sr. Nelson Mendes
5
, funcionário da Prefeitura 

Municipal de Guarapuava desde 01 de abril de 1977, atualmente na função de Diretor do 

Departamento de Terras e Cartografia desta mesma entidade, o mesmo relatou um breve 

histórico de todos os loteamentos que deram origem ao bairro Vila Bela, expondo sobre 

praticamente todos os antigos proprietários dos espaços loteados, o que torna mais importante 

a realização de trabalhos como este, por registrarem a evolução histórica dos bairros da cidade 

de Guarapuava. 

O primeiro loteamento do bairro Vila Bela foi denominado Loteamento Vila Bela, 

fazendo uma alusão à “bela” paisagem dos campos de Guarapuava; terreno este pertencente 

ao Sr. Luiz Cúnico, um dos principais empresários do município na década de 1950, 

proprietário desde então, do Moinho Cúnico. Segundo documentos históricos, tal loteamento 

data de 17 de junho de 1957, dizendo respeito a área de 579.554,94 m
2
, citado na planta 

original do mesmo (Figura 6).  

O segundo loteamento diz respeito ao Loteamento Vila Planalto, decretado em 22 de 

setembro de 1972, de propriedade na época do Sr. Antonio Villaca Taques, segundo 

transcrição 956 – Livro 03 – Folha 18 – inscrito no Livro 04 – Folha 89 – n
o
 231 do Cartório 

2
o
 Ofício. 

Assim seguiram os demais loteamentos por ordem de data, sendo o Loteamento 

Jardim Pinheirinhos, localizado ao lado do viaduto do trem ao longo da Avenida Moacir Júlio 

                                                 
5
 Nelson Mendes, nascido e morador de Guarapuava, servidor público municipal. Entrevista realizada 

no dia 11 de junho de 2015. 
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Silvestre e o próximo espaço a ser organizado do ponto de vista urbano, o qual era de posse 

do Sr. José Nunes Rios, sendo uma área loteada de 208.085,00 m
2
. Tal decreto data de 09 de 

abril de 1975.  

O próximo loteamento aprovado, em 27 de abril de 1978, corresponde ao 

Loteamento Gaspar, terreno pertencente ao Sr. Hermenegildo de Oliveira, sendo 57 lotes, 

perfazendo uma área de 30.000,00 m². 

Assim, também, foi aprovado o Loteamento Jardim Brasília, em 25 de junho de 

1980, na época de posse da Sra. Elvira Buch Cunico, perfazendo uma área total de 179.295,73 

m², conforme planta disponível no arquivo da prefeitura municipal de Guarapuava. 

Em seguida, em 12 de novembro de 1981, foi aprovado o Loteamento Jardim 

Veneza, que era de propriedade do Sr. Uvaldo Serrato, o qual dizia respeito a 199 lotes, com 

área total de 93.400,00 m², cuja incorporadora foi a Imobiliária Feroz. Ainda em anexo a tal 

área, foi aprovado em 23 de dezembro de 1982 o Loteamento Jardim Veneza II, somando 

mais uma área de 29.814,00 m², também de posse do Sr. Uvaldo Serrato. 

Um dos últimos grandes loteamentos trata-se do Loteamento Jardim Pedro Zagonel, 

aprovado em fevereiro de 2000, de posse da empresa São Pedro Empreendimentos 

Imobiliários Ltda, tratando-se de uma área de 101.187,11 m². 

Mesmo assim, novos pequenos loteamentos surgiram, como o Loteamento Municipal 

Vila Bela, anexo ao Loteamento Zagonel, o Loteamento Municipal Vila Bela – CAIC, o 

Loteamento Vila Bela COHAPAR e o Loteamento Núcleo Habitacional Airton Senna, bem 

como áreas de invasão, que não são regulares, nos fundos do Colégio CAIC e ao longo do 

córrego da Vila Planalto (Figura 8). 
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Também foram consultados outros funcionários da Prefeitura Municipal de 

Guarapuava, como a Sra. Josilda N. Silva, na função de Desenhista do Cadastro Técnico desta 

instituição e o Sr. Leonides Ferreira da Silva, na função de Geógrafo, ambos funcionários da 

prefeitura há várias gestões, portanto conhecedores, também, da evolução dos diversos bairros 

da cidade. 

Verifica-se que o crescimento ocorreu em virtude de sua área ser significativa, com 

condições de englobar loteamentos com a intenção de atender parcela considerável da 

população que buscava moradia no referido bairro. 

Porém, esse processo de crescimento não conseguiu evitar que ocorressem invasões e 

constituição de moradias irregulares, revelando um problema comum no âmbito da 

urbanização do município de Guarapuava, conforme indicam Schmidt e Loboda (2011). 

Cabe ressaltar que no município houve uma valorização do espaço urbano, não 

havendo a mesma atenção à região periférica, fazendo com que mesmo existindo loteamentos 

regularizados houvesse pouco investimento em infraestrutura. Aliado a esse aspecto, houve 

pouca atenção do Poder Público em relação às grandes áreas existentes na Vila Bela, condição 

que contribuiu para a proliferação de moradias irregulares, englobando locais próximos a 

córregos. 

Nesse bairro, os loteamentos surgiram na década de 1980, resultando também na 

ocupação ilegal de espaços existentes, fazendo com que, segundo Schmidt  (2009, p. 150), 

 

[...] as diferenças sociais foram também se ampliando, seja pela concentração da 

renda, seja pelo movimento em direção aos mecanismos de segregação socioespacial 

decorrentes dos modelos de intervenção do poder público como o zoneamento 

urbano. O processo de urbanização em Guarapuava, nos anos de 1980, levou a uma 

lógica de inclusão precária, como afirma Martins (1994
6
), e, em linhas gerais, 

estabeleceu elementos que aparecem nas características das famílias nas ocupações e 

no padrão de habitação, como elementos da segregação socioespacial. 

 

Esses conflitos continuam presentes na Vila Bela, permitindo identificar uma 

aceleração e até aumento nesses contrastes, haja visto o crescimento habitacional no bairro em 

questão, verificando-se que a falta de um planejamento urbano adequado resultou em uma 

ocupação que gerou problemas sociais e ambientais em algumas áreas do citado bairro. A 

fotografia 4 ilustra essa situação. 

 

                                                 
6
 MARTINS, R. História do Paraná. Curitiba: Farol do Saber, 1994. 
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Fotografia 4 - Ocupação Irregular no Bairro Vila Bela 

 

Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 

 

Mesmo com a instituição do PMCMV, a questão habitacional no Brasil ainda não foi 

devidamente equacionada, existindo um número considerável de pessoas sem acesso à 

moradia própria. Há, ainda, um déficit aproximado de 6,2 milhões de habitações, indicando 

que situações como a destacada, por exemplo na fotografia 4, ainda são comuns nos 

municípios (DUARTE; FIGUEIREDO, 2015), denunciando moradias pequenas, de pouca 

infraestrutura, ruas sem pavimentação e animais soltos em terrenos baldios urbanos. 

 Essa condição gera impactos, também, no meio ambiente, realçando o 

comprometimento da qualidade de pessoas, como ocorre na Vila Bela, onde há um córrego 

poluído e assoreado, gerando riscos de doenças, além de inundações junto aos moradores 

próximos, como se observa nas fotografias 5 e 6. 
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Fotografia 5 - Córrego situado na Vila Bela 

 

Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 

 

Fotografia 6 - Residências localizadas próximas ao córrego na Vila Bela 

 

Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 

 

 Vila Bela, o segundo bairro mais populoso do município de Guarapuava–PR, padece 

com sérios problemas, como demonstrado nas fotografias 5 e 6, onde a ausência de 

urbanização e de políticas públicas, como a de saneamento básico, acarreta, além da 

construção de moradias em locais inapropriados, problemas ambientais, que comprometem a 

qualidade de vida dos moradores. 

 Soares et al. (2014, p. 6) relatam que 
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[...] o crescimento populacional não acompanhado de planejamento gera inchaço de 

pessoas em cidades não preparadas, fazendo surgir favelas e moradias irregulares em 

áreas insalubres sujeitas a condições de risco, e o pior, o surgimento de doenças e 

epidemias causadas pela falta higiene e serviços sanitários. Em virtude dessas 

condições, as pessoas ficam mais vulneráveis a impactos negativos de ordem social 

e ambiental. 

 

Nesse contexto, o Bairro Vila Bela, paralelamente ao PMCMV - modelo mais 

adequado de urbanização saudável - apresenta sérios problemas em sua ocupação,  que 

impactam diretamente nas condições de vida da população, indicando que mesmo em uma 

cidade de médio porte, como Guarapuava – PR, o Poder Público ainda não consegue 

estabelecer um planejamento urbanístico que contempla a expansão populacional e as 

condições territoriais existentes. 

 

4.1.3 Estágio de combinação e conflitos 

 

Devido à ocupação de áreas no bairro sem o devido planejamento, ainda há 

loteamentos antigos como o Vila Bela – Loteamento Inicial Principal e o Vila Planalto-, que 

se enquadram como irregulares no sentido de não possuírem matrículas individuais de cada 

lote, já que devido às leis municipais, todo loteamento deve ser desmembrado por lotes  e 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis antes de ser vendido, sempre de forma 

individual. Isso não ocorre com os loteamentos mencionados, uma vez que ainda fazem parte 

de uma gleba maior. Nesse sentido, os moradores não possuem o direito na área ocupada, 

fazendo com que vivenciem uma situação de contínua insegurança pela possibilidade dos 

lotes serem reintegrados aos legítimos donos ou serem reincorporados ao patrimônio público. 

O problema de invasão também é uma questão que merece reflexão e resolução por 

parte dos órgãos competentes, como o poder público. Tal situação é revelada tanto nos fundos 

do CAIC, quanto ao longo do córrego da Vila Planalto; os lotes não têm registro, 

documentação adequada, recolhimento de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Lá, 

verifica-se a falta de infraestrutura básica e a ocorrência de leis ambientais infringidas, por 

estarem em área de manancial. 

Vicente e Ramos (2015, p. 5) relatam que no caso das invasões e ocupações 

clandestinas, há a construção de moradias em 

 

[...] áreas que deveriam ser destinadas à proteção ambiental que vem a ser as áreas 

de preservação permanente, áreas públicas municipais que são compostas pelos 

(parques, jardins, escolas e outras), áreas reservadas para o escoamento natural as 

águas pluviais e muitas vezes com grande risco a saúde e o bem estar, acarretando 

assim em um maior problema na parte socioambiental das cidades. 
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Nessa condição, há o comprometimento tanto da qualidade de vida dos moradores 

como também da qualidade do meio ambiente, afetando toda a população devido ao mau 

cheiro, edificações sem documentação regular, edificações junto ao córrego, entre outros 

problemas. 

Outro aspecto a ser considerado é a especulação imobiliária existente na cidade, que 

tomou maiores proporções com o aumento das verbas governamentais para construção e 

aquisição de imóveis populares, pois como citado anteriormente, empreendedores 

vislumbraram no programa uma forma de acelerar o lucro e compraram terrenos grandes, em 

média de 500 a 1.000 metros quadrados, e que tinham a possibilidade de desmembramento 

em lotes menores, legais perante a lei, e, no caso deste bairro, lotes com 150 metros 

quadrados. Sendo assim, de um grande terreno deu-se origem a pequenos lotes. 

Oliveira (2013, p. 112) indica que 

 

[...] o parcelamento de novos loteamentos periféricos quase nunca está vinculado à 

escassez de imóveis ou à necessidade de espaço para suportar o crescimento 

populacional, sendo habitual o contraste de vazios urbanos com o crescimento 

horizontal excessivo da malha urbana. Tais circunstâncias são sintomáticas do 

predomínio dos interesses imobiliários, denunciando que não há, por parte do poder 

público, perspectiva em se pensar na otimização de áreas já infraestruturadas, ou na 

indução da ocupação de lotes vazios ou subutilizados. 

 

O setor imobiliário, no caso de Guarapuava–PR, migrou da região central para as 

regiões periféricas, pautado no aumento do poder aquisitivo das classes sociais C e D. 

Lembrando que as classes A e B dizem respeito a lares mais abastados e C e D, lares menos 

abastados, configurados como de baixa renda, conforme classificação proposta pelo IBGE 

(2005). Nesse sentido, a Vila Bela passa a contemplar um contingente significativo de pessoas 

possuindo, em alguns locais, uma infraestrutura mínima. 

Há, no mesmo bairro, outras áreas onde há a constituição de loteamentos irregulares 

e clandestinos, sendo um fator que realça a quase ausência estatal no povoamento desses 

locais, na busca da minimização de tais conflitos. A fotografia 7 exemplifica moradias 

irregulares no bairro Vila Bela. 
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Fotografia 7 - Moradias Irregulares no Bairro Vila Bela  

 

Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 

Fotografia 8 - Moradias Irregulares Bairro Vila Bela  

 

Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 

A ausência do poder público, no sentido de estabelecer uma política de ocupação 

urbana organizada, propiciou em algumas áreas do bairro, tornar-se um espaço de contrastes, 

fazendo com que haja uma população atendida em todas as suas necessidades, com o acesso à 

moradias dignas e infraestrutura básica, sobretudo as beneficiárias do PMCMV.  Porém, as 

moradias irregulares revelam que ainda não há uma política habitacional capaz de atender a 

demanda existente na cidade. 
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4.2 O PMCMV – FAIXA II 

 

O PMCMV – Faixa II possui características bem distintas do Faixa I, as quais pode-

se perceber por meio da quantidade e distribuição das residências pelo bairro em questão, 

como é permitido visualizar na figura 9, denunciando a distribuição espacial das casas 

beneficiadas pelo programa em todo o Vila Bela. 

As residências que são abarcadas pelo Faixa II foram num primeiro momento, apenas 

identificadas visualmente pelo conhecimento prévio do pesquisador, sendo confirmadas as 

hipóteses por intermédio da abordagem rápida e das perguntas simples aos moradores, 

buscando saber se sua residência fazia parte do programa ou não.  

A distribuição dessas residências é bastante pertinente, pois nota-se que o bairro Vila 

Bela cresceu como um todo, ou seja, com edificações bem distribuídas em meio ao tecido 

urbano, principalmente nos últimos cinco anos, quando a grande maioria das edificações 

construídas foram caracterizadas como “residências econômicas”, sendo tal evidência 

demonstrada pela observação e verificação dos alvarás de licença para construção, emitidos 

pelo órgão municipal responsável, como será descrito posteriormente. 

Para tal mapeamento residencial, foi identificado o bairro e seus limites por meio do 

mapa urbano do município; foram percorridas todas as ruas e travessas do Bairro Vila Bela. 

Além disso, foram feitas entrevistas e identificou-se junto aos moradores de cada residência 

se a mesma fazia parte do Programa e se havia sido construída com recursos próprios, 

consórcio ou financiamentos de pessoa física em bancos diversos.  

Tal procedimento foi necessário devido ao fato de não existir nenhum relatório, seja 

no Cadastro Urbano Municipal ou mesmo na Caixa Econômica Federal ou, ainda, no Banco 

do Brasil, que mostrasse quais endereços dizem respeito a empreendimentos voltados ao 

PMCMV e, sim, apenas obras de construção civil. Foram assim visitadas 615 (seiscentas e 

quinze)  residências, onde se detectou 572 (quinhentas e setenta e duas casas) participantes do 

PMCMV, conforme relação de endereços em arquivo e mapa de localização. Tal 

levantamento foi realizado durante 1 (uma) semana, todos os dias da semana, na parte da 

manhã, à tarde e, em alguns casos, quando não havia pessoas na residência por motivo de 

trabalho, tais visitas foram realizadas no sábado, ou mesmo à noite, excetuando-se apenas o 

domingo. 
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A relação de casas foi arquivada e documentada. Porém, reconheceu-se ser um método 

bastante superficial e bastante informal, mas não menos eficaz ou importante, já que a partir 

desta primeira abordagem, uma longa caminhada foi percebida e posteriormente iniciada, 

dando uma ideia do tamanho do campo de estudo que estaria posto à prova. 

No decorrer da pesquisa, foi-nos permitido o acesso, via ofício formal junto ao 

Departamento de Aprovação de Projetos da Prefeitura Municipal de Guarapuava, ao arquivo 

digital constando todos os alvarás de licença para construção, bem como de conclusão desde 

2010, quando foi implantado o sistema digital, já que até então o processo era manual. 

Verificou-se em tais documentos que foram aprovadas para construção 7.167 edificações, 

perfazendo uma área de 1.569.879,92 m² em todo o município entre 2005 e 2014. Porém, 

foram consultados nos arquivos digitais, um a um, entre 2010 e 2014, 3.640 processos de 

autorização para construção em todo o município. 

Foi possível verificar que desses 3.640 alvarás de licença, 913 diziam respeito ao 

Bairro Vila Bela, foco principal desta pesquisa. 

Neste bairro, constatou-se que aproximadamente 90% das obras aprovadas são 

edificações para fins residenciais econômicas, conforme Lei nº 752/98 de 22/04/98, menos de 

10% com fins comerciais, fora do PMCMV, ou mesmo construções de antenas e outros fins 

não residenciais.  

Houve, também, casos em que o mesmo alvará referia-se a mais de uma casa, 

chegando até a 10 ou mais residências. 

Averiguou-se que, apesar das edificações constantes nos números de alvarás de 

licença terem sido liberadas para construção, nem todos os processos foram finalizados junto 

ao órgão municipal por conta do pedido de Certificado de Conclusão Obra. Após análise dos 

arquivos digitais, observou-se que os certificados de conclusão de obra emitidos entre 2009 e 

2014, correspondem a 2.190 certidões expedidas, e apenas 389 no bairro proposto. Critério 

este necessário para que a Caixa Econômica Federal pague ao beneficiado a última parcela da 

construção ou para que seja liberado e pago o valor total da casa ao vendedor do imóvel, seja 

imobiliária ou construtor individual. 

Sendo assim, foi por meio da confirmação desses 389 Certificados de Conclusão de 

Obra que a presente pesquisa se norteou, já que este é o único indicador e oficial, que expõe o 

número mais aproximado das construções de edificações residenciais no Bairro Vila Bela. 

