
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

KAMILA ANNE CARVALHO DA SILVA

O DIREITO À CIDADE E À MORADIA DAS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAIXA 1 NO MUNICÍPIO DE CURITIBA

CURITIBA

2021

----- ---. --



KAMILA ANNE CARVALHO DA SILVA

O DIREITO À CIDADE E À MORADIA DAS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAIXA 1 NO MUNICÍPIO DE CURITIBA

Dissertação  apresentada  ao  Curso  de  Pós-
Graduação  em  Planejamento  Urbano,  Setor  de
Tecnologia,  da  Universidade  Federal  do  Paraná,
como  requisito  parcial  à  obtenção  do  título  de
Mestre em Planejamento Urbano

Orientadora: Profa. Dra. Madianita Nunes da Silva

 

CURITIBA

2021



Catalogação na Fonte: Sistema de Bibliotecas, UFPR 
Biblioteca de Ciência e Tecnologia 

S586d Si lva, Kamila Anne Carvalho da 
O direito à cidade e à moradia das mulheres beneficiárias do 

programa minha casa minha vida faixa I no munic{pio de Curitiba 
[recurso eletrônico] / Kamila Anne Carvalho da Si lva - Curitiba, 
202 1. 

Dissertação - Universidade Federal do Paraná, Setor de 
Tecnologia, Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano. 

Orientadora: Profa. Ora. Madianita Nunes da Si lva 

1. Mulher. 2. Direito a moradia - Curitiba (PR). 3. Programa 
Minha Casa Minha Vida. 1. Universidade Federal do Paraná. II. 
Si lva, Madianita Nunes da. III. Titulo. 

CDD: 323 .34 

Bibliotecária : Roseny Rivelini Morciani CRB-9/1585 



- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SETOR DE TECNOLOGIA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PLANEJAM ENTO 
URBANO -40001 016104P3 

LJFPR 
UNIVERSIDADE FEDERAL 00 PARANÁ 

TERMO DE APROVAÇÃO 

Os membros da Banca Examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em PLAN EJAM ENTO URBANO 

da Universidade Federal do Paraná foram convocados para realizar a arguição da dissertação de Mestrado de KAMILA ANNE 

CARVALHO DA SILVA intitulada: O DIREITO À CIDADE E À MORADIA DAS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA 

MINHA CASA MINHA VIDA· Faixa 1 no Munic(pio de Curitiba , sob orientação da Profa. Dra. MADIANITA NUNES DA SILVA, 

que após terem inquirido a aluna e realizada a avaliação do trabalho, são de parecer pela sua APROVAÇÃO no rito de defesa. 

A outorga do t1lulo de mestre está sujeita à homologação pelo colegiado, ao atendimento de todas as indicações e correções 

solicitadas pela banca e ao pleno atendimento das demandas regimentais do Programa de Pós-Graduação. 

CURITIBA, 08 de Julho de 2021. 

Assinatura Eletrônica 

23/07/2021 09:27:51.0 

MADIANITA NUNES DA SILVA 

Presidente da Banca Examinadora 

Assinatura Eletrônica 

25/07/2021 1 O: 19:28.0 

NATALIA PAOLA CZYTAJLO 

Avaliador Externo (UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN) 

Assinatura Eletrônica 

23/07/2021 11 :32:21.0 

MARIA TARCISA SILVA BEGA 

Avaliador Externo (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ) 

CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO - CURITIBA - Paraná - Brasil 
CEP 81530-990 -Tel: (41) 3361-3702 - E-mail: PPU@UFPR.BR 

Documento assinado eletronicamente de acordo com o disposto na legislação federal Decreto 8539 de 08 de outubro de 2015. 
Gerado e autenticado pelo SIGA-U FPR, com a seguinte identificação única: 102544 

Para autenticar este documento/assinatura, acesse https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/autenticacaoassinaturas.jsp 
e insira o codigo 102544 



 Às mulheres trabalhadoras deste território que decidiram chamar de Brasil.



AGRADECIMENTOS

Todo processo de produção de conhecimento é coletivo.  Muitas pessoas

foram  essenciais  na  gratificante  e  desafiadora  jornada  de  estar  no  mestrado  e

produzir  esta  pesquisa  e na formação pessoal  e  acadêmica que me possibilitou

chegar até aqui.  São muitos os agradecimentos a serem feitos e que não serão

suficientes para listar todos que me permitiram concluir este trabalho. Aos listados e

nãos listados, minha gratidão.

Agradeço à Zambi  e aos guias que me acompanham. Sou grata de não

caminhar só.

Às beneficiárias que se dispuseram a me falar sobre o seu cotidiano para a

realização deste trabalho. 

Agradeço  imensamente  à  Profª. Drª.  Madianita  Nunes  da  Silva,  minha

orientadora,  que  me  acompanhou  neste  processo  com  a  máxima  dedicação  e

generosidade. Ela se preocupou não só com o resultado desta pesquisa, mas com

desenvolver  a  minha  formação  e  me  ensinar  a  pesquisar.  A esta  professora  e

pesquisadora incrível com quem eu tive a honra e o privilégio de aprender, minha

eterna gratidão.

Às professoras Drª. Maria Tarcisa Silva Bega e Drª. Natalia Czytajlo pelas

valiosas contribuições na banca de qualificação e por se disponibilizarem a mais

uma vez avaliarem este trabalho para a banca de defesa. 

Produzir ciência no Brasil é um ato de coragem. Agradeço aos docentes e

estudantes do Programa de Planejamento Urbano da UFPR que, enfrentando as

dificuldades impostas pelos constantes ataques à pesquisa e à educação pública,

me permitiram oportunidades únicas de aprendizagem. Agradeço especialmente à

Profª. Drª. Daniele Pontes e sua atenção a minha saúde mental e a meus colegas

Alyeri, Maycow e Fernanda, com quem dividi as aflições do caminho.

À Maria Eduarda Duda, que produziu os mapas deste trabalho. Sua ajuda foi

fundamental para os resultados que apresento. Ao Paulo, que me ajudou a cruzar os

dados das planilhas.

Às redes de solidariedade que facilitaram o contato com as beneficiárias,

especialmente ao Sidney, Presidente da Associação de Moradores 23 de Agosto. 

À Cinthia Engel, técnica social da CEF, que tão prontamente me atendeu em

todos os contatos.



À Universidade Tecnologia Federal  do Paraná,  que me concedeu licença

parcial para realização do mestrado. Agradeço especialmente à minha chefa Profª.

Drª. Tânia Lúcia Monteiro que me incentivou muito durante estes dois anos e meio.

À minha família, meu suporte fundamental. À minha mãe, que não permitiu

que uma crise depressiva me tirasse a oportunidade de estar no mestrado. Ao pai,

obrigada pelo suporte e cuidado. À Karol, minha parceira de toda uma vida. Ao Gus,

que compreendeu as minhas ausências.

 À Dona Balbina, que teve coragem de abandonar o lugar que nasceu para

buscar uma vida melhor para seus descentes. Dona Balbina é força e inspiração

para todas as conquistas que eu alcancei e todas que um dia eu possa alcançar. À

tia Bica, tia Nil e tia Preta, minhas mães, a quem eu devo a capacidade de amar e a

sensibilidade que busquei exercitar nesta investigação.

Aos meus amigos, sem os quais não só esse trabalho não seria possível

como a vida valeria pouca a pena de se viver. Agradeço em especial à Mari, cujas

trocas constantes  sobre  a  vida,  estudos de gênero  e  a  experiência  de  estar  no

mestrado  enquanto  parecia  que  o  mundo  ia  acabar  enriqueceram  muito  este

trabalho. Agradeço também à Dani,  que precisou me consolar mais de uma vez

neste caminho.

Por  fim,  agradeço ao Coletivo  Alicerce,  que me permite  sonhar  com um

mundo  onde  sejamos  socialmente  iguais,  humanamente  diferentes  e  totalmente

livres. Em tempos de céu tão fechado, pensar e agir politicamente de forma coletiva

me permite saber que há um sol por trás das nuvens.



RESUMO

Este trabalho tem como tema o direito à cidade e à moradia das mulheres
chefes de família beneficiárias do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) –
Faixa 1 em Curitiba, e discute em que medida esses direitos foram garantidos pela
execução do programa no município.  A investigação aqui  apresentada é do tipo
descritivo e analítico, valendo-se de dados quantitativos e qualitativos. Para tanto, foi
realizada revisão da literatura especializada, pesquisa documental e entrevistas com
chefes de família beneficiárias. No marco teórico, discutiu-se o papel das relações
de gênero nos processos de produção da cidade, dos espaços de moradia e da
reprodução da vida das mulheres. Além disso, reflete-se acerca da formulação da
questão da moradia pelo PMCMV utilizando-se o gênero como categoria de análise.
A partir disto, o processo de territorialização da desigualdade de gênero em Curitiba
foi caracterizado e analisado. Por fim, avaliou-se a incorporação da perspectiva de
gênero na execução da Faixa 1 do PMCMV no Município de Curitiba, e analisou-se
as repercussões da execução desse programa na vida cotidiana das beneficiárias
chefes de família.  Os resultados da pesquisa evidenciam que, apesar de avançar
em alguns aspectos, a execução do PMCMV – Faixa 1 no Município de Curitiba não
conseguiu garantir o direito à cidade e à moradia das beneficiárias chefes de família,
porque  preocupou-se  exclusivamente  com  a  garantia  da  propriedade  da  casa
própria, desconsiderando as dimensões relacionadas à vida cotidiana das mulheres
beneficiárias,  especialmente  no  que  se  refere  a  necessidade  de  articular  a
realização dos trabalhos remunerado e reprodutivo, tanto no espaço público como
no privado. Diagnosticou-se que, para que se garanta o direito à cidade e à moradia
das mulheres, é preciso que a política habitacional esteja articulada à política urbana
e ambas superem o paradigma binário que relaciona o homem ao trabalho produtivo
e o espaço público e a mulher ao trabalho reprodutivo e o espaço doméstico.

 

Palavras-chave: Mulher. Moradia. Programa Minha Casa Minha Vida. Curitiba. 



ABSTRACT

The subject of this paper is the right to the city and housing of family-leading
women who benefit from the Minha Casa Minha Vida Housing Program (PMCMV) -
Faixa 1 in Curitiba, Brazil, and discusses to what extent these rights were assured by
the Program’s implementation in this city. The investigation here presented is both a
descriptive and analytical one, relying on quantitative and qualitative data. For this
purpose, by employing gender as the category of analysis, a revision of specialized
literature,  research  of  documents  and  interviews  with  family-leading  beneficiaries
were conducted, culminating in a reflection on the notion of housing as formulated by
the Program. In the theoretical framework, it discusses the role of gender relations in
the  processes  surrounding  city  production,  housing  spaces  and  reproduction  of
women’s lives. From there, the process of territorialization of gender inequality was
characterized  and  analyzed.  Finally,  it  measured  the  incorporation  of  gender
perspective in the implementation of PMCMV’s Faixa 1 in Curitiba, and analyzed its
repercussions  in  the  daily  lives  of  its  family-leading  women  beneficiaries.  The
research results confirm that even though the Program’s implementation advanced in
some aspects, it was not able to assure the right to the city and housing of these
women, due to the Program’s sole concern being the assurance of house ownership
without  considering  the  dimensions  associated  with  the  daily  lives  of  its  women
beneficiaries. Thus, it has diagnosed that in order to assure women’s right to the city
and housing, it is necessary for habitation politics to be connected to urban politics,
with  both overcoming the binary paradigm which associates men with  productive
work and public space, and women with reproductive work and domestic space.

Keywords:  Women. Housing. Programa Minha Casa Minha Vida. Curitiba.



RESUMEN

Este trabajo tiene como tema el derecho a la ciudad y a la vivienda de las
mujeres  jefas  de  familia  beneficiarias  del  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida
(PMCMV) -  Faixa 1 en Curitiba y analiza en qué medida estos derechos fueron
garantizados por la ejecución del programa en este Municipio. La investigación que
aquí  se  presenta  es  descriptiva  y  analítica,  utilizandose de datos  cuantitativos  y
cualitativos.  Para  eso,  se  realizó  la  revisión  de  la  literatura  especializada,
investigación documental y entrevistas con jefas de familia beneficiarias. En el marco
teórico  se  discutió  el  papel  de  las  relaciones  de  género  en  los  procesos  de
producción de la ciudad los espacios de vivienda y la reproducción de la vida de las
mujeres. Además, reflexionase sobre la formulación del tema de la vivienda por parte
del PMCMV utilizando el  género como categoría de análisis.  A partir  de esto, se
caracterizó y analizó el proceso de territorialización de la desigualdad de género en
Curitiba. Finalmente, se evaluó la incorporación de la perspectiva de género en la
ejecución del  PMCMV –  Faixa 1 en el  Municipio  de Curitiba y se analizaron las
repercusiones  de  este  programa  en  la  vida  cotidiana  de  las  jefas  de  familia
beneficiarias.  Los resultados de la investigación muestran que, a pesar de avanzar
en algunos aspectos, la implementación del PMCMV -  Faixa  1 en el Municipio de
Curitiba no logró garantizar el derecho a la ciudad y a la vivienda de las jefas de
hogar  beneficiarias  por  preocuparse  exclusivamente  con  asegurar  a  ellas  la
titularidad  de  la  casa  propia,  sin  tener  en  cuenta  la  vida  cotidiana  de  las
beneficiarias, sobretodo en lo que se refiere a su necesidad de articular la ejecución
del trabajo remunerado y  del reproductivo, tanto en los espacios públicos como en
los privados. Se diagnosticó que, para garantizar el  derecho de las mujeres a la
ciudad y a la vivienda, la política habitacional debe articularse con la política urbana
y superar el paradigma binario que relaciona a los hombres con el trabajo productivo
y el espacio público y las mujeres con el trabajo reproductivo y el espacio privado.

 

Palavras clave: Mujer. Vivienda. Programa Minha Casa Minha Vida. Curitiba. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa  aqui  apresentada  tem  como  tema  o  direito  à  cidade  e  à

moradia das mulheres chefes de família beneficiárias do Programa Minha Casa

Minha Vida (PMCMV) - Faixa 1 no Município Curitiba.

O PMCMV foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU)

como uma política habitacional exitosa no que se refere à garantia do direito à

moradia de grupos historicamente excluídos, notadamente as mulheres, uma vez

que estaria pautado em uma perspectiva interseccional (ONU-HABITAT, 2014), ou

seja, que considera os processos de interação entre diferentes relações de poder

e  categorias  como  classe,  raça  e  gênero  em  contextos  individuais,  práticas

coletivas e arranjos culturais e institucionais (RODRIGUES, 2013). Na avaliação

da  ONU,  o  programa  avançou  na  efetivação  do  direito  à  moradia  para  as

mulheres, por reconhecer que ser mulher significa um óbice para tanto, agravado

quando ela se encontra em outro grupo vulnerável, como é o caso das mulheres

negras, indígenas, migrantes e de baixa renda.

O PMCMV teve um desenho complexo, que incluiu desde uma política de

habitação social, expressa no atendimento de setores com renda até três salários

mínimos,  à  integração  de  parcelas  da  classe  média  até  então  excluídas  do

mercado habitacional formal. Além disso, foi organizado a partir de uma série de

subprogramas, fundos e linhas de financiamento para o acesso à casa própria

enquanto  produto  e solução habitacional  (AMORE, 2015).  Segundo a  Câmara

Brasileira da Indústria de Construção (CBIC), entre maio de 2009 e dezembro de

2018  contratou-se  a  construção  de  pouco  mais  de  5,5  milhões  de  unidades

habitacionais  no  âmbito  do  programa,  das  quais  88%  haviam  sido  na  época

concluídas, mobilizando recursos da ordem de R$ 463,7 bilhões de reais, sendo

aproximadamente  160,8  bilhões  provenientes  do  Orçamento  Geral  da  União

(OGU) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (CBIC, 2019).

O PMCMV foi lançado em março de 2009, durante a segunda gestão do

Governo Luiz Inácio Lula da Silva e oficialmente encerrado em outubro de 2020,

com a instituição do Programa Casa Verde e Amarela pela Medida Provisória (MP)
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996/2020, do Governo Jair Bolsonaro. O programa teve três fases, sendo duas

efetivamente desenvolvidas. A primeira foi1 de 2009 a 2011, portanto até o fim do

Governo Luiz Inácio Lula da Silva . A segunda2 foi de 2012 a 2016, no Governo de

Dilma  Rousseff  (CBIC,  2016).  A terceira  fase  foi  lançada  em março  de  2016

(MATOSO,  2016),  menos  de  dois  meses  antes  do  início  do  processo  de

impedimento de Dilma Rousseff (JÚNIOR; NOBRE, 2016). A partir do Governo

Michel  Temer,  o  programa  começou  a  ser  esvaziado  por  meio  de  cortes

orçamentários3, até ser finalizado em 2020 na gestão do atual governo.

Os recursos investidos na primeira fase do programa (2009 -  2011) já

representavam  um  valor  sem  precedentes  destinados  para  a  produção  de

habitação  pelo  Estado  no  Brasil  (AMORE,  2015),  que  somados  aos  recursos

investidos na segunda fase (2012 - 2016), o qualificam como o maior programa

habitacional implementado pelo governo federal no Brasil até o presente.

Em 2010,  as  mulheres  eram responsáveis  por  38,71% dos  domicílios

brasileiros, sendo que aproximadamente 25% deles eram chefiados por mulheres

em famílias com renda per capita de até um salário mínimo. A mesma pesquisa

apontou que 1,89% dos domicílios particulares brasileiros, mais de um milhão de

residências, eram chefiados por mulheres em famílias cuja única fonte de renda

eram benefícios (SIDRA [ca 2010]d). Dados da Prefeitura Municipal de Curitiba

indicaram que em 2011 mais de 70% das famílias cadastradas na Companhia de

Habitação Popular de Curitiba (COHAB-CT) tinham mulheres como titulares do

cadastro. De acordo com a mesma fonte, as famílias com mulheres como únicas

provedoras representavam 36% das famílias cadastradas (CURITIBA. Companhia

de Habitação Popular de Curitiba (COHAB-CT), 2011a).

No  que  se  refere  à  habitação  urbana,  antes  do  PMCMV  existiam

mecanismos  de  atendimento  específico  para  mulheres  apenas  no  âmbito  do

1 Instituída pela MP 459 de 25 de março de 2009, posteriormente convertida na Lei 11.997, de 7 de
julho de 2009.

2 Instituída pela MP 514 de 01 de dezembro de 2010, posteriormente convertida na Lei 12.424 de
16 de junho de 2011.

3 O  orçamento  do  PMCMV  faixa  1  foi  contingenciado  a  partir  de  2017,  quando  a  previsão
orçamentária era de R$ 5,2 bilhões, mas apenas 2,6 bilhões foram empenhados (BRÊTAS, 2017).
Os recursos foram sucessivamente menores nos orçamentos dos anos posteriores (TOMAZELlI,
2019).
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Programa  Nacional  de  Habitação  Urbana  (PNHU),  que  visava  atender  a

população com renda familiar de até 3 salários mínimos, mesmo público alvo da

Faixa  1  do  PMCMV4.  Desde  o  seu  lançamento  o  programa  incorporou  a

preferência pela titularidade feminina em políticas habitacionais, estabelecida pela

Lei 11.124/2005. A partir da segunda fase, instituiu-se a prioridade de atendimento

às  famílias  com  mulheres  responsáveis  pela  unidade  familiar,  bem  como  a

manutenção ou transferência do título de propriedade de imóvel adquirido durante

a constância de casamento ou união estável à mulher, quando da dissolução da

união  estável,  separação  ou  divórcio,  independentemente  do  regime  de  bens

aplicável. Também se definiu que os contratos cuja beneficiária final era mulher

chefe  de família  poderiam ser  firmados independentemente da autorização do

cônjuge,  afastando-se  o  disposto  nos  artigos  1647  a  1649  do  Código  Civil

brasileiro5. Ademais, a Portaria n° 412 do Ministério das Cidades, de 6 de agosto

de 2015, redefiniu os critérios de seleção dos beneficiários do PMCMV no âmbito

do  PNHU,  reiterando  a  prioridade  de  atendimento  a  famílias  com  mulheres

responsáveis  pela  unidade  familiar,  bem  como  incluindo  entre  os  critérios

adicionais a serem elegidos pelos municípios a prioridade a famílias de que faça

parte mulher a quem foi  concedida medida protetiva prevista no âmbito da Lei

Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006).

