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RESUMO 

O objetivo deste artigo é mostrar a importância de planejamento e ações que 

garantam não somente o direito à moradia, mas com a proposta da dimensão mais 

ampla do acesso ao direito à cidade. A pesquisa de campo foi feita com base na Vila 

São Pedro do município de Sengés, do estado do Paraná, tendo como foco 

ocupações irregulares e assentamentos informais, que é um dos problemas urbanos 

estritamente relacionado à segregação social. Em geral, as moradias irregulares se 

erguem em localidades precárias, que desencadeiam problemas relacionados a 

infraestrutura e principalmente à saúde. Como método de pesquisa de campo, 

optamos pela história oral e pelas técnicas da entrevista, da observação e, ainda, 

pelo registro de imagens através de fotografias. A nossa presença no local foi 

importante para o êxito da pesquisa porque pudemos conhecer melhor as pessoas e 

o seu cotidiano, fato que contribuiu para a qualidade das informações contidas. 

Também, essa observação do lugar foi uma grande experiência vivida na 

perspectiva da Arquitetura e Urbanismo. 

Palavras-chaves: Segregação Social, Ocupações Irregulares, Assentamentos 

Informais 
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ABSTRACT 

 The purpose of this article is to show the importance of planning and actions that 

guarantee not only the right to housing but also the proposal of the broader 

dimension of access to the right to the city. Field research was carried out based on 

Vila São Pedro in the municipality of Sengés in the state of Paraná, focusing on 

irregular occupations and informal settlements, which is one of the urban problems 

strictly related to social segregation. In general, irregular housing is situated in 

precarious locations, which lead to problems related to infrastructure and especially 

to health. As a field research method, we opted for oral history and the techniques of 

interviewing, observation, and recording images through photographs. Our presence 

at the site was important to the success of the research because we were able to get 

to know people better and their daily lives, a fact that contributed to the quality of the 

information contained. Also, this observation of the place was a great experience 

lived from the perspective of Architecture and Urbanism.  

Keywords: Social Segregation, Irregular Occupations, Informal Settlements 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A ilegalidade em relação à propriedade da terra, tem sido um dos principais 

elementos da Segregação sócio espacial na cidade. Para Maricato (2002) a 

ilegalidade foi e ainda é parte do modelo de desenvolvimento urbano brasileiro. 

Como sabemos o Brasil é um país desigual, podendo ser esse o obstáculo 

mais grave pelo qual nos deparamos. Essa desigualdade é visível em diferenças 

salariais nos serviços públicos, tais como: educação e saúde, e ao acesso à terra 

urbana e rural. As cidades brasileiras, retratam as desigualdades pelas quais nossa 

sociedade atravessa. 
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No final do século XIX, no país, há uma junção de acontecimentos que 

contribuíram decisivamente a ampliação e a formação dos espaços urbanos, o fim 

da escravidão e a nascente indústria brasileira provocaram o aumento da população, 

especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, fato que acarretou demanda por 

moradias, transportes e demais serviços urbanos, até então inédita.   

Esses fatores foram os causadores de um dos principais problemas da sociedade 

brasileira, a Segregação Urbana, ou seja, à periferização ou marginalização de 

determinadas pessoas ou grupos sociais no espaço das cidades. Outro fator que 

fomenta essa divisão é a Especulação Imobiliária (causada pela iniciativa privada), 

que beneficia o encarecimento das regiões mais próximas aos centros, tornando-os 

inacessíveis para a maioria da população. Quanto mais a cidade cresce, mais a 

população tem seu acesso dificultado aos centros, tendo de morar cada vez mais 

longe.  

O problema está no fato de que em geral, a iniciativa pública, que é responsável 

em garantir os direitos fundamentais do homem, descritos no Art. 25 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, não os garante de forma eficiente, tendo as 

famílias carentes de conviver com uma má qualidade de vida, transportes públicos 

escassos, falta de saneamento básico e expostas à violência. 

Neste artigo iremos abordar um estudo na Vila São Pedro localizada no 

município de Sengés-PR, tendo como foco ocupações irregulares e assentamentos 

informais, que é um dos problemas urbanos estritamente relacionado à segregação 

social. Em geral, as moradias irregulares se erguem em localidades precárias, que 

desencadeiam problemas relacionados a infraestrutura e principalmente à saúde. 

O objetivo deste artigo é mostrar a importância de planejamento e ações que 

garantam não somente o direito à moradia, mas com a proposta da dimensão mais 

ampla do acesso ao direito à cidade. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. VILA SÃO PEDRO 

 

Figura 1- mapa de Sengés-PR, localização da Vila São Pedro 
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Fonte: Secretaria de Obras, Habitação e Saneamento do município de Sengés-PR 

 

A Vila São Pedro surgiu a partir da invasão de uma área pública no 
município de Sengés / PR.  