Porém, mesmo de posse dos dados da Prefeitura Municipal, outro procedimento foi 

adotado, buscando confrontar os dados da prefeitura aos dados da Caixa Econômica Federal, 

que é a instituição responsável pela liberação dos financiamentos do PMCMV.  
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Buscou-se a coleta de dados junto à Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, 

instituições estas, como dito, que são o apoio financeiro ao qual o Governo Federal se assenta 

para a realização da ponte governo-banco-beneficiado. O Banco do Brasil começou a operar 

financiamentos pelo PMCMV recentemente, e, portanto, não conseguiu entregar os dados a 

tempo, uma vez que os responsáveis pelos relatórios são de fora do município. De qualquer 

maneira, as quantidades são “irrelevantes” frente à outra instituição citada. 

Em Guarapuava-PR, encontram-se três agências da Caixa Econômica Federal, as 

quais foram consultadas e, por meio de relatório formal, informaram que no total foram, entre 

2006 e 2014, liberados aproximadamente 6.704 contratos de financiamento habitacional, dos 

quais pelo menos 4.193 foram concedidos a beneficiários do PMCMV. Registre-se aqui que 

para tais dados serem fornecidos, foram pelo menos dois meses de espera, para que houvesse 

a tramitação pelos órgãos competentes de cada instituição, inclusive, a Prefeitura Municipal. 

Mesmo assim, há que se agradecer pelas informações prestadas. Tais dados comprovam a 

qualidade e eficiência do programa, mas não foi possível saber quantos desses contratos 

dizem respeito ao Bairro Vila Bela. 

Uma dificuldade a ser aqui assinalada, enquanto procedimento científico, foi o tempo 

de demora na coleta dos dados necessários em órgãos como a Prefeitura Municipal, Caixa 

Econômica Federal, agência centro, Guairacá e PAB Justiça Federal, bem como Banco do 

Brasil, já que também é um correspondente do Programa Federal de Habitação. Tais dados 

necessitavam ser acessados por departamentos extra-agência, geralmente em Curitiba, 

levando semanas desde o pedido via ofício até a tramitação e devolutiva dos dados pelos 

órgãos competentes dos referidos bancos.  

Foram, também, realizadas entrevistas com funcionários do Cadastro Técnico 

Urbano, Departamento de aprovação de Projetos e Departamento de Terras e Cartografia da 

Prefeitura Municipal de Guarapuava, para fins de coleta de dados como datas, antigos 

proprietários e incorporadoras envolvidas nos loteamentos do Bairro Vila Bela, bem como 

consultas a todas as plantas e respectivos decretos de aprovação de tais loteamentos, para fins 

de elaboração de um histórico evolutivo do bairro citado, suas deficiências e dificuldades; isso 

tudo citado no subitem recorte espacial e estágios de evolução urbana do Bairro Vila Bela. 

Em novo momento da pesquisa, a busca por informações de qualidade levaram à 

entrevista com moradores, identificados como participantes do PMCMV, procurando obter 

noções sobre suas expectativas quanto ao sonho da casa própria, grau de satisfação, seus 

anseios, sugestões, bem como informações que pudessem trazer um diagnóstico das 

características dos moradores do PMCMV faixas I e II. 
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Frente às três faixas de renda mensal abordadas, este trabalho de pesquisa abordou 

reflexões e discussões com o seu foco na faixa 1, ou seja, contemplando projetos e famílias 

integradas ao programa com renda mensal até R$ 1.600,00, devido ser possível delimitar 

espacial e localmente, já que dizem respeito, no caso de Guarapuava, a 8 (oito)  

empreendimentos de construção, conforme serão listados. 

As faixas II e III tornam-se complexas, pois as obras envolvidas são distribuídas em 

todo o município, sendo bastante difícil detectar e delimitar quais obras fazem parte do 

programa Minha Casa Minha Vida, se foram executadas com recursos próprios ou mesmo 

com outras linhas de crédito oferecidas pelos bancos, o que é bastante comum.  

Tais faixas de renda relacionadas ao Faixa II, normalmente são alvos de 

empreendedores que compram terrenos, geralmente com mais de 500 metros quadrados, os 

quais respeitam os critérios estabelecidos pelo Plano Diretor de infraestrutura básica, 

passíveis de desdobramento ou desmembramento, transformando-se em pequenos lotes de até 

125 metros quadrados, como é o caso de algumas áreas do município. Tais medidas também 

remetem à uma reflexão que diz respeito à qualidade de vida dos envolvidos, pois espaços 

dessa natureza com esse tamanho seriam suficientes para uma família pequena, porém as 

possibilidades para outras atividades são bastante reduzidas em termos de qualidade de vida, 

como espaço para uma horta, para lazer ou mesmo para a impermeabilização do solo. 

Sendo assim, percebeu-se a oportunidade e a necessidade de entrevistar os moradores 

que se beneficiam do PMCMV – Faixa II, buscando saber se suas expectativas foram 

atendidas e se o seu grau de satisfação foi alcançado. A execução do campo dessa pesquisa foi 

realizada de forma criteriosa, com o cumprimento de procedimentos referentes ao pré-teste do 

instrumento, ou também chamado “questionário piloto”, quando se pode perceber se há 

facilidade na interpretação das perguntas e compreensão dos termos utilizados nas questões, 

visando melhoras no método ou no instrumento. 

Um pré-questionário foi formulado num primeiro momento. No entanto, não foi 

aplicado, uma vez que, após discussões com professores da área de estatística, chegou-se à 

conclusão de que o tempo para a aplicação adequada de cada questionário não seria suficiente 

até a conclusão do curso, já que necessitariam ser entrevistadas pelo menos quinhentas 

residências, tornando tal procedimento insustentável frente ao tempo.  

Porém, ao longo do estudo, em especial após o contato com os Certificados de 

Conclusão de Obra no Bairro Vila Bela, percebeu-se mais uma vez a necessidade de aplicação 

de um instrumento tipo entrevista para se conhecer o perfil e o grau de satisfação dos 

beneficiados e os números já permitiriam tal aplicação em tempo hábil. 
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Apoiando-se nas palavras de Gerardi (1981), há situações em que um levantamento 

completo é inviável, senão impossível, devido a restrições de custo, tempo, material ou mão 

de obra, o que nos leva a adotar a amostragem como solução. Gerardi (1981, p. 12) afirma 

também que 

 

[...] a amostragem probabilística se caracteriza por privilegiar o elemento chance na 

escolha das unidades amostrais. A aleatoriedade da seleção dos indivíduos 

amostrados é o princípio básico deste tipo de amostragem que se assenta em teorias 

e regras matematicamente estabelecidas de tal sorte que os resultados obtidos para a 

amostra podem ser estendidos para a população com grau de confiança determinado. 

 

Tomou-se, então, como base o procedimento adotado por Vestena (2003), que 

considerou como adequado a composição de uma amostragem de pesquisa 20% do total da 

população de uma determinada unidade social, condição observada na presente pesquisa. 

Delval (2002, p. 102) considera que: 

 
Se o número de entrevistas é grande, a análise é muito mais árdua. Para estabelecer o 

número de sujeitos também se pode utilizar uma regra: quando se acrescentam 

sujeitos e não aparecem novos tipos de respostas, podemos considerar que temos um 

número suficiente.  

 

Sendo assim, a entrevista com moradores foi decisiva para se conhecer a realidade 

parcial/social do bairro em questão e percebeu-se que as respostas estavam sendo bastante 

repetitivas, indicando a saturação. 

 

4.3 QUANTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS QUANTO À SATISFAÇÃO DOS 

MUTUÁRIOS  

 

O ritmo ou a dinâmica das cidades mudou e algumas das características tradicionais do 

urbano foram perdendo espaço para as realidades frenéticas e agitadas dos novos modelos de 

vivência da sociedade moderna. 

Sendo assim, bem explica Panerai (2006), observando que o olhar que lançamos sobre 

as cidades é moldado pela representação que delas nos dão o cinema e a fotografia, isto é, pela 

associação da imagem e do percurso, da imagem e do tempo. Os instantâneos "congelados" 

das pinturas renascentistas ou neoclássicas, nos quais casais míticos se enlaçam em um 

momento eterno, as cenas tranquilas da vida cotidiana, as poses estudadas e as lentas 

procissões foram substituídos por outros ritmos e outras escalas, ou seja, tudo mudou. 



82 

 

Os dados expressos a seguir são o reflexo de uma população que teve a oportunidade 

de participar de um programa habitacional implementado para sanar uma demanda 

habitacional, que na verdade não deixa de ser um direito adquirido e não aplicado de forma 

homogênea, por intermédio da Constituição Federal ou Constituição da República Federativa 

do Brasil (1988), artigo 6º, que deixa claro que são direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. 

Sendo assim, as discussões a seguir dizem respeito à percepção dos mutuários do 

PMCMV – Faixa II, quanto à satisfação dos mesmos, considerando o atendimento de fatores 

que influem na qualidade do local onde moram. 

A primeira questão teve como foco a condição de moradia anterior à aquisição de um 

imóvel no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), sendo que os participantes da 

pesquisa indicaram, como se verifica na tabela 1, que: 

 

  Tabela 1 - Condição da moradia anterior 

Categorias Frequência % 

      

1. Alugada 59 48,4 

2. Própria 16 13,1 

3. Cedida (pais, empregador) 41 33,6 

4. Não responderam  06 4,9 

      

Total  122 100,0 

           Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 

 

O fato de 48,4% das pessoas entrevistadas terem morado em imóveis alugados realça 

a situação do déficit habitacional ainda existente no Brasil, que se situa no patamar de 5,2 

milhões de casas. O PMCMV conseguiu reduzir em 8% esse déficit, considerando o período 

de 2009 (quando teve início este programa) até o ano de 2014. 

Contudo, o PMCMV não consegue manter um ritmo de expansão capaz de atender a 

esse déficit, posto que não é estático e tende a evoluir, sobretudo junto às camadas com menor 

poder econômico (DRUM, 2010). Nesse cenário, o nível de pessoas que moram em imóveis 

alugados continuará em um patamar elevado, identificando que a política habitacional no país 

precisa ser aprimorada para que consiga ter um dinamismo maior, a fim de atender a demanda 

presente e considerar o impacto futuro do crescimento populacional.  

Santos e Duarte (2010, p. 24) indicam que 
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[...] o PMCMV é anterior a si mesmo, isto é, já veio tarde, pois o déficit habitacional 

não se improvisou, não explodiu de repente; ao contrário, foi obra de décadas de 

descaso. A carência de moradia, o simbolismo da “casa própria”, a impossibilidade 

dos pobres de ter acesso à moradia por meio de soluções de mercado, a história da 

propriedade da terra no Brasil, a falta de financiamento habitacional com aporte de 

recursos governamentais no patamar oferecido pelo programa, tudo isso e muito 

mais tornaram o programa o sucesso empresarial que é. Resta ser o sucesso social 

que se pretende que seja. 

 

O sucesso social é representado pela diminuição do déficit habitacional, atingindo 

um número maior de pessoas, incluindo as que moram em assentamentos irregulares e 

favelas, passando a viver em espaços urbanizados e que sejam compatíveis com uma 

qualidade de vida mínima, sem necessitar arcar com aluguel, que é um fator que compromete 

ainda mais seu poder financeiro e que representa um dos principais objetivos do PMCMV. 

No caso do Programa Minha Casa Minha Vida, um dos critérios para obter o 

benefício, é que o indivíduo não tenha casa própria, mas como mostra a tabela 17 deste 

trabalho (p.112), pelo menos 18% consideram-se amasiados quanto ao estado civil e 5,7% 

divorciados; uma das partes morou em casa própria em nome de outra pessoa, o que não 

configurava legalmente propriedade em seu nome e agora lhe permite ser beneficiado no 

PMCMV, tornando esse critério complexo de ser analisado pela instituição que fornece os 

planos de financiamento. 

No que se refere ao valor da prestação arcada pelo morador, houve a seguinte 

situação evidenciada na tabela 2: 

           Tabela 2 - Valor da prestação (salário mínimo R$ 788,00) 

Categorias Frequência % 

      

1. Menos de R$ 394,00 08 6,6 

2. Entre R$ 394,00 e R$ 788,00 98 80,3 

3. Mais de R$ 788,00 10 8,2 

4. Não responderam  06 4,9 

      

Total  122 100,0 

                            Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 

 

O valor das prestações identificado pela maioria dos participantes da pesquisa 

(80,3%) corresponde à Faixa II, que contempla imóveis de até R$ 190.000,00, sendo que a 

renda salarial dos beneficiários gira em torno de R$ 1.600,00 a R$ 5.000,00. Cabe ressaltar 

que o valor da prestação, conforme determinação do Governo Federal, na Faixa II, não pode 

comprometer mais que 30% da renda familiar bruta. 
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Nesse sentido, há a intenção de que a família consiga manter parte do seu poder 

econômico, evitando um maior comprometimento financeiro com a prestação. Ramos e 

Cardoso (2011) consideram que o percentual previsto para esse comprometimento possibilita 

aos beneficiários a condição de preservarem seu padrão de vida, podendo atender 

adequadamente às outras necessidades básicas. Outro aspecto a ser considerado é a percepção 

de que a pessoa está investindo em seu próprio imóvel, não sendo considerado um recurso 

desperdiçado, percepção que, geralmente, é atrelada ao dispêndio mensal efetivado com o 

aluguel.  

O limite estabelecido tem a intenção de evitar que haja um comprometimento 

excessivo da renda familiar com a prestação do imóvel. Outro aspecto a ser considerado na 

limitação do valor a ser pago mensalmente no referido programa é a diminuição dos índices 

de inadimplência, contribuindo para que os recursos públicos utilizados no financiamento da 

construção/aquisição de imóveis sejam repostos junto ao erário público. Esse índice, em maio 

de 2015, na faixa 2, situou-se em 2,2%, considerado como aceitável, em virtude da 

inadimplência; no setor imobiliário privado, deve-se situar em torno de 3% (CUCOLO, 

2015). 

Como demonstrou a tabela 02, o valor da prestação mensal do financiamento oscila 

entre meio salário a um salário mínimo, ou seja, mais de 80% dos residentes pagam entre R$ 

394,00 a R$ 788,00, mostrando que a renda dessas famílias é suficiente para manter em dia 

tanto as prestações da casa quanto outras necessidades e extras, comuns de uma sociedade 

consumista.  

Essas necessidades e gastos extras dizem respeito, por exemplo, a automóvel próprio, 

como fica explícito na tabela 22, na qual mais de 85% dos moradores possuem veículo 

automotor, sendo 48,4% já quitados e 36,9% financiados, evidenciando que os mesmos 

possuem condições financeiras para suprir tal necessidade ou capricho, já que em alguns 

casos, não contemplados pelo instrumento, verificou-se a ocorrência de mais de dois veículos 

por residência.  

Como aponta Lefebvre (2001, p. 68), a teoria da cidade como sistema de 

significações tende para uma ideologia. Ela aceita passivamente a ideologia do consumo 

dirigido. [...] consome-se tantos signos quanto objetos, signos de felicidade, de satisfação, do 

poder, da riqueza, da ciência, da técnica, ou seja, cada bem material adquirido é um troféu de 

sucesso de uma família dentro da sociedade atual, o que é questionável, se observar-se o que 

realmente tais famílias necessitariam para serem satisfeitas e com melhores oportunidades 

culturais ou mesmo de lazer ou qualidade de vida. 
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Isso mais uma vez é denunciado ao observar a tabela 20, que expressa que mais de 

61,5% ganha entre três e cinco salários mínimos, considerando o valor do salário mínimo 

fixado por lei por meio do Decreto n. 8.381/2014 no valor de R$ 788,00, ou seja, entre 

R$2.364,00 e R$3.940,00. Num olhar mais aguçado, percebe-se nesta tabela que 74,6% das 

famílias recebem mensalmente mais de 3 salários mínimos, pois há quem receba mais que 

cinco salários e há uma família, dentre as entrevistadas, que recebe mais de dez salários. 

Este resultado financeiro também deixa claro uma curiosidade bastante pitoresca e 

que gerou surpresa, demonstrado pela tabela de número 19, apresentando que 49,2%, ou 

quase metade dos indivíduos entrevistados, possuem o ensino médio ou o ensino superior 

completo e, se somados os indivíduos com ensino superior incompleto e os de curso técnico, 

esse número passa para 65,6%, permitindo a verificação de que o Programa Minha Casa 

Minha Vida – Faixa II beneficia famílias bastante instruídas e de opinião bastante aguçada, 

daí também respondendo o porquê de uma renda mensal familiar mais expressiva. 

Em relação ao plano de financiamento, os participantes da pesquisa revelaram, na 

tabela 3, que: 

            Tabela 3 - Plano de financiamento 

Categorias Frequência % 

   

1. Até 10 anos 02 1,6 

2. Entre 10 e 20 anos 07 5,7 

3. Entre 20 e 30 anos 100 82,0 

4. Mais de 30 anos 07 5,7 

5. Não responderam 06 4,9 

   

Total  122 100,0 

            Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 

 

O plano de financeiro mais citado (82%) foi o relativo ao período de 20 a 30 anos. 

Esse período de tempo revela que o PMCMV consegue atrair um número significativo de 

pessoas em virtude dos prazos que estabelece para o financiamento do imóvel, resultando em 

uma prestação de menor impacto no orçamento familiar. Cabe destacar, também, que a taxa 

de juros diferenciada do referido programa permite a escolha por um prazo maior de tempo, o 

que influi na diminuição do valor da prestação ao longo do tempo. 

Um dos critérios estabelecidos pelo programa é que os beneficiados não sejam 

avançados em idade, como demonstra a tabela 3 indicando o tempo do plano de 

financiamento, na qual 82% dos entrevistados assumiram um plano de financiamento a longo 
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prazo entre 20 e 30 anos até sua quitação, somado a mais 5,7% com planos de mais de 30 

anos para quitação. 

A amostra de beneficiados pelo programa federal indicada pela tabela 18 denunciou 

que a faixa etária mais atendida foi de indivíduos ou famílias entre 18 e 30 anos (50%) e, em 

segundo momento, famílias entre 31 e 40 anos, já que são pessoas que necessitam, pelos 

critérios pré-estabelecidos pelo programa, estar no mercado de trabalho formal. 