De  acordo  com as  informações  disponibilizadas  no  sítio  eletrônico  da

COHAB-CT, responsável pela execução da política habitacional no Município de

Curitiba, a última atualização dos critérios adicionais foi realizada pela Resolução

19/2012 do Conselho da Cidade de Curitiba (Concitiba),  anterior  à portaria do

4 Na primeira fase do programa, a Faixa 1 atendia a população com renda familiar de até três
salários mínimos. Já na segunda fase, as faixas de atendimento foram estabelecidas por valores
nominais,  sendo possíveis  beneficiárias  da  Faixa  1  famílias  com renda até  R$ 1.600,00.  Na
prática, o público da Faixa 1 nas duas fases era o mesmo.

5 Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do
outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis
(…)

    Art.  1.648. Cabe ao juiz,  nos casos do artigo antecedente,  suprir  a outorga,  quando um dos
cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la.

    Art.  1.649. falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art.  1.647), tornará
anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois
de terminada a sociedade conjugal. (BRASIL, 2002)
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Ministério das Cidades, que não incorporou critérios relacionados à questão de

gênero (CONCITIBA, 2012)6.

Um  dos  objetivos  institucionalmente  declarados  do  PMCMV  era  o

enfrentamento do déficit  habitacional, historicamente concentrado na população

com renda familiar até três salários mínimos em âmbito nacional. Em 2009, ano

da  instituição  do  programa,  90%  do  déficit  era  composto  por  potenciais

beneficiários da Faixa 1. Ainda assim, em sua execução, priorizou-se as Faixas 2

e  3,  que  somadas  representaram  a  maior  parte  das  unidades  habitacionais

produzidas  (AMORE,  2015).  Desde  o  desenho  do  programa  se  estabeleceu,

portanto, um descompasso entre o suposto objetivo de diminuição do déficit e o

direcionamento da produção habitacional. A inserção dos empreendimentos Faixa

1 se deu, via de regra, em periferias consolidadas ou em regiões não urbanizadas,

que  deram  origem  a  novas  frentes  de  expansão  urbana.  A localização  dos

empreendimentos Faixa 1 foi caraterizada também pela ausência ou insuficiência

de equipamentos públicos, infraestrutura urbana, comércio e serviço e, sobretudo,

ofertas  de  emprego.  O  padrão  de  inserção  urbana  dos  empreendimentos  de

habitação social, conjugado com a extensão territorial que ocuparam, concebidos

numa escala capaz de garantir uma margem de lucro que despertasse o interesse

das empresas construtoras, aprofundou os processos de periferização da moradia

popular  e  a  espoliação  urbana  a  que  estão  sujeitos  os  grupos  sociais  mais

vulneráveis, historicamente presentes nas cidades brasileiras (RUFINO, 2015).

Em  entrevista  ao  site  Uol,  Elisangela  Aparecida  Roque,  moradora  do

Residencial  Espanha,  maior  conjunto do PMCMV no Município de São Paulo 7,

comentou sobre as dificuldades de viver no empreendimento Faixa 1, localizado

no Jardim Apurá, a trinta quilômetros do centro da cidade.

A prefeitura não cumpriu o que prometeu. Não tem escola, não tem creche,
faltam linhas de ônibus. De manhã é um sacrifício para conseguir  pegar
uma condução.  O posto  de  saúde do  Jardim Apurá  está  recusando até

6 Os  critérios  de  prioridade  de  atendimento  definidos  pela  Resolução  19/2012  são:  famílias
atendidas pela rede de proteção social da Prefeitura em situação de vulnerabilidade habitacional;
famílias residentes em imóveis alugados; e famílias com pelo menos um dependente menor de 18
anos (CONCITIBA, 2012) .

7 "A prefeitura estima que o complexo, que possui 193 prédios, terá ao todo 16 mil habitantes”
(RAMALHOSO, 2019)
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gestantes por falta de vaga. Ele não está suprindo a demanda. Sou cardíaca
e não consigo passar nesse posto. Tenho que me locomover de ônibus até
um  posto  em  outro  bairro,  que  também  já  está  sobrecarregado
(RAMALHOSO, 2019).

Resultados de pesquisas já desenvolvidas acerca do programa indicam

que  a  produção  habitacional  do  PMCMV  se  deu  sobretudo  em  atenção  aos

interesses  do  mercado  imobiliário,  por  meio  da  padronização  das  tipologias

habitacionais, tendo por referência uma família mononuclear típica, composta por

um casal e dois filhos. Em geral as unidades habitacionais foram projetadas com

sala, cozinha, banheiro e dois quartos. Famílias diversificadas ou estendidas não

foram qualitativamente  atendidas  pelos  projetos  padrão  das  construtoras.  Não

foram desenvolvidas quaisquer adaptações que atendessem às necessidades dos

e das moradoras, ou se adequassem à diversidade das composições familiares

beneficiadas.  O  padrão  arquitetônico  e  as  técnicas  construtivas  foram

reproduzidas por todo o território nacional, a despeito das condições bioclimáticas

locais  ou  das  características  físicas  do  terreno.  Também  se  identificou  a

predominância  de  empreendimentos  monofuncionais,  que  não  permitiam usos

complementares  ao  residencial,  ou  o  desenvolvimento  de  atividades  para

complementação  da  renda.  Outra  característica  comum nos  empreendimentos

Faixa 1 foi a forma condomínio, que significou um aumento do custo de moradia

por  meio  da  cobrança  de  taxas  condominiais,  que  dificilmente  as  famílias

beneficiárias  conseguiram  manter  em  dia.  Além  disso,  em  poucos

empreendimentos  as  concessionárias  aplicavam  taxas  sociais  de  luz  e  água,

mesmo que a população residente atendesse os critérios para sua concessão

(RUFINO, 2015).

Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), entre 2009 e 2014, apenas

32% da produção total do PMCMV foi vinculada ao PNHU. Os empreendimentos

Faixa 1 não foram priorizados, ainda que a população entre zero e três salários

mínimos  tenha  sempre  representado  a  maior  parte  do  déficit  habitacional  da

região no mesmo período, variando de 85,5% em 2009, para 67,6% em 2011 e

74,6% em 2014. Ademais, a maioria das habitações Faixa 1 foi construída a partir

de contratações realizadas na primeira fase do programa, com projetos e inserção
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urbana caracterizados pela insuficiência de equipamentos públicos, sobretudo de

saúde e educação8 (FERREIRA, 2019).

Na  RMC,  o  município  polo  concentrou  a  maior  parte  dos

empreendimentos,  inclusive  quando se  considera  exclusivamente a Faixa 1.  A

execução  do  PMCMV  para  esta  Faixa  em  Curitiba  se  caracterizou  pela

concentração  de  empreendimentos  em  regiões  periféricas  da  cidade,  não

integradas  ao  tecido  urbano,  a  maioria  no  extremo  sul  e  oeste  do  território

municipal. Tratam-se de áreas precariamente servidas de equipamentos, serviços

e condições de infraestrutura, tais como água e esgoto, iluminação e acesso à

rede de transporte público (CZYTAJLO; NUNES DA SILVA; CASARES, 2016).

Outro  agravante  é  que  uma  parte  significativa  dos  empreendimentos

Faixa 1 no Município de Curitiba teve como beneficiárias famílias removidas de

favelas ou áreas de risco ambiental9. Ao analisar os deslocamentos das famílias

reassentadas na segunda fase do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC

2),  vinculado  à  segunda  fase  do  PMCMV,  Kelly  Vasco  (2018)  identificou  o

aprofundamento e a intensificação do padrão de periferização da moradia popular,

que já caracterizara a execução do PAC em Curitiba em sua primeira fase.

O  mapa  de  realocações  do  PAC  2,  apresentado  por  Vasco  (2018),

demonstra que famílias originadas de um mesmo assentamento informal foram

deslocadas para empreendimentos diferentes, enquanto alguns empreendimentos

receberam famílias de assentamentos distintos. Esse padrão de realocação das

famílias  permitiu  a  autora  concluir  que  não  foram  consideradas  as  relações

familiares e as redes de solidariedade construídas entre moradores e moradoras

nos locais de origem, que por meio da reciprocidade social supriam demandas de

acesso  a  serviços  e  renda,  bem  como  ampliavam  o  bem-estar,  produzindo

relações cotidianas mais saudáveis. Cabe destacar que as redes de solidariedade

são sobretudo femininas e constituem a principal tática das mulheres periféricas

8 Foram contratadas na RMC, entre 2009 e 2014, 6.812 unidades habitacionais pela Faixa 1, sendo
86,8% destas na primeira fase (FERREIRA, 2019).

9 Metade das contratações faixa 1 do PMCMV em Curitiba foram destinadas ao reassentamento de
famílias em área de risco (VASCO, 2018).
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para o enfrentamento da carência de serviços e equipamentos públicos, pois lhes

amparam no desenvolvimento das tarefas de cuidado (AZEREDO, 2010).

A expressiva  maioria  dos  empreendimentos  do  PMCMV na  RMC não

incorporou os mecanismos de atendimento específico para as mulheres, seja por

não serem Faixa 1, ou por serem anteriores a 2011,  quando  o único recorte de

gênero era a preferência da titularidade feminina, conforme já destacado.

A  preferência  de  titularidade  determinada  nas  regras  do  PMCMV

representa, sem dúvida, um importante avanço para as mulheres de baixa renda

brasileiras, uma vez que é um instrumento de garantia da segurança jurídica da

posse (SILVA, 2015). Além disso, amplia a cidadania feminina e a inserção das

mulheres  no debate político  (LIMA,  2012).  Contudo,  os  mecanismos ligados à

titularidade da propriedade se mostram insuficientes para a garantia do direito à

moradia das mulheres, frente a um modelo de política habitacional que aprofunda

a periferização e a segregação da moradia popular, e que produz espaços que

desconsideram a vida cotidiana das beneficiárias. As características apresentadas

nos  permitem supor  que,  no  plano  do  cotidiano,  a  preferência  da  titularidade

feminina  se  deu  em áreas  que  dificultaram o  desenvolvimento  das  atividades

reprodutivas e ligadas aos cuidados, historicamente legadas às mulheres.

Em síntese, as moradias do Faixa 1 do programa foram majoritariamente

produzidas em locais periféricos, desconectados e/ou distantes das áreas urbanas

consolidadas, desassistidas de equipamentos e serviços públicos, com limitado

acesso ao emprego e outras formas de renda, e não consideraram as redes de

sociabilidade  e  solidariedade  estabelecidas  pelas  mulheres  chefes  de  família,

sobretudo  quando  utilizadas  para  remoção  de  famílias  antes  residentes  em

favelas.  Considerando  o  exposto,  formula-se  a  hipótese  de  que  a  política  de

habitação  de  interesse  social  praticada  no  Município  de  Curitiba  a  partir  da

execução do PMCMV não atendeu o direito à cidade e à moradia das mulheres

chefes de família de baixa renda, à despeito da avaliação positiva do programa

feita  pela  ONU,  porque  não  considerou  elementos  fundamentais  ligados  à

realidade cotidiana vivida por estas mulheres.
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral da pesquisa é verificar  em que medida  a execução do

PMCMV garantiu o direito à cidade e à moradia das mulheres chefes de família

beneficiárias da Faixa 1 do programa no Município de Curitiba.

1.1.2 Objetivos específicos

Discutir o papel das relações de gênero nos processos de produção da

cidade, dos espaços de moradia e na reprodução da vida das mulheres;

Caracterizar o processo de territorialização da desigualdade de gênero no

Município de Curitiba;

Refletir acerca da formulação da questão da moradia pelo PMCMV à luz

do recorte de gênero;

Avaliar a incorporação da perspectiva de gênero na execução do PMCMV

Faixa 1 em Curitiba;

Analisar as repercussões da execução do PMCMV na vida cotidiana das

mulheres chefes de família beneficiárias da Faixa 1 em Curitiba.

1.2 METODOLOGIA

A investigação tomou como recorte espacial  o Município de Curitiba, e

como  marco  temporal  o  período  entre  o  ano  de  2009,  quando  teve  início  a

execução do PMCMV Faixa 1, e o presente, uma vez que se dedicou a analisar o

uso  cotidiano  do  espaço  da  moradia  pelas  mulheres  beneficiarias,  que

evidentemente não foi encerrado com o fim do programa.

Do ponto de vista dos procedimentos, a investigação foi desenvolvida a

partir de pesquisa bibliográfica, pesquisa e análise documental, e entrevistas para

a produção de dados qualitativos. Na fase de revisão bibliográfica se objetivou
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discutir, a partir do estado da arte, o espaço vivido pelas mulheres na cidade e na

moradia, de maneira a estabelecer uma discussão teórica para dar suporte aos

objetivos geral e específicos elencados. As principais referências adotadas foram

Silvia Federici (2017, 2019), em sua discussão sobre a centralidade do trabalho

reprodutivo feminino na constituição e reprodução do capitalismo e na definição

da exploração das mulheres sob este modo de produção, María Lugones (2008;

2014) e Lélia Gonzales (2011), em suas contribuições sobre a articulação entre as

relações de classe, raça e gênero na América Latina. Utiliza-se também Henri

Lefebvre (2019)  para estabelecer  conexões entre as relações de gênero e os

níveis  e  dimensões  do fenômeno urbano,  as  contribuições  de Blanca  Valdivia

(2018)  sobre a relação entre a configuração espacial  das cidades e a divisão

sexual  do  trabalho,  e  as  dimensões  de  análise  relevantes  para  investigações

sobre o direito das mulheres à cidade identificadas por Ana Falú (2020). 

A revisão  bibliográfica  também  permitiu  a  reflexão  da  formulação  da

questão da moradia pelo PMCMV à luz do recorte de gênero. Para este fim, as

principais referências teóricas utilizadas foram Marta Arretche (1990) e Gabriel

Bolaffi (1979), em suas considerações sobre o paradigma de política habitacional

historicamente adotado pelo Estado brasileiro, Adauto Cardoso; Thêmis Aragão

(2013) e Raquel Rolnik (2015), que sintetizaram as principais críticas da literatura

especializada ao PMCMV. Ainda se realizou levantamento e revisão de pesquisas

acadêmicas que tomaram as mulheres  beneficiárias  Faixa  1  do programa por

objeto. Por fim, foram revisitadas pesquisas que versam sobre a implementação

do PMCMV e condições de infraestrutura urbana em Curitiba.

Um  dos  objetivos  da  pesquisa  documental  foi  levantar  os  dados

necessários para caracterizar a territorialização da desigualdade de gênero e a

incorporação (ou não) da perspectiva de gênero na execução do PMCMV Faixa 1

em Curitiba. Dentro deste objetivo, a principal fonte documental foi o Censo de

2010, utilizado a partir da plataforma SIDRA do IBGE. 

A pesquisa adotou o gênero como categoria de análise (SCOTT, 1995),

partindo do pressuposto de que existem diferenças qualitativas no espaço vivido

de homens e mulheres na cidade, a ponto dessas diferenças constituírem um
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assunto pertinente para os estudos urbanos. Ao se definir a relação da mulher

com  o  espaço  de  moradia  e  a  cidade  como  objetos  de  pesquisa,  tornou-se

necessário  caracterizar  de  que  mulher  se  fala.  Não  se  trata  de  um  grupo

homogêneo, pelo contrário, as relações sociais de classe, raça, e características

como  renda,  escolaridade,  local  de  moradia,  composição  familiar,  idade,  etc.,

colocam diferentes mulheres em relações distintas com a cidade e a moradia.

Nesse sentido, optou-se por tomar como referência as mulheres beneficiárias do

Faixa 1 do PMCMV.

A definição do grupo de mulheres sobre as quais esta pesquisa discute,

conforme já apontado, se deu a partir dos critérios de preferência do PMCMV, ou

seja, chefes de família com renda familiar de até três salários mínimos. Da base

do  Censo  IBGE  2010  foram  selecionados  e  analisados  dados  relativos  às

"mulheres  responsáveis  por  domicílio",  terminologia  equivalente  a  “chefes  de

família” adotada pelo IBGE. Enquanto o PMCMV estabelece a definição de seus

beneficiários(as) a partir da renda familiar, os dados do Censo sobre renda são

levantados per capita. Tal característica impôs um limite para a comparação entre

os dados levantados e o referencial adotado, uma vez que essas fontes utilizam

critérios diferentes para a definição de renda. Considerando que a Faixa 1 do

PMCMV  era  vinculada  ao  Programa  Nacional  de  Habitação  Social  (PNHS),

destinado à população de baixa renda, para resolver tal limitação utilizou-se como

critério de aproximação entre as duas bases de dados a definição de baixa renda

estabelecida para o Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal

(CadÚnico).  O  CadÚnico  é  um  instrumento  unitário  de  identificação  e

caracterização  socioeconômica  de  famílias  de  baixa  renda,  utilizado  para  a

seleção  de  beneficiários(as)  e  integração  de  programas  sociais  do  Governo

Federal voltados a este público. O Decreto que criou o CadÚnico definiu como de

baixa renda famílias que, independentemente de sua composição, recebessem

renda per capita de até meio salário mínimo e/ou renda mensal familiar até três

salários mínimos (BRASIL, Ministério da Casa Civil, 2007) .

A  partir  do  expediente  apresentado,  nas  fontes  pesquisadas  foram

selecionados  dados  a  respeito  das  mulheres  chefes  de  família  com  renda
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individual  de  até  meio  salário  mínimo,  que  necessariamente  atenderiam  aos

critérios do CadÚnico, bem como aquelas com renda individual entre meio e três

salários mínimos, que possivelmente atenderiam aos critérios do cadastro. Ainda

que  não  haja  correspondência  imediata  entre  esses  grupos  e  o  perfil  de

beneficiária preferencial do PMCMV, esta seleção permitiu a melhor aproximação

possível entre dados derivados das diferentes fontes utilizadas.

Cabe destacar também que a pessoa responsável pelo domicílio para o

Censo IBGE é aquela  identificada  pelos  moradores  como tal  no  momento  da

coleta de dados, independentemente de ela ser a principal ou única provedora

financeira  da  família  (IBGE,  2011?).  Contudo,  é  possível  supor,  a  partir  das

demais categorias classificatórias de moradores de domicílios10, que a maioria dos

entrevistados  indicou  os  principais  responsáveis  financeiros,  sobretudo  em

domicílios  com  mulheres  responsáveis,  uma  vez  que  as  relações  sociais

patriarcais estabelecem essa posição como masculina. Dessa forma, equiparando

a responsabilidade domiciliar com a financeira, apenas em casos excepcionais,

como em famílias grandes na qual  muitas pessoas contribuem com pequenos

valores para a renda total, as mulheres com renda até meio salário mínimo não

cumpririam os critérios de preferência do PMCMV. No caso das mulheres com

renda entre  meio  e três salários  mínimos,  utilizando a mesma equiparação,  é

possível inferir que parte significativa delas atenderia aos critérios, ainda que não

todas.

Os dados do Censo são apresentados por setores censitários e a soma

de setores censitários em Curitiba coincidem com a extensão territorial de seus

bairros. Em função disso, os dados foram agregados nesta escala, conforme base

disponível  no  site  do  IPPUC.  Neste  recorte  espacial,  foram analisados  dados

sobre local de domicílio, renda e raça das mulheres responsáveis por domicílios,

bem como o local de domicílio de crianças até 6 anos e idosos, que constituem as

faixas etárias que demandam maior trabalho de cuidado. Os bairros curitibanos

são  territórios  heterogêneos  e  apresentam  relevantes  desigualdades  internas
10 As demais pessoas moradoras do domicílio são caracterizadas em relação à pessoa responsável

nas seguintes categorias: (i) cônjuge ou companheiro(a); (ii) filho(a) ou enteado(a); (iii) pai, mãe,
padrasto, madrasta ou sogro(a); (iv) neto(a) ou bisneto(a); (v) irmão ou irmã; (vi) avô ou avó; (vii)
outro parente; (viii) sem parentesco (IBGE, 2011?, sem paginação)
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(BITTENCOURT,  2017).  No  entanto,  a  escolha  desse  recorte  como  escala

espacial de análise justifica-se pela disponibilidade de dados e a possibilidade de

comparação  dos  resultados  da  presente  investigação,  com  outras  pesquisas

desenvolvidas e em desenvolvimento.

Considerando os objetivos da presente pesquisa, foram selecionados 21

dos  75  bairros  de  Curitiba.  Tal  escolha  se  deu  a  partir  das  cinco  faixas  de

precariedade dos bairros curitibanos, estabelecidas por Tainá Bittencourt (2017)

ao  analisar  a  desigualdade socioespacial  em Curitiba,  que considerou índices

sobre a condição dos domicílios, dos serviços públicos, da infraestrutura urbana,

de  renda  e  de  transporte  público  coletivo11.  Para  cada  uma  das  condições

elencadas, Bittencourt (2017) classificou os bairros curitibanos em cinco faixas de

precariedade, sendo a faixa 1 a de mais alta precariedade e a faixa 5 a de mais

baixa.  A síntese  de  todas  as  condições  produziu  uma  classificação  geral  de

precariedade, que foi adotada na presente dissertação como referência (FIGURA

1).