O local em questão condizia à uma chácara de aproximadamente 10 

alqueires pela Matrícula nº 386, doada ao município pelo Sr. Antônio Fernandes dos 

Santos e sua esposa Francisca Augusta Penalva dos Santos, a intenção era fundar 

um colégio agrícola, o que não aconteceu. Como na época (1980) o município de 

Sengés passava por um rápido crescimento demográfico devido à instalação de 

várias fábricas, o local que aparentemente estava sem uso, serviu como um atrativo 

para as famílias carentes. 

O município por sua vez, investiu na criação do Núcleo Oswaldo Sampaio 

(Casas Populares), mas ele foi insuficiente para atender a demanda crescente da 

população. Com o passar dos anos a própria Gestão Pública omitiu-se do 

crescimento do Bairro quando não fez a cobrança de IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano), taxas de iluminação pública e coleta de lixo.  

No bairro residem pessoas de diferentes classes sociais, observa-se 

também diferentes tipologias de construção (casas, edifícios públicos, igrejas e 

comércios), sendo elas localizadas em locais adequados e inadequados dentro da 

Vila. A maior preocupação sucede principalmente dos assentamentos instalados em 

áreas de risco. 

 

Figura 2-  Foto aérea Vila São Pedro  
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Fonte: Acervo pessoal 

Os problemas observados se classificam; primeiramente à reivindicação do 

direito de permanência e acesso à moradia. Atualmente, um total de 

aproximadamente 250 casas da Vila São Pedro, passam por um processo de 

Regularização, devido a lei de Regularização Fundiária de 2012. 
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Figura 3-  Assentamentos em Área de Risco    

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

O segundo problema diz respeito às questões de infraestrutura, redes de 

abastecimento de água ineficientes, redes coletoras de esgoto; transporte; melhoria 

de linhas de ônibus; instalação de rede elétrica.  

Com base na figura 3, a área apresenta grande possibilidade de 

desmoronamento, e como Sengés é uma cidade que tem apresentado muitos 

problemas relacionados a fenômenos naturais (chuva de granizo, e ventos fortes), 

isso acaba aumentando o grau de risco dessas famílias. 

Com base nas entrevistas realizadas pelo grupo em julho de 2018, vários 

moradores que residem nas áreas de risco não têm acesso as águas regularizadas 

pela concessionária, desta forma, compram água dos vizinhos e na falta desta, 
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utilizam água de uma mina próxima, para (beber, cozinhar e banhar), essa água não 

é suficiente para atendê-los, e ainda não é comprovado que a mesma seja potável. 

 

Figura 4- Caminho da mina 

 

Fonte: Acervo Pessoal 
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Figura 5 – Mina d’água 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

As ruas são estreitas e sem calçamento, permitindo a passagem de apenas 

um carro por vez. A porta de algumas casas tem acesso direto para a rua, sem a 

presença de calçadas para limitar o terreno e a via, proporcionando perigo 

principalmente para as crianças.  
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Figura 6- Ruas estreitas sem calçamento 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

Figura 7- Moradias 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal 
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Figura 8- Imagem aérea da Vila São Pedro ano: 2010 

 

Fonte: Acervo Pessoal  

Figura 9- Imagem aérea da Vila São Pedro ano: 2018 
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Fonte: Acervo Pessoal 

 

Com base nas imagens da figura 8 e 9 observa-se o crescimento dos 

assentamentos irregulares nas áreas de risco, no período de oito anos.  

 

 

  

3. CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os aspectos observados percebe-se que essas 

problemáticas   revelam que a segregação espacial, além de acentuar a distância 

entre a cidade “formal” e a cidade “informal” expressa uma lógica que tenta 

transformar certos espaços em regiões “invisíveis”, ignorando que eles fazem parte 

da cidade real (MARICATO, 1997). Dessa forma, pode-se induzir que a luta por 
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habitação ultrapassa o acesso à moradia e abrange outros direitos, como, por 

exemplo, o deslocamento na cidade e viver em condições ambientais dignas.  

De fato, a área estudada possui uma estrutura urbana, casas, ruas, limites 

de propriedades, e são frutos de um desenvolvimento que qualifica de “natural” por 

falta de planejamento. O planejamento e a fiscalização estão correlacionados, isto 

expressa organização, a iniciativa pública deve ter parâmetros mais severos, dado 

que várias casas estão sendo construídas em áreas de risco.  

De certa forma, a irregularidade do local não implica que ela deve ser 

esquecida, todos temos direito a moradia, ao transporte, ao lazer e a segurança.  

Assim, a pertinência de um projeto de urbanização não reside mais em obter 

lotes perfeitos metodologia acadêmica, mas realmente em adaptar o conhecimento 

ao local, favorecendo o "bom senso realizável". 

Neste primeiro estudo foi observado as problemáticas do bairro, e quais são 

as necessidades dos moradores, conseguinte o grupo em um breve estudo irá 

propor uma intervenção urbanística no bairro. 
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