D’Amico (2011) relata que a escolha por um período prolongado de tempo no 

financiamento de um imóvel é consequência da renda média do mutuário não conseguir arcar 

com uma prestação maior, o que poderia resultar na diminuição do prazo de pagamento. Há, 

também, a percepção de que o custo de um imóvel no Brasil é alto, realçando a necessidade 

da pessoa interessada em optar por um plano de financiamento de até 30 anos, opção 

constante no PMCMV, sendo que dificilmente conseguiria obter o mesmo prazo junto aos 

órgãos privados de financiamento, realçando o alcance social do referido programa. 

Entre os moradores entrevistados, foram abordados mulheres do lar (15), estudantes 

(05), profissionais como fisioterapeutas, encarregados de produção (03), policiais, agentes de 

saúde (02), auxiliar de produção (03), inspetores de qualidade (03), secretárias (03), 

professores (08), motoristas (04), auxiliares administrativos (13), empresários e autônomos 

(06), biólogas, metalúrgico, decorador, massagista, mecânicos (03), gerente comercial, 

bancário, costureira, vigilantes (07), funcionários públicos (03), cozinheiras (03), vidraceiro, 

vendedores (08), aposentados e pensionistas, cobrador, psicóloga, pedagoga, manicure (02), 

farmacêutico (03), analista de sistemas, marceneiro, técnico contábil, serventes de limpeza 

(02), entre outros, justificando as rendas médias mensais e o grau de escolaridade encontrado 

na pesquisa. 

No que se refere ao transporte público, foi destacado na tabela 4 que: 

            Tabela 4 - Localização frente ao transporte público 

Categorias F % 

      

1. Atende 100 82,0 

2. Atende parcialmente  12 9,8 

3. Não atende 1 0,8 

4. Não se aplica 3 2,5 

5. Não responderam  6 4,9 

      

Total  122 100,0 

                             Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 
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A localização favorável, em relação aos pontos para a utilização do transporte 

público, atingiu um nível significativo de atendimento (com 82%), realçando que tais 

empreendimentos contribuem para que os moradores utilizem-se de um meio de locomoção 

relevante no âmbito urbano. 

Mesmo evidenciado na tabela de número 21, que em 66,4% das residências vivem 

entre duas e três pessoas, percebeu-se pela aplicação do instrumento que a localização das 

residências abarcadas pelo programa federal atendem, parcial ou perfeitamente, às 

necessidades básicas de transporte coletivo, coleta de lixo, coleta de esgoto, escolas, energia 

elétrica, creches, postos de saúde, mercados e supermercados. Claro que afirma-se aqui 

quanto à necessidade básica, pois sabe-se que o Brasil é um país em fase de desenvolvimento 

que tem muito a melhorar.  

Segundo Loboda e Miyazaki (2012), o sistema de transporte coletivo da cidade de 

Guarapuava é operado pela empresa Pérola do Oeste que presta o serviço à população dessa 

cidade, desde o final da década de 1970. Foi a partir de 1974 que surgiu, na cidade, o primeiro 

serviço de transporte coletivo com o nome de “Transportes Coletivos Waldemar Tonato”. 

Posteriormente, essa empresa passou a se chamar Transportes Coletivos Pérola do Oeste Ltda. 

Atualmente, ela faz parte do Grupo Gulin, de Curitiba, que possui o monopólio do transporte 

coletivo local. 

A este monopólio em questão, cabe uma reflexão quanto aos direitos do cidadão, já 

que pela falta de concorrência, não existindo a possibilidade por lei municipal de outra 

empresa de transporte coletivo aqui desempenhar seu papel, a população fica exposta ao que 

lhe é oferecido, tanto no que diz respeito ao preço da passagem, quanto à qualidade do serviço 

prestado. Porém, também cabe aqui ressaltar que, até o momento, o serviço prestado tem sido 

satisfatório. 

Araújo et al. (2011) relatam que o acesso ao transporte público é relevante para 

assegurar a mobilidade urbana dos munícipes, servindo de alternativa para o uso do carro, 

influindo na qualidade do fluxo do trânsito, por propiciar a diminuição da circulação de carros 

na estrutura viária urbana. Nesse sentido, o resultado destacado na tabela 4 indicou que os 

moradores da área onde foi realizada a pesquisa, podem optar pelo uso do transporte público, 

indicando que sua mobilidade não está atrelada ao uso de veículos. 

Cabe ressaltar que o PMCMV prevê que os imóveis residenciais comercializados, 

principalmente quando formam um condomínio, necessitam ter uma infraestrutura básica, que 

engloba o transporte público. Essa condição está atrelada ao princípio de acesso a moradia 

digna, realçando ainda mais o caráter social do programa. 
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O acesso à infraestrutura básica não pode estar condicionada a nenhum critério, 

senão aqueles previstos pela lei e legitimados por causa da igualdade de condições do respeito 

às liberdades individuais e ao bom convívio social. Sendo assim, em espaços públicos torna-

se necessário a neutralidade quanto às diferenças e o respeito mútuo, afirma Gomes (2012). 

Essa condição, no caso específico da unidade estudada, foi atendida pelo fato de 

haver uma estrutura de transporte público compatível com o tamanho da cidade, sendo 

importante ressaltar que, mesmo em horários de pico, conforme indicação de Loboda e 

Miyazaki (2012, p.  260), “[...] diante da demanda, a empresa disponibiliza carros extras para 

os bairros mais distantes que geralmente são mais populosos”.  

O transporte público no município em questão, supre as necessidades da população 

em geral, apesar de se enquadrar numa espécie de monopólio capitalista, já que é a única 

empresa de transporte coletivo autorizada pelo devido órgão municipal que pode desenvolver 

a atividade de transporte de passageiros em ônibus coletivo, o que merece uma crítica ao 

poder público no sentido de verificar tal exploração empresarial. 

Os participantes da pesquisa, em relação à coleta de lixo, indicaram, na tabela 5, que: 

                       

            Tabela 5 - Avaliação quanto à coleta de lixo 

Categorias Frequência % 

      

1. Atende 107 87,7 

2. Atende parcialmente  9 7,4 

3. Não atende 0 0,0 

4. Não se aplica 0 0,0 

5. Não responderam  6 4,9 

      

Total  122 100,0 
    Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 

 

A coleta de lixo, no caso do bairro em questão, atingiu um índice significativo de 

atendimento (87,7%), aspecto relevante para que a condição de moradia digna seja 

preservada, pois um serviço público desta natureza, quando é ineficiente, acarreta sérios 

problemas para os munícipes e para o próprio meio ambiente. 

Para Lefebvre (2001), basta abrir os olhos para compreender a vida cotidiana daquele 

que corre de sua moradia para a estação próxima ou distante, para o metrô superlotado, para o 

escritório ou para a fábrica, para retornar à tarde o mesmo caminho e voltar para casa a fim de 

recuperar as forças para recomeçar tudo no dia seguinte. O quadro dessa miséria generalizada 

não poderia deixar de se fazer acompanhar pelo quadro das satisfações que a dissimulam e 
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que se tornam os meios de eludi-la e de evadir-se dela. Assim, o trabalho que sofre 

preconceito na sociedade, é justamente o organismo vivo que mantém a cidade em perfeitas 

condições sanitárias e confortáveis. 

Na fotografia 9, há o registro do efetivo trabalho do poder público quanto à coleta de 

lixo nas áreas beneficiadas, porém há que se destacar que tal coleta é feita entre duas e três 

vezes por semana, dados estes informados pelos próprios moradores, o que demonstra certa 

deficiência. Porém, ao mesmo tempo, a possibilidade de resolução do problema do lixo por 

parte dos órgãos competentes, neste caso da Prefeitura Municipal de Guarapuava. 

 

Fotografia 9 - Coleta de Lixo nas Casas do PMCMV 

 

Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 

Moura (2014) relata que nem sempre a constituição de um empreendimento do 

PMCMV é garantia de acesso a serviços básicos, como a coleta de lixo, realçando que o 

Poder Público local, em algumas situações, deixa de cumprir com suas obrigações, como a 

coleta de lixo, por exemplo, revelando que a garantia de uma infraestrutura básica nem 

sempre é observada. 

Nesse cenário, o percentual de atendimento indicado pelos participantes da pesquisa 

é significativo, realçando que a questão do lixo doméstico vem sendo tratada com a devida 

atenção. 

No que se refere à coleta de esgoto, foi destacado na tabela 6 que: 
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  Tabela 6 - Avaliação coleta de esgoto 

Categorias Frequência % 

      

1. Atende 122 100,0 

2. Atende parcialmente  0 0,0 

3. Não atende 0 0,0 

4. Não se aplica 0 0,0 

5. Não responderam  0 0,0 

      

Total 122 100,0 

   Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 

 

O atendimento integral em relação à coleta de esgoto é um fator importante para os 

moradores tanto de casas como de condomínios. Essa condição deriva do fato do município 

de Guarapuava ter, na atualidade, um índice de 75% de coleta de esgoto, que é relevante 

quando comparado com a média nacional, que é de 48,6% (SANEPAR, 2015). 

Segundo Tuan (1980) podemos ver, através da janela de um ônibus com o ar 

condicionado, que a favela é feia indesejável, mas o quão ela é indesejável atinge-nos com 

pungente força somente quando abrimos a janela e recebemos uma lufada dos esgotos 

pestilentos. Um pessoa que simplesmente vê é um espectador, um observador, alguém que 

não está envolvido com a cena. Só quem vivencia ou vivenciou/presenciou uma cena com 

ares fétidos de esgoto sabe o que isso representa para os envolvidos, e, neste caso, o bairro em 

questão demonstra certa organização estrutural. 

A coleta de esgoto é um dos critérios para a efetivação das obras para benefício do 

PMCMV, mas sempre depende da fiscalização do Poder Público, sendo considerado como um 

gargalo na expansão dos condomínios, sobretudo para atender as classes com menor poder 

aquisitivo, conforme indica Pimentel (2015, p. 6): 

 

O gargalo do saneamento se tornou uma ameaça à viabilização da segunda metade 

do programa e especialmente das moradias mais populares. Executivos de 

construtoras, que preferem não se identificar, dizem que suas empresas se 

restringem a tocar projetos para as faixas de renda mais alta do Minha Casa, Minha 

Vida - de quatro a dez salários mínimos -, porque neles é possível cobrar pela 

aquisição de terrenos em lugares já servidos por saneamento ou repassar ao cliente o 

custo das obras de água e esgoto. 

 

Considerando o exposto, o referido programa precisa de alterações em relação aos 

compromissos das empresas que irão construir tais empreendimentos, para que assumam uma 

parcela mínima de responsabilidade em relação a questão de saneamento, para que haja um 
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atendimento mais amplo, sobretudo das pessoas que possuem menor poder aquisitivo. Nesse 

sentido, a infraestrutura existente no referido município contribuiu para o pleno atendimento 

no que se refere a questão do esgoto. 

No que se refere à energia elétrica, apontou-se na tabela 7 que: 

 

            Tabela 7 - Avaliação quanto à energia elétrica 

Categorias Frequência % 

      

1. Atende 122 100,0 

2. Atende parcialmente  0 0,0 

3. Não atende 0 0,0 

4. Não se aplica 0 0,0 

5. Não responderam  0 0,0 

      

Total  122 100,0 

                             Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 

 

O atendimento integral à energia elétrica é inerente à própria liberação da construção, 

assim como o acesso a água tratada. Segundo Moura (2014), a universalização de acesso à 

moradia digna, com o pleno acesso aos padrões mínimos de infraestrutura básica. 

Há a definição das responsabilidades das empresas construtoras e das distribuidoras 

de energia elétrica no tocante as construções relacionadas ao PMCMV, que são regidas pela 

Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) n. 414/2010 e 

Portaria do Ministério das Cidades n. 465/2011, indicando a garantia de acesso a este serviço 

básico. 

Em relação à proximidade das creches, foi indicado na tabela 8 que: 

             Tabela 8 - Proximidade da creche 

Categorias Frequência % 

      

1. Atende 62 50,8 

2. Atende parcialmente  22 18,0 

3. Não atende 11 9,0 

4. Não se aplica 21 17,2 

5. Não responderam  6 4,9 

      

Total  122 100,0 

            Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 
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A proximidade da creche atende um percentual significativo (50,8%), principalmente 

quando se considera que 17,2% dos moradores não faz uso deste serviço.  Facciolla (2013) 

indica que é importante a proximidade da creche junto aos usuários, como forma de propiciar 

uma mobilidade melhor, minimizando a utilização de meios de transporte.  

Outro aspecto a ser considerando é que no Brasil, há um número crescente de 

crianças matriculadas em creche (cerca de 20% das crianças com idade de 0 a 3 anos), 

sobretudo pelo fato da maioria dos pais atuarem no mercado de trabalho, indicando que o 

serviço que esta instituição disponibiliza é cada vez mais relevante (MALUF et al., 2014).  

A creche próxima a empreendimentos do PMCMV é relevante, pelo fato de ser 

considerado como um direito social, resultando em um atendimento significativo para as 

famílias beneficiadas que possuam crianças com idade inferior a 5 (cinco) anos. 

Os participantes da pesquisa, acerca da proximidade de postos de saúde, 

evidenciaram na tabela 9 que: 

  

          Tabela 9 - Proximidade de postos de saúde 

Categorias Frequência % 

      

1. Atende 62 50,8 

2. Atende parcialmente  22 18,0 

3. Não atende 11 9,0 

4. Não se aplica 21 17,2 

5. Não responderam  6 4,9 

      

Total  122 100,0 

                             Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 

 

A metade dos participantes da pesquisa considera que há o atendimento na questão 

relacionada à proximidade com os postos de saúde. Esse percentual se torna mais 

representativo quando se considera que, para 17,2% essa questão não se aplica. 

Essa situação é pertinente, pelo fato de atentar para a saúde do ser humano, sendo 

que, em caso de necessidade, quanto mais próximo for o local de atendimento, menor o tempo 

para que o atendimento pela equipe médica seja efetivado. A própria liberação da construção 

de condomínios relacionados ao PMCMV prevê o acesso a serviços públicos básicos, como 

postos de saúde, que conferem maior segurança no caso da necessidade de um atendimento de 

emergência.  

Moreira, Silveira e Reis (2012, p. 16) indicam que 
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[...] a legislação relativa ao Programa orienta que a escolha do local para 

implementação do empreendimento deva estar balizada na existência ou viabilidade 

de infraestrutura (água, esgoto, energia elétrica, coleta de lixo, telefone, iluminação 

pública, vias de acesso, pavimentação, guias e sarjetas, gás e águas pluviais); 

equipamentos comunitários (escola, creche, saúde pública, comércio, segurança 

pública e lazer) e transporte público. 

 

Considerando o exposto, no condomínio onde foi realizada a pesquisa, é possível 

identificar que houve a observação dos fatores relacionados à infraestrutura, incluindo a 

proximidade dos postos de saúde, sendo importante salientar que o município de Guarapuava 

conta com unidades de atendimento em todos os bairros, com atendimento previsto de 12 

horas diárias, sendo que, no caso da Vila Bela, há a proximidade da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), que atende 24 horas.  

Até os últimos tempos, o pensamento teórico representava a cidade como uma 

entidade, como um organismo ou como um todo entre outros (e isto nos melhores casos, 

quando não era reduzida a um fenômeno parcial, a um aspecto secundário, elementar ou 

acidental, da evolução da história). Assim via nela um simples resultado, efeito local que 

refletia pura e simplesmente a história geral, afirma Lefebvre (2001).   

Cabe ressaltar que ainda não se percebia que a cidade pode ser pensada, planejada, e se 

não for feita por pensadores conscientes, o será por especuladores inconsequentes, que 

segundo seus interesses, o farão sem medida. Nesse cenário, é relevante planejar a cidade para 

que esta possa crescer com equipamentos básicos de saúde e qualidade de vida próximos do 

cidadão pode ser uma realidade se bem planejada. 

No que se refere à localização das áreas de lazer, foi destacado na tabela 10 que: 

             

  Tabela 10 - Localização das áreas de lazer 

Categorias Frequência % 

      

1. Atende 17 13,9 

2. Atende parcialmente  26 21,3 

3. Não atende 73 59,8 

4. Não responderam  6 4,9 

      

Total  122 100,0 

              Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 

 

As áreas de lazer, conforme indicam 59,8% dos participantes da pesquisa, são 

distantes de suas residências. Essa situação é comum no país, pois os investimentos, tanto 

público como privado, no âmbito do lazer, são pequenos, resultando na dificuldade de acesso 
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por parte dos moradores. Não há como quantificar esse valor, mas em termos percentuais, 

sobretudo nos pequenos e médios municípios, é inferior a 0,3% do valor total do orçamento 

(MALUF et al., 2014). 

No caso do PMCMV, a ausência de uma atenção maior ao lazer reproduz a condição 

existente em outros programas habitacionais desenvolvidos ao longo do tempo na sociedade 

brasileira, realçando que não há a sua valorização como área de convivência. 

Carvalho, Schuett e Patrício (2014, p. 2) afirmam que 

 

[...] as áreas de convivência e lazer foram negligenciadas, historicamente, nos 

projetos de Habitação de Interesse Social. O "Minha Casa, Minha Vida", programa 

do governo federal iniciado em 2009, não foge a essa regra. É sabido, no entanto, 

que áreas livres e de lazer, quando bem projetadas, são importantes para a produção 

de moradias que ofereçam mais qualidade de vida aos seus moradores. Ao analisar 

os projetos do PMCMV já implantados, percebemos que essas áreas livres são 

insuficientes e inadequadas. 

 

Considerando essa afirmação, o acesso a áreas de lazer também foi negligenciado em 

relação a proximidade dos moradores do PMCMV, sendo que a  mais próxima é o Parque do 

Lago, localizado no centro da cidade. Essa necessidade de locomoção pode inviabilizar um 

contato social mais próximo, realçando que a atenção às áreas de lazer é uma medida 

necessária e pertinente, principalmente por ser um componente da perspectiva de moradia 

digna. 