A partir  da  classificação  geral  de  precariedade  de  Bittencourt  (2017),

foram selecionados três bairros nas duas faixas de menor precariedade: na faixa 5

(Batel, Jardim Social e Mossunguê) e na 4 (Bacacheri, Centro e Portão). Para as

faixas mais precárias foram escolhidos quatro bairros, que ocupam uma superfície

maior do município e concentram índices maiores de mulheres responsáveis pelo

domicílio  com  renda  até  três  salários.  São  eles,  na  faixa  3  (precariedade

intermediária),  Boa  Vista,  Fanny,  Fazendinha  e  Tarumã,  na  faixa  2  (alta

precariedade), Boqueirão, Botiatuvinha, Capão Raso e Santa Cândida e, na faixa

1 (altíssima precariedade), Caximba, Cidade Industrial de Curitiba, Ganchinho e

Sítio Cercado. Foi incluído também o Cajuru (faixa 1), em função da concentração

de  mulheres  responsáveis  pelo  domicílio  no  bairro,  o  Tatuquara  (faixa  1)  e  o

Parolin (faixa 2), bairros com empreendimentos Faixa 1 do PMCMV. 

11 A partir  do Censo 2010 e dados do IPPUC e da URBS, empresa que controla o sistema de
transporte público de Curitiba.
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FIGURA 1 - ÍNDICES DE PRECARIEDADE DOS BAIRRO DE CURITIBA – 2010

FONTE: BITTENCOURT(2017).
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A escolha de apenas 21 bairros em detrimento de uma análise de todos

os 75 bairros curitibanos se deu para possibilitar comparações mais detalhadas

entre regiões com características de precariedade distintas e que são locais de

residência de mulheres responsáveis pelo domicílio de diferentes perfis. Buscou-

se  selecionar  bairros  que  evidenciassem  os  distintos  cotidianos  vividos  por

mulheres  chefes  de  família,  a  partir  de  suas  diferentes  rendas,  raças,

composições familiares e ocupação de territórios com distintos níveis de acesso a

infraestrutura urbana e equipamentos e serviços públicos.

Outro objetivo da análise documental foi a caracterização das mulheres

chefes  de  domicílio  beneficiárias  do  PMCMV  Faixa  1  em  Curitiba  e  de  suas

famílias.  Para  este  fim,  foram  utilizados  relatórios  socioeconômicos  de

caracterização familiar  de 14 dos 30 empreendimentos Faixa 1 executados no

Município,  desenvolvidos pelo setor  de assistência social  da COHAB-CT entre

2011  e  2014.  A  partir  desses  relatórios  foi  possível  traçar  os  perfis  das

beneficiárias quanto à idade, raça, renda, composição familiar e escolaridade. Os

documentos ainda permitiram a comparação das condições socieconômicas de

famílias com chefia feminina e masculina,  bem como das mulheres e homens

beneficiários titulares do programa.

Por  fim,  foram  realizadas  entrevistas  com  quatro  mulheres  chefes  de

família beneficiárias Faixa 1, com o objetivo de coletar dados qualitativos para

compreender  de  que  maneira  as  consequências  territoriais  da  execução  do

PMCMV se materializam em seus cotidianos. 

Ao  discutir  sobre  a  pertinência  das  entrevistas  em  pesquisas

socioespaciais,  Silke  Kapp  (2020)  enfatiza  que  elas  podem  elucidar  como

processos macrossociais se manifestam concretamente em contextos distintos,

que formas de resistência se desenvolvem, e o que as alimenta ou desmantela.

Nesse sentido, optou-se por este procedimento porque ele permitiu recuperar a

experiência vivida por essas mulheres, o significado das construções conceituais

de suas experiências, e a interpretação das relações estabelecidas entre elas, o

local de moradia e a cidade (CZYTAJLO, 2008), sem os quais seria difícil alcançar

o objetivo geral apresentado. 
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As  entrevistas  foram  um  instrumento  para  captar  elementos  da  vida

cotidiana das beneficiárias, conhecer de que maneira viver nos empreendimentos

impactou suas vidas e que práticas espaciais se desenvolveram em sua relação

com a casa, o empreendimento construído e a cidade.

Não se teve a pretensão de fazer um levantamento exaustivo ou seguir

uma amostra estatisticamente definida na definição das entrevistadas. Tratou-se

de uma oportunidade, dentro das possibilidades deste trabalho, de interação que

não existiria por outro meio e que complementa os dados quantitativos. 

A  escolha  dos  perfis  das  entrevistadas  teve  como  propósito  captar

elementos das diferentes realidades cotidianas vividas pelas mulheres beneficiárias.

Dessa forma, definiu-se que as entrevistas precisariam incluir mulheres a) residentes

nas  três tipologias  de  habitação  produzidas  pelo  programa:  casa,  sobrado  e

apartamento em condomínio;  b)  negras e brancas;  c)  oriundas de processos de

remoção  e  do  atendimento  à  fila  da  COHAB-CT;  d)  de  diferentes  composições

familiares, abarcando famílias monoparentais e mulheres que residissem com um

companheiro  ou  companheira,  bem  como  famílias  com  e  sem  crianças;  e)  de

diferentes religiões e f) com e sem rendimentos próprios.

Os  contatos  com  as  beneficiárias  foram  estabelecidos  com  o  apoio  do

Coletivo Alicerce Curitiba, da Associação de Moradores Sabará I, da Associação de

Moradores 23 de Agosto, da Batalha do Parigot e o Movimento O Povo Pelo Povo,

organizações que constroem redes de solidariedade e de arrecadação e distribuição

de  alimentos  que  atendem  moradores  do  Sítio  Cercado  e  Ganchinho,  incluindo

residentes dos conjuntos habitacionais Parque Iguaçu I, II e III, empreendimentos

Faixa 1 do PMCMV. 

As  limitações  impostas  pela  pandemia  de  COVID-19  restringiram  a

possibilidade de acesso a beneficiárias dispostas a conceder entrevistas, bem como

exigiu que o contato com as mulheres fosse estabelecido de forma exclusivamente

remota. Não se obteve o contato de mulheres residentes em casas e nenhuma das

residentes em apartamento contatas se disponibilizou a ser entrevistada, de maneira

que a variedade de tipologias inicialmente definida não foi atendida. Ainda assim, as
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quatro  beneficiárias  que  foram  entrevistadas  entre  09  e  16  de  março  de  2021

contemplaram as demais características de interesse listadas (QUADRO 1). 

QUADRO 1 - MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS FAIXA 1 ENTREVISTADAS

Entrevistada Idade Raça Origem Arranjo
familiar

Composição
familiar

Religião Renda

Entrevistada 1 31 negra Fila da 
COHAB-
CT

Monoparental Duas filhas 
(15 e 12 
anos) e três 
filhos 
(gêmeos de 
14 anos e 8 
anos)

Católica 
não 
praticante

Única 
renda da 
família

Entrevistada 2 50 negra Fila da 
COHAB-
CT

Monoparental Dois filhos 
(27 e 25 
anos)

Católica Não 
possui 
renda

Entrevistada 3 32 negra Remoção-
realocaçã
o de 
favela

Vive com o 
companheiro

Companheiro
e três filhas 
(12, 8 e 3 
anos)

Evangélica Possui 
renda, 
assim 
como o 
companh
eiro

Entrevistada 4 48 branca Fila da 
COHAB-
CT

Monoparental Neta (6 anos) Evangélica Única 
renda da 
família

FONTE: A autora (2021).

Uma vez estabelecidos os contatos, foram realizadas entrevistas guiadas

de caráter narrativo, que estimulam a “contação de casos”, buscando captar as

sequências temporais e espaciais das narrativas (KAPP, 2020). Elas foram feitas

por ligações de vídeo no aplicativo whatsapp, salvo no caso da entrevistada 2, no

qual se realizou uma ligação porque ela não tinha acesso à internet. Todas as

entrevistas  tiveram  o  áudio  gravado,  a  partir  de  expressa  autorização  das

entrevistadas. O roteiro semiestruturado utilizado se encontra no Apêndice desta

dissertação.

A  dissertação  é  composta  por  cinco  capítulos  além  da  introdução,

organizados  conforme  estrutura  indicada  no  sumário.  No  segundo  capítulo  é

apresentado o marco teórico que dá suporte às análises das relações sociais de

gênero  e  do  fenômeno  urbano,  estabelecendo-se  as  bases  teóricas  que

fundamentam as análises  desenvolvidas nos capítulos  posteriores.  No terceiro

capítulo, a partir da revisão de literatura sobre mulheres e o PMCMV, analisa-se o
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paradigma  de  política  habitacional  que  orientou  a  formulação  e  execução  do

programa,  bem como,  em que  medida  ele  considerou  as  relações  sociais  de

gênero.  No quarto capítulo é caracterizada e espacializada a territorialização da

desigualdade de  gênero  no  Município  de  Curitiba,  considerando  duas  escalas

espaciais  de análise:  a  do município,  a dos bairros com empreendimentos  do

Faixa 1. No quinto capítulo se discute a execução do PMCMV Faixa 1 em Curitiba

e  suas  repercussões  na  vida  cotidiana  das  mulheres  chefes  de  família

beneficiárias. Por fim, no sexto capítulo, são apresentadas as considerações finais

e as recomendações para pesquisas futuras.
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2  A VIDA DAS MULHERES NA MORADIA E NA CIDADE

Neste capítulo apresenta-se uma discussão acerca da vida das mulheres no

espaço da cidade, em sua relação com o espaço da moradia. Conforme já indicado,

a eleição do recorte  de gênero parte  do pressuposto de que existem diferenças

qualitativas  no  espaço  vivido  por  homens  e  mulheres  na  cidade,  a  ponto  delas

constituírem  um  assunto  pertinente  para  os  estudos  urbanos.  Ainda  que  a

experiência cotidiana das mulheres permita intuir que tais diferenças existam, para

os  objetivos  da  presente  pesquisa  é  preciso  explicitá-las  a  partir  do  referencial

teórico que trata desta perspectiva epistêmica, identificando-as e compreendendo-as

como elementos do processo de produção e apropriação da cidade.

Para tanto, parte-se da concepção de que o espaço urbano é socialmente

produzido,  e  que  para  compreender  como  tal  fenômeno  se  realiza  torna-se

necessário iluminar as relações sociais que ao mesmo tempo o produzem e são

condicionadas por ele (CORRÊA, 1989). A partir de tal compreensão, as relações de

gênero são relações sociais que também fazem parte do constante processo de

produção do espaço urbano. Nesse sentido, utilizando gênero  como categoria de

análise, nos tópicos seguintes são apresentadas reflexões a respeito das relações

de gênero com o fenômeno urbano,  e  iluminadas as relações da mulher  com a

cidade e com a moradia.

2.1 RELAÇÕES DE GÊNERO E O ESPAÇO URBANO

Ainda que comumente as pessoas associem a cidade à estrutura material

dos centros urbanos – prédios altos, largas avenidas, praças,  etc.  -  o fenômeno

urbano só pode ser de fato compreendido quando se consideram as pessoas que

vivem no seu espaço e as relações sociais nele estabelecidas. A cidade é também o

lugar privilegiado da realização da vida das pessoas no século XXI. Sendo assim,

tomá-la enquanto objeto de análise, significa refletir a respeito de como essa vida se

desenvolve  na  contemporaneidade  e,  ao  mesmo  tempo,  produz  e  transforma  o

espaço das cidades. Ou seja, como a prática socioespacial, que apropria o espaço
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da cidade como elemento constitutivo da realização da vida humana, lhe dá forma e

conteúdo.  Nesse  sentido,  a  cidade  não  pode  ser  reduzida  ao  lugar  onde  os

fenômenos e as relações sociais acontecem, mas deve ser compreendida como um

espaço que produz essas relações, ao mesmo tempo que é produzido por elas.

Conforme Ana Fani Carlos (2007), a cidade é produto histórico cultural, resultado do

trabalho social materializado de diversas gerações, obra e produto desse processo.

A análise da produção da cidade evidencia, portanto, a indissociabilidade

entre espaço e sociedade, uma vez que as relações sociais se realizam no território.

Isso significa dizer  que,  ao  produzir  e  reproduzir  a  vida,  a  sociedade (re)produz

espaço. A materialização das relações sociais produz a cidade, que é percebida,

sentida, vista e vivida pelas pessoas no seu cotidiano. Dessa forma, a reprodução

constante da cidade é fundamentada na reprodução constante da vida em sentido

amplo, ou seja, nas relações econômicas, mas também na cultura, nos sistemas de

valores  e  nos  modelos  de  comportamento  construídos  historicamente  pelo

desenvolvimento das relações sociais (CARLOS, 2007).

Em síntese, a cidade pode ser compreendida dialeticamente como produto,

condição  e  meio  da  reprodução  das  relações  sociais,  aqui  entendidas  como as

relações produtoras da vida humana em sentido amplo. Tais relações são dinâmicas

e informam um constante processo de construção e reconstrução do espaço, que

deve ser observado, necessariamente, à luz do contexto econômico, social, cultural

e  histórico  que  o  condiciona,  e  pelo  qual  é  condicionado.  A cidade  é,  portanto,

constituída e constituinte das relações sociais que nela se desenvolvem (CARLOS,

2007).

Carlos (2007)  compreende que a análise da cidade como um objeto em

movimento passa pela consideração de três planos indissociáveis: (i) o econômico,

que diz respeito à produção da cidade como condição da produção e realização do

capital; (ii) o político, relacionado à cidade produzida como espaço de dominação do

Estado; (iii) e o social, que tem a cidade como elemento central da reprodução da

vida  humana,  ou  seja,  produzida  como  prática  socioespacial.  Considerando  os

objetivos  da  presente  pesquisa,  será  dada  ênfase  ao  terceiro  destes  planos,

destacando-se, no entanto, que o mesmo não se encontra dissociado dos demais.
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Discutir  práticas  socioespaciais  passa,  necessariamente,  por  destacar  as

relações sociais que as conformam. Dessa maneira, iluminar as relações sociais de

gênero  é  essencial  para  entender  como  as  mulheres  vivem a  cidade  de  forma

qualitativamente distinta. Além disso, explicitar qual cidade tais relações produzem.

Utilizando gênero enquanto categoria de análise, Joan Scott (1995) o identifica como

um elemento constitutivo das relações sociais, alicerçado nas diferenças biológicas

observadas entre  os  sexos,12 e  como forma de significação de poder.  Enquanto

constituidor  das  relações  sociais,  o  gênero  se  expressa  em  símbolos  culturais,

conceitos  normativos  e  nas  identidades  subjetivas.  A autora  enfatiza  que  essas

expressões das relações gênero têm sido tratadas a partir  de um senso comum

irreal, de não historicidade dos papéis de gênero. Enquanto forma de significação de

poder,  o  gênero  é  meio  de  formação  e  manutenção  de  hierarquias  sociais,

alicerçadas  em  uma  percepção  generalizada  e  naturalizada  da  relação  entre  o

feminino e o masculino. Trata-se de uma categoria relacional, calcada na oposição

binária entre homens e mulheres. O gênero é, portanto, uma construção social, que

define  papéis  para  homens e  mulheres  e  varia  histórica  e  socialmente  (SCOTT,

1995).

Heleieth Saffioti (2011) qualifica a categoria gênero a partir do conceito de

patriarcado.  Para  a  autora,  o  patriarcado  é  uma  relação  de  gênero  específica,

estabelecida a partir da dominação masculina sobre as mulheres. Trata-se de uma

relação social estrutural da sociedade, que para além da construção interrelacional

dos papéis de gênero, marca transversalmente todas as relações sociais.  Saffioti

define patriarcado como um sistema de dominação-exploração, construído histórica

e socialmente, fundamentado na subordinação política e econômica da mulher pelo

homem. As relações patriarcais predefinem papéis e espaços socialmente aceitos

para homens e mulheres, os hierarquizando de maneira a legitimar a dominação-

exploração feminina, com implicações no processo de produção e apropriação da

cidade e da moradia (SAFFIOTI, 2011).

12 A teoria feminista, posteriormente, problematizou a ideia de que sexo seja um conceito biológico.
Destacamos Judith  Butler  (2003)  para quem mesmo as definições de “macho” e  fêmea” são
socialmente construídas.
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As relações de gênero também não se desenvolvem de forma apartada de

outras relações sociais. O conceito de interssecionalidade, formulado por teóricas do

feminismo negro, ilumina as interseções entre gênero, classe e raça, que análises

isoladas dessas categorias tendem a ocultar. O feminismo descolonial vai um passo

além, e articula a interseccionalidade com a colonialidade do poder, apontando a

indissociabilidade desta com a colonialidade do gênero (LUGONES, 2008).

Em seu sentido moderno, a raça é uma categoria mental forjada a partir da

descoberta do continente americano por povos europeus, criada para legitimar as

relações  de  dominação  dos  colonizadores  perante  os  povos  colonizados:  os

desumanizados nesse processo.  A colonização da América,  um empreendimento

mercantil articulado ao surgimento e desenvolvimento do capitalismo, deu origem às

identidades raciais negro, índio e mestiço, que a partir  da relação de dominação

transformaram  o  europeu  (e  depois  branco)  também  em  uma  identidade  racial.

Quijano (2005) forja o conceito de colonialidade do poder para definir o padrão de

dominação-exploração  estabelecido  no  capitalismo,  que  é  racializado  em  sua

origem,  articulado  com  a  divisão  internacional  do  trabalho  e  que  transcende  o

período colonial propriamente dito, vigorando até hoje.

O padrão de poder capitalista é eurocentrado e global, e articula todas as

formas de controle e exploração do trabalho – a escravidão, a servidão, a pequena

produção mercantil, o trabalho assalariado, o trabalho reprodutivo e a reciprocidade

–  sob  a  hegemonia  da  relação  capital/trabalho.  Nesse  sentido,  raça  e  gênero

adquirem significado dentro desse padrão de poder, característico da modernidade.

Ao discutir gênero dentro da colonialidade do poder, Quijano limita-se a apontar o

sexo  e  a  reprodução  como  um  eixo  da  existência  submetido  à  dominação,

exploração e controle dentro deste padrão de poder, em termos do acesso sexual à

mulher colonizada. Para María Lugones, autora que discute a colonialidade do poder

a partir do gênero, trata-se de uma análise insuficiente (LUGONES, 2008; 2014).

Lugones (2014) expande e complexifica essa visão, a partir do conceito de

colonialidade de gênero, apontando a articulação entre gênero, classe e raça como

um constructo  central  do  poder  capitalista  mundial.  Para  a  autora,  o  dimorfismo

biológico, a dicotomia homem e mulher, o patriarcado e a heterossexualidade como
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norma, caracterizam a organização colonial/moderna do gênero (LUGONES, 2008).

A autora afirma que, no período colonial, as mulheres não-brancas não eram vistas

como  mulheres,  mas  como  fêmeas  desumanizadas.  Esse  processo  também

transcendeu o período colonial, expressando-se na exclusão histórica das mulheres

não-brancas das lutas e teorias feministas (LUGONES, 2014).

Lélia Gonzales (2011) mostra que, ao centrar sua análise no conceito do

capitalismo patriarcal (ou patriarcado capitalista),  a teoria feminista evidenciou as

bases  simbólicas  e  materiais  da  opressão  das  mulheres,  contribuição  de  vital

importância para o desenvolvimento da luta e dos movimentos feministas. Contudo,

isso se dá a partir de um “esquecimento” da questão racial, baseado em uma visão

eurocêntrica e neocolonialista da realidade. O eurocentrismo implica uma prática e

teoria  alienadas  e  despotencializadas  do  feminismo.  Isso  é  especialmente

empobrecedor  para  a  teoria  feminista  latino-americana,  considerando  o  caráter

multirracial  e  pluricultural  das sociedades da região.  Para a autora,  é impossível

discutir divisão sexual do trabalho, tema relevante a este trabalho, sem articulá-la

com a divisão racial do trabalho, salvo a partir de um racionalismo universal abstrato,

típico do discurso masculinizado e branco, incapaz de compreender a realidade da

América  Latina.  As  sociedades  latino-americanas  são  hierárquicas,  herdeiras

históricas das ideologias  de classificação social  (racial  e  sexual)  das metrópoles

ibéricas, tornando desnecessária a segregação institucional para a manutenção dos

brancos como grupo dominante. Tudo isso recai sobre as mulheres não-brancas,

ameríndias  e  negras,  a  partir  de  uma  tripla  exploração  que  articula  classe  -

considerando que essas mulheres quase sempre fazem parte do proletariado -, raça

e  gênero,  tornando-as  o  setor  mais  explorado  e  oprimido  num  continente  de

capitalismo-patriarcal-racista-dependente (GONZALES, 2011).