É importante ressaltar que não é a falta de espaço físico, ou seja, espaços vazios para 

construção de parques ou praças que aqui se denuncia, já que estes existem, há sim uma 

necessidade evidenciada por parte dos entrevistados, mostrando tal deficiência, e que pode 

sim ser sanada se houver apoio concreto por parte dos órgão públicos competentes. 

Em relação à proximidade de escolas, houve a seguinte percepção destacada na 

tabela 11: 

             Tabela 11 - Proximidade de escolas 

Categorias Frequência % 

      

1. Atende 100 82,0 

2. Atende parcialmente  11 9,0 

3. Não atende 1 0,8 

4. Não se aplica 4 3,3 

5. Não responderam  6 4,9 

      

Total 122 100,0 

                               Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 
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A proximidade da escola atingiu um patamar elevado (de 82%), indicando que o 

acesso é favorecido, contribuindo para que os moradores beneficiados pelo programa tenham 

a opção de matricular seus filhos em instituições escolares na própria localidade em que 

residem. No caso da Vila Bela, as residências favorecidas pelo programa estão situadas 

próximas a três unidades escolares, que ofertam tanto o Ensino Fundamental como o Ensino 

Médio. 

Como citado anteriormente, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) já aponta este 

direito do cidadão em ter acesso à educação, e neste caso, que as escolas e creches estejam 

acessíveis aos envolvidos.  

Para Corrêa (1989) o espaço da cidade é o cenário e o objeto das lutas sociais, pois 

estas visam, afinal de contas, o direito à cidade, à cidadania plena e igual para todos, e o 

direito e o acesso à escola, por conseqüência a educação, não é diferente, pois vê-se na escola, 

o ideal de uma vida melhor, de um futuro promissor, um espaço que pode mudar muitas 

realidades, e nesse caso, os envolvidos e beneficiados pelo PMCMV – Faixa II do Bairro Vila 

Bela podem vislumbrar. 

Considerando as lutas sociais citadas no parágrafo anterior, muitas vezes estas se 

traduzem em violência, corrupção e criminalidade, sendo necessário saber se as comunidades 

presentes no Bairro Vila Bela, bem como os mutuários do PMCMV – Faixa II estão satisfeitas 

frente à segurança local. 

Tal segurança diz respeito à iluminação do bairro, terrenos baldios desorganizados e 

com mata alta permitindo ser esconderijo para vândalos ou indivíduos com más intenções 

entre outros itens. 

Os participantes da pesquisa, acerca do item segurança, pontuaram na tabela 12 que: 

             

Tabela 12 - Avaliação segurança 

Categorias Frequência % 

      

1. Atende 44 36,1 

2. Atende parcialmente  55 45,1 

3. Não atende 17 13,9 

4. Não responderam  6 4,9 

      

Total  122 100,0 

            Fonte: Piasecki, J.S.(2015). 
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O atendimento parcial do item segurança (com um percentual de 36,1%), atenta para 

a condição existente na grande maioria das cidades: a noção de insegurança. Para Frattari 

(2009, p. 13), 

 

[...] o tema da segurança figura atualmente como um dos itens dominantes no debate 

público. Ele se encontra atrelado às veementes discussões acerca da violência e 

criminalidade urbanas, assim como das percepções sociais de insegurança e medo. 

No caso brasileiro, a generalização e crescimento do sentimento de insegurança 

estão ligados, por um lado, ao aumento real nas taxas de criminalidade nas cidades 

brasileiras em especial do crime violento, a partir da década de 1980, sendo que há 

enorme repercussão nas mídias sociais desta situação. 

 

O posicionamento dos participantes da pesquisa pautou-se nessa perspectiva de 

insegurança vigente na sociedade, que surge do acesso facilitado à informação, que realça, 

diariamente, o nível de violência existente na sociedade guarapuavana. Camargo (2015, p. 8) 

relata que 

 

[...] ultimamente estamos presenciando uma forte onda de violência que assola a 

cidade de Guarapuava e preocupa seus moradores: são celulares tomados a força das 

vítimas, pessoas feridas por disparo de armas de fogo, homicídios por motivo torpe 

(sobretudo envolvendo adolescentes), sem contar os inúmeros roubos que não são 

registrados nos órgãos de policia de nossa cidade. 

 

Nesse cenário, a sensação de insegurança tende a ser disseminada no meio social, 

indicando que o posicionamento dos participantes da pesquisa, independente de morarem em 

um condomínio do PMCMV, tende a ser normal, mesmo não havendo a apresentação de 

exemplos ou situações concretas que pudessem gerar esta sensação. 

Para Alves (2010, p.109), cidades e metrópoles levam à homogeneização de espaços, 

de um lado, fortificados, onde as classes mais abastadas vivem, procurando se isolar dos 

perigos urbanos, e de outro, marcados pelo predomínio de uma população de baixos ou 

pouquíssimos recursos financeiros. Sem querer, há uma segregação imposta pelo sistema, 

segregação por possuir bens e necessitar protegê-los, inclusive família, ou segregação por não 

possuir e viver à margem da sociedade, destituído de oportunidades que seriam de direito. 

Sendo assim, vislumbra-se o resultado de um atendimento parcial quanto à segurança 

das famílias envolvidas, que tal problema, também a nível de país, denuncia a falta de 

estrutura familiar, educacional e a corrupção como os maiores vilões para não serem 

alcançados melhores resultados frente a tal problemática social. 

No que se refere à localização de mercados, foi indicado na tabela 13 que: 
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            Tabela 13 - Localização de mercados 

Categorias Frequência % 

      

1. Atende 104 85,2 

2. Atende parcialmente  11 9,0 

3. Não atende 1 0,8 

4. Não responderam  6 4,9 

      

Total 122 100,0 

            

             Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 

 

Com a instalação de novas residências ou condomínios, é natural que 

empreendedores busquem oportunidades de negócio, resultando na exploração de 

estabelecimentos que atraiam um número significativo de clientes, como os mercados. Nesse 

sentido, o fato de 85,2% dos participantes indicarem que a localização de mercados atende às 

suas expectativas ocorre devido à quantidade de estabelecimentos próximos existentes. 

Contudo, é importante ressaltar que as residências do PMCMV não podem ser 

utilizadas como ponto comercial, conforme indica Valente (2015, p. 7): 

 

Não é permitido abrir comércio  ou novas construções em moradias do Conjunto 

Habitacional do Governo Federal Minha Casa Minha Vida. Antes da entrega das 

casas, ocorre uma reunião  para explicação que o destino da casa é a habitação.  Há a 

ciência do problema social do país, da informalidade, da falta de emprego muitas 

vezes, mas como é contratual, a moradia não pode ser aproveitada para comércio. 

 

No decurso da pesquisa, não foi identificada qualquer irregularidade nas residências 

envolvidas ou mesmo nos condomínios, em relação à exploração da moradia do PMCMV 

como comércio. Cabe ressaltar que a Vila Bela possui um comércio desenvolvido, com 

inúmeros mercados, com condições de atender a demanda existente, indicando que houve a 

iniciativa de diversos empreendedores em aproveitar o crescimento populacional do bairro. 

Para Rodrigues (2013, p. 217), na escala urbana, os promotores imobiliários 

capitalistas produzem, com objetivo do valor de troca, loteamentos, parcelamentos do solo, 

edificações – em obediência ou não à legislação -, afirmando sempre a sustentabilidade dos 

empreendimentos, o que não ficaria de fora outros empreendimentos, desde o pequeno ao 

grande comerciante, sendo estes não menos importantes para o suprimento das necessidades 

da população local outrora instalada. 

Em relação à localização de farmácias, houve a seguinte identificação, destacada na 

tabela 14: 
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           Tabela 14 - Localização de farmácias 

Categorias Frequência % 

      

1. Atende 37 30,3 

2. Atende parcialmente  37 30,3 

3. Não atende 42 34,4 

4. Não responderam  6 4,9 

      

Total  122 100,0 

    Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 

 

Considerando o percentual de não atendimento (34,4%), percebe-se que, em relação 

às farmácias, a tendência é que haja a abertura de estabelecimentos de pequeno porte, que 

nem sempre conseguem atender à todos os clientes. Essa característica revela que o processo 

urbanístico nem sempre resulta na estruturação de uma infraestrutura que venha a atender 

adequadamente aos anseios e necessidades dos moradores. 

O acesso a farmácias e áreas de lazer ficou expresso pelos moradores através das 

entrevistas, denunciando uma deficiência que deve ser levada em consideração pelos órgão do 

poder público ou administração municipal. 

Silva (2007) indica que, no tocante ao processo de urbanização, nem sempre há o 

interesse por parte de grandes e médias empresas na abertura de filiais em bairros, o que pode 

dificultar aos consumidores adquirirem produtos importantes no seu cotidiano, como ocorre 

com medicamentos. Nesse contexto, há a identificação de que a descentralização de serviços 

comerciais nem sempre ocorre de forma a conseguir atender a expansão dos conjuntos 

habitacionais do PMCMV. Cabe a atuação firme do Poder Público na gestão do processo de 

urbanização, contemplando a expansão das atividades comerciais, de forma a tornar os bairros 

sustentáveis, o que acarreta na menor locomoção ao centro da cidade, o que ocasiona, por 

exemplo, a diminuição da circulação de veículos, além do fortalecimento das comunidades 

locais.  

Os participantes da pesquisa acerca do nível de satisfação em morar na casa própria, 

sem necessitar pagar aluguel, apontaram na tabela 15 que: 
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            Tabela 15 - Nível de satisfação em morar na casa própria 

Categorias Frequência % 

      

1. Satisfeito (a)  96 78,7 

2. Satisfeito (a) parcialmente 19 15,6 

3. Insatisfeito (a) 1 0,8 

4. Não responderam  6 4,9 

      

Total  122 100,0 

 

            Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 

 

O percentual significativo de satisfação (78,7%) remonta a concepção de realização 

do desejo pessoal de possuir a casa própria, condição que propicia maior segurança em 

relação à moradia, como também evita, por exemplo, gastos com aluguel. 

Parafraseando Borges (2013, p. 62), a casa própria é percebida e vivida pelas 

camadas populares como verdadeiro bastião da sobrevivência familiar, ainda mais em tempos 

de crise e de instabilidade crescente no mundo do trabalho. A casa própria, no Brasil, 

representa a garantia de uma velhice "com-teto", na ausência ou insuficiência da previdência 

social, ou seja, é vista como a única garantia para um fim de vida com o mínimo de segurança 

e dignidade.  

Para os jovens casais com filhos ou mães chefes-de-família, a casa própria é a 

garantia de uma estabilidade em vários níveis, afirma ainda Borges (2013), em relação à 

escola dos filhos, aos laços de solidariedade de bairro, à segurança real e simbólica de não ser 

ameaçados ou vitimados pelo despejo em caso de desemprego. Nesse sentido, a casa própria 

cumpre um papel de amortecedor diante da incompletude dos sistemas de proteção social e da 

ausência de uma industrialização com pleno emprego e é, por isso, o "sonho número um dos 

brasileiros". Na verdade, casa, residência, moradia, é em sua essência o “ter para onde voltar”, 

“ter uma referência”, esse é o sentido real da família e de um abrigo, trazendo satisfação e o 

sentimento de pertencimento. 

Esse percentual é compatível com o nível de satisfação encontrada em nível nacional, 

cuja avaliação, em uma escala de 0 a 10, alcançou a nota média de 8,8 (IPEA, 2014). Nesse 

contexto, uma política habitacional relaciona-se com a realização pessoal de possuir uma 

moradia própria, realçando que seu desenvolvimento, por meio de programas, alcança seu 

sucesso social quando consegue oportunizar um grau elevado de satisfação por parte dos 

mutuários. 



100 

 

Guimarães (2014) pontua que uma política habitacional consistente não se atrela a 

um determinado governo, por representar um avanço no tocante a uma questão de grande 

relevância: a redução do déficit habitacional. Outro fator a ser considerado é a contribuição 

que ocasiona no processo de urbanização quando bem planejada e executada em 

conformidade com os princípios normativos instituídos, fator que pode reduzir os efeitos 

negativos da exploração imobiliária, como também o processo de periferização, sobretudo em 

cidades de pequeno e médio porte, conferindo aos mutuários uma moradia digna, que influi 

no nível de sua satisfação. 

Se quase metade dos moradores de tais residências morava em casa alugada, a tabela 

15 demonstrou uma informação bastante valiosa, já que 78,7% se dizem satisfeitos por morar 

na sua casa própria, e 15,6% se dizem parcialmente satisfeitos, evidenciando certo grau de 

satisfação tanto pelas suas necessidades supridas, quanto pelo fato de pagarem um bem que 

em determinado momento será seu definitivamente. Contudo, não houve qualquer menção por 

parte dos participantes da pesquisa aos fatores que impedem a plena satisfação na moradia do 

PMCMV. 

Mas há quem situe o PMVMC como uma forma de utilizar uma ferramenta ou 

projeto público para angariação eleitoral, conforme aponta Dias (2012) afirmando que ao ser 

anunciado o PMCMV na sua segunda fase por parte do governo federal prevendo a 

construção de pelo menos 2 milhões de moradias, evidencia-se o pragmatismo eleitoral, ao 

engrossar o pacote sociais em um ano de eleições o que não é de desmerecer. 

Porém, acredita-se ser este o cerne, ou pelo menos um dos balizadores desta pesquisa 

que comprova que em sua maioria os cidadãos mutuários do PMCMV – Faixa II estão 

satisfeitos com o programa, conforme indica estudos conduzidos por Borges (2013); Moreira, 

Silveira e Reis (2012); e Milano (2013) junto a mutuários do referido programa. 

No que se refere ao nível de satisfação em relação ao tamanho da casa, foi apontado 

na tabela 16 que: 

                             Tabela 16 - Nível de satisfação ao tamanho da casa 

Categorias Frequência % 

      

1. Satisfeito (a)  91 74,6 

2. Satisfeito (a) parcialmente 23 18,9 

3. Insatisfeito (a) 2 1,6 

4. Não responderam  6 4,9 

      

Total  122 100,0 
             Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 
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A satisfação em relação ao tamanho da casa, com o percentual de 74,6% indica que 

os mutuários tendem a escolher imóveis condizentes com o tamanho de sua família. Nesse 

sentido, é importante ressaltar que há uma tendência de imóveis com área construída menor, 

com a intenção de explorar melhor a dimensão do terreno, como também do fato da queda de 

natalidade ocorrida no país a partir da década de 1990. Tavares (2015, p. 4) reconhece essa 

realidade, ao expor que “[...] nos últimos dez anos, a redução da metragem chega a 29% nos 

apartamentos de um e de quatro quartos. Nos outros tipos, as reduções são menores, vão de 

17,9%, no caso de dois dormitórios, a 8,5%, para os de três quartos”. 

Em relação a questão da natalidade, Pasquini e Oliveira (2014, p. 20) indicam que 

 

[...] se verifica que a partir dos anos 2000 as famílias, através de uma mudança 

sociocultural decidiram ter menos filhos e a maioria das mulheres trabalham fora de 

casa, em conjunto com uma mudança econômica e tecnológica, com as quais as 

famílias passaram a ter facilidade na aquisição de equipamentos modernos e 

práticos, adotaram um padrão comum na estrutura de suas casas. Neste caso, as 

residências ficaram ainda menores, devido ao espaço dos terrenos também serem 

reduzidos, eliminando o quintal e mantendo um pequeno jardim. O conforto dos 

moradores é um item primordial nestas novas construções; os cômodos diminuíram 

de tamanho fazendo com que os mesmos sejam muito bem planejados e elaborados 

por profissionais da área (arquitetos e engenheiros). 

 

Mesmo com um tamanho reduzido, não há implicações no conforto e no bem estar 

dos moradores, realçando que o nível de satisfação, conforme indica a tabela 16 tende a ser 

elevado.  

Tal satisfação é até demonstrada na mesma tabela quando lhes foi indagado acerca 

do tamanho da residência de um modo geral, e, mesmo assim, os resultados deixam claros que 

74,6% estão satisfeitos e 18,9% estão satisfeitos parcialmente com o tamanho de suas 

residências, comprovando que existe um grau de felicidade entre os beneficiados pelo 

programa, por mais que este grau seja difícil de ser mensurado, já que é subjetivo, mas é 

evidenciado pelas necessidades supridas confessadas e pelo sorriso no rosto quando indagado 

sobre o assunto, como o foi durante a aplicação do instrumento de pesquisa. 

Nesse sentido, as empresas construtoras acompanham as transformações sociais, 

além das mudanças urbanas, pois, devido à exploração acelerada dos espaços livres, sobretudo 

nas duas décadas do final do século XX, sobretudo em relação às pequenas e médias cidades, 

há a intenção de melhor aproveitamento dos terrenos, fazendo com que as casas tenham um 

espaço construído menor, havendo uma atenção maior a distribuição arquitetônica para 

preservar o conforto dos moradores. 

Porém, durante as entrevistas, percebeu-se que muitos mutuários reclamaram que 

pelos tamanhos dos terrenos, o acesso aos fundos foi-lhes impossibilitado. Este acesso lateral 
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externo, quando há espaço de fundos existente, para fins de construção ou aumento das 

dependências da moradia, torna-se inviável senão impossível, já que a testada da casa foi 

totalmente utilizada para a construção da fachada, sem deixar tal acesso lateral aos fundos, 

deixando inacessível para o caso de levar materiais de construção no caso de construção. 

Os participantes da pesquisa indicaram como estado civil na tabela 17: 

            
            Tabela 17 - Estado civil dos participantes da pesquisa 

Categorias Frequência % 

      

1. Solteiro (a) 16 13,1 

2. Casado (a)  69 56,6 

3. Amasiado (a)  22 18,0 

4. Divorciado (a) 7 5,7 

5. Separado (a)  1 0,8 

6. Desquitado (a)  0 0,0 

7. Viúvo (a)  1 0,8 

8. Não responderam 6 4,9 

      

Total  122 100,0 

             Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 

 
 

O fato da maioria dos participantes da pesquisa ser casado ou amasiado (que 

somados alcançaram o percentual de 74,6%) é uma tendência no PMCMV, pois a viabilização 

do financiamento só ocorre quando há a soma da renda das pessoas que compõem o núcleo 

familiar. 