Dessa forma, entende-se que as relações de gênero se articulam com as

categorias de raça e classe, uma vez que se tratam de dimensões indissociáveis,

como bem sintetiza Angela Davis:
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É preciso  compreender  que  classe  informa  a  raça.  Mas  raça,  também,
informa a classe.  E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a
classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a maneira como a raça é
vivida. A gente precisa refletir bastante para perceber as intersecções entre
raça,  classe e gênero,  de forma a perceber  que entre  essas  categorias
existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode
assumir  a  primazia  de  uma  categoria  sobre  as  outras  (DAVIS  apud
BORGES, 2016, p. 50).

Tomando como referência as reflexões anteriormente expostas, se a cidade

é  a  sociedade  em  sua  mais  aparente  dimensão,  materializada  nas  formas

socioespaciais  (CORRÊA,  1989),  então  pode-se  afirmar  que  o  processo  de

(re)produção  da  cidade  é  generificado.  Raibaud  (apud CHAMPION  OTT,  2016)

identifica  a  partir  de  pesquisas  filosóficas  e  sociológicas,  quatro  princípios  da

construção generificada do espaço:  (i)  a  classificação,  que separa  os  sexos em

lugares distintos; (ii) a dominação masculina, que hierarquiza os sexos e os lugares

que lhes foram designados; (iii) a naturalização das diferenças entre gêneros, que

justifica, a partir das diferenças biológicas entre homens e mulheres cisgêneros, a

separação e hierarquização dos sexos e seus lugares designados; (iv) e o mandato

da heteronormatividade, a norma social estabelecida de que as mulheres não devem

desempenhar atividades e ocupar lugares definidos como masculinos e vice-versa. A

articulação desses princípios se expressa na divisão sexual do trabalho, que delega

à mulher as tarefas relacionadas ao cuidado da casa e da família e o privado, o

espaço  doméstico,  como  seu  lugar  por  excelência.  Já  aos  homens  caberia  o

trabalho  produtivo,  desenvolvido  na  esfera  pública  (BARBOSA,  FERREIRA,

OLIVEIRA, 2008).

A casa é,  portanto,  o lugar  que a colonialidade do gênero define para a

mulher, o lugar a partir do qual ela acessa à cidade. Nesse sentido, é válido inferir

que a cidade vivida pela mulher é condicionada por suas condições de moradia. O

processo de urbanização brasileiro produziu um modelo de cidade marcado por um

padrão de distribuição desigual dos bens e serviços. A partir da década de 1960, a

maior parte da população brasileira passou a viver nas cidades, concentrando-se em

grandes aglomerações urbanas em algumas regiões do país.  O crescimento das

cidades  foi  marcado  pela  concentração  de  renda,  sub-remuneração  das

trabalhadoras e dos trabalhadores e a periferização da pobreza. Os assentamentos
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populares,  formais  ou  informais,  foram  caracterizados  pela  ausência  de

infraestrutura e serviços urbanos e a produção de habitações precárias, distante dos

locais de trabalho e marcadas pela violência. Ainda que as relações entre centro e

periferia  venham  se  modificando  qualitativamente  na  cidade  contemporânea,  as

características dos locais de moradia da população mais empobrecidas se mantêm

(NUNES DA SILVA, 2012).

Buscando  descrever  o  padrão  de  vida  a  que  os  trabalhadores  e

trabalhadoras  pauperizados/as  são  submetidos/as,  Lúcio  Kowarick  construiu  o

conceito de espoliação urbana:

Espoliação urbana (...) é a somatória de extorsões que se opera através da
inexistência  ou  precariedade  de  serviços  de  consumo  coletivos  que  se
apresentam  como  socialmente  necessários  em  relação  aos  níveis  de
subsistência  das  classes  trabalhadoras  e  que  agudizam  ainda  mais  a
dilapidação  que  se  realiza  no  âmbito  das  relações  de  trabalho.
(KOWARICK, 1982, p. 34)

Ermínia  Maricato  enfatiza  que  a  formação  das  grandes  metrópoles

brasileiras não superou a herança dos períodos colonial e imperial, caracterizados

pela concentração de terra e renda, o clientelismo e o patriarcado. Ao contrário, foi a

partir desses elementos que se ergueu o modelo de urbanização de baixos salários,

que caracteriza a urbanização brasileira (MARICATO, 2003).

O acúmulo das desigualdades originadas das relações sociais  de raça e

classe estruturaram o espaço urbano no Brasil.  Nas cidades brasileiras, são nas

favelas e assentamentos precários que vivem a base da força de trabalho do país,

constituída  por  trabalhadores  empobrecidos,  superexplorados  e  especialmente

sujeitos à espoliação urbana, em sua maioria negros e negras. (CERQUEIRA, 2017)

Joseli Silva (2007), ao retomar os acúmulos das geógrafas feministas sobre

a necessidade de se considerar o gênero na análise do espaço urbano, aponta que

os processos de segregação espacial não se relacionam apenas com a produção

capitalista e racista do espaço, mas também com o modelo social patriarcal que, ao

sub-remunerar o trabalho produtivo feminino, generifica a pobreza urbana. Além de

receberem  menores  salários  nas  mesmas  ocupações,  as  mulheres  ocupam  em

regra  trabalhos mais precarizados e de remuneração inferior.  A partir  da autora,
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pode-se concluir, portanto, que a espoliação urbana é aprofundada para as mulheres

trabalhadoras, pois a inserção feminina rebaixada no mercado de trabalho implica

em condições ainda mais precárias de acesso à cidade e à moradia.

A divisão sexual do trabalho é constitutiva do modo de produção capitalista.

Silvia Federici (2017) identifica a sujeição das mulheres aos trabalhos reprodutivos

como um dos elementos fundamentais do processo de acumulação, que permitiu o

desenvolvimento  do  modo  de  produção  capitalista,  assim  como  foram  os

cercamentos  das  terras  comuns  na  Europa,  a  colonização  da  América  e  a

escravização  dos  povos  africanos  e  ameríndios.  Esse  trabalho  desvalorizado  e

invisibilizado  continua  sendo  essencial  no  processo  de  acumulação  contínua  do

capital, acelerado em momentos de crise. Dessa forma, as relações de produção

modernas têm no desenvolvimento do trabalho reprodutivo não pago pelas mulheres

um elemento central à sua manutenção.

O trabalho reprodutivo garante a existência da mercadoria mais importante

do modo de produção capitalista: a força de trabalho. Esse trabalho transcende a

limpeza e manutenção da casa, e inclui o suporte físico e mental dos trabalhadores

assalariados, que os prepara para um novo dia de trabalho. Além disso, o cuidado

com as crianças, que envolve a assistência desde o nascimento e ao longo da vida

escolar, garante que elas se tornem aptas para a vida de trabalho no futuro. Ou seja,

por trás de toda fábrica, escola, escritório e de qualquer trabalho produtivo, há o

trabalho  reprodutivo  oculto  realizado  pelas  mulheres.  A  disponibilidade  de

trabalhadoras  e  trabalhadores  estáveis  e  disciplinados  é  condição  essencial  ao

desenvolvimento do modo de produção capitalista,  tanto nas expressões que ele

toma nos países centrais, quanto nos periféricos. Em síntese, o trabalho doméstico,

essencialmente desenvolvido de forma gratuita no âmbito da família, é um pilar do

Capital (FEDERICI, 2019).

A  família  nuclear  que  organiza  o  trabalho  reprodutivo,  ainda  que  seu

desenvolvimento  não  se  limite  a  ele,  trata-se  de  uma  instituição  moderna,

consolidada na Europa apenas em meados do século XIX. A ideologia que atrela as

mulheres  ao  trabalho  reprodutivo  no  seio  da  família,  identificando-o  como

naturalmente feminino, também constrói a ideia de que a sua realização é um puro
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ato de amor. Essa mistificação é importante para a descaraterização do trabalho

reprodutivo como trabalho e sua consequente desvalorização (FEDERICI, 2019). A

hegemonia  da  família  nuclear  no  ocidente  não  impediu,  no  entanto,  que  outros

arranjos familiares também tomassem forma, ainda que socialmente compreendidos

como menos legítimos. No caso brasileiro, o processo de escravização e a exclusão

social pós-abolição produziu arranjos familiares subalternizados, nos quais mulheres

negras e/ou pobres eram responsáveis pelo sustento do lar e cuidavam de seus

filhos sem um referencial masculino. Na primeira metade do século XIX, tudo indica

que a maioria dos domicílios pobres eram chefiados por mulheres que contavam

com o trabalho do grupo familiar  para o sustento da casa (TRINDADE; COVRE-

SUSSAI, 2019).

A divisão moderna entre trabalho produtivo e reprodutivo, fortalecida a partir

da  Revolução  Industrial,  se  consolidou  na  cidade  pela  divisão  entre  espaços

públicos e privados. O modelo de cidade do século XX nos países de capitalismo

central,  marcado  pelo  estabelecimento  de  funções  urbanas  distribuídas  e

organizadas  de  acordo  com  diferentes  espaços,  concretizou  espacialmente  a

separação  da  vida  pública  e  da  vida  privada  e  familiar.  A  esfera  produtiva,

identificada com o espaço público e designada aos homens, tornou-se o local das

atividades econômicas, e também do exercício do poder político, da cultura, do lazer,

da vida em sociedade. A partir do momento que o feminino passou a ser identificada

como pertencente ao espaço doméstico, os locais públicos e, no limite, o espaço da

cidade,  passaram  a  ser  considerados  impróprios  para  as  mulheres.  Isso  não

significa  dizer  que  as  mulheres  não  ocupassem  o  espaço  público  ou

desenvolvessem trabalhos produtivos, mas que eram sancionadas socialmente por

isso (VALDIVIA, 2018).

Nesse  sentido,  de  acordo  com  Blanca  Valdivia  (2018),  a  configuração

espacial  das cidades é  alicerçada na divisão sexual  do  trabalho,  e  expressa as

dicotomias  público/privado,  trabalho  produtivo/reprodutivo,  masculino/feminino.  As

formas convencionais dos desenhos urbanos planejados, assumindo os princípios

do  urbanismo  modernista,  supõem  que  as  atividades  de  cuidado  realizadas  no

âmbito doméstico são de responsabilidade individual e privada, limitadas ao espaço



42

da casa.  A partir  dessa racionalidade,  o  planejamento e a política urbana foram

direcionados para  garantir  as  funções urbanas realizadas no espaço público,  as

setorizando e as afastando do espaço doméstico (VALDIVIA, 2018).

A hegemonia da família nuclear moderna e da divisão sexual do trabalho foi

comprometida em escala mundial no fim do século XX. Mudanças sociais, políticas e

econômicas implicaram num processo de rearranjo das relações de gênero,  que

alguns autores identificam como uma revolução incompleta de gênero,  e que se

realizou pela maior escolarização feminina, a diminuição da taxa de natalidade, a

inserção das mulheres no mercado de trabalho etc. (TRINDADE; COVRE-SUSSAI,

2019).

No Brasil, o modelo pai-provedor/ mãe-dona de casa foi a muito superado,

entre outras razões, pelo estabelecimento de um padrão de consumo que não pode

ser  sustentado  apenas  pela  renda  masculina.  Em  2010,  a  família  mononuclear

deixou de ser o arranjo familiar da maioria da população brasileira, abarcando 48,3%

da população.  As famílias  monoparentais,  sobretudo as  chefiadas por  mulheres,

ganharam  cada  vez  mais  relevância.  No  mesmo  ano,  9%  dos  brasileiros  e

brasileiras tinham famílias compostas apenas pela mãe e seus filhos. A diversidade

de arranjos familiares é maior entre as mulheres, já que os homens que se separam

tendem a voltar a coabitar com outra mulher, compondo uma nova família nuclear. A

família nuclear ainda é muito relevante, mas novas configurações se tornam cada

vez mais significativas (OLIVEIRA; VIEIRA; MARCONDES, 2015).

Além disso, a equiparação entre espaço privado e trabalho reprodutivo não é

real  e,  quando  assim  considerada,  tende  a  aprofundar  as  desigualdades

socioespaciais. As tarefas de cuidado e reprodução demandam o deslocamento pelo

espaço público para atividades como compras no mercado, levar e buscar os filhos e

filhas na escola, no hospital, no parquinho, etc. A hierarquização que desvaloriza as

tarefas reprodutivas produz uma configuração de cidade que não considera em seu

desenho a realização dessas tarefas, muito menos pressupõe que elas devam ser

consideradas  no  planejamento  territorial  e  na  formulação  de  políticas  públicas

(VALDIVIA, 2018).
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Assim, políticas urbanas que assumem a lógica homem-produção-espaço

público  e  mulher-reprodução-espaço  privado,  ignoram  a  pluralidade  de

configurações  familiares,  desconsideram  o  desenvolvimento  de  atividades

produtivas  e  geradoras  de  renda  pelas  mulheres,  e  partem  do  pressuposto

equivocado de que as atividades reprodutivas se restringem ao espaço doméstico.

Acabam, portanto, por reproduzir e reforçar as desigualdades de gênero no espaço

das cidades (TAVARES, 2008). Dialeticamente, essa perspectiva de política urbana

também  aprofunda  a  desigualdade  socioespacial,  estabelecendo  uma  maior

condição de subalternidade às mulheres de baixa renda, sobretudo às chefes de

família que, conforme já destacado, vivenciam a espoliação urbana de forma mais

aprofundada, considerando a generificação da pobreza urbana.

As  considerações  apresentadas  são  tomadas  como  suficientes  para

estabelecer  as  relações  de  gênero  como  elemento  essencial  para  a  análise  da

produção e apropriação do espaço urbano. É necessário, portanto, iluminar o papel

delas no processo de produção da cidade e dos espaços de moradia. 

2.2 O CONFLITO ENTRE HABITAT E HABITAR A PARTIR DAS RELAÇÕES DE 

GÊNERO

Para compreender como as relações de gênero interagem com a produção

do  espaço,  se  utilizou  as  noções  de  níveis  e  dimensões  formulada  por  Henri

Lefebvre  (2019).  Ao  discutir  o  urbano  em  seu  eixo  espaço-temporal,  Lefebvre

distingue três níveis na formação econômica e social, ou em termos mais abstratos,

na sociedade: o global, o misto e o privado. Em linhas gerais e de modo simplificado,

o nível global é o do exercício do poder, cristalizado no Estado, que expressa as

relações mais gerais e abstratas, do mercado de capitais e da política do espaço. O

nível misto corresponde ao plano no qual o fenômeno urbano se desenvolve, é a

“cidade”  na  utilização  corrente  do  termo.  Por  fim,  o  nível  privado  é  o  da  vida

cotidiana, o da relação entre o ser humano e a natureza, ser humano e espaço

construído. O autor concebe a interação entre os níveis e dimensões a partir de uma

perspectiva dialética, em constante movimento e interação (LEFEBVRE, 2019).
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O estabelecimento desses três níveis é expressão da dialética tridimensional

desenvolvida no pensamento lefebvriano, considerada uma contribuição original do

autor. Para Lefebvre, os termos de suas tríades não aparecem como tese, antítese e

síntese, como na dialética hegeliana. Ao contrário, cada um deles pode ser tomado

como uma tese que se refere aos outros dois termos, que fora da tríade constituem

mera abstração. A figura triádica liga os três momentos, que são distintos entre si,

sem levá-los a uma síntese, mas permanecendo em interação, conflito ou aliança

entre si (SCHIMID, 2012).

O nível global, do desenvolvimento do poder político, cristalizado no Estado,

tem a capacidade de interferir ativamente na distribuição das riquezas produzidas

socialmente. Ainda que se trate do nível das relações mais abstratas, ele determina

o prático-sensível e o imediato. O nível global projeta a política e a economia sobre o

domínio  edificado  e  não  edificado.  Lefebvre  o  define  como  o  nível  do  espaço

institucional, que tem em seu corolário o urbanismo institucional (LEFEBVRE, 2019).

Para descrever o nível misto, mediador ou intermediário, Lefebvre supõe que

se tome o plano cidade e se retire o que depende diretamente dos demais níveis.

Sobraria nesse plano um domínio edificado e um não edificado. Permanecem, nessa

construção  mental,  as  “ruas,  praças,  avenidas,  edifícios  públicos,  como  os  das

prefeituras, as igrejas paroquiais, as escolas, etc.” (LEFEBVRE, 2019, p. 96). O nível

misto conserva uma forma que se relaciona com o meio imediato e com o meio

distante, das condições globais. Trata-se de um conjunto especificamente urbano,

do  agrupamento  de  formas-funções-estruturas,  que  se  apresenta  como  unidade

característica do “real” social (LEFEBVRE, 2019).

Ao discutir o nível privado, Lefebvre critica a concepção de habitat formulada

pelo urbanismo modernista no final do século XIX, que concebeu o cotidiano como

limitado às funções primárias necessárias à reprodução da vida, como comer, dormir

e trabalhar. Trata-se de uma redução da complexidade real do habitar, que não deve

ser  percebido  como mero resíduo  dos  demais  níveis.  Pelo  contrário,  é  no  nível

privado que o ser humano edifica o seu mundo e se edifica. É preciso perceber no

cotidiano a transcendência do possível, que vai para além do real imediatamente

captável. Em sua proposta metodológica, Lefebvre reposiciona o plano privado como
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o principal para a análise do fenômeno urbano, a partir do qual os outros níveis e

dimensões devem ser considerados. É no nível privado que o conflito dialético entre

habitat e habitar, entre a reprodução cotidiana da vida como máquina para o trabalho

e o direito à cidade, entendido como a produção do espaço pelos sujeitos para além

do valor de troca, principalmente acontece (LEFEBVRE, 2019).

Com  relação  às  dimensões,  tratam-se  de  características  essenciais  do

fenômeno urbano. A primeira delas é a projeção das relações sociais, notadamente

as de nível global, no solo urbano. Nesse sentido, o fenômeno urbano concretiza

relações que são abstratas. Para além de projeção, o espaço urbano é o terreno no

qual as estratégias de poder se confrontam, e nesse sentido é lócus do conflito,

sendo essa a segunda dimensão apontada pelo autor. Por fim, o espaço urbano não

se limita a um mero reflexo das ideologias e instituições globais. As práticas urbanas

têm realidades e vitalidades específicas. Essa é a terceira dimensão do fenômeno

urbano (LEFEBVRE, 2019).

Ao  apresentar  as  dimensões  do  fenômeno  urbano,  o  autor  dá  maior

destaque  à  questão  de  classe,  discutindo  como  as  relações  de  mercado  e  a

contradição  capital/trabalho  se  materializam  no  espaço  urbano.  Contudo,  ao

considerar-se, a  dimensão  abstrata  das  relações  de  gênero,  e  como  estas  se

relacionam com o modo de produção capitalista e ao poder exercido em nível global,

elas  se  tornam relevantes  para  refletir  a  respeito  de  suas  projeções  no  espaço

urbano,  do  conflito  por  elas  estabelecido  nesse espaço,  e  como as mesmas se

relacionam com as realidades específicas de cada lugar.

Lefevbre (2019) enfatiza que o fundamento de sua proposta metodológica

está no habitar, na produção da vida cotidiana em sua complexidade e possibilidade.

Os  papéis  de  gênero  designam  as  atividades  da  reprodução  da  vida  para  as

mulheres, que se desenvolvem a partir do nível privado e se desdobram no nível

misto, num contexto de conflito entre o habitar e o habitat. Nesse sentido, iluminar o

nível  privado  é  essencial  para  compreender  a  relação  feminina  com o lugar  de

moradia.  Contudo,  quando  se  observa  as  consequências  da  divisão  sexual  do

trabalho  na  relação  da  mulher  com  a  cidade,  materializada  nos  padrões  de

deslocamento femininos, bem como a fruição diferencial entre homens e mulheres
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do espaço urbano, é possível compreender que a relação da mulher com a moradia

precisa ser contextualizada a partir de sua relação com a cidade. Nesse sentido,

propõe-se uma análise das relações de gênero territorializadas no espaço urbano,

que explore, a partir do conceito lefebvriano de espaço vivido, a relação dialética

estabelecida  entre  os  níveis  privado,  intermediário  e  global,  representados  na

presente  pesquisa  pelas  relações  entre  a  casa,  a  cidade  e  a  política  urbana  e

habitacional, a partir da qual será possível evidenciar o conflito entre o habitat e o

habitar.

Nesse sentido, este trabalho busca discutir a concretização das relações de

gênero  na  (re)produção  do  espaço  urbano,  a  partir  de  uma  perspectiva  que

contribua para o enfrentamento das desigualdades de gênero. Para tanto, tomou-se

o direito das mulheres à cidade como abordagem conceitual. Isso permite iluminar

como  as  relações  desiguais  de  gênero  são  constitutivas  e  se  expressam  na

conformação e no planejamento do espaço urbano. Ao mesmo tempo, a reprodução

destas  relações  desiguais  reforça  papeis  de  gênero  e  estereótipos  patriarcais  e

tradicionais (FALÚ, 2020).

Para  tanto,  utilizou-se  das  dimensões  de  análise  desenvolvidas  por  Ana

Falú13 (2020),  que  identifica  três  delas,  inter-relacionadas  e  relevantes  para  as

investigações que se debruçam sobre o direto das mulheres e das diversidades à

cidade.  São elas: i)  a dimensão material,  relacionada à cidade material,  à forma

urbana e  ao espaço construído.  Esta dimensão abarca debates relacionados ao

preço  da  terra  urbana,  localização  e  acessibilidade  das  moradias,  transporte,

infraestrutura e equipamentos públicos, etc.; ii) a dimensão da gestão política, que

diz  respeito  à  agência  e  gestão  pública,  políticas  públicas,  instrumentos

institucionais,  recursos destinados ao enfrentamento da desigualdade de gênero,

mecanismos de participação política,  planos institucionais,  etc.  e;  iii)  a  dimensão

simbólica, que expressa a dimensão intangível da concretização ou não do direito à

cidade das mulheres,  abarcando elementos culturais, simbólicos, ideológicos, etc.

(FALÚ, 2020).

13 Ana Falú é coordenadora do grupo de trabalho “mulheres, gênero e diversidade”, vinculado à
Plataforma Global pelo Direito à Cidade. Ela organizou esta metodologia de análise a partir das
pesquisas desenvolvidas no âmbito do referido grupo de trabalho.



47

Ao se observar a noção de habitat do urbanismo modernista, criticada por

Lefebvre, a partir da ótica do direito à cidade das mulheres, percebe-se a relação

entre a ideia de funções urbanas separadas e distribuídas nos espaços da cidade e

a  divisão  entre  público  e  privado,  explorada  por  Valdivia  (2018).  A partir  dessa

perspectiva, o habitat oculta o trabalho reprodutivo e sua complexidade, ao separar,

por exemplo, o comer do cozinhar e o cozinhar da compra de alimentos. A disputa

entre cidade para o capital  e cidade para as pessoas, que Lefebvre identifica no

conflito entre habitat e habitar, também é composta pelo conflito entre um trabalho

reprodutivo feminino,  desvalorizado, alienante e desumanizador,  e  uma forma de

realizar as tarefas de cuidado e reprodução desatrelada da opressão de gênero.

Silvia Federici (2019) identifica essa possibilidade a partir da constituição de

formas coletivas de reprodução e do estabelecimento da reprodução da vida como

um  comum,  superando  a  divisão  entre  trabalho  produtivo  e  reprodutivo.   Ela

exemplifica  isso  a  partir  da  experiência  de  mulheres  do  Movimento  dos

Trabalhadores Sem Terra (MST), que em muitos assentamentos mantiveram uma

estrutura coletiva de trabalho doméstico, estabelecida no período de luta pela terra.

A potência do habitar  está na retomada da casa pelas mulheres,  não como um

espaço de restrição de acesso à cidade, mas como, segundo a autora,

[…] um centro de vida coletiva, atravessado por múltiplas pessoas e formas
de  cooperação,  oferecendo  segurança  sem  isolamento  ou  fixação,
permitindo o compartilhamento e a  circulação de posses comunitárias e,
acima de tudo,  oferecendo uma base coletiva de formas de reprodução.
(FEDERICI, 2019, p. 321- 322)

2.3 NA CASA E NA CIDADE: AS TRANSMUTAÇÕES COTIDIANAS DA VIDA DA 

MULHER

A designação social do trabalho reprodutivo na família como uma atividade

feminina,  somada à inclusão precarizada das mulheres no mercado de trabalho,

extrapola os limites da divisão entre público e privado. A partir dessas duas facetas

da reprodução da vida – trabalho reprodutivo e produtivo – as mulheres estabelecem
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relações  qualitativamente  distintas  com  a  casa  e  a  cidade,  marcadas

transversalmente pelas relações de gênero.

Diversos aspectos influenciam no espaço vivido das mulheres,  tais  como

serem solteiras ou estarem em um relacionamento com coabitação, terem ou não

filhos, serem jovens ou idosas, terem algum problema de saúde, terem acesso à

renda ou não, etc. (ROSA, 2007), além das relações socias de classe e raça. Dessa

forma, neste trabalho não se faz referência a uma mulher única, mas a diversas

mulheres, atravessadas por diversas identidades e características.

A  diversificação  dos  arranjos  familiares  é  um  importante  elemento  na

caracterização dessas mulheres,  principalmente ao se considerar a tendência de

aumento  de  domicílios  com  chefia  feminina.  Em  2010,  as  mulheres  eram

responsáveis por 38,71% dos domicílios brasileiros, sendo aproximadamente 25%

deles chefiados por mulheres em famílias com renda per capita de até um salário

mínimo.

Outro aspecto importante é a inclusão precarizada das mulheres na força de

trabalho produtiva, que ganhou proporções significativas no Brasil a partir da década

de  1960.  Entre  1960  e  2010,  o  engajamento  das  mulheres  na  População

Economicamente  Ativa  (PEA)  quase  quadruplicou,  enquanto  o  masculino  se

manteve relativamente estável. Deve-se destacar também que a mercantilização do

trabalho feminino se distingue a partir do critério raça. A população branca sempre

foi  mais incorporada ao mercado de trabalho, todavia as mulheres negras foram

significativamente integradas, sobretudo a partir da década de 1980 (GUIMARÃES;

BRITO, 2016).

Apesar da entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho formal

brasileiro  ser  algo  relativamente  novo,  elas  sempre  trabalharam  fora  do  âmbito

familiar.  A  identificação  do  trabalho  feminino  como  um  fenômeno  recente  e

historicamente menos expressivo é calcada em uma perspectiva eurocêntrica, com

referência nas mulheres brancas da classe dominante, que desconsiderou o trabalho

das mulheres africanas e suas descendentes que foram escravizadas14, bem como

14 O Censo de 1872 apontava que 15% da população brasileira era escravizada. Estima-se que isso
signifique mais de 700 mil mulheres trabalhando em regime de escravidão no país naquele ano
(SILVA, 2018). Ao discutir a situação da mulher negra escravizada, Angela Davies (2016) enfatiza
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das  trabalhadoras  brasileiras  que  atuavam  como  lavadeiras,  vendedoras  e  em

outras atividades relacionadas a serviços, desde o surgimento das primeiras cidades

(SILVA, 2018).

A reestruturação  produtiva  da  economia  em  escala  mundial,  iniciada  na

década 1970, também impactou esse processo. Ricardo Antunes e Giovanni Alves

apontam a expansão do trabalho feminino como uma das tendências do mundo do

trabalho contemporâneo, sobretudo nas áreas de trabalho intensivo, que geralmente

demandam menor nível de qualificação. Trata-se da incorporação das mulheres em

postos de trabalho precarizados, num contexto de precarização geral do trabalho

(ANTUNES; ALVES, 2004).

Ademais,  o  trabalho  feminino  fora  de casa  não  desloca as  mulheres  do

trabalho reprodutivo. Além de manter a carga de trabalho doméstico não pago em

sua casa praticamente inalterado, as mulheres foram incorporadas em atividades

pagas ligadas ao trabalho reprodutivo e de cuidado, estendendo assim o mesmo

papel para o mundo do trabalho remunerado (FEDERICI, 2019).

Em  contextos  de  crise  e  de  reestruturação  produtiva,  as  mulheres

encontram-se também mais vulneráveis ao desemprego. Ainda que a taxa feminina

de desemprego sempre tenha sido maior que a masculina, a partir da década de

1990  a  desocupação  acentuou-se  significativamente  entre  as  mulheres

(GUIMARÃES; BRITO, 2016). No primeiro trimestre de 2020, a taxa de desemprego

entre as mulheres foi de 14,5%, enquanto a masculina era de 10,4% (ESTADO DE

MINAS, 2020). Essa situação é agravada para as mulheres negras, observando-se

que em 2019 a taxa de desemprego entre elas foi de 16,6%, superior à das brancas,

as quais correspondeu uma taxa de 11% (ESTARQUE; CAMAZANO, 2019).

O desemprego e a precarização das relações de trabalho se refletem no

nível  de renda das mulheres. Em 2018, os rendimentos femininos equivaleram a

que as mulheres eram submetidas às mesmas condições de penúria no trabalho escravizado. “A
postura dos senhores em relação às escravas era regida pela conveniência: quando era lucrativo
explorá-las como se fossem homens, eram vistas como desprovidas de gênero; mas, quando
podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis apenas às mulheres, elas eram
reduzidas à sua condição de fêmeas” (DAVIES, 2016, p. 19). Ainda que a autora desenvolva sua
análise a partir dos EUA, suas considerações são pertinentes para o debate da escravização no
Brasil.
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78,7% em relação aos que os homens receberam. Contudo,  o principal  fator  de

rebaixamento de renda no Brasil é a raça. No mesmo ano, a renda da população

negra  representou  57,5% dos  rendimentos  da  população  branca,  observando-se

ainda que a renda das mulheres negras equivaleu a menos da metade da média

entre os homens brancos (44,4%) e 58,6% da renda das mulheres brancas (IBGE,

2019).

Os  dados  apresentados  não  significam  que  o  trabalho  doméstico  tenha

deixado de ser responsabilidade feminina. Pelo contrário, as tarefas de cuidado e de

geração de renda foram acumuladas. No primeiro trimestre de 2019, as mulheres

brasileiras empregadas dedicaram em média 18,5 horas semanais para atividades

domésticas e de cuidado, enquanto os homens empregaram 10,3 horas em tarefas

no  lar  (BÔAS,  2019).  Quanto  mais  pobres,  maior  a  diferença  entre  homens  e

mulheres no período dedicado aos afazeres domésticos. Em 2015, as mulheres com

ocupação remunerada e renda até 1 salário mínimo dedicaram 23,8 horas semanais

as tarefas reprodutivas, ou 13,2 horas a mais que os homens da mesma faixa de

renda. Já as mulheres que receberam mais de 8 salários mínimos gastaram 12,9

horas semanais com trabalho doméstico, apenas 4,6 horas a mais que os homens

da  mesma  faixa  de  renda.  É  interessante  destacar,  contudo,  que  mesmo  as

mulheres de maior renda trabalham mais em casa do que os homens de menor

renda. As mulheres que recebem mais de 8 salários mínimos realizaram 12,9 horas

semanais de trabalho doméstico e os homens com renda inferior a 1 salário mínimo

dedicaram 10, 6 horas (FONTOURA; REZENDE; MOSTAFA; LOBATO, [2016?]).

Os cortes nos serviços sociais e a desconcentração da produção industrial

em escala global,  tendências características do capitalismo contemporâneo e do

Estado  neoliberal,  significaram  o  aumento  do  trabalho  produtivo  e  reprodutivo

realizado  pelas  mulheres  dentro  e  fora  de  casa,  sem ou  com pagamento.  Três

fatores  explicam  esse  processo.  Primeiramente,  as  mulheres  serviram  de

amortecedores para a globalização econômica, pois tiveram que compensar com o

seu trabalho o rebaixamento das condições de vida produzidos pela liberalização da

economia mundial e o desinvestimento do Estado em atividades reprodutivas. Isso

afetou, principalmente, as mulheres de países submetidos a programas de ajuste
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estrutural,  nos  quais  o  Estado  praticamente  extinguiu  investimentos  em  saúde,

educação, infraestrutura e cuidados básicos. As demandas criadas com o aumento

das doenças, quando a privatização da saúde tornou seu acesso inviável à maioria

da população, com a fome de seus filhos em consequência da diminuição da renda

das  famílias,  com  as  consequências  mais  concretas  do  neoliberalismo,  foram

assumidas pelas mulheres, gerando uma carga maior de trabalho reprodutivo de

cuidado (FEDERICI, 2019).

O  segundo  fator  foi  a  expansão  do  “trabalho  domiciliar”,  catalisado  pelo

aprofundamento  do trabalho informal.  Essa modalidade de trabalho permitiu  aos

empregadores  minar  as  possibilidades  de  organização  dos  trabalhadores  e  das

trabalhadoras e rebaixar seus salários. As mulheres se submeteram mais a essa

condição, para conciliar a geração de renda com o cuidado da família. Por fim, o

crescimento do emprego feminino e a reestruturação do trabalho reprodutivo não

eliminaram  as  hierarquias  de  gênero.  As  mulheres  seguiram  ganhando

significativamente  menos  em  relação  aos  homens.  A  integração  feminina  no

mercado de trabalho também implicou no aumento da violência doméstica contra as

mulheres,  desencadeada  pelo  medo  da  competição  econômica,  pela  frustração

masculina em não cumprir seu papel de provedor da família e, principalmente, pelo

fato dos homens terem o domínio ao corpo das mulheres reduzido. O último fator se

relaciona ao fato das mulheres passarem a dispor do próprio salário e se tornarem

relativamente  independentes  do  ponto  de  vista  econômico,  além  de  passarem

menos tempo em casa (FEDERICI, 2019). Dados da PNAD de 2009 indicavam que

o  índice  de  violência  sofrido  pelas  mulheres  que  integravam  a  população

economicamente ativa no Brasil era quase o dobro em relação às mulheres que não

estavam  integradas  ao  mercado  de  trabalho,  52,2%  e  24,9%,  respectivamente

(IPEA, 2019).

A  responsabilidade  pelo  trabalho  reprodutivo  implica  também  no

desenvolvimento de uma relação qualitativamente distinta com a casa, o bairro, a

vila, os locais ligados à reprodução da vida. Para as mulheres, a casa é o lugar que

garante proteção e abrigo à família, especialmente aos filhos e filhas. No caso das

mulheres de baixa renda,  é também comumente o lugar  do desenvolvimento do
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trabalho produtivo que garante a renda familiar, sobretudo quando da ausência de

uma ocupação formal (OLIVEIRA; BARBOSA; FERREIRA, 2008).

Collin (1994) defende a tese de que nem a casa de fato pertence a elas,

ainda que o espaço privado seja o espaço feminino.  Para a autora,  a  mulher  é

tolhida  tanto  do  privado  quanto  do  público,  porque  a  dominação  masculina  lhe

colocaria  em  posição  de  submissão  nessas  duas  esferas.  O  homem  pode

locomover-se, entrar e sair da casa, ter nela efetivamente um lugar de descanso e

acolhimento.

A hipótese  defendida  pela  autora  é  verificável  a  partir  da  ausência  de

segurança  enfrentada  pelas  mulheres  dentro  de  suas  casas.  A  subnotificação

impede que se conheça a completa extensão do impacto da violência doméstica e

familiar  na  vida  das  mulheres  brasileiras,  mas  certamente  a  casa  é  um  lugar

perigoso para elas. De acordo com levantamento do Datafolha, 48% dos casos de

violência contra a mulher no Brasil, entre fevereiro de 2018 e de 2019, aconteceram

no  ambiente  doméstico,  sendo  que  em 76,4% dos  casos  a  mulher  conhecia  o

agressor (FRANCO, 2019).  Em 2011, o Sistema Único de Saúde (SUS) atendeu

mais  de  70  mil  mulheres  vítimas  de  violência,  sendo  que  71,8%  dos  casos

ocorreram no ambiente doméstico (CEBELA; FLACSO, 2012).

O principal agressor da mulher é seu companheiro, outro fator que demarca

a insegurança do espaço doméstico. Levantamento realizado pelo Senado Federal

em 2019 apontou que os atuais companheiros representam 41% dos agressores em

casos de violência doméstica, enquanto os ex-companheiros, durante ou depois da

relação, compunham 37% dos agressores (SENADO FEDERAL, 2019). O balanço

da Central de Atendimento à Mulher de 2014, então vinculada à extinta Secretaria de

Política para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), apontou que em

43% dos casos registrados naquele ano a frequência das agressões era diária, e em

35% deles semanal (SPM-PR, 2016).

As mulheres negras são as principais vítimas da violência doméstica. Elas

representavam 58,86% das vítimas no balanço da SPM de 2015 (SPM-PR, 2015).

Ainda que a violência no lar ocorra em toda extensão da cidade, as denúncias junto

à polícia costumam ser mais frequentes nas periferias e nas regiões de moradia da
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população de baixa renda. Dados da Polícia Militar  de São Paulo,  referentes ao

primeiro semestre de 2019, indicaram que as regiões mais pobres da capital  do

estado  tinham  índices  de  denúncia  muito  superiores  a  dos  bairros  de  maior

concentração  de  renda15.  Os  dados  ainda  mostraram  que  a  maior  parte   dos

acionamentos aconteceu a noite e nos fins de semana, períodos em que os homens

passam mais tempo em casa (PAGNAN; CURI, 2019).

O  aumento  do  tempo  passado  em  casa  pelas  famílias  brasileiras,  em

decorrência da pandemia do novo corona vírus em 2020, também evidenciou quão

perigoso é o espaço doméstico para as mulheres. Em abril, um mês após o início

das medidas de estímulo ao isolamento social, o número de denúncias à Central de

Atendimento  à  Mulher  cresceu  quase  40% em relação  ao  mesmo  mês  no  ano

anterior (CHIARA, 2020).

Contraditoriamente  e  em  oposição  à  hipótese  de  Collin  (1994),  a  casa

também pode  significar  segurança para  as  mulheres.  Ao  analisar  a  participação

feminina  em  um  projeto  de  habitação  popular  em  Florianópolis,  Edenilse  Rosa

(2007) identificou o sentimento de empoderamento das mulheres pela conquista da

casa.  A partir  de  observações  de campo,  a  autora  concluiu  que  a  casa é  mais

importante para as mulheres do que para os homens. Entre as populações mais

pobres  a  ausência  masculina  no  lar  é  comum,  por  uma série  de  razões,  como

situações ligadas ao trabalho, ao abandono familiar, à prisão, morte, ao consumo de

drogas, dentre outras. Nesses casos, as mulheres assumem a responsabilidade pela

geração de renda, que se somam às tarefas de cuidado.

As  mulheres  de  baixa  renda,  sobretudo  as  que  são  arrimo  de  família,

percebem no espaço da casa o suporte e a segurança para o sustento familiar. É

nela que produzem os rendimentos que sustentam seus filhos, ao mesmo tempo que

cuidam deles. Rosa (2007) identificou que as mulheres que acessaram à moradia

por  meio da política habitacional  enxergavam na casa a esperança de melhores

condições  de  vida  e  a  garantia  de  um abrigo,  além de  deixarem o  bem como

herança para seus filhos. Na pesquisa desenvolvida pela autora, os espaços que as

15 Em São Paulo, concentraram maior número de acionamentos da PM-SP para casos de violência
doméstica os bairros Capão Redondo (6% dos casos), Perus/Jardim Pirituba (5,4%), Brasilândia
(4,6%), Itaquera (4,5%) e Itaim Paulista (4,5%), todas regiões pobres do município (PAGNAN;
CURI, 2019).
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mulheres  consideravam  mais  importantes  na  casa  eram  a  cozinha  e  a  sala.  A

cozinha é o local do preparo da alimentação e o espaço privilegiado da construção

de  vínculos  e  relações  familiares.  A sala  guarda  elementos  de  identidade  das

mulheres  -  imagens  religiosas,  fotos  de  familiares,  itens  decorativos  -,  que

evidenciam a construção de uma relação de apropriação com a casa. É também na

sala que são recebidas as visitas e estão os objetos que traduzem o poder aquisitivo

da família, como a televisão (ROSA, 2007).

Sendo a casa o principal local de desenvolvimento do trabalho reprodutivo,

viver  em regiões  sem equipamento  e  serviços  urbanos,  como são  em regra  as

periferias  das  grandes  cidades  brasileiras,  tem  maiores  repercussões  para  as

mulheres. O não acesso ao posto de saúde, à escola, às áreas de lazer, impõe às

mulheres o deslocamento em busca desses serviços, ou a necessidade de soluções

alternativas na sua ausência (SILVA, 2015).