Os Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010, divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que a proporção de uniões consensuais 

passou de 28,6% em 2000 para 36,4% em 2010 e, diminuíram os casamentos do tipo civil e 

religioso, de 49,2% para 42,9%, o que explica os 18% de casais amasiados nos dados da 

tabela anterior. 

A transformação dos modelos familiares no Brasil e no mundo também mostra um 

reflexo direto na aquisição de novas moradias e por consequência na necessidade de maior 

ocupação espacial urbana, afirma o estudo Demanda Habitacional no Brasil, destacando que 

na década de 1960, a união entre casais era duradoura, menos conflituosa, porém, ao passar do 

tempo houve uma modificação no comportamento dos indivíduos gerando freqüentes 

separações e divórcios dividindo os lares, e assim, aumentando a necessidade de imóveis.  
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O aumento desta população urbana teve reflexo direto na necessidade de novas 

moradias bem como, por conseqüência, no mercado imobiliário, estimulando a aquisição e 

comercialização de imóveis, resultando na reconfiguração e reinvenção do espaço urbano. 

A consideração da renda bruta familiar, no entendimento de Ramos e Cardoso (2011) 

possibilita que um número maior de famílias sejam atendidas, o que contribui para que o 

déficit habitacional possa ser equacionado, ainda que de forma lenta, posto que a demanda por 

imóveis é crescente e o referido programa não dispõe de recursos suficientes em curto e 

médio prazos que favoreçam a modificação deste cenário. 

A faixa etária dos participantes da pesquisa apresentou a seguinte distribuição na 

tabela 18: 

            Tabela 18 - Faixa etária dos participantes da pesquisa 

Categorias Frequência % 

      

1. Entre 18 e 30 anos 50 41,0 

2. Entre 31 e 40 anos 37 30,3 

3. Entre 41 e 50 anos 18 14,8 

4. Mais de 51 anos 11 9,0 

8. Não responderam 6 4,9 

      

Total  122 100,0 

      

             Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 

 

A faixa etária dos 18 aos 40 anos atingiu o percentual de 71,3% dos mutuários do 

PMCMV envolvidos na pesquisa. Essa situação é compatível com a situação existente em 

nível nacional, que alcançou o patamar aproximado de 78% (CEF, 2015). 

Outra situação é que as famílias envolvidas ainda são jovens, como demonstra a 

tabela 18, possuindo um número de filhos pequeno, evidenciando que se tal realidade for 

modificada com o passar dos anos, tais famílias encontrarão dificuldades para futuras 

ampliações. 

Percebe-se, ao observar os números da população brasileira, que até os anos 1980, o 

Brasil era considerado um país jovem, ou seja, o número proporcional de pessoas com faixas 

de idade inferiores era relativamente maior. No entanto, atualmente, assiste-se a um processo 

de amadurecimento dos habitantes do país e um consequente aumento da população adulta ou 

mais velha, sendo interessante aqui destacar que os mutuários do PMCMV são este reflexo de 

amadurecimento relacionado à faixa etária. 
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As idades representadas pela tabela 18 revelam um certo positivismo quanto aos 

números, já que não é vantajoso para um país possuir uma população muito jovem nem 

mesmo avançada em idade, denunciando assim que o momento atual traz benefícios claros já 

que tal camada populacional adulta é quem está no mercado de trabalho e movimenta direta 

ou indiretamente a economia do Brasil. 

Em contribuição pertinente, Panerai (2006) afirma que conhecer a forma da cidade, 

ou seja, seu traçado, seus limite, o perfil de seus habitantes, como é o caso dos dados postos, 

reconstituir sua história, são também formas ou maneiras de orientar e projetar o urbano, 

buscando planejar novos projetos sociais locais, novas creches ou mesmo postos de saúde, 

espaços públicos e até mesmo escolas, como é o caso da próxima tabela exposta a seguir. 

A escolaridade dos participantes da pesquisa foi distribuída da seguinte forma na 

tabela 19: 

             

              Tabela 19 - Escolaridade dos participantes da pesquisa 

Categorias Frequência % 

      

1. Analfabeto (a)  1 0,8 

2. Ensino fundamental completo 7 5,7 

3. Ensino fundamental incompleto 13 10,7 

4. Ensino médio completo 30 24,6 

5. Ensino médio incompleto 15 12,3 

6. Curso técnico 4 3,3 

7. Ensino superior completo 30 24,6 

8. Ensino superior incompleto 16 13,1 

9. Não responderam 6 4,9 

      

Total  122 100,0 

             Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 

 

Destaca-se, em relação à escolaridade, que há um percentual significativo de 

participantes da pesquisa que completaram o Ensino Superior (24,6%). Essa condição revela 

que o PMCMV contempla um público diversificado, oportunizando a concretização do 

projeto de aquisição da casa própria. 

Outro aspecto a ser considerado, conforme indicam Pequeno e Rosa (2015), é de que 

a localização dos imóveis do referido programa suscitam a atenção da classe média, onde há 

um número maior de pessoas com Ensino Superior completo, que optam em aderir a aquisição 

da moradia financiada com recursos públicos. 
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Os dados estão relacionados tanto ao tema renda quanto ao tema faixa etária, pois o 

fato destes mutuários possuírem grau de escolaridade e qualificação, denuncia a vontade de 

construírem sociedades melhor preparadas para os desafios de uma país em desenvolvimento. 

Os resultados gerais da amostra do censo 2010, divulgados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) também revelaram que o nível de instrução da população 

aumentou. Nas pessoas de dez anos ou mais de idade por nível de instrução, de 2000 para 

2010, o percentual dos sem instrução ou com o nível fundamental incompleto caiu de 65,1% 

para 50,2%. Já a taxa de pessoas com pelo menos o curso superior completo aumentou de 

4,4% para 7,9%, refletido nos dados da tabela anterior. 

Os estudantes estão muito mais prontos a receber novas ideias do que nós estamos 

prontos para ensiná-las, afirma Santos (2008), destacando que é óbvio que a num mundo o 

fluxo de informações e técnicas avançadas evolui de forma expressiva, um indivíduo com 

melhor grau de escolaridade certamente estará mais preparado. 

Torna-se pertinente refletir, que o próprio sistema educacional pode reproduzir ou 

intensificar a desigualdade social e econômica atual, já que aqueles que têm a oportunidade de 

saírem na frente através da educação escolar, provavelmente obterá vantagens dentro do 

sistema capitalista vigente. 

O reflexo de uma escolaridade mais avançada é diretamente evidenciado na renda 

dos envolvidos, já que traz oportunidades melhor remuneradas devido ao grau de qualificação 

de mão de obra e ao nível cultural  mais aguçado, permitindo assumir funções no mercado de 

trabalho com maior grau de responsabilidades e técnica, sendo que a renda é demonstrada 

melhor através dos dados a seguir. 

A renda média dos entrevistados apresenta a seguinte condição na tabela 20: 

            Tabela 20 - Renda média dos participantes da pesquisa 

Categorias Frequência % 

      

1. 01 salário mínimo 2 1,6 

2. 02 salários mínimos 23 18,9 

3. 03 a 05 salários mínimos 75 61,5 

4. 05 a 10 salários mínimos 15 12,3 

6. Mais de 10 salários mínimos 1 0,8 

7. Não responderam 6 4,9 

      

Total  122 100,0 

             Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 
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A renda da maioria dos participantes da pesquisa (61,5%) é compatível com o teto 

estabelecido para os possíveis beneficiários dos imóveis situados na faixa 2 do PMCMV. 

Observando os dados e traçando analogias, Carlos (2010) relata que na sociedade 

atual, exige-se o desvendamento da sociedade em que vivemos imersa em contradições que 

eclodem em conflitos e revelam. a necessidade de uma crítica ao capital e às sempre 

renovadas formas de realização do lucro. É importante considerar também às novas formas de 

alienação e submissão do indivíduo, ao plano da realização da acumulação, bem como ao 

empobrecimento do ser humano, preso ao universo das coisas orientadoras das necessidades 

que se encontram travestidas em desejos saciados no plano do consumo.  

Portanto, é interessante saber que grande parcela dos mutuários Faixa II, possuem 

renda suficiente para suprir suas necessidades básicas, evidenciando com clareza que tal 

parcela da população brasileira está tendo a possibilidade de adquirir um bem tão importante 

que é a casa própria. 

Um dos objetivos do programa Faixa II é o de abastecer com moradias de qualidade 

uma fatia da sociedade denominada, conforme Santos e Duarte (2010, p. 24), a “nova classe 

média”, grupo social este em crescimento no sociedade brasileira. 

Quem são os agentes sociais que fazem e refazem a cidade? Que estratégias e ações 

concretas desempenham no processo de fazer e refazer a cidade? Assim indaga Corrêa (1989) 

e ao mesmo tempo responde, afirmando que são os proprietários dos meios de produção, 

sobretudo os grandes industriais, os proprietários fundiários, sendo estes, bastante envolvidos 

no PMCMV – Faixa II do Bairro Vila Bela, os promotores imobiliários, também integrantes 

ativos no sistema, o Estado e os grupos sociais excluídos, porém, acrescente-se aqui, os 

beneficiados pelo programa federal, já que possuem uma renda expressiva e suficiente, 

revelada através dos dados obtidos através da pesquisa em questão. 

Há que se destacar que Guarapuava, a qual não é diferente de qualquer outra cidade 

capitalista, é uma cidade com desigualdades e concentração de renda bastante evidente, e 

como afirma Corrêa (1989) a classe dominante ou uma de suas frações, segrega os outros 

grupos sociais na medida em que controla o mercado de terras, a incorporação imobiliária e a 

construção, direcionando seletivamente a localização dos demais grupos sociais no espaço 

urbano, atuando direta ou indiretamente através do Estado. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2014, os estados 

de São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eram os estados 

com maior renda média per capita domiciliar do Brasil. O Distrito Federal com renda média 

de R$ 2.055,00 sendo a maior das então citadas e o Paraná com renda  média de R$ 1.210,00, 
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evidenciando mais uma vez que os envolvidos no PMCMV – Faixa II, possuem uma renda 

expressiva se comparado às médias brasileiras. 

A renda pode refletir as mudanças ocorridas no número de indivíduos por família e 

neste caso a seguir, no número de pessoas que moram na devidas residências oferecidas pelo 

programa. 

O número de pessoas que residem na casa apresentou a seguinte distribuição na 

tabela 21: 

       Tabela 21 - Número de pessoas que moram na residência 

Categorias Frequência % 

      

1. 01 pessoa 5 4,1 

2. 02 pessoas 36 29,5 

3. 03 pessoas 45 36,9 

4. 04 pessoas 22 18,0 

5. 05 ou mais pessoas 8 6,6 

7. Não responderam 6 4,9 

      

Total  122 100,0 

    Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 

 

O número de pessoas revela a tendência da diminuição do núcleo familiar, fazendo 

com que a satisfação com o tamanho do imóvel decorra do fato de conseguir acolher com 

conforme o número de pessoas que compõem este núcleo. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constatou que, entre os censos 

de 2000 e 2010, diminuiu o número de pessoas que moram no mesmo domicílio. No período, 

o número médio de pessoas em cada casa passou de 3,79 para 3,34. Embora a população 

tenha crescido, como apontado no decorrer da pesquisa, o instituto destaca que o número de 

domicílios no Brasil aumentou, gerando maior demanda por domicílios, porém decaindo o 

número de indivíduos por domicílio. 

Ao se falar sobre a cidade, Panerai (2006) afirma que sua inserção no território 

geográfico, sua forma, acrescente-se aqui os modelos e número de indivíduos por residência, 

o desenho de suas via, como será comentado na próxima tabela, a organização do seu tecido, 

as relações entre seus bairros não é independente dos grupos sociais que a produzem, que nela 

vivem e a transformam, observando que as práticas de seus habitantes e a materialização 

dessas práticas no espaço construído, são o suporte das mudanças ocorridas ou que estão para 

ocorrer, ou seja, os modelos familiares mudam ao longo do tempo. 
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Neste caso, a maior parte das residências conta com dois ou três moradores por 

domicílio, quando muito quatro, evidenciando como a família brasileira têm mudado sua 

configuração. 

Há que se destacar que a presente pesquisa aborda um programa com menos de dez 

anos de existência, e os dados expostos demonstram esta realidade de em sua maioria, 

viverem nessas residências entre duas e quatro pessoas, porém, mesmo pelas mudanças de 

padrão das famílias brasileiras, tal realidade poderá ter outra configuração se esta mesma 

pesquisa for aplicada num prazo de 10 ou 15 anos, ou seja, em 2025 ou 2030, daí a 

importância deste registro científico, revelando uma determinada satisfação no que diz 

respeito ao momento. 

Por outro lado, mesmo que tal configuração venha sofrer alterações e é certo que vai, 

pelo menos, como citado pelos entrevistados, estão pagando um bem próprio, o que no futuro 

poderá servir de moeda de troca se necessário for, para a aquisição de um imóvel futuro que 

atenda às necessidades da nova família. 

Em relação a possuírem um veículo, os participantes da pesquisa indicaram na tabela 

22 que: 

       
              Tabela 22 - Quanto ao acesso a veículo automotor 

Categorias Frequência % 

      

1. Possui veículo quitado 59 48,4 

2. Possui veículo financiado 45 36,9 

3. Não possui 12 9,8 

4. Não responderam  6 4,9 

      

Total  122 100,0 

              Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 

 

O fato de 36,9% dos participantes da pesquisa possuírem um veículo financiado é um 

indicativo que a limitação do comprometimento da renda familiar com a prestação do imóvel 

possibilita a realização de outros projetos, além da condição do mutuário arcar com despesas 

relacionadas à água, energia elétrica, telefonia, entre outras despesas, incluindo ainda 

materiais escolares para aqueles que têm filhos menores ou mesmo gastos com lazer. 

Realmente, o modelo consumista da dita “sociedade moderna” possibilita a aquisição 

de muitos bens, ditos “necessários” para uma vida melhor ou mesmo para que o indivíduo se 

sinta “mais feliz”. 
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Porém, no caso dos envolvidos no PMCMV - Faixa II do Bairro Vila Bela, um ou 

dois veículos torna-se necessário devido ao acesso às áreas de trabalho ou estudo, já que 

facilita a locomoção, porém gera transtornos no trânsito, que ao longo do tempo têm se 

tornado objeto de pesquisa pelo poder público tentando sanar o problema da mobilidade 

urbana. 

Diante da ampliação das possibilidades de circulação, tanto no que se refere ao 

acesso quanto às melhorias nos meios de transporte, verifica-se a necessidade de se 

compreender a dinâmica da centralidade e das interações espaciais no contexto da articulação 

de escalas (intra e interurbana), não só nas grandes cidades e metrópoles, mas também em 

centros urbanos de menor porte, que é o caso de Guarapuava, afirma Loboda e Miyazaki 

(2012). 

Sendo assim, torna-se necessário se pensar na ocupação e na mobilidade urbana 

buscando a integração dos meios de transporte, seja coletivo, próprio ou alternativo, como 

seria o caso de transporte por bicicletas, ou mesmo a organização por caronas entre parentes 

ou trabalhadores que o fazem para as mesmas direções, o que certamente geraria uma melhor 

organização do trânsito pela diminuição de veículos trafegando no mesmo espaço, sem contar 

com a diminuição da poluição do ar pela emissão de gases poluentes e diminuição do desgaste 

dos veículos e por conseqüência do consumo de peças ou pneus. 

Mas a possibilidade dos envolvidos no PMCMV – Faixa II adquirirem seus 

automóveis demonstra sem sombra de dúvidas, que a qualidade de vida dos mesmos têm sido 

satisfatório no que diz respeito à mobilidade urbana. 

No que se refere ao grau de satisfação acerca da aquisição de um imóvel pelo 

Programa Minha Casa Minha Vida, os participantes da pesquisa pontuaram na tabela 23 que: 

     
    Tabela 23 - Grau de satisfação por aquisição de um imóvel do PMCMV 

Categorias Frequência % 

      

1. Satisfeito (a)  92 75,4 

2. Satisfeito (a) parcialmente 24 19,7 

3. Insatisfeito (a) 0 0,0 

4. Não responderam  6 4,9 

      

Total  122 100,0 

               Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 
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O nível de satisfação com a aquisição de um imóvel do PMCMV em 75,4% é 

coerente com o posicionamento demonstrado pelos participantes da pesquisa em outras 

questões, realçando que o acesso a casa própria continua representando a concretização de um 

anseio. 

Tais respostas positivas, evidenciam mais uma vez o centro da discussão deste 

trabalho, afirmando que a maior parte dos beneficiados encontra-se satisfeito em morar numa 

casa própria, mesmo que financiada, cuja localização supre suas necessidades básicas de 

qualidade de vida, porém com desafios diários a serem cumpridos e superados à medida do 

possível, evidenciando que o Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa II no bairro Vila 

Bela tem obtido sucesso, já que continua com novos empreendimentos ao longo do tempo 

enquanto o programa existir. 

Alguns moradores relataram críticas e deixaram vir à tona peculiaridades que 

precisam ser refletidas pelo poder público visando melhorar a qualidade do programa federal 

bem como a própria qualidade de vida dos envolvidos atuais e futuros. Entre as maiores 

dificuldades enfrentadas, foram citados em um item da abordagem os problemas que surgiram 

assim que os moradores assumiram os imóveis e se mudaram para o mesmo.   

Os problemas enfrentados com maior frequência foram as rachaduras, goteiras, 

problemas nas calhas dos telhados, cerâmicas do piso se soltando ou mal ajustadas, problemas 

na pintura, infiltrações, mau cheiro do ralo ou esgoto a céu aberto próximo às residências, 

problemas na instalação elétrica, vazamentos, portas emperradas, umidade extrema entre 

outros problemas. Na maior parte os construtores ou construtoras, bem como imobiliárias 

envolvidas foram acionados e resolveram as pendências, mas pelo menos dez casos tiveram 

seus problemas não solucionados imediatamente devido à omissão dos construtores.  