A  carga  da  divisão  sexual  do  trabalho  foi  também  aprofundada  pelas

políticas  de ajuste  neoliberais  dos Estados,  cuja  expressão mais cristalizada em

escala federal no Brasil,  atualmente, é a Emenda Constitucional (EC) do Teto de

Gastos,  aprovada  no  ano  de  2016,  após  o  Golpe  Jurídico  Parlamentar 16,  que

consolidou um novo regime fiscal com prazo de 20 anos, devendo vigorar portanto

até  2036.  As  regras  definidas  pela  referida  EC  não  permitem  o  aumento  das

despesas totais e reais do governo acima da inflação. Aumento de investimentos em

uma área passam a ser possíveis apenas com cortes em outra. Na prática, isso

significa o sucateamento progressivo das políticas sociais. Trata-se de uma política

fiscal que opta por sucatear as políticas públicas sociais, especialmente nas áreas

da saúde e educação, com o objetivo de garantir  o pagamento dos credores da

16 O Golpe Jurídico Parlamentar de 2016, que culminou no impeachment da então Presidenta Dilma
Rousseff, foi resultado de uma articulação entre setores de direita e extrema direita do Congresso
Nacional, o Superior Tribunal Federal (STF), setores empresariais brasileiros, imprensa e juristas
conservadores  (FONTES,  2016).  Tratou-se  de  um golpe  de  governo  que,  diferentemente  do
Golpe  Empresarial  Militar  de  1964,  não  foi  acompanhando  de  um golpe  de  regime.  A nova
democracia liberal brasileira, chamada por Demier (2017) de democracia blindada, foi forjada de
maneira a gradualmente fechar os espaços para as pressões populares e permitir a realização de
políticas  neoliberais,  e  possui  mecanismos  internos  que  permitem a  eliminação  de  governos
incômodos sem o colapso do regime (DEMIER, 2017). As causas para o Golpe de 2016 são
múltiplas. Nos interessa destacar que um de seus objetivos era acelerar as medidas de ajuste
fiscal  e  a  retirada  de  direitos  (BRAGA,  2017).  É  neste  contexto  que  se  insere  a  Emenda
Constitucional do Teto de Gastos.
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dívida  pública  e  reservar  dinheiro  público  (MARIANO,  2017).  Além  disso,  as

mulheres são as primeiras a deixarem de ser empregadas pelos Estados, uma vez

que as atividades de cuidado, majoritariamente ocupadas por mulheres, são logo

entregues à iniciativa privada. A precarização ou o não acesso aos serviços públicos,

sobretudo de cuidado infantil e saúde, significam a ausência de condições mínimas

de sobrevivência para elas (FEDERICI, 2019).

Uma das estratégias desenvolvidas pelas mulheres para o enfrentamento da

precarização da vida são as redes de solidariedade. Para Verônica Azeredo (2010),

as redes femininas de solidariedade se constituem como o lugar primário do cuidado

coletivo para essas mulheres, mesmo quando existe alguma prestação de serviço

estatal.  As  mulheres  pobres  contam com outras  mulheres,  sobretudo  vizinhas  e

parentes,  para  suprir  a  demanda  de  cuidado  com os  filhos,  de  maneira  a  lhes

permitir o desenvolvimento de outras tarefas domésticas e de trabalho gerador de

renda (AZEREDO, 2010).

A responsabilidade  com o  trabalho  reprodutivo,  muitas  vezes  acumulada

com o  trabalho produtivo,  se  expressa  na  relação da  mulher  com a  cidade.  Ao

investigar a acessibilidade diferencial entre homens e mulheres em Ponta Grossa

(PR), a partir de referencial empírico de moradores das vilas Nova e Dom Bosco,

regiões  de  baixa  renda  do  município,  Márcio  Ornat  e  Joseli  Maria  Silva  (2007)

identificaram  assimetrias  em  relação  aos  motivos,  destinos  e  intensidade  dos

deslocamentos.  Conforme  a  pesquisa,  entre  as  mulheres  destacaram-se  os

deslocamentos relacionados à reprodução familiar17 e entre os homens a maioria

dos percursos tinha por objetivo a ida ao trabalho18. A mesma pesquisa identificou

maior intensidade e distância nos deslocamentos masculinos, quando comparados

com os das mulheres da mesma vila (ORNAT; SILVA, 2007). Dados sobre a origem-

destino  dos  percursos  realizados  na  Região  Metropolitana  do  Rio  de  Janeiro

17 Entre  as  moradoras  da  Vila  Nova,  70,7%  dos  deslocamentos  estavam  ligados  a  tarefas
reprodutivas e de cuidado como fazer compras,  pagar contas,  levar  os filhos à escola ou ao
hospital. Já na Vila Dom Bosco, identificou-se que 48% dos deslocamentos femininos tinham as
mesmas características (ORNAT; SILVA, 2007).

18 Na Vila Dom Bosco, 82,1% dos deslocamentos masculinos eram para o trabalho. Na Vila Nova,
72,6% (ORNAT; SILVA, 2007).
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(RMRJ), em 2002 e 2003, apontaram a mobilidade19 masculina como 20% superior à

feminina. Já o índice de imobilidade, pessoas que não se deslocavam para fora de

seu domicílio, era de 52,1% entre as mulheres e 40,4% entre os homens (RIO DE

JANEIRO (estado), SETRERJ, [2015?]).

Haydée Svab (2016) chega a conclusões semelhantes ao analisar a série

histórica de 1977, 1987, 1997 e 2007 da pesquisa origem-destino do Metrô para a

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). De acordo com esta investigação, as

viagens femininas por motivos de trabalho foram inferiores às masculinas em todos

os anos, ainda que essa diferença tenha diminuído nas últimas décadas, em função

da maior inserção das mulheres no mercado de trabalho. Já as viagens por motivo

de “manutenção/compras” foram mais frequentes entre as mulheres ao longo da

série  histórica,  observando-se  também  a  diminuição  da  diferença.  Em  1977  as

mulheres faziam quase o triplo (2,8) dos deslocamentos masculinos desse tipo. Em

2007 a proporção baixou para quase o dobro (1,9) (SVAB, 2016). A pesquisadora

também identificou que as viagens femininas são mais curtas e mais restritas na

RMSP, e que as mulheres realizam mais viagens a pé e são maioria no transporte

coletivo,  sobretudo  nos  ônibus.  Informe  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Paulo

apontou  que  as  mulheres  mais  pobres  são  as  principais  usuárias  do  transporte

coletivo e as que mais caminham (SPECIE; VANETI; MOUALLEM, 2016). Em geral

os deslocamentos das mulheres de baixa renda estão associados à maternagem,

configurando  caminhos  menos  extensos  e  mais  frequentes,  se  comparados  aos

masculinos (SILVA, 2007).

Mesmo  entre  as  pessoas  identificadas  como  responsáveis  familiares,  o

número médio de viagens femininas com destino de distância superior à 500 metros

é  inferior  ao  masculino  (SVAB,  2017).  Svab  (2016)  concluiu  que  as  viagens

femininas são mais numerosas, curtas, encadeadas e complexas, em relação  às

viagens masculinas. Via de regra, os homens se deslocam de forma pendular entre

o  trabalho  e  a  casa,  enquanto  as  mulheres  realizam  percursos  complexos,

19 A pesquisa definiu mobilidade a partir do índice viagem/habitante/dia (RIO DE JANEIRO(estado),
SETRERJ, 2015?).
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incorporando  paradas  relacionadas  ao  cuidado  da  família  e  do  lar  (DELCOLLI,

2019).

Assim  como  em  casa,  a  violência  contra  a  mulher  também  marca  a

circulação delas na cidade.  A maioria  dos casos de agressões graves em 2017,

registrados por pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aconteceram

em casa (43%). Contudo, a rua se mostrou quase tão perigosa, registrando 39% dos

casos. As mulheres brancas e de alta renda são vítimas de violência principalmente

no espaço doméstico, já entre as mulheres negras e/ou de baixos rendimentos a

violência se distribui quase que igualmente entre a casa e a cidade. A forma de

assédio  mais  frequentemente  relatada  foram  os  comentários  desrespeitosos

enquanto as mulheres andavam na rua (36%). As mulheres negras sofreram em

maior proporção todas as modalidades de assédio citadas (SOUTO, 2017).

Entre  as  mais  jovens,  o  assédio  no  espaço  público  é  mais  recorrente,

observando-se que 70% das mulheres de até 24 anos já sofreram agressões nesse

ambiente. O assédio físico em transportes públicos foi relatado por uma em cada

seis mulheres entre 16 e 24 anos,  e uma em cada sete entre 25 a 34 anos. O

trabalho também é um lugar de agressão recorrente contra as mais jovens. Uma em

cada  cinco  mulheres  de  até  34  anos  declararam  terem  recebido  cantadas  ou

comentários desrespeitosos no ambiente de trabalho (SILVA; GREGOLI; RIBEIRO,

2017). A violência limita, portanto, o espaço vivido e o acesso ao direito à cidade

pelas mulheres, sobretudo das negras e empobrecidas (SOUTO, 2017).

A  ausência  de  segurança  também  foi  um  dos  principais  elementos

identificados em pesquisa sobre o acesso da mulher à cidade, realizada em Recife e

Região Metropolitana, que analisou a percepção de mulheres de baixa renda, em

sua maioria negras. Foram temas recorrentes em toda a discussão junto aos grupos

focais estabelecidos: a violência, sobretudo a violência sexual contra à mulher; o

impacto da qualidade do transporte público na qualidade de vida; o comportamento

individualista dos moradores da cidade; e o descaso do poder público com a cidade,

principalmente com a população de maior vulnerabilidade econômica (ITDP BRASIL,

2018).
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As mulheres se perceberam mais vulneráveis na cidade que os homens e

destacaram  a  ausência  de  confiança  na  polícia.  O  medo  da  violência  acaba

condicionando e restringindo a circulação das mulheres na cidade. As participantes

da pesquisa relataram ajustarem seus horários e modos de transporte para reduzir

os riscos na circulação. Algumas das táticas utilizadas eram o acompanhamento de

familiares na realização dos trajetos, sobretudo maridos e filhos, a adaptação das

rotas para não circularem em lugares escuros ou com terrenos sem ocupação, e

evitar andar quando escurece. No limite, as mulheres deixavam de realizar viagens

por insegurança. Um dos momentos de mais medo, segundo as participantes, era o

deslocamento entre o ponto de ônibus e a casa quando chegam do trabalho. Por se

tratarem de mulheres periféricas, que trabalhavam longe dos locais de moradia, os

horários  de  chegada  de  muitas  delas  no  bairro  onde  vivem  era  posterior  ao

fechamento  dos  comércios  locais,  quando  o  movimento  das  ruas  cessava  ou

diminuía, ampliando assim a insegurança (ITDP BRASIL, 2018).

O medo também está presente entre as mulheres que moram em Curitiba,

observando-se  que  73%  delas  tem  medo  de  caminhar  sozinhas  pelas  ruas,

especialmente à noite. Dados de 2020 indicaram que somente 3,4% das curitibanas

se  sentiam  seguras  em  caminhar  sozinhas,  e  23,4%  delas  nem  cogitavam  a

possibilidade de andar sem companhia. O medo do deslocamento urbano caia pela

metade entre os homens. Quase 15% deles não sentia medo algum em andar pela

cidade,  e  apenas  11,71%  abriam  mão  de  caminhar  a  noite  se  não  houvesse

companhia (RPC CURITIBA, 2020). 

As considerações que levantamos nesse tópico demonstram que a relação

das mulheres com a moradia e a cidade é qualitativamente distinta da estabelecida

pelos  homens.  O  espaço  vivido  na  cidade  também  não  é  igual  entre  todas  as

mulheres pois, sobretudo raça e classe, mas também idade e composição familiar,

alteram  significativamente  a  relação  de  diferentes  mulheres  com  a  cidade  e  a

moradia.

Neste capítulo evidenciou-se como a divisão sexual do trabalho exerce um

papel  central  na  (re)produção  generificada  do  espaço  urbano,  e  como  a  falsa

premissa  de  que  o  trabalho  reprodutivo  é  naturalmente  feminino  e  limitado  ao
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espaço privado faz com que a vida cotidiana das mulheres e sua relação com o

território seja qualitativamente distinta. Discutiu-se ainda como a relação dialética

entre os níveis e dimensões do fenômeno urbano e as práticas urbanas especificas

de cada território materializam de forma distinta, em diferentes lugares, as relações

abstratas de gênero e as demais relações sociais que se produzem no nível global. 

A partir do exposto e considerando as dimensões investigativas abertas pela

abordagem conceitual do direito das mulheres à cidade, sobretudo a dimensão da

gestão pública, é necessário que se considere a política habitacional objeto desta

pesquisa: o PMCMV. Desta maneira, no capítulo seguinte propõe-se uma reflexão

acerca da formulação da questão da moradia por este programa, à luz do gênero

como categoria de análise.
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3 O PMCMV A PARTIR DA CATEGORIA GÊNERO

No presente capítulo, na análise do PMCMV a partir da categoria gênero,

num primeiro momento são destacados os elementos do desenho institucional do

programa  que  visaram  atender  diretamente  à  mulher  beneficiária.  Como  já  se

apresentou na formulação do problema que orienta esta pesquisa, a definição das

mulheres como um setor populacional que deveria ser atendido a partir de critérios

específicos se restringiu à Faixa 1 do programa, vinculada à política de habitação de

interesse social20.  Dentro deste recorte específico, o PMCMV incorporou desde a

sua origem a preferência feminina na titularidade do imóvel, prevista na Lei 11.124

de 2005, que criou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). 

Novas normas direcionadas às beneficiárias mulheres foram incorporadas

ao programa a partir  de sua segunda fase,  iniciada em 2012.  Nesse período,  a

propaganda institucional explorou o PMCMV como uma política social destinada às

mulheres21.  Naquele  ano,  as  famílias  com  mulheres  responsáveis  pela  unidade

familiar foram definidas como beneficiárias prioritárias. Além disso, estabeleceu-se a

manutenção ou transferência da propriedade para a mulher, em caso de dissolução

de união estável, separação ou divórcio, e se definiu que mulheres chefes de família

poderiam firmar contratos sem a autorização de seu cônjuge (SILVA, 2015).

Em função  dessas  características,  o  PMCMV foi  reconhecido  pela  ONU

como  um  programa  interseccional,  capaz  de  facilitar  o  acesso  das  mulheres  a

unidades habitacionais de baixo custo.

O inovador programa habitacional brasileiro, Minha Casa, Minha Vida, é um
projeto  único  de  produção  massiva  de  habitações  que  incorpora  uma
análise  interseccional  à  tentativa  do  governo  nacional  de  responder  as
necessidades  habitacionais  de  mulheres  e  homens  que  estão  entre  as
pessoas mais marginalizadas do país. Um número expressivo de unidades
habitacionais acessíveis foi destinado a mulheres e homens de baixa renda.
Esta  provisão  habitacional  considerou  a  vulnerabilidade  e  discriminação

20 Habitação de interesse social é aquela destinada à população de baixa renda, que não consegue
acessar a moradia digna pelo mercado formal (MOREIRA, 2020).

21 O anúncio da segunda fase do PMCMV se deu no pronunciamento oficial da então Presidenta
Dilma Rousseff no Dia Internacional da Mulher de 2012, vinculado em rede nacional.  Em seu
discurso, a presidenta enfatizou a centralidade das mulheres nas políticas sociais do Governo
Federal,  tratando,  além  do  PMCMV,  das  políticas  de  saúde,  emprego  e  renda,  educação  e
enfrentamento à violência doméstica e familiar (ROUSSEFF, 2012)
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enfrentada por mulheres de baixa renda em função da violência de gênero,
do racismo e da condição de mãe solteira.  (ONU-HABITAT, 2014, p.  39)
(tradução livre)22

Contudo, descobrir se esse acesso implicou na garantia do direito à moradia

das mulheres beneficiárias demanda o aprofundamento da análise, considerando da

formulação  do  PMCMV,  à  sua  execução.  Nesse  sentido,  na  presente  pesquisa

questiona-se em que medida o paradigma de política habitacional que alicerça o

PMCMV,  bem  como  as  especificidades  do  programa,  consideraram as  relações

desiguais de gênero e a vida cotidiana das mulheres beneficiárias no momento de

formular a questão da moradia, desenhar e executar a política.

Buscando  enfrentar  tal  questão,  no  primeiro  tópico  do  capítulo  reflete-se

acerca do paradigma de política habitacional ao qual está filiado o PMCMV, com o

objetivo de iluminar como a questão da moradia foi formulada no programa e que

interesses sua execução buscou atender.  No segundo tópico,  a partir  da revisão

bibliográfica de pesquisas que tiveram como objetivo analisar o PMCMV a partir das

mulheres beneficiárias, discute-se em que medida tal modelo considerou a extensão

do direito à cidade e à moradia das mulheres, e como sua execução impactou na

vida cotidiana das mesmas.

3.1 O PARADIGMA DE POLÍTICA HABITACIONAL DO PMCMV 

O PMCMV foi o maior programa habitacional da história do país em termos

de recursos investidos e unidades habitacionais produzidas. Como já apresentado

na formulação do problema que orienta este trabalho, o programa abarcou uma série

de  subprogramas,  fundos  e  linhas  de  financiamento,  que  atenderam

beneficiários(as) com renda até dez salários mínimos (AMORE, 2015). 

Um  dos  seus  principais  ineditismos  foi  a  incorporação  ao  seu  desenho

institucional de uma demanda histórica do movimento de luta por moradia no Brasil:

22 Brazil's  innovative housing programme – Minha Casa, Minha Vida – My House, My Life,  is a
unique mass housing project that embodies an intersectional analysis in the national government
attempt to address the housing needs of some of the most marginalized women and men in the
country. The substantive number of affordable housing units is geared to low-income women and
men. The provision of this housing also acknowledges the vulnerability and discrimination faced by
low income women due to gender-based violence, racism and their status as single mothers.
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a  concepção  de  uma  política  subsidiada  com  recursos  a  fundo  perdido  do

Orçamento Geral da União para a execução da política de habitação de interesse

social, materializada na Faixa 1 do programa (CARDOSO; JAENISCH; ARAGÃO,

2017).  O  estabelecimento  das  mulheres  chefes  de  família  como  beneficiárias

prioritárias a partir da segunda fase do programa, bem como os demais instrumentos

com recorte de gênero, também foram implementados pela primeira vez em uma

política de escala nacional (SILVA, 2015).

Ainda  que  o  PMCMV  tenha  apresentado  uma  série  de  inovações,  se

comparado  ao  histórico  das  políticas  habitacionais  até  então  implementadas  no

Brasil,  o  paradigma  que  orientou  sua  formulação  encontra  correspondência  em

políticas anteriormente praticadas no país, e em políticas congêneres na América

Latina. 

Ao discutir a atuação do Estado na questão habitacional, Valentina  Denizo

(2018)  a  caracteriza  historicamente  como  distributiva,  partindo  de  uma  lógica

setorial, com o objetivo de atender a demanda de setores específicos da população

incapazes de acessar à moradia pela economia de mercado. A autora destaca que

os critérios de avaliação desse tipo de política pública costumam ser quantitativos,

pela  consideração  do  número  de  casas  construídas,  de  famílias  beneficiadas,

quantidade de recursos despendidos,  dentre outros indicadores (DENIZO,  2018).

Ainda  que  apresentem  informações  relevantes,  tratam-se  de  critérios  que  não

permitem a avaliação das políticas a partir da vida cotidiana de seus beneficiários e

beneficiárias.  Os  dados  quantitativos  também  limitam  consideravelmente  a

possibilidade  de  discussão  das  políticas  habitacionais  a  partir  da  utilização  do

gênero como critério de análise. 

O modelo de política expresso no PMCMV, baseado no financiamento de

uma habitação produzida pelo mercado imobiliário,  tem como primeiro marco de

referência a política habitacional desenvolvida durante a Ditadura Civil Militar (1964-

1985),  marcada pela vigência do Banco Nacional  de Habitação (BNH)23.  Os três

23 Em 1964 foram instituídos o Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Sistema Financeiro de
Habitação (SFH).  A partir  deles se forjou, pela primeira vez no país, uma política nacional de
habitação.  O BNH e a  rede  de agentes  promotores  e  financiadores  habitacionais  públicos  e
privados,  conformada em torno  dele,  constituíram uma estrutura  institucional  de  abrangência
nacional,  paralela  à  administração  direta,  capaz de viabilizar  e  financiar  a  implementação  de



63

elementos  centrais  deste  modelo  são i)  o  estabelecimento  de  um  organismo

financeiro como o local de formulação e implementação da política que, no caso do

PMCMV, foi  a  CEF;  ii)  a  definição da propriedade privada de habitações novas,

produzidas via mercado, como forma hegemônica de acesso à moradia, ou seja, a

“opção originária de fazer de cada brasileiro um proprietário”, e iii) a utilização da

política habitacional como instrumento de fomento aos setores da construção civil e

financeiro (ROLNIK, 2015, p. 282). 

A forma  de  intervenção  do  Estado  Brasileiro  na  política  habitacional  no

período  1964-1985,  segundo  Arretche  (1990),  assumiu  traços  particulares,  muito

diversos  dos  paradigmas  observáveis  nas  democracias  capitalistas  avançadas

naquele período. O primeiro, social-democrata, tomava a moradia como um direito

universal e desenvolveu políticas de caráter redistributivo, que garantissem a todos

os  cidadãos  o  exercício  deste  direito.  O  segundo  paradigma  foi  o  liberal,  que

apostou na capacidade do mercado em promover o acesso à moradia. No último

caso, cabia às políticas habitacionais um papel subsidiário, destinado a atender de

forma seletiva àqueles que comprovadamente fossem incapazes de adquirir moradia

através do mercado (ARRETCHE, 1990). 