Houve pelo menos 03 residências que tiveram problemas de alagamentos quando a 

pluviosidade era excedente, necessitando reparos no sistema de escoamento até mesmo de 

órgão competentes como a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), os quais 

foram atendidos e os problemas parcialmente sanados. 

Ao se referir à construção e ao planejamento das cidades Tuan (1980, p. 193) relata 

que o planejamento de cidades na Índia, em tempos remotos, era investido de autoridade 

sagrada e escrita. O lugar apropriado para cada tipo de prédio era exatamente determinado, 

assim como as medidas dos prédios, até as menores molduras. O conjunto todo era modelado 

de acordo com o plano de uma cidade no céu: quando o rei desejava construir, chamava seu 

arquiteto e dizia: Vá para a cidade dos deuses e procure para mim o plano de seu palácio e 
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construa para mim uma igual. Pelas palavras do autor, percebe-se a seriedade e a 

responsabilidade que o mesmo denota quando o assunto é urbanização.  

Porém, essa seriedade não é percebida na maioria dos dirigentes públicos atuais, pois, 

conforme indica Oliveira (2013), a ocupação urbana é feita de forma desordenada, pautado 

em interesses que nem sempre colocam o atendimento a população mais necessitada em 

primeiro plano, além de não serem observadas normas mínimas de proteção ambiental ou de 

ocupação ordenada dentro de um espaço com uma infraestrutura mínima. 

 

Fotografia 10 - Esgoto à Céu Aberto nas Proximidades das Casas do PMCMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 

 

 

Surgiram divergências quanto à construção de uma creche no bairro, em obras há 

pelo menos cinco anos e ainda em fase de acabamento, denunciando que o poder público 

também possui sua parcela de culpa nas dificuldades enfrentadas pelos residentes. 

Como afirma Corrêa (2010), o Estado capitalista desempenha múltiplos papéis em 

relação à produção do espaço. Essa multiplicidade decorre do fato de o Estado constituir uma 

arena na qual diferentes interesses e conflitos se enfrentam, e, por vezes, são estes interesses 

que atrapalham um melhor desenvolvimento e um melhor planejamento urbano. 
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Um dos moradores, cujo nome não será citado, mas seus dados confidenciais 

encontram-se de posse do pesquisador, afirmou que o local é bom para morar, e outro 

morador também citou que pelo menos mora no que é dele. Mesmo assim problemas como 

terrenos baldios no entorno de algumas residências, o que traz consigo problemas como 

insetos e roedores, falta de segurança, o fato de ser um bairro distante do centro da cidade, 

iluminação pública precária em alguns pontos, como pouca infra estrutura, má qualidade da 

obra estrutural e no acabamento das moradias, também foram alvo de reclamação e discussão 

durante a aplicação do instrumento. 

Ao menos 10 (dez) moradores ainda destacaram que o valor da parcela é alto e o 

prazo bastante extenso, tornando isso um desafio a ser superado pelo morador. 

A falta de espaço para ampliações futuras também foi comentado por 15 (quinze) 

moradores, que, à medida que a família cresce, tal situação frente ao tamanho da casa, 

certamente surgirá ou já surgiu. 

Como citado anteriormente 75% dos participantes da pesquisa possuem veículo 

automotor, a maioria das residências não possuem garagem, item este que é deixado de lado 

no projeto para que o tamanho da casa não exceda os setenta metros quadrados, critério 

necessário para enquadrar a mesma no programa. Terrenos reduzidos e sem acesso lateral aos 

fundos da residência também são desafios encontrados, já que qualquer possível ampliação ou 

manutenção nos fundos, só se tem acesso pelo interior da residência.  

Porém, uma situação bastante peculiar foram as críticas de alguns moradores cujo 

tipo de moradia é em forma de condomínio, sendo de cinco a dez casas dentro do mesmo 

terreno ou em casos de prédio com apartamentos abarcados pelo programa, tornando a 

convivência bastante desconfortável, principalmente nas decisões coletivas quando há 

necessidade de instalação ou manutenção de um portão eletrônico, por exemplo, protestos 

estes muito parecidos com os moradores do Faixa I, já considerados de baixa renda e 

consequentemente com menor índice de escolaridade e renda. 

Sendo assim, Tuan (1980, p.31) trata dos diversos pontos de vista os quais podem ser 

interpretados segundo cada indivíduo, onde o espaço aberto significa liberdade, a promessa de 

aventura, luz, o domínio público, a beleza formal e imutável; o espaço fechado significa a 

segurança aconchegante do útero, privacidade, escuridão e a vida biológica. Para alguns 

mutuários do PMCMV – Faixa I ou II, viver em condomínio significa segurança, para outros, 

domínio público e falta de privacidade, talvez dependa do estado de espírito e do momento de 

cada um. 
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A leitura está nos olhos de quem vê. Na fotografia 11, há uma vista louvável de um 

imóvel estruturado e visualmente bonito e aconchegante, porém quanto às relações 

estabelecidas entre os moradores do mesmo, só eles partilham, tanto os benefícios quanto as 

dificuldades. 

Fotografia 11 - Condomínio Faixa II - PMCMV 

 

 

Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 
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Na fotografia 11, permite-se vislumbrar um exemplo de condomínio em forma de 

prédio, o que não é comum no PMCMV – Faixa II, senão no Faixa I, conforme explanação 

anterior. 

Os comentários dos moradores quanto à moradia em sistema de condomínio nem 

sempre é favorável, já que após a mudança para tal residência já surgem os problemas de 

relacionamento entre os moradores, desconfortos quanto ao barulho, falta de organização e 

ordem nas dependências, inadimplência entre outros fatores que influenciam na satisfação dos 

mesmos. 

 Porém, essa faixa incorpora também condomínios de casa, conforme indica a 

fotografia 12. 

 

Fotografia 12 - Condomínio Faixa II - Em Forma de Casa - PMCMV 

 

Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 

 

Percebeu-se durante a aplicação do instrumento, que o nível de organização e ordem 

da casa e do terreno, também variam de moradia para moradia, mostrando que muitos 
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residentes recebem o imóvel em boas condições de pintura e manutenção, porém estas 

condições nem sempre são mantidas, conforme indica a fotografia 13.  

 

Fotografia 13 - Casa de Morador do PMCMV 

 

 

Fonte: Piasecki, J.S. (2015). 

 

A pesquisa empírica trouxe também a possibilidade de evidenciar vários casos com 

características diferenciadas quanto à organização e manutenção da construção e do terreno 

adquiridos, em contraposição com outras residências extremamente bem zeladas e 

conservadas. 

Mesmo assim, considerando as falhas e as particularidades de cada envolvido, a 

pesquisa revela um grau de satisfação devido ser a possibilidade de um começo, o início de 

uma história financeira própria, pagando o que é “teoricamente” “seu”, e que no futuro, 

conforme citado anteriormente, poderá servir como moeda de troca em algum outro imóvel de 

interesse, situação que não ocorreria, se o mesmo indivíduo estivesse pagando aluguel ou 

morando em alguma residência cedida por pais ou mesmo empregadores. 
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4.4 AS VÁRIAS FACES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EM 

GUARAPUAVA  

Frente a tais políticas habitacionais, públicas ou privadas, o que se vê são pontos 

positivos e negativos, os quais como citado anteriormente, precisam ser repensados, pois onde 

estariam estas pessoas envolvidas no programa se não estivessem nestas casas? Todos os 

novos casais, ou mesmo os aposentados que receberam suas devidas reservas, onde estariam 

habitando? Daí a grande importância de programas como este, mesmo que neste se encontrem 

desafios e dificuldades a serem superados. 

Quanto aos aspectos positivos, no que diz respeito à ocupação do espaço urbano, 

vislumbrou-se a oportunidade do programa em contribuir para o aumento do número de 

moradias frente à demanda atual existente, ou mesmo pelo aquecimento do mercado da 

construção civil e imobiliária, gerando emprego e renda, fazendo o capital circular de forma 

mais efetiva e duradoura, trazendo qualidade de vida a todos os envolvidos, desde o futuro 

morador da edificação até o vendedor da loja de tintas e materiais para construção, ou até o 

prestador de serviços que está por trás da logística ou a mão de obra do pedreiro.  

Num enfoque negativista, ainda no que tange à ocupação do espaço, tal dinâmica 

político-habitacional pode gerar crise como a que já ocorreu em vários países, em especial nos 

EUA em 2008, onde os financiamentos não eram honrados pelos credores (o povo), e que, por 

consequência levou a uma desestabilização financeira dos bancos de um modo geral. Segundo 

Lima (2015), a inadimplência relacionada a empréstimos imobiliários nos Estados Unidos 

atingiu no último trimestre de 2006 seu mais alto nível em mais de três anos, informou a 

Associação dos Banqueiros Hipotecários (Association of Mortgage Bankers).  

O anúncio dessa associação provocou uma forte queda nas bolsas norte-americanas, 

que se refletiu também no mercado brasileiro. Sendo assim, no total, 4,95% dos empréstimos 

imobiliários não foram pagos no quarto trimestre de 2006, o que representa um aumento de 

0,28 ponto percentual em relação ao trimestre precedente, sendo o nível mais elevado desde 

2003, destacou Gina Martin, do grupo financeiro Wachovia, e o que se percebeu foi que a 

maior parte da inadimplência se refere aos empréstimos "subprime" (concedidos ao segmento 

baixa renda), com índice de 13,33%, contra 12,56% no trimestre precedente, ou seja, sempre a 

classe baixa e média baixa são os não tem as melhores oportunidades de negócios, e ao 

mesmo tempo são os culpados pelo fracasso da economia, se algo der errado. No caso 

brasileiro, existem possibilidades de acontecer algo parecido, se os envolvidos no PMCMV 

não puderem se manter fiéis às devidas e quase vitalícias prestações do carnê do programa. 
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Outro ponto negativo é que as políticas públicas não atingem a todos de forma 

homogênea, ou seja, dando oportunidade a todas as classes sociais, trazendo a impressão de 

uma política assistencialista, já que é mais voltada à classe de renda baixa, sendo que a classe 

média (alta ou baixa) não tem os mesmos benefícios que a baixa renda, sejam nas linhas de 

crédito ou mesmo aos subsídios do governo. 

O estudo empírico detectou que muitos dos favorecidos, necessitaram aplicar em tal 

empreendimento todos os seus recursos, e como afirma D’Amico (2011), é necessário um 

esforço considerável por parte das famílias para adquiri-lo, pois elas alocam boa parte da 

renda atual e futura em sua aquisição, independentemente da classe social em que essas 

famílias se situam.  

Os mutuários, consciente ou inconscientemente ficam expostos financeiramente no 

que diz respeito a necessidades imprevisíveis que possam surgir do ponto de vista de saúde, 

por exemplo, ou mesmo, como surgiram alguns casos de desemprego de um dos cônjuges. Tal 

situação leva a uma cadeia que pode levar à crise financeira tanto familiar quanto em nível de 

município ou mesmo do país, como a que se percebe atualmente, e a inadimplência pode ser 

uma variável no momento econômico do Brasil. 

Cabe ressaltar que, ao menos 5 (cinco) mutuários, consideraram que as obras tiveram 

baixa qualidade de construção e acabamentos, fragilizadas pela pouca qualidade dos materiais 

empregados e pela velocidade que precisam ser entregues, já que os especuladores precisam 

fazer o capital circular rapidamente para que seu empreendimento traga o lucro merecido. É 

claro que raras exceções existem quanto à fragilidade destas obras, já que existem 

empreendimentos de boa qualidade, porém, pelo grande número, tais construções são 

exceções. Registre-se aqui que das mais de quinhentas casas visitadas no Bairro Vila Bela, em 

nenhuma foi encontrada campainha, denunciando a contensão dos custos por parte dos 

construtores. 

Cabe ressaltar que, ao menos 5 (cinco) mutuários, consideraram que as obras tiveram 

baixa qualidade de construção e acabamentos, fragilizadas pela pouca qualidade dos materiais 

empregados e pela velocidade que precisam ser entregues, já que os especuladores precisam 

fazer o capital circular rapidamente para que seu empreendimento traga o lucro merecido. É 

claro que raras exceções existem quanto à fragilidade destas obras, já que existem 

empreendimentos de boa qualidade, porém, pelo grande número, tais construções são 

exceções. Registre-se aqui que das mais de quinhentas casas visitadas no Bairro Vila Bela, em 

nenhuma foi encontrada campainha, denunciando a contensão dos custos por parte dos 

construtores. 
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Para Coing
7
 (1980 apud CORRÊA, 1989, p. 21), seria possível haver produção de 

habitações para os grupos de baixa renda desde que esta produção seja rentável para alguém. 

De acordo com o autor só serão rentáveis se super ocupadas por várias famílias ou por várias 

pessoas solteiras que alugam um imóvel ou um cômodo; rentáveis se a qualidade da 

construção for péssima; ou mesmo, rentável quando se verifica enorme escassez de 

habitações, elevando os preços a níveis insuportáveis, e, esses são alguns dos problemas que a 

sociedade capitalista está exposta. 

Essa super ocupação de imóveis, como é o caso de projetos de edificações em 

Guarapuava ou outras cidades brasileiras, na modalidade de prédios, distribuídos em 

pequenos blocos, como é o caso dos empreendimentos do Faixa 1, utilizando o método da 

cobrança de condomínio para organização e limpeza do espaço habitável, têm sido um 

problema bastante grave, já que tal demanda, pelo seu grau de instrução pouco elevado, em 

algumas situações não entende como funciona viver em condomínio, não compreendendo a 

necessidade de pagar as taxas devidas para manutenção do aglomerado humano, sendo mais 

um ponto a ser planejado novamente quanto ao grau de satisfação dos mutuários.  

Soma-se ainda a proximidade dos apartamentos, é certo que as brigas entre 

condôminos, avançando os limites de liberdade entre os mesmos é uma constante, 

denunciando que talvez não seja um tipo de projeto a que se deva dar continuidade, 

interferindo diretamente na satisfação dos beneficiados pelo Programa. Porém há que se 

referir que também foi ou está sendo uma tentativa de sanar o problema da demanda 

habitacional, porém frustrada. 

A intervenção do Estado, quer direta ou quer indiretamente, afirma Corrêa (1989), se 

torna necessária. Indiretamente, através do financiamento aos consumidores e às firmas 

construtoras, ampliando a demanda solvável e viabilizando o processo de acumulação 

capitalista. Diretamente, através da construção, pelo próprio Estado, de habitações. A 

sublocação de residências deterioradas constitui-se em alternativa ao como morar por parte 

daqueles que não conseguem entrar no mercado capitalista de habitação. 

Para Corrêa (1989), os terrenos de maior preço serão utilizados para as melhores 

residências, atendendo à demanda solvável. Os terrenos com menores preços, pior localizados 

serão utilizados na construção de residências inferiores, a serem habitadas pelos que dispõem 

de menor renda, ou mesmo, pequenos terrenos de boa localização serão utilizados para 

projetos de edificações como é o caso dos blocos de prédios com pequenos apartamentos, 

                                                 
7
 In: DURAND – LASSERVE, Alain. 1980. 
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sugerindo a super ocupação já citada anteriormente, denunciando mais uma vez a baixa 

qualidade de vida. 

Na concepção de Rodrigues (2013), os ocupantes de terra para moradia estão nas 

piores áreas, aquelas que não interessaram ao capital, e são tidos como dilapidadores do meio 

ambiente. Quando as áreas ocupadas passam a ter interesse para o capital, no entanto, a 

população é removida , criando conflitos mediados pelo Estado. 

Para o mesmo autor (2013) é no urbano que os chamados problemas ambientais 

ganham relevância. Desse modo, ao tratar dos problemas ambientais nas cidades, destaca a 

pobreza urbana, a falta de moradia adequada, a escassez de água, a poluição atmosférica, a 

falta de saneamento básico, o esgotamento de recursos naturais, as enchentes, os 

desbarrancamentos, as tragédias naturais como terremotos, maremotos e furacões. Considera 

que há possibilidade de melhorias de vida, com manejo urbano e indicadores que permitam 

prever catástrofes naturais. Tais problemas podem também ser percebidos nos projetos 

veiculados, porém pouco refletidos antes de suas aquisições, apenas desmascarados depois de 

os moradores assumirem seus espaços e depois de certo tempo de uso. 

O tamanho das edificações também é um ponto questionável, tanto da edificação 

quanto do espaço de terreno que sobra no entorno desta,  justificando mais uma vez a 

necessidade de se repensar sobre as leis quanto ao uso e parcelamento do solo urbano, pois o 

que se vê são aglomerações explícitas permitidas legalmente incentivando a especulação 

imobiliária e não a qualidade da ocupação do espaço para os envolvidos. 

Mesmo frente à economia por parte do construtor no momento da construção, muitos 

destes empreendedores estão ficando desapontados com o programa devido os terrenos 

ficarem muito caros, o aumento de preços dos materiais de construção elevados, o tempo 

excessivo e alguns momentos abusivos solicitados por alguns cartórios para o trâmite dos 

projetos e o tempo de recebimento dos valores pagos pelo governo através dos bancos como a 

Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, quem em alguns casos chega a nove meses após 

o investimento inicial. Isso foi constatado em conversa com pelo menos dez construtores os 

quais fizeram as mesmas reclamações e diminuíram o número de construções no ano de 2014, 

já que o retorno financeiro já não é mais a contento. 

A distância da ocupação habitacional frente ao centro de tais municípios também 

deve ser repensada, pois tais projetos sempre ficam marginalizados com pouca infraestrutura 

de saneamento básico, urbanismo, escolas, mercados, farmácias e outros atributos que são 

indispensáveis para uma melhora na vida do cidadão. 
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Os programas públicos como o Programa Minha Casa Minha Vida, são vistos e 

incutidos através de uma política partidária como uma dádiva do governo, que é o caso dos 

subsídios, o que não é verdade, já que a verdade é que não passa de uma obrigação das 

políticas públicas, instituído pela constituição de 1988, o direito do cidadão quanto à moradia, 

e nesse caso da casa própria.  

Contudo, o estudo identificou particularidades positivas dentro da dinâmica do 

projeto federal, a começar com a iniciativa deste governo, que foi memorável, pois verificou-

se que ao longo de muitos anos, poucos projetos tenham se revelado e sido tão eficientes, 

buscando sanar o problema da demanda habitacional no Brasil. Por isso acredita-se ser o 

PMCMV uma iniciativa não frustrada e de parcial sucesso, por parte do governo anterior e 

atual, já que como citado anteriormente, onde estariam morando os jovens casais brasileiros 

se não houvessem programas como esse? E aquelas famílias que pagaram aluguel por tantos 

anos e agora possuem a possibilidade de ter sua habitação própria? Mesmo que o conceito de 

“propriedade” fique aí restrito para outra discussão, pois a habitação ficará parcialmente 

própria, já que ficará alienada ao banco por todos os anos até a plena quitação do empréstimo 

para a aquisição do imóvel, pelo menos foi uma possibilidade de aquisição, que bem ou mal, 

ficará para futuros herdeiros. 

Cabe destacar a quantidade de pessoas envolvidas e mobilizadas, em busca do lucro 

é claro, devido serem oportunidades de trabalho e renda, direta e indiretamente em todo o 

processo de construção civil do programa oferecido. Imobiliárias, cartórios, lojas de materiais 

para construção, olarias, fábricas de telhas de concreto e pavers, metalúrgicas, funilarias, 

indústrias de cimento, portos de areia, madeireiras, transportes, lojas de tintas, acabamentos, 

empresas de terraplanagem, prestadores de serviços, bancos, empreiteiras de asfalto, 

indústrias das mais variadas áreas, pedreiros e serventes, hoje conhecidos como construtores e 

empreendedores da construção civil, engenheiros, arquitetos, pintores, eletricistas, jardineiros, 

entre tantos outros trabalhadores, dependem unicamente que projetos como o PMCMV 

continue com sua dinâmica, pois faz com que o capital circule por uma variedade muito 

grande de agentes, os quais também têm e terão melhores oportunidades num mundo tão 

competitivo e ao mesmo tempo tão segregacionista. 

Um dos fatores que possa estar influindo no sucesso do referido programa reside no 

porte da cidade que, por ser médio, tende a favorecer o controle dos recursos, a fiscalização 

das obras frente aos critérios exigidos pelo programa, tudo é mais próximo e facilitado. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A ocupação do espaço urbano necessita ser planejada, contemplando, além de 

critérios técnicos, os aspectos sociais como forma de oportunizar um processo que atente para 

as interações humanas, a constituição de um ambiente saudável e que favoreça a locomoção e 

o acesso aos serviços básicos da população envolvida. 

Nesse cenário, os programas habitacionais intentam favorecer o acesso à moradia 

digna, sendo instituída, além da residência, uma estrutura urbana mínima, do ponto de vista da 

qualidade de vida, que permita maior conforto às pessoas. 

Ao se tratar da ocupação do espaço urbano, deve-se pensar em uma efetivação mais 

significativa, contemplando a dimensão técnica (relativa aos aspectos geográficos), mas 

também a social, como forma de instituir um processo planejado e que possa atender aos 

anseios e necessidades do ser humano enquanto cidadão, o que se percebe homogeneamente 

no Brasil. 

No bairro onde ocorreu o estudo empírico, os moradores demonstram um nível de 

satisfação significativo em relação ao PMCMV, por terem conseguido uma casa própria que 

consegue satisfazer seus anseios e suas necessidades, indicando que as moradias possuem um 

padrão mínimo de conforto e de segurança, além de estarem localizadas em um local com um 

mínimo de infraestrutura. 

Isto não significa, no entanto, que na cidade pesquisada não ocorreram situações 

desconfortáveis corruptas ou de especulação por exemplo, mas o que se evidencia é uma boa 

distribuição espacial das moradias quanto à sua ocupação, dando condições de qualidade de 

vida positivas aos envolvidos no programa e à comunidade local pré-existente no bairro, com 

acesso aos equipamentos urbanos básicos como asfalto, luz, coleta de esgoto, mercado, 

escola, entre outros. 

Conclui-se, também, por intermédio das entrevistas, um evidente grau de satisfação 

por parte dos mutuários quanto à aquisição de suas residências (75,4%), mostrando-se felizes 

pelo fato de não precisarem mais gastar com aluguel e terem a oportunidade de pagar por um 

imóvel, sabendo que, mesmo num futuro distante, ele poderá ser seu. 

Entretanto, constatou-se também que o acesso aos programas de habitação não 

contemplam todos os estratos sociais que necessitam de linhas de financiamento acessíveis 

para adquirir imóveis, fazendo com que perdure uma situação de exclusão que não atentam 

para a problemática social, pois resta ainda uma parcela de indivíduos que desejam ser 
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beneficiados, mas não possuem uma reserva de valor para dar entrada no processo de 

aquisição de uma casa Faixa II e, ao mesmo tempo, devido à sua renda ser acima de R$ 

1.600,00 também não se enquadram nas moradias da PMCMV - Faixa I. 

É visível, também, que mesmo os dados mostrando certo grau de satisfação por parte 

dos beneficiados, seu grau de propriedade é questionável, já que o mesmo fica alienado ao 

banco até que seja quitado totalmente, tornando os envolvidos engessados em uma dívida por 

um tempo bastante longo.  

Há muito o que se melhorar no âmbito das políticas públicas, todavia, em nenhum 

momento pode-se apenas criticar o que está sendo desenvolvido, pois por intermédio deste 

estudo, conclui-se que o benefício tem sido aproveitado por uma determinada parcela da 

sociedade, a qual, salvo exceções, se encontra satisfeita. 

O estudo também assegura que existe a necessidade de reformulações nas políticas 

públicas, buscando a conscientização da parcela empreendedora, a fim de não se 

desencadearem especulações abusivas que possam gerar possíveis crises no setor imobiliário e 

demais envolvidos, uma vez que há a possibilidade de programas como este serem extintos 

por não atenderem de forma eficaz a evolução da sociedade e dos espaços urbanos de forma 

homogênea. 

Quanto à ocupação e ao meio ambiente, o bairro Vila Bela também apresenta 

dificuldades a serem sanadas, como o rio poluído com edificações sem estrutura básica de 

saneamento em suas margens, mau cheiro intenso, animais soltos, como demonstraram as 

imagens ao longo deste texto, entre outros problemas, os quais o poder público, órgãos 

competentes e a população envolvida precisam resolver, sem deixar de citar as situações de 

invasão ou ocupações clandestinas das áreas próximas à uma escola pública ou às margens do 

pequeno rio que lá existe e que corta o bairro. 

A falta de áreas de lazer e de farmácias locais, indicadas pelos dados obtidos nas 

entrevistas, realça que são necessárias iniciativas empreendedoras também por parte das 

políticas públicas e de empresários que enxerguem ali espaço para posicionar-se do ponto de 

vista comercial. Frente à essas políticas públicas, que seja vislumbrado também o término das 

obras das creches e escolas que estão em “fase de acabamento” já há alguns anos. 

Mesmo assim, é possível observar a satisfação inerente aos mutuários envolvidos no 

Faixa II, reflexo da educação escolar como um meio de ascensão econômica das famílias 

beneficiadas, já que pelos dados, uma grande fatia possui um grau de escolaridade expressivo 

o que, por consequência, pode possibilitar uma renda mais elevada que lhe dará oportunidades 

melhores na qualidade de vida. Esta ideia pode ser corroborada pela qualidade das moradias, 
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acesso a veículos próprios e equipamentos domésticos avançados tecnologicamente, o que se 

verificou por meio da visita in loco às residências pesquisadas. 

Cabe ressaltar a necessidade de melhorias na infraestrutura, como o acesso ao lazer, 

que é relevante para que os moradores possam interagir em espaços lúdicos, além da 

possibilidade de entretenimento nas proximidades das suas residências, o que contribui para 

diminuir os deslocamentos. 

O fato é que o trabalho proposto identificou uma ocupação do espaço urbano de 

forma planejada do ponto de vista geral dos equipamentos urbanos básicos e que a população 

envolvida do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa II, no Bairro Vila Bela encontra-se 

parcialmente satisfeita pela aquisição de suas residências em tal localidade, mesmo que com 

ressalvas.  

Conclui-se, portanto, que o programa federal, mesmo necessitando de adequações 

futuras, é uma alternativa para sanar o problema da demanda habitacional no país, permitindo 

a possibilidade de substituir o termo cidade melhor “planejada” em todos os níveis que tal 

conceito possa abarcar, pelo termo cidade “saudável”, já que tal conceito traz consigo todos 

os adjetivos que referem-se a algo bom e de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABREU, M. Sobre a memória das cidades. In: CARLOS, A. F. A.; SOUZA, M. L.; 

SPOSITO, M. E. B. (Org.). A produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e 

desafios. São Paulo: Contexto, 2013. p. 19-40. 

 

ALVES, G. A. A mobilidade/imobilidade na produção do espaço metropolitano. 

In.: CARLOS, A. F. A.; SOUZA, M. L.; SPOSITO, M. E. B. (Org.). A produção do espaço 

urbano: agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2010. p. 109-122. 

 

ARAÚJO, M. R. M. de; OLIVEIRA, J. M.; JESUS, M. S. de; SÁ, N. R.; SANTOS, P. A. C. 

dos. Transporte público coletivo: discutindo acessibilidade, mobilidade e qualidade de vida. 

Psicologia & Sociedade, v. 23, n. 3, p. 574-82, 2011. 

 

BARONE, Y. Após a retomada das obras, as 500 unidades serão entregues em até dez meses, 

afirma prefeito. Jornal Correio do Cidadão, Guarapuava, p. 5, 4 e 5 jul. 2015. 

 

BORGES, J. M. Políticas habitacionais, condições de moradia, identidade e subjetividade 

no Programa Minha Casa, Minha Vida em Águas Lindas de Goiás. 2013. 134 f. :il., 30 

cm. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2013. 
 

BRAVIN, N. J. R. Arranjo espacial das indústrias de Guarapuava – PR: uma análise a 

partir dos distritos industriais. 2011. 192 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2011.  

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 

1988. 

 

BRASIL. Lei n
o
 4.380, de 21 de agosto de 1964. Institui a correção monetária nos contratos 

imobiliários de interesse social, o sistema financeiro para aquisição da casa própria, cria o 

Banco Nacional da Habitação (BNH), e Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras 

Imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e dá outras providências. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Casa Civil, Brasília, DF, 30 set. 1964. 

(Retificado em 12 out. 1964). 

 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Crédito imobiliário da Caixa atinge R$ 134,9 bi em 

2013 e bate recorde histórico. 2014. Disponível em:  

<http://www1.caixa.gov.br/imprensa/noticias/asp/popup_box.asp?codigo=7013483>. Acesso 

em: 26 jul. 2015. 

 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Demanda Habitacional no Brasil. Brasília, DF: C.E.F., 

2011. 170 p. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA. Lei n
o 
752, de 22 de abril de 1998. Autoriza o 

poder executivo municipal a classificar as edificações em econômica, popular ou equivalente. 

Sistema [de] Leis Municipais, Guarapuava, 2010. 

 

CAMARGO, J. M. N. A onda de violência e roubos em Guarapuava está cada vez mais 

preocupante. 2012. Disponível em: 



125 

 

<http://www.guarapuavaeregiao.com.br/news/noticias-recentes/a-onda-de-violencia-e-roubos-

em-guarapuava-esta-cada-vez-mais-preocupante.html>. Acesso em: 25 jul. 2015. 
 

CARLOS, A. F. A.; SOUZA, M. L.; SPOSITO, M. E. B. (Org.). A produção do espaço 

urbano: agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2010. 
 

CARLOS, A. F. A. Da organização à produção do espaço no movimento do pensamento 

geográfico. In: CARLOS, A. F. A.; SOUZA, M. L.; SPOSITO, M. E. B. (Org.). A produção 

do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2013. p. 53-

73. 

 

CARVALHO, C. L. S.; SCHUETT, N.; PATRÍCIO, N. A. A importância das áreas de uso 

comum em projetos de habitação social: o caso do Programa Minha Casa, Minha Vida. In: 

SEMINÁRIO NACIONAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, 2., 2014, 

Curitiba. Anais... Guarapuava: UFTPR, 2014. p. 1-12.  

 

CHAGAS, L. Empresa deixa as obras do Residencial 2000 e Caixa inicia processo para 

contratar nova construtora. 2014. Disponível em: 

<http://www.centralcultura.com.br/default.asp?id=32943> Acesso em: 19 jul. 2015. 

 

CORRÊA, R. L. Sobre agentes sociais, escala e produção do espaço: um texto para discussão. 

In: CARLOS, A. F. A.; SOUZA, M. L.; SPOSITO, M. E. B. (Org.). A produção do espaço 

urbano: agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2013. p. 41-51. 

 

CORRÊA, R. L. O espaço urbano. São Paulo: Ática, 1989. 

 

CUCOLO, E. Cresce calote no Minha Casa, Minha Vida. 2015. Disponível em:  

<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1636053-cresce-calote-no-minha-casa-

minha-vida.shtml>. Acesso em: 25 jul. 2015. 

 

D’ AMICO, F. O Programa Minha Casa, Minha Vida e a Caixa Econômica Federal. In: 

CAMARGO, J. Políticas para o desenvolvimento: Caixa Econômica Federal. Rio de 

Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado, 2011. 

 

DELVAL, J. Introdução à prática do método clínico descobrindo o pensamento das 

crianças. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 

DIAS, E. C. Do Plano Real ao Programa Minha Casa Minha Vida: negócios, votos e as 

reformas da habitação. 2012. 168 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

DRUM, C. L. Déficit habitacional e impactos econômicos do Programa Minha Casa 

Minha Vida no Rio Grande do Sul. 2010. 78 f. Dissertação (Mestrado em Economia do 

Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2010. 

 

DUARTE, S. C.; FIGUEIREDO, C. A. S. O Programa Minha Casa Minha Vida e a provisão 

de habitação e urbanização em assentamentos precários no Estado do Tocantins, Brasil. 

Caderno de Geografia, v. 25, n. 44, p. 283-300, 2015. 

 



126 

 

ESTECHE, C. Casas do Residencial 2000 ficam prontas em 10 meses. Guarapuava: 2015. 

Disponível em: <http://www.redesuldenoticias.com.br/mobile/%5C?id=84234>. Acesso em: 

13 jul. 2015. 

 

FACCIOLA, A. Mais vagas, menos espaço. Revista Educação, ed. 196, ago. 2013. 

 

FERNANDES, M. Agenda Habitat para Municípios. Rio de Janeiro: IBAM, 2003. 

 

FRATTARI, N. F. Insegurança: as práticas e discursos do medo na cidade de Goiânia. 2009. 

182 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2009. 

 

GERARDI, L. H. O.; SILVA, B. C. N. Quantificação em geografia. São Paulo: Difel, 1981. 

 

GLOBO.COM. Inadimplência de mutuários dos EUA bate recorde. 2009. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,AA1487123-9356,00-

INADIMPLENCIA+DE+MUTUARIOS+DOS+EUA+BATE+RECORDE.html>. Acesso em: 

15 fev. 2015. 

 

GÓMEZ, J. R. M.; FAVARO, J. L. Uma leitura crítica do desenvolvimento territorial rural 

realmente existente: entre as condições de possibilidade e a implantação. REVISTA 

PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO, Curitiba, n.122, p.39-69, jan./jun. 2012. 

 

GONÇALVES JÚNIOR, C. A.; DUTRA, R. L.; LOPES, R. L.; RODRIGUES, R. L. O 

impacto do Programa Minha Casa Minha Vida na economia brasileira: uma análise de 

insumo-produto. Ambiente Construído, v. 14, n. 1, p. 177-189, 2014. 

 

GUIA FINANCEIRO – UOL FINANÇAS. Disponível em: 

<http://economia.uol.com.br/financas-pessoais/guias-financeiros/guia-como-funciona-o-

financiamento-da-casa-propria.htm>. Acesso em: 17 jun. 2014. 

 

GUIMARÃES, E. A. O significado da casa própria para os beneficiários do Programa Minha 

Casa, Minha Vida em Viçosa – MG. Oikos – Revista Brasileira de Economia Doméstica, v. 

25, n. 1, p. 137-58, 2014. 

 

HECK, C. R. de L.; ALVES, M. M.; PEREIRA, N. D. O processo de ocupação do espaço 

urbano, no contexto das políticas públicas, da cidade Lábrea no Estado do Amazonas: o caso 

da comunidade Beira Rio. In: CONGRESSO VIRTUAL BRASILEIRO DE 

ADMINISTRAÇÃO, 9., 2012. Convibra Administração. Disponível em: 

<http://www.convibra.org/upload/paper/2012/38/2012_38_4998.pdf>. Acesso em: 17 jun. 

2014. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sinopse do Censo Demográfico entre 

1950 e 2010. Rio de Janeiro: 2011. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000403.pdf>.  Acesso 

em: 13 jun. 2014. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades - Guarapuava. Rio de Janeiro: 

2015. Disponível em:  

<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=410940&search=||infogr%

E1ficos:-informa%E7%F5es-completas>. Acesso em: 5 jul.2015.  



127 

 

 

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Pesquisa de satisfação dos beneficiários 

do Programa Minha Casa, Minha Vida. Brasília, DF: IPEA, 2014. 

 

LEFEBVRE, H. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001. 

 

LIMA, A. M. Aumenta inadimplência em créditos hipotecários no 1
o
 trimestre. 2010. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/05/aumenta-inadimplencia-em-

creditos-hipotecarios-no-1o-trimestre.html>. Acesso em: 15 dez. 2015. 

 

LOBODA, C. R. Práticas socioespaciais e espaços públicos em Guarapuava – PR. 2008. 

337 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 

2008.  

 

LOBODA, C. R.; MIYAZAKI, V. K. Entre a centralidade e a circulação: uma abordagem 

sobre o transporte coletivo em duas cidades médias brasileiras. Caminhos de Geografia, v. 

13, n. 44, p. 254-64, dez. 2012. 