Ainda que o modelo brasileiro não tenha considerado a moradia como um

direito universal e tenha privilegiado a provisão via mercado, o papel do Estado foi

estratégico  e  sua intervenção combinou  um papel  regulatório  com o  incentivo  à

produção privada. Tem-se no Brasil naquele período, portanto, um padrão voltado à

provisão habitacional, que combinou a atuação do Estado na esfera e na lógica de

mercado.  Um  modelo,  conforme  Arretche  (1990),  ao  mesmo  tempo  estatal  e

privatista. O paradigma de política habitacional inaugurado pelo BNH estabeleceu

um mercado dinâmico de acesso à casa própria nova e construída pelo mercado

imobiliário,  alicerçado em um sistema especializado de crédito  habitacional.  Este

ações de grande escala na área habitacional. Tratou-se da maior política habitacional brasileira,
tanto no que se refere a recursos mobilizados quanto a unidades habitacionais construídas, até o
PMCMV. Em 22 anos de funcionamento conjunto, o sistema BNH/SFH financiou a construção de
4,3  milhões  de  unidades  habitacionais  novas,  sendo  2,4  com  recursos  do  FGTS,  portanto
destinadas aos setores de baixa renda (BONDUKI, 2008). Apesar disso, a política de habitação
popular  vinculada  ao  BNH  fracassou,  sobretudo  em  função  do  descompasso  entre  os
rendimentos  da  clientela  popular  e  a  dívida  acumulada  no  financiamento  da  casa  própria,
constantemente corrigida. (MARICATO, 1987).
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mercado foi segmentado em um setor destinado à população de média e alta renda,

operado por  agentes  privados e regulamentado pelo Estado,  e  um setor  para a

população de baixa renda, operado por agências estatais associadas a empresas

privadas de construção (ARRETCHE, 1990). 

Duas características do BNH se diferenciavam do PMCMV: o princípio da

autossustentação financeira da política habitacional, ou seja, a alocação exclusiva

de recursos extra orçamentários, e a regressividade dos subsídios creditícios que,

no BNH, acabavam por beneficiar especialmente os extratos superiores de renda

(ARRETCHE,  1990).  No  PMCMV  a  política  de  habitação  social  foi  quase  que

integralmente subsidiada24 e o crédito foi facilitado para as demais faixas de renda

(CARDOSO; ARAGÃO, 2013). O volume de subsídios permitiu que os setores de

baixíssima renda, antes excluídos das políticas habitacionais, fossem efetivamente

beneficiados (CARDOSO; JAENISCH; ARAGÃO, 2017). Ainda assim, não é possível

considerar  que ocorreu  em mudança  de  paradigma,  uma vez que  o  acesso  via

crédito à casa própria, definida como única solução habitacional, se manteve, como

no período do BNH.

Tratou-se,  portanto,  de  um modelo  de  política  habitacional  que  assumiu

estrategicamente a provisão de casas próprias e novas como única alternativa de

acesso à moradia. O PMCMV reproduziu um padrão identificado por Raúl Fernández

Wagner  (2007)  em  políticas  habitacionais  latino  americanas,  desenvolvidas  por

estados tecnocráticos e autoritários a partir  da década de 1960: a construção de

novas habitações individuais em conjuntos habitacionais.

Tal opção estratégica foi legitimada pela forma como o problema da moradia

tem sido formulado pelo Estado brasileiro, a partir do conceito de déficit habitacional.

Conforme identifica Bollaffi (1979), ao analisar a política praticada durante o BNH, a

noção  de  déficit  expressa  a  existência  de  uma  demanda  habitacional  que  não

encontra  oferta  para  atendê-la.  Conforme  destaca  o  autor,  em  um  contexto  de

economia  de  mercado,  só  se  considera  demanda  a  busca  por  uma mercadoria

daquele  que  tem  capacidade  monetária  para  adquiri-la.  Ao  eleger  o  déficit

24  As famílias pagam prestações mensais que variam conforme a renda bruta familiar e a fase do
programa. Os beneficiários da Fase 1 despendem entre R$ 25,00 e R$ 80,00 mensais, e os da
fase 2, entre R$ 80,00 e R$ 270,00 (ENGEL, 2021)
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habitacional  para  explicar  o  problema  da  moradia,  a  construção  de  imóveis

residenciais e a aquisição da casa própria pelo oferecimento de crédito aparecem

como a única via possível para solucioná-lo (BOLAFFI, 1979). 

A  eleição  do  déficit  habitacional  como  elemento  central  do  problema

expressa uma limitação,  porque a  população de baixa renda não se  caracteriza

como uma demanda solvente e, portanto, que poderia ser enfrentada apenas pela

construção  de  habitações  (BOLAFFI,  1979).  A  partir  da  década  de  2000,  a

metodologia  de  cálculo  do  déficit  habitacional  incorporou  elementos  qualitativos,

como a qualidade dos materiais empregados, a existência de coabitação familiar,

adensamento excessivo e de serviços e equipamentos urbanos (FJP, 2021). Apesar

disto,  o desenho institucional  do PMCMV tomou como base apenas os aspectos

quantitativos. Tal limitação é agravada no caso das mulheres, pois conforme dados

já apresentados, elas possuem renda relativamente menor que os homens, além de

estarem mais sujeitas ao mercado de trabalho informal e ao desemprego. Esses

mesmos  fatores  também  dificultam  o  acesso  feminino  a  financiamentos

habitacionais, outro elemento central do paradigma de política habitacional ao qual o

PMCMV está vinculado (SILVA, 2015).

A opção  pelo  fomento  à  construção  e  aquisição  de  imóveis  residenciais

cumpriu  também,  no  contexto  da  Ditadura  Civil  Militar,  um importante  papel  de

contenção da insatisfação social, além de aliviar a pressão exercida pelos alugueis

nos salários.  Para a coalização política que conduziu o país  naquele período,  o

trabalhador proprietário era menos propenso a aderir a greves, ou se engajar em

contestações, objetivamente porque precisa de seu emprego para seguir pagando

as  prestações  do  imóvel,  e  subjetivamente  porque  assumiria  a  mentalidade

proprietária. Ademais, a aquisição de um imóvel passou a constituir um símbolo de

ascensão social (BOLAFFI, 1979). 

Para  além  dos  aspectos  simbólicos,  o  acesso  à  casa  própria  segue

representando um fator de segurança para as famílias, especialmente em contextos

de instabilidade econômica, uma vez que as desonera de um importante gasto fixo,

flexibilizando a  utilização da renda,  além de garantir  um local  de moradia numa

situação  de  desemprego  e  durante  a  velhice.  Nesse  sentido,  o  fenômeno
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usualmente  caracterizado  na  literatura  como  ideologia  da  casa  própria,  também

possui importante dimensão material,  podendo ser considerado um fato social  no

Brasil (MILANO, 2013). 

A opção por imóveis novos, durante o BNH, teve papel fundamental também

no aquecimento da indústria da construção civil, servindo de instrumento econômico

de aceleração do mercado interno (ARRETCHE, 1990). Se no objetivo de enfrentar

o déficit habitacional o BNH fracassou, os investimentos públicos atrelados ao banco

estruturaram a indústria da construção civil  no Brasil.  Em função do interesse do

subsetor ligado à construção pesada e de empresas estrangeiras fornecedoras de

equipamentos de infraestrutura urbana, combinado com a crise de inadimplência nos

financiamentos  de  imóveis25,  a  partir  da  década  de  1970,  os  recursos  do  BNH

deslocaram-se  da  construção  de  imóveis  para  a  realização  de  obras  de

infraestrutura. Os recursos do banco eram orientados, portanto, mais a partir das

necessidades  da  indústria  da  construção  civil,  do  que  na  garantia  de  acesso  à

moradia da população (MARICATO, 1987).

Os  interesses  desse  setor  também  estão  diretamente  relacionados  ao

surgimento do PMCMV em 2009. Desde o início da década de 2000, o mercado de

crédito habitacional e o número de unidades produzidas pelo mercado estava em

ampla expansão. Em 2008 as incorporadas tinham acumulado um grande estoque

de terras, e se preparavam para lançar 200 mil novas unidades habitacionais, que se

somariam às aproximadamente 550 mil unidades com financiamentos em curso no

ano anterior. A crise econômica desencadeada naquele ano impactou fortemente as

grandes empresas da construção civil no Brasil, que naquele momento já atuavam

com capitais abertos na bolsa de valores. A possibilidade de quebra generalizada no

setor  estava dada,  e poderia  contaminar  toda a cadeia produtiva a ele  atrelada.

Nesse  contexto,  intensificou-se  junto  ao  Ministério  da  Fazenda  o  lobby  dos

empresários  atingidos,  que  demandavam  a  implementação  de  um  “pacote

habitacional”,  pelo qual  o governo viabilizasse a compra dos imóveis prontos, de

25 Entre 1971 e 1973, 30% do total de mutuários era inadimplente, ou seja, acumulava três parcelas
do  financiamento  atrasadas.  Em  1974,  a  COHAB-SP,  companhia  promotora  dos
empreendimentos  populares  na  cidade  de  São  Paulo,  calculava  a  inadimplência  de  seus
mutuários em aproximadamente 90% (MARICATO, 1987).
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maneira que as empresas não ficassem com capital imobilizado. Este pacote deu

origem ao que viria a ser o PMCMV (ROLNIK, 2015).

O  programa  foi  desenvolvido,  portanto,  como  uma  política  anticíclica  de

enfrentamento à crise econômica mundial desencadeada nos Estados Unidos em

2008, baseada no estímulo à indústria da construção civil e a setores de sua cadeia

produtiva, desde o extrativismo e produção de materiais de construção, à produção

de eletrodomésticos (AMORE, 2015). O PMCMV teve por referência o plano piloto

elaborado  pelo  Sindicato  da  Construção  Civil  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro

(SINDUSCON-RJ), ainda no último mandato de Fernando Henrique Cardoso (1998 –

2002). Esse projeto, engavetado no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva,

foi retomado a partir da audiência do SINDUSCON-RJ com a então Ministra da Casa

Civil, Dilma Rousseff, em 2008. O PMCMV teve forte inspiração nas experiências

mexicana e chilena de provisão habitacional, esta desenvolvida durante a Ditadura

Pinochet, que dinamizaram naqueles países a produção habitacional, garantindo o

protagonismo da iniciativa privada (CARDOSO; ARAGÃO, 2013).  

O PMCMV interrompeu também o desenvolvimento da política habitacional

em  curso  desde  a  primeira  gestão  do  governo  de  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,

materializada  no  Plano  Nacional  de  Habitação  (PlanHab)26,  que  adotava

fundamentos  bastante  distintos.  Formulado  com  a  condução  do  Ministério  das

Cidades27, o PlanHab tinha por principal referência o Projeto Moradia, desenvolvido

no âmbito do Instituto Cidadania, então coordenado por Lula, junto a uma equipe28,

composta  por  nomes referência  da  escola  do Novo Urbanismo e  integrantes  do

Fórum Nacional da Reforma Urbana (FRNU)29.Lançado em 2000, o Projeto Moradia

26 O documento final do PlanHab foi lançado em dezembro de 2009, mas os seminários e reuniões
de elaboração iniciaram-se em agosto de 2007 (BRASIL, Ministério das Cidades, 2010).

27 O Ministério das Cidades foi criado em janeiro de 2003, no primeiro dia do Governo Luiz Inácio
Lula da Silva. A pasta tinha por função formular a política urbana a nível nacional, integrando
políticas habitacionais,  de saneamento e transportes, e prestar apoio técnico e financeiro aos
municípios. Tinha a agenda da reforma urbana como prioridade política (ROLNIK, 2015). 

28 A equipe coordenada por Clara Ant era composta por André de Souza, Ermínia Maricato, Evaniza
Rodrigues, Iara Bernardi, Lúcio Kowarick, Nabil Bonduki, Pedro Paulo Martoli Branco e Tomás
Moreira (BONDUKI, 2009).

29 “O Fórum Nacional de Reforma Urbana é uma articulação de organizações brasileiras, que reúne
movimentos populares, associações de classe, organizações não governamentais e instituições
de pesquisa defensoras e promotoras do direito à cidade” O FNRU surgiu em 1987, em torno da
articulação desses grupos para pautar  a reforma urbana no processo da constituinte  (FNRU,
2020).
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buscava  integrar  as  dimensões  de  gestão,  controle  social  e  projeto  financeiro

urbano-fundiário, considerando todos os agentes públicos e privados com alguma

responsabilidade no problema da habitação (BONDUKI, 2009).

O PlanHab incorporava a noção de déficit habitacional qualitativo e partia de

uma concepção de habitação que não se restringia a casa, mas incluía o direito à

infraestrutura,  saneamento  ambiental,  mobilidade  e  equipamentos  e  serviços

urbanos e sociais. O acesso a novos imóveis por financiamento era uma alternativa

de provisão habitacional no PlanHab, mas não a única ou hegemônica. O programa

apresentava  uma  série  de  possibilidades  de  acesso  à  moradia  que  incluíam  a

integração urbana de assentamentos precários, o financiamento de imóveis usados,

a locação social pública e privada, assistência técnica para a melhoria habitacional e

o  apoio  à  autogestão  na  produção  de  moradias.  Havia  uma  perspectiva  de

integração entre o direito à moradia e à cidade e, portanto, da política habitacional

com a política  urbana,  sendo o controle  do uso do solo  um elemento  essencial

(BRASIL,  Ministério  das  Cidades,  2004).  Contudo,  o  PlanHab  nunca  recebeu

subsídios  significativos  e,  para  além  da  criação  da  estrutura  institucional  para

habitação de interesse social30,  nunca saiu do papel (ROLNIK, 2015). A partir  do

lançamento do PMCMV, os repasses destinados à provisão habitacional ao Fundo

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), fonte de recursos da política de

habitação de interesse social atrelada ao PlanHab, foram encerrados (CARDOSO;

ARAGÃO, 2013). 

O desenvolvimento do PlanHab se deu a partir de uma série de críticas ao

BNH, que foram desconsideradas na formulação do PMCMV. Desde sua concepção,

este programa articulou duas contradições fundamentais,  a primeira foi  ter  como

objetivos da política o enfrentamento ao déficit habitacional e o estímulo à economia,

combinação que já havia se demostrado desastrosa no BNH. A segunda foi priorizar

o primeiro objetivo antes citado, colocando o setor privado como o principal agente

da produção habitacional. Estas opções implicaram no abandono da noção de déficit

habitacional qualitativo presente no PlanHab, e a volta ao déficit  quantitativo que

30 A estrutura era composta do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), do
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e seu respectivo conselho gestor. Ao
contrário da proposta inicial, o FNHIS foi instituído como um fundo orçamentário, ou seja, sujeito a
contingenciamento de despesas (ROLNIK, 2015). 
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havia norteado a política durante o BNH (CARDOSO; ARAGÃO, 2013). A criação do

PMCMV  acabou,  portanto,  encerrando  a  frágil  construção  de  uma  política

habitacional diversificada, que vinha sendo desenhada desde 2003, e que procurava

dialogar  com  as  especificidades  dos  locais  e  se  submeter  ao  controle  social

(ROLNIK, 2015).

Ao  analisar  o  desenho  institucional  e  a  implementação  do  PMCMV,  a

literatura especializada identificou problemas que podem ser sintetizados em oito

pontos:

[...]  (i)  a  falta  e  articulação  do  programa  com  a  política  urbana;  (ii)  a
ausência  de  instrumentos  para  enfrentar  a  questão  fundiária;  (iii)  os
problemas  de  localização  dos  novos  empreendimentos;  (iv)  excessivo
privilégio  concedido  ao  setor  privado;  (v)  a  grande  escala  dos
empreendimentos;  (vi)  a  baixa  qualidade  arquitetônica  e  construtiva  dos
empreendimentos;  (vii)  a  descontinuidade  do  programa  em  relação  ao
SNHIS e a perda de controle social sobre a sua implementação […] (viii) as
desigualdades  na  distribuição  dos  recursos  como  fruto  do  modelo
institucional adotado (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p.44). 

O privilégio  dado ao setor  privado implicou na definição da rentabilidade

como  principal  critério  para  orientar  as  empresas  na  elaboração  dos  projetos  e

definição da localização dos empreendimentos. Salvo os relacionados ao modelo

institucional,  os  problemas  identificados  pela  crítica  têm  estrita  relação  com  a

escolha desse modelo de política. Assim, para a política de habitação de interesse

social,  o  paradigma de  política  expresso  no  PMCMV resultou  na  construção  de

megaempreendimentos  padronizados  e  implantados  em  frentes  de  expansão

urbana, ou em periferias consolidadas (ROLNIK, 2015). Entre os empreendimentos

Faixa  1,  predominaram conjuntos  habitacionais  monofuncionais,  que impediam o

uso das habitações e do entorno para usos complementares ao residencial, ou para

atividades geradoras de renda (RUFINO, 2015). 

O PMCMV foi utilizado também como instrumento para reassentamento de

famílias removidas de favelas, que residiam em áreas de risco ou em áreas afetadas

pela execução de grandes projetos urbanos (ROLNIK, 2015). Com a incorporação

do PMCMV à segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na

modalidade Urbanização de Assentamentos Precários (UAP), em 2011, a produção
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habitacional  para  atender  populações  de  favelas  passou  a  ser  desenvolvida  no

âmbito  do  PMCMV.  Em  diversos  casos,  como  nos  processos  de  remoções

viabilizados pela execução do PAC UAP e do PMCMV em Curitiba (NUNES DA

SILVA; VASCO; TEXEIRA, 2018), famílias foram deslocadas de regiões centrais ou

intermediárias da cidade para a periferia (CARDOSO; DENALDI, 2018)

Conforme Rolnik (2015), não há dúvida que o PMCMV conseguiu atingir, por

meio da política de subsídios à Faixa 1, uma população historicamente excluída das

políticas  habitacionais  de  nível  federal.  Contudo,  o  programa  repetiu  o  modelo

anteriormente praticado pelo BNH, de inserção da população de baixa renda em

regiões periféricas, de acesso precário à serviços e equipamentos urbanos. Ao não

articular  a  política  habitacional  à  urbana,  apesar  do  alto  investimento  público,  o

programa  aprofundou  a  segregação  socioespacial,  que  historicamente  marca  a

produção das cidades brasileiras (ROLNIK, 2015). 

O  PMCMV  repetiu  a  lógica  setorial  de  política  pública  que  tem  sido

historicamente priorizada na intervenção estatal para o enfrentamento da questão

habitacional  no  Brasil,  interrompendo  os  debates  abertos  para  a  formulação  do

PlanHab. Conforme apresentado, a questão da moradia foi  formulada a partir  da

noção de que o acesso à um imóvel seria o suficiente para resolver o problema, sem

articulação do acesso à habitação ao acesso à cidade urbanizada. Nesse sentido, a

opção por este paradigma desconsiderou as condições necessárias à vida cotidiana

das mulheres beneficiários(as), conforme se aprofunda em seguida.

3.2  O PMCMV E A VIDA COTIDIANA DAS MULHERES

No  segundo  capítulo  deste  trabalho  discutiu-se  como  o  Estado,  ao  não

considerar  as  relações  desiguais  de  gênero  no  desenvolvimento  de  políticas

urbanas, acaba atuando no sentido de aprofundar a desigualdade entre homens e

mulheres.  O  PMCMV  reconheceu  as  desigualdades  de  gênero  ao  eleger  as

mulheres  chefes  de  família  como  beneficiárias  prioritárias,  mas  conforme  será

examinado, esse aspecto não foi suficiente para garantir a moradia digna para essas

mulheres.  Assim,  no  presente  tópico,  pretende-se  aprofundar  a  reflexão  com  o
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objetivo de verificar como as relações sociais de gênero atravessam a formulação e

execução do programa. 

Como  anteriormente  discutido,  o  PMCMV  tem  como  característica

fundamental a provisão habitacional pela construção de imóveis novos. A tipologia

habitacional destes imóveis,  assim como durante o BNH, teve como referência a

família nuclear moderna “típica”, composta pelo pai-provedor, a mulher-dona de casa

e os filhos e filhas (DUCCI, 2008). 