 

MALUF, C. S.; DONOSO, V. G.; MOREIRA, M. V.; OLIVEIRA JÚNIOR, J. B. de. O 

Programa Minha Casa Minha Vida e seus resultados formais em Uberaba (MG): residencial 

Tancredo Neves. Paisagem e Ambientes, n. 34, p.81-92, 2014. 

 

MARTINS, R. História do Paraná. Curitiba: Farol do Saber, 1994. 

 

MILANO, J. Z. Um lugar para chamar de seu? O Programa Minha Casa Minha Vida e a 

ideologia da casa própria. 2013. 154 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e 

Regional) – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. 

 

MORAIS, M. Grandes possibilidades de crescimento de construção civil no Brasil. 2008. 

Disponível em: <http://www.artigos.com/artigos/sociais/administracao/grandes-

possibilidades-de-crescimento-da-construcao-civil-no-brasil-3318/artigo/#.UdCbNdLMCSo>. 

Acesso em: 16 jun.2013. 

 

MOREIRA, R. O que é geografia. 14. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 

MOREIRA, V. de S.; SILVEIRA, S. de F. R.; REIS, F. N. C. Programa Minha Casa, Minha 

Vida: a percepção dos beneficiários como instrumento para avaliação. In: CONGRESSO 

INTERNACIONAL GOVERNO, GESTÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO EM ÂMBITO 

LOCAL FRENTE AOS GRANDES DESAFIOS DE NOSSO TEMPO. 4., 2012, Belo 

Horizonte. Anais... Belo Horizonte: [S.I.], 2012. p. 1-19. 

MOURA, J. M. O Programa Minha Casa, Minha Vida na região metropolitana de Natal: uma 

análise especial dos padrões de segregação e desterritorialização. Urbe – Revista Brasileira 

de Gestão Urbana, v. 6, n. 3, 2014. 

 

NEGRÃO, A. G. Processos de produção e reprodução da cidade: um estudo sobre estágios 

evolutivos ao longo dos espaços estruturados pelo corredor da Avenida Dom Pedro II, João 

Pessoa, Paraíba. 2012. 135 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana e Ambiental) – 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. 

 



128 

 

OLIVEIRA, A. C. R. de. Agentes e efeitos da especulação imobiliária em Ponta Grossa – PR. 

RA’E GA, Curitiba, n. 28, p. 106-133, 2013. 

 

OLIVEIRA, M. P. Para compreender o leviatã urbano – a cidadania como nexo político-

territorial. In: CARLOS, A. F. A.; SOUZA, M. L.; SPOSITO, M. E. B. (Org.). A produção 

do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2010. p. 

177-206. 

 

PAC. Programa de Aceleração do Crescimento. Disponível em: 

<http://www.pac.gov.br/minha-casa-minha-vida/minha-casa-minha-vida/br/10>. Acesso em: 

12 fev. 2015. 

 

PANERAI, P. Análise Urbana. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 2006. 

 

PANERAI, P.; CASTEX, J.; DEPAULE, J. C.; SAMUELS, I. Urban forms: the death and 

the life of the urban block. Oxford: Architectural Press, 2004. 

 

PASQUINI, G. G.; OLIVEIRA, E. C. A nova configuração de imóveis residenciais: uma 

análise das mudanças ocorridas na sociedade refletidas no novo perfil familiar. In: 

SEMINÁRIO EMPRESARIAL EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA, 2., 2014, 

Maringá. Anais... Maringá: FCV, 2014. p. 1-23. 

 

PEQUENO, L. R. B.; ROSA, S. V. Inserção urbana e segregação espacial: análise do 

Programa Minha Casa Minha Vida em Fortaleza. In: 16. ENANPUR – ESPAÇO, 

PLANEJAMENTO & INSURGÊNCIAS, Anais... Belo Horizonte, 2015, p. 1-17. 

 

PIMENTEL, Â. Saneamento – um gargalo subterrâneo ao “Minha Casa, Minha Vida”. 

2015. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-arquivadas/34619-

saneamento-um-gargalo-subterraneo-ao-minha-casa-minha-vida>. Acesso em: 21 jul. 2015. 

 

PINTAUDI, S. M. Mercados Públicos: Vestígios de um lugar. In: CARLOS, A. F. A.; 

SOUZA, M. L.; SPOSITO, M. E. B. (Org.). A produção do espaço urbano: agentes e 

processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2010. p. 167-176. 

 

PONTAROLO, T. M. Negócio do Estado e negócio privado: o programa minha casa minha 

vida em Guarapuava-PR, 2015, 246 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade 

Estadual do Centro Oeste, Unicentro, Guarapuava, 2015. 

 

 

RAMOS, G. V.; CARDOSO, Á. A. Análise do Programa Minha Casa, Minha Vida – carta de 

crédito individual como financiamento de moradias para famílias de baixa renda. In: 

SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, 8., 2011, Belo Horizonte. 

Anais... Belo Horizonte: AEDB, 2011. p. 1-9. 

 

RODRIGUES, A. M. A matriz discursiva sobre o meio ambiente: produção do espaço urbano 

– agentes, escalas, conflitos. In: CARLOS, A. F. A.; SOUZA, M. L.; SPOSITO, M. E. B. 

(Org.). A produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: 

Contexto, 2013. p. 207-230. 

 



129 

 

ROMANO, J. O. Política nas políticas: um olhar sobre os estudos na agricultura brasileira. 

2007. 352 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 

Departamento de Agricultura e Sociedade, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

Seropédica, 2007. 

 

SANEPAR. Companhia de Saneamento do Paraná. Mais 80 km de rede coletora de esgoto 

em Guarapuava. 2012. Disponível em: <http://site.sanepar.com.br/noticias/mais-80-km-de-

rede-coletora-de-esgoto-em-guarapuava>. Acesso em: 21 jul. 2015. 

 

SANTOS, A. M. S. P.; DUARTE, S. M. Política habitacional no Brasil: uma nova abordagem 

para um velho problema. Revista da Faculdade de Direito da UERJ, n. 18, p. 1-29, 2010. 

 

SANTOS, M. Por uma Geografia Nova – da Crítica Geografia a uma Geografia Crítica. 

6. ed. 1. reimpr. – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. (Coleção Milton 

Santos). 

 

SCHMIDT, L. P. A (re)produção de um espaço desigual: poder e segregação socioespacial 

em Guarapuava – PR. 2009. 282 f. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis, 2009.  

 

SCHMIDT, L. P.; LOBODA, C. R. A cidade enquanto um espaço desigual: o caso de 

Guarapuava – PR. Caminhos de Geografia, v. 12, n. 39, set. 2011. 

 

SERPA, A. Lugar e centralidade em um contexto metropolitano. In: CARLOS, A. F. A.; 

SOUZA, M. L.; SPOSITO, M. E. B. (Org.). A produção do espaço urbano: agentes e 

processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2013. p. 98-108. 

 

SILVA, J. M. Valorização fundiária e expansão urbana recente em Guarapuava – PR. 

1995. 207 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 1995. 

 

SILVA, K. O. A periferização causada pela desigual urbanização brasileira. Revista 

Urutágua, n. 11, mar. 2007. 

 

SOARES, J. A. S.; ALENCAR, L. D.; CAVALCANTE, L. P. S.; ALENCAR, L. D. Impactos 

da urbanização desordenada na saúde pública: leptospirose e infraestrutura urbana. Questões 

Contemporâneas, v. 13, n. 1, 2014. 

SOUZA, M. L. A cidade, a palavra e o poder: práticas, imaginários e discursos heterônomos e 

autônomos na produção do espaço urbano. In: CARLOS, A. F. A.; SOUZA, M. L.; 

SPOSITO, M. E. B. (Org.). A produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e 

desafios. São Paulo: Contexto, 2013. p. 147-166. 

 

SPOSITO, M E. B. A produção do espaço urbano: escalas, diferenças e desigualdades 

socioespaciais. In: CARLOS, A. F. A.; SOUZA, M. L.; SPOSITO, M. E. B. (Org.). A 

produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 

2013. p. 123-145. 

 

SUERTEGARAY, D. M. A. Espaço geográfico uno e múltiplo. Revista eletrônica de 

geografia y ciencias sociales. Universidade de Barcelona, 2001. 

 



130 

 

TAVARES, K. Imóveis estão cada vez menores. 2013. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/imoveis-estao-cada-vez-menores-8109664>. 

Acesso em: 20 dez. 2015. 

 

TEIXEIRA, H. O que é um especulador? 2009. Disponível em: 

<http://www.senhormercado.com.br/o-que-e-um-especulador/>. Acesso em: 23 jun. 2013. 

 

TEMBIL, M. Em busca da cidade moderna: Guarapuava recompondo histórias, tecendo 

memórias. Guarapuava: Unicentro, 2007. 

 

TUAN, YI-FU. Topofilia – um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. 

São Paulo: Difel, 1980. 

 

VALENTE, M. R. Superintendente da Caixa confirma proibição de comércio nas 

moradias do Programa Minha Casa Minha Vida. 2014. Disponível em: 

<http://blogdovalente.com.br/index/blog/id74576/superintendente_da_caixa_confirma_proibi

cao_de_comercio_nas_moradias_do_programa_minha_casa_minha_vida>. Acesso em: 15  

set. 2015. 

  

VERONEZZI, T. Ocupação e povoamento do Paraná: campos de Guarapuava e Palmas. 

2014. Disponível em:  

<http://conteudosdehistoriadoparana.blogspot.com.br/2014/03/ocupacao-e-povoamento-do-

parana-campos_19.html>. Acesso em: 15 jul. 2015. 

 

VESTENA, C. L. B. Sensibilização ambiental: um diagnóstico na bacia hidrográfica do rio 

Belém, Curitiba – PR, a partir da percepção de alunos do ensino fundamental. 2003. 164 f. 

Dissertação (Mestrado em Geografia) - Setor de Ciências da Terra, Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, 2003. 

 

VICENTE. L. Superintendente da Caixa confirma proibição de comércio nas moradias 

do Programa Minha Casa, Minha Vida. 2014. Disponível em: 

<http://www.blogdovalente.com.br/index/blog/id74576/superintendente_da_caixa_confirma_

proibicao_de_comercio_nas_moradias_do_programa_minha_casa_minha_vida>. Acesso em: 

20 jul. 2015. 

 

VICENTE, V. M. B.; RAMOS, A. M. Loteamentos irregulares e clandestinos e suas 

repercussões ambientais no município de Palmas – TO. Educação Ambiental em Ação, n. 

51, a. 13, p.5, mar. 2015. 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



132 

 

 

ANEXO 1 - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CEDETEG 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS – SEAA/G 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – PPGG  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – GRAU DE SATISFAÇÃO QUANTO AO PROGRAMA MINHA CASA 

MINHA VIDA 

 

Esta entrevista integra uma pesquisa científica a nível de mestrado, no curso de Geografia da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, buscando conhecer qual a percepção ou opinião dos proprietários de 

imóveis adquiridos através do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 02 (Renda entre R$1.600,00 e R$ 

3.100,00), seu perfil socioeconômico, seu grau de satisfação quanto à sua aquisição e seus desafios. Tal 

questionário busca saber também se a localização de sua moradia atende às suas necessidades básicas para uma 

boa qualidade de vida como escolas, creches, farmácias, meios de transporte coletivo entre outros aspectos. 

O roteiro desta entrevista foi dividido em três etapas distintas.. Na primeira etapa, busca-se conhecer o grau de 

satisfação do residente quanto à infraestrutura básica das edificações bem como do seu entorno. Na segunda 

etapa, a intenção é conhecer o que o morador pensa sobre o PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida), 

enquanto programa federal, levando-o a refletir sobre suas expectativas antes de se tornar proprietário do imóvel, 

sua atual postura após a aquisição deste, seus maiores anseios e desafios no dia-a-dia. E, na terceira etapa, 

procura colher dados sobre o perfil do residente, sua renda, gênero, idade, grau de escolaridade entre outras 

informações pertinentes. 

Para que se conheçam estas informações, é necessário a sua participação, respondendo esta pesquisa de forma 

individual, conscienciosa e independente, principalmente expressando a verdade através das respostas. Em cada 

questão marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas características e às suas 

opiniões. Vale lembrar que os dados serão tratados cientificamente garantindo o absoluto sigilo das informações 

prestadas.  
 

 

1. Qual era a condição da sua residência anterior? 

1. (   ) Alugada 

2. (   ) Própria 

3. (   ) Cedida por alguém (pais, amigos, empregadores) 

 

2. Considerando o valor do salário mínimo brasileiro, fixado por lei através do Decreto 8.381/2014 no 

valor de R$ 788,00, o valor da prestação de sua casa se enquadra:  

1. (   ) Menos de R$ 394,00 

2. (   ) Entre R$ 394,00 e R$ 788,00 

3. (   ) Mais de R$ 788,00  

 

3. O plano de financiamento para quitar a sua casa ficou estipulado em quantos anos? 

1. (   ) até 10 anos   

2. (   ) entre 10 e 20 anos 

3. (   ) entre 20 e 30 anos 

4. (   ) mais de 30 anos  

 

4. Apareceram imperfeições na obra após a entrega da chave da residência, como rachaduras, goteiras, 

vazamentos, imperfeições na pintura, infiltrações? 

 

Quais? _______________________________________________________________ 

 

5. A localização de sua residência atende às suas necessidades básicas quanto ao transporte coletivo? 
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1. (   ) Atende 

2. (   ) Atende parcialmente. 

3. (   ) Não atende 

 

6. A localização de sua residência atende às suas necessidades básicas quanto à coleta de lixo? 

1. (   ) Atende 

2. (   ) Atende parcialmente. 

3. (   ) Não atende 

 

7. A localização de sua residência atende às suas necessidades básicas quanto à coleta de esgoto? 

1. (   ) Atende 

2. (   ) Atende parcialmente. 

3. (   ) Não atende 

 

8. A localização de sua residência atende às suas necessidades básicas quanto à água tratada e luz elétrica? 

1. (   ) Atende 

2. (   ) Atende parcialmente. 

3. (   ) Não atende 

 

9. A localização de sua residência atende às suas necessidades básicas quanto à proximidade de creches? 

1. (   ) Atende 

2. (   ) Atende parcialmente. 

3. (   ) Não atende 

 

10. A localização de sua residência atende às suas necessidades básicas quanto a um Posto de Saúde ou 

Unidade Básica de Saúde? 

1. (   ) Atende 

2. (   ) Atende parcialmente. 

3. (   ) Não atende 

 

11. A localização de sua residência atende às suas necessidades básicas quanto a áreas de lazer próximas, 

como praças, ginásios entre outros? 

1. (   ) Atende 

2. (   ) Atende parcialmente. 

3. (   ) Não atende 

 

12. A localização de sua residência atende às suas necessidades básicas quanto à proximidade de escolas? 

1. (   ) Atende 

2. (   ) Atende parcialmente. 

3. (   ) Não atende 

 

13. A localização de sua residência atende às suas necessidades básicas de segurança, frente à 

criminalidade, ou seja, um local com iluminação pública, devidamente limpo no que diz respeito a 

terrenos baldios e com a presença da polícia circulando? 

1. (   ) Atende 

2. (   ) Atende parcialmente. 

3. (   ) Não atende 

 

14. A localização de sua residência atende às suas necessidades básicas quanto a mercados, supermercados 

ou pequenos pontos comerciais? 

1. (   ) Atende 

2. (   ) Atende parcialmente. 

3. (   ) Não atende 

15. A localização de suas residência atende às suas necessidades básicas quanto a farmácias? 

1. (   ) Atende 

2. (   ) Atende parcialmente. 

3. (   ) Não atende. 

 

16. O fato de morar numa residência própria, não tendo a necessidade de pagar aluguel, faz de você alguém: 

1. (   ) Satisfeito (a). 
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2. (   ) Satisfeito (a) parcialmente. 

3. (   ) Insatisfeito (a). 

 

17. O tamanho de sua residência frente às suas necessidades básicas de qualidade de vida, faz de você alguém: 

1. (   ) Satisfeito (a). 

2. (   ) Satisfeito (a) parcialmente. 

3. (   ) Insatisfeito (a). 

 

18. Como você se sente morando em sua residência própria com sua família? 

1. (   ) Satisfeito (a) 

2. (   ) Satisfeito (a) parcialmente. 

3. (   ) Insatisfeito (a) 

 

19. Quais são seus maiores desafios e anseios quanto à sua habitação? 

_________________________________________________________________________________________

  

20. Qual é o seu estado civil?  

1. (   ) Solteiro (a) 

2. (   ) Casado (a)  

3. (   ) Amasiado (a) 

4. (   ) Divorciado (a)  

5. (   ) Separado (a)  

6. (   ) Desquitado (a)  

7. (   ) Viúvo (a) 

 

21. Qual a sua idade? _______________ 

 

22. Qual a sua profissão? _______________________  (   ) Desempregado 

 

23. Qual o seu grau de escolaridade? 

1. (   ) Analfabeto (a) 

2. (   ) Ensino Fundamental completo 

3. (   ) Ensino Fundamental incompleto   

4. (   ) Ensino Médio completo 

5. (   ) Ensino Médio incompleto 

6. (   ) Curso Técnico 

7. (   ) Ensino Superior completo 

8. (   ) Ensino Superior incompleto 

 

24. Qual é a renda média mensal da família, considerando o salário mínimo atual, fixado por lei através do 

Decreto 8.381/2014 que é de R$ 788,00? 

1. (   ) De 01 salário mínimo 

2. (   ) De 02 salários mínimos  

3. (   ) De 03 a 05 salários mínimos 

4. (   ) De 05 a 10 salários mínimos 

5. (   ) Mais de 10 salários mínimos 

 

25. Quantas pessoas moram na sua residência incluindo crianças? 

1. (   ) 01 pessoa   

2. (   ) 02 pessoas 

3. (   ) 03 pessoas     

4. (   ) 04 pessoas   

5. (   ) 05 ou mais pessoas 

 

26. Possui veículo automotor próprio? 

1. (   ) Sim, quitado 

2. (   ) Sim, financiado 

3. (   ) Não possuo. 

 

27. Nome: ____________________________________________ Data:_____________ 
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ANEXO 2 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP. 
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