Existe uma estreita relação entre a ideologia da casa própria e a família

moderna “típica”, tomada como modelo cultural e socialmente legítimo. Analisando o

papel da casa para a família operária brasileira no início da década de 1980, Klaas

Woortmann (2018) identificou que as trabalhadoras e os trabalhadores percebiam a

casa como a dimensão material da família. A casa era requisito da existência de uma

família, uma vez que era o lócus de realização do grupo doméstico. Conforme o

autor,  “O  princípio  cultural  da  família  nuclear  relaciona-se  estreitamente  com  o

conceito de privacidade – ele exige um espaço privado, a casa, onde a família se

“realiza”” (WOORTMANN,  2018, p. 121). O pai-provedor era reconhecido, naquele

contexto, como o responsável pela família e pela casa (WOORTMANN, 2018).

Uma vez que o pai/marido é socialmente reconhecido como o responsável

pela  casa,  os  homens  eram  costumeiramente  definidos  como  os  beneficiários

titulares  das  políticas  habitacionais,  até  o  estabelecimento  da  preferência  da

titularidade feminina, em 2005. Nesse sentido, a política da titularidade feminina é

reconhecida  como  uma  importante  ação  afirmativa,  capaz  de  contribuir  para  o

enfrentamento  da  desigualdade  entre  homens  e  mulheres.  Esse  avanço  tem  o

potencial  de, em alguma medida,  reconfigurar as relações sociais de gênero, ao

estabelecer que a mulher também é um sujeito potencialmente proprietário (LIMA,

2012).

Em se tratando de uma política pública, a preferência de titularidade também

tem capacidade de dar visibilidade a outras demandas femininas frente ao Estado,

notadamente às relacionadas ao direito à moradia e à cidade. Assim, a mulher passa

a ser reconhecida como sujeito político por si mesma e pelo Estado, tendo a sua

cidadania ampliada e fortalecida (LIMA, 2012).
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Por  fim,  a  titularidade garante  importante  proteção material  às  mulheres,

uma vez que desloca a segurança jurídica da posse da tutela de membro masculino

da família. Sendo a mulher a beneficiária titular, ela e sua família deixam de ter o

direito à moradia afetado pelo abandono ou a venda do imóvel pelo companheiro,

não são mais ameaçadas de serem expulsas do espaço doméstico (SILVA, 2015), e

passam a ter um instrumento de barganha e proteção em relações conjugais, como

evidencia  o  relato  de  moradoras  do  conjunto  habitacional  Nova  Vida,

empreendimento Faixa 1 do PMCMV localizado em Petrolina-PE: 

Aqui para mim é tudo, porque meu sonho era ter uma casa sabe, para dizer
assim “aqui é a minha e acabou”, eu digo pra ele quando a gente briga,
mando ele ir embora, eu digo “pode ir que a casa é minha”, e já foi um
bocado  aqui,  um bocado  já  botaram os  maridos  para  correr  (BARROS,
2016, p. 110)

A dimensão material da casa própria assume outro grau de relevância para

as mulheres,  considerando a relação entre a mulher  e o espaço de moradia,  já

discutida no segundo capítulo. Via de regra, quando a mulher de baixa renda tem

acesso  à  casa  própria,  utiliza  o  imóvel  para  fins  de  moradia  própria,  o

compreendendo como um ponto de segurança e estabilidade para si e sua família.

Nesse sentido, a preferência de titularidade feminina pode ser entendida como um

fator que favorece o cumprimento da função social da propriedade (MEYLAN, 2019).

Muitas beneficiárias Faixa 1 do PMCMV consideram o acesso ao programa

como uma conquista fruto de suas lutas por moradia. A realização do sonho da casa

própria afasta os sentimentos de insegurança, medo e desamparo relacionados à

pressão de não saber se conseguiriam pagar o aluguel, morar de favor na casa de

parentes,  ou  estar  constantemente  sujeita  a  despejos  em  áreas  de  ocupação

irregular.  Elas  sabem que  se  não fossem contempladas no programa isso  seria

impossível,  mas  não  entendem isso  como um fator  de  desmerecimento  de  sua

conquista (COIMBRA, 2018; BARROS, 2016).

O  atendimento  dessas  mulheres  pelo  PMCMV  só  foi  possível  pelo

estabelecimento de subsídios para a Faixa 1, mas mesmo considerando a baixa

prestação pelo imóvel nessa faixa, o compromisso de arcar com o financiamento e
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outras despesas do imóvel também representaram um problema, dependendo da

renda familiar e das condições de trabalho. As famílias de menor renda, beneficiadas

nos empreendimentos produzidos  pela Faixa 1, possuem rendimentos tão baixos

e/ou  instáveis  que  eles  acabam  comprometidos  com  despesas  de  primeira

necessidade,  tais  como alimentação e  transporte  (SILVA,  2015).  À  prestação do

imóvel somam-se as taxas condominiais dos conjuntos habitacionais verticais, que

essas mesmas famílias tem grande dificuldade de manter em dia. Esse quadro é

agravado quando se considera que em muitos empreendimentos não se aplicam as

taxas  sociais  de  água/esgoto  e  luz,  apesar  dos  beneficiários/as  atenderem  os

critérios para sua concessão (RUFINO, 2015). Cabe destacar que em favelas, por

exemplo, é comum que os moradores não tenham despesas com água e luz, pois as

mesmas são obtidas também de maneira informal, de modo que as novas despesas

com  estes  serviços,  derivadas  do  acesso  à  moradia  por  meio  do  PMCMV,  se

tornaram novas demandas para o orçamento familiar. 

Investigando o Residencial Vila Mariana, conjunto de apartamentos Faixa 1

localizado no Tatuquara, em Curitiba, Viviane  Santos (2017)  constatou que a taxa

condominial  é  também um fator  de tensão na sociabilidade do empreendimento.

Moradores relataram que o valor do condomínio era quase quatro vezes maior que a

prestação dos apartamentos, e apontaram a contradição de gastos tão altos serem

exigidos numa política habitacional desenhada para atender a população de baixa

renda. Além disso, a pesquisadora identificou que o atraso nas taxas condominiais,

utilizadas para a manutenção e melhoria dos espaços coletivos, produz uma leitura

negativa dos inadimplentes por parte do conjunto de moradores do condomínio, que

impacta nas relações de vizinhança (SANTOS, 2017). 

Como  apresentado  no  segundo  capítulo,  a  renda  feminina  é

expressivamente  menor  que  a  masculina.  Além  disso,  as  mulheres  estão  mais

sujeitas ao desemprego e são mais propensas a integrar o mercado informal de

trabalho. Combinando os marcadores de gênero e raça, a precariedade do trabalho

afeta  de  forma ainda  mais  profunda  as  mulheres  negras.  Dessa  forma,  famílias

beneficiárias que têm mulheres como principal ou única fonte de renda possuem
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maior dificuldade em fazer frente às prestações e taxas vinculadas ao acesso da

habitação produzida pelo PMCMV.

Nesse sentido, o paradigma de política habitacional que se analisa nesta

pesquisa não considerou a demanda de seus beneficiários/as por emprego e renda.

A localização dos empreendimentos Faixa 1 do PMCMV, via de regra em periferias

precárias ou em novas frentes de expansão urbana, é caracterizada também pela

ausência  ou  insuficiência  de  ofertas  de  emprego.  Além  disso,  a  maioria  dos

conjuntos  habitacionais  não  permite  usos  complementareis  ao  residencial,

impedindo ou dificultando o desenvolvimento de atividades de geração de renda nas

casas ou apartamentos (RUFINO, 2015). O uso monofuncional afeta sobretudo às

mulheres, que precisando combinar atividades de geração de renda com o trabalho

de cuidado, acabam utilizando a casa para os dois fins. 

Se  essas  circunstancias  afetam às mulheres  chefes  de  família  de  modo

geral,  são  especialmente  graves  quando  elas  fazem  parte  de  famílias

monoparentais. Ao traçar o perfil  das mulheres neste arranjo familiar,  na fila e já

beneficiadas pela política de habitação de interesse social  do PMCMV em Ponta

Grossa-PR, Rafaella Oliveira (2016) constatou que elas possuíam um baixo nível de

escolaridade e renda, correspondente a pouco mais que um salário mínimo. A autora

identificou a escassez de tempo e recursos materiais dessas mulheres, uma vez que

a maioria das famílias estudadas eram compostas exclusivamente por elas e seus

filhos e que, dessa forma, todo trabalho gerador de renda e de cuidado cabia às

chefes de família (OLIVEIRA, 2016). 

No capítulo anterior também se discutiu como a configuração espacial das

cidades é constituída pela divisão sexual do trabalho. Assim, as políticas urbanas, ao

incorporarem a lógica patriarcal  que destina  o trabalho reprodutivo às  mulheres,

assumem o espaço doméstico como o local deste trabalho, e o consideram inferior

ao  trabalho  produtivo,  aprofundando  a  desigualdade  de  gênero  e  a  segregação

socioespacial. Diversas características do modelo de política habitacional expresso

no PMCMV evidenciam que ele parte dessa lógica patriarcal. 

O  programa  adota  a  família  nuclear  moderna  “típica”  como  padrão  de

referência. Isso se traduziu em projetos arquitetônicos que não dialogaram com o
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perfil  das  famílias  de  baixa  renda  brasileiras  no  século  XXI,  comumente

caracterizado  por  domicílios  compostos  por  pessoas  de  graus  de  parentescos

diversos (BARROS, 2020).

Em pesquisa sobre as mulheres moradoras do conjunto habitacional Nova

Vida, empreendimento Faixa 1 do PMCMV localizado em Petrolina-PE, Tainã Barros

(2016) identificou a incapacidade da tipologia padrão do programa de atender às

especificidades das diferentes configurações familiares que encontrou no conjunto31.

Essas famílias,  com suas diferentes particularidades e demandas, precisaram se

adaptar  ao  projeto  arquitetônico  padrão  do  programa,  gerando  a  utilização  de

cômodos para fins diferentes, ou por mais pessoas do que o projetado. Em famílias

mais extensas, era comum que pais, filhos e outros parentes dividissem o mesmo

quarto,  além  da  utilização  da  sala  como  dormitório.  Esse  era  um  dos  maiores

desconfortos  expressos  pelas  mulheres  entrevistadas  naquele  empreendimento

(BARROS,  2016).  Tâmara  Coimbra  (2018),  ao  investigar  mulheres  beneficiárias

Faixa  1  do  PMCMV em Timon-MA,  também apontou  a  inadequação  do  padrão

arquitetônico  das  casas  e  apartamentos,  especialmente  para  famílias  extensas,

como um dos principais problemas do programa, igualmente reconhecido pelo corpo

técnico da prefeitura daquele município, entrevistado pela pesquisadora.

O PMCMV assumiu, portanto, a lógica dicotômica homem–produção-espaço

público e mulher–reprodução-espaço privado, além de partir do falso pressuposto de

que as atividades reprodutivas se realizam apenas no espaço doméstico. Exemplos

disso  são  as  tipologias  padrão  das  casas  e  apartamentos  e  a  constituição  de

condomínios Faixa 1 monofuncionais.

Além  dos  aspectos  destacados,  a  ausência  ou  insuficiência  de

equipamentos e serviços públicos nos conjuntos habitacionais e suas proximidades,

sobretudo na primeira fase do programa, marcam a ausência de preocupação com o

trabalho de cuidado desenvolvido no espaço público e realizado sobretudo pelas

mulheres.  No  conjunto  Vila  Nova,  em  Petrolina,  as  principais  reclamações  das

31 A maioria das moradoras entrevistas por Tainã Barros (2016) faziam parte de um núcleo familiar
tradicional, tendo o homem como responsável pelo domicílio e principal provedor. Ainda assim,
haviam muitas  outras  composições  familiares  no conjunto  Nova  Vida.  “Era  comum encontrar
mulheres com filhos de relacionamentos anteriores, assim como famílias compostas por avós,
netos, noras e outros” (BARROS, 2016, p. 98). 
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beneficiárias foram a respeito da precariedade do transporte público e da ausência

de escolas próximas do conjunto habitacional. Para as mães, a manutenção das

crianças na escola cumpre um duplo papel: organiza suas rotinas e de suas famílias

e garante o acesso à renda por meio do programa Bolsa Família, que estabelece a

permanência  escolar  dos  filhos/as  como  um  critério  de  atendimento  às  famílias

(BARROS, 2016). 

A localização periférica dos conjuntos habitacionais desconsidera o tempo

entre  deslocamento  e  realização  das  atividades  para  que  a  mesma  pessoa

desempenhe o trabalho de cuidado e o trabalho gerador de renda, aconteçam eles

no espaço público ou no privado. Dessa forma, se a localização é um fator que

dificulta o acesso ao emprego e à renda para os beneficiários de forma geral,  o

prejuízo para as mulheres é muito maior, considerando a dupla jornada de trabalho

que realizam e os deslocamentos que tal condição lhes impõe.

Esses aspectos derivam de uma característica fundamental do paradigma de

política habitacional que aqui se discute, qual seja, a ausência de sua articulação

com a  política  urbana.  Ao  desconsiderar  a  casa  no  contexto  da  cidade,  não  é

possível a tal modelo incorporar ao desenho institucional das políticas habitacionais

preocupações relacionadas ao desenvolvimento de atividades de cuidado no espaço

público,  majoritariamente  realizadas  por  mulheres,  nem  os  tempos  e  a  forma

complexa  dos  deslocamentos  entre  locais  na  cidade  e  no  entorno  à  habitação,

necessários à execução do trabalho produtivo e reprodutivo pelas mulheres. 

Além  disso,  o  desenho  e  a  execução  da  política  evidenciam  que  os

instrumentos voltados às mulheres buscam antes atender à família do que a elas

próprias. O estabelecimento da mulher chefe de família como beneficiária prioritária

no PMCMV 2 se relaciona ao papel da mulher como responsável pelo domicílio,

portanto no contexto familiar, como a figura que garante proteção social aos demais

membros familiares (PACHECO, 2013). A mulher é considerada na sua posição de

cuidadora da família, papel que lhe cabe na divisão sexual do trabalho, mas não

efetivamente como cidadã que tem direito à moradia digna. O comentário de 2015

da então presidenta Dilma Rousseff, a respeito do impacto do redirecionamento da

política no aumento de mulheres proprietárias de imóveis Faixa 1, exemplifica bem
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tal questão: “No caso das famílias de mais baixa renda, que são a maioria, temos

até agora 89% das mulheres como proprietárias, porque o Minha Casa, Minha Vida

tem o objetivo  de reforçar  a  estrutura  da família”  (PORTAL BRASIL,  2015  apud

SILVA, 2015. p. 69).

De  mesma  forma,  a  preferência  de  titularidade  foi  atrelada  ao  papel  da

mulher  como  responsável  pelo  cuidado  dos  filhos  e  filhas.  A  lei  do  PMCMV

estabeleceu que a titularidade do imóvel ficaria com a mulher em caso de divórcio,

separação  ou  fim  da  união  estável.  Contudo,  caso  o  casal  tivesse  filhos,  essa

previsão  seria  afastada  se  a  guarda  integral  deles  fosse  concedida  ao  homem

(SILVA, 2015). A vinculação entre a titularidade feminina e o papel de gestora do lar

é  verificada  também  na  execução  da  política  habitacional.  Em  pesquisa  que

dedicou-se a refletir  acerca desse aspecto em Fortaleza-CE, Denise Lima (2012)

constatou  que  os  técnicos  e  técnicas  que  gerenciaram  a  política  no  município

entendiam que a mulher deveria ser a titular do imóvel em função da segurança da

família.

Utilizando o gênero enquanto categoria de análise e o reconhecendo como

elemento  constitutivo  das relações sociais  (SCOTT,  1995),  constata-se,  portanto,

que as normas destinadas às beneficiárias foram apenas a expressão mais óbvia de

como as  relações  de  gênero  se  expressaram no  PMCMV.  Para  além delas,  as

relações desiguais de gênero marcaram de forma transversal o programa, desde o

paradigma de política habitacional ao qual era vinculado, até a sua execução.  

Em síntese, o desenho institucional do PMCMV incorporou elementos que,

na  dinâmica  real  das  relações  sociais  de  gênero,  podem  contribuir  para  o

enfrentamento das desigualdades entre homens e mulheres. Contudo, o fez sem

subverter um paradigma de política habitacional alicerçado na dicotomia patriarcal

homem  -  trabalho  produtivo  -  espaço  público  e  mulher  -  trabalho  reprodutivo  -

espaço privado,  que desvinculou a casa da cidade em que ela  está inserida.  O

próprio paradigma redunda em critérios de avaliação da política habitacional que não

conseguem  identificar  em  que  medida  os  instrumentos  voltados  às  mulheres

mudaram a dinâmica das suas vidas cotidianas.
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A  questão  da  moradia,  à  luz  desse  paradigma,  encontra  como  única

resposta  a  casa própria  e  nova,  implicando também na restrição da questão ao

espaço da casa, desarticulado da cidade que a cerca. Dessa forma, o modelo do

programa  não  incluiu  em  sua  formulação  as  demandas  da  vida  cotidiana  das

mulheres, que acontecem na articulação entre a cidade e a casa, entre o trabalho

gerador  de  renda e o de cuidado.  Além disso,  o  estabelecimento  de uma única

solução habitacional  afastou outras alternativas que poderiam atender  melhor  as

demandas da vida cotidiana das mulheres beneficiárias. Afinal, é preciso considerar

que mesmo as mulheres de baixa renda têm cotidianos distintos, que variam de

acordo com renda, relações de trabalho, composição familiar, idade, raça, etc.

A partir  destas considerações e do referencial  teórico já apresentado,  no

próximo capítulo são analisados dados socioespaciais que evidenciam o processo

de territorialização da desigualdade de gênero no Município de Curitiba.
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4 A TERRITORIALIZAÇÃO DA DESIGUALDADE DE GÊNERO NO MUNICÍPIO DE
CURITIBA

As reflexões do segundo capítulo permitem afirmar que a moradia é o lugar

a partir do qual a mulher acessa à cidade, sendo, portanto, um elemento central para

a análise da territorialização da desigualdade de gênero. Considerando os objetivos

da  presente  Dissertação,  neste  capítulo,  a  territorialização  da  desigualdade  de

gênero  no  Município  de  Curitiba  é  caracterizada  e  analisada.  Conforme  já

apresentado, assim como as relações de gênero não se dão de forma apartada de

outras  relações  sociais,  especialmente  as  de  classe  e  raça,  seu  processo  de

territorialização também é com elas articulado.

É importante destacar  ainda que as mulheres residentes no município são

um  grupo  heterogêneo.  Fatores  como  renda,  raça,  idade,  composição  familiar,

relações  de  trabalho  e  local  de  moradia,  dentre  outros,  implicam  em  distintos

espaços vividos para mulheres, que reproduzem suas vidas a partir de condições

materiais diferentes. Desta forma, destaca-se que são múltiplas as perspectivas a

partir das quais é possível refletir a respeito da territorialização da desigualdade de

gênero.

Nesse sentido, optou-se por tomar como referência as mulheres chefes de

família, com renda familiar até três salários mínimos, que constituem o perfil definido

como beneficiário(a) prioritário(a) pela Faixa 1 do PMCMV, conforme já destacado.

Além desse aspecto, trata-se de um setor da população feminina que comumente

vive em regiões da cidade precarizadas, tem a população negra sobrerrepresentada,

em comparação com os dados municipais, e acumula uma série de fatores que lhes

limitam o acesso ao direito à cidade urbanizada e à moradia digna.

No primeiro tópico do capítulo, as mulheres responsáveis por domicílio em

Curitiba são caracterizadas por meio da apresentação e análise de dados sobre

renda,  raça,  local  de  moradia  e  outras  informações,  que  visam identificar  como

vivem as mulheres que atendem os critérios de beneficiárias prioritárias do PMCMV.

No  segundo  tópico,  são  analisados  os  bairros  onde  foram  executados
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empreendimentos Faixa 1 do PMCMV em Curitiba, com destaque para informações

que permitiram identificar em que condições se dá a vida cotidiana das mulheres

beneficiárias do programa. 

4.1 QUEM SÃO, ONDE E COMO VIVEM AS MULHERES CURITIBANAS CHEFES 

DE DOMICÍLIO?

Curitiba, a capital do Estado do Paraná, é a oitava cidade mais populosa do

país (AMORIM, 2020), com população estimada para 2020 em 1.948.626 pessoas

(IGBE, 2020). O Censo de 2010 mostrou que a cidade é majoritariamente feminina e

branca.  As  mulheres  representavam  52,33%  dos  habitantes  do  município  e  os

homens 47,67%. Os brancos e brancas são 78,77% da população,  enquanto os

negros e negras são 19,72% dos habitantes (sendo 2,82% pretos e 16,9% pardos).

(SIDRA, [ca 2010]a).

Localizada no sul do país, a cidade possuía em 2010, ano do último Censo,

um altíssimo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,823 (PNUD; FJP; IPEA,

[2018?]),  taxa de escolarização de pessoas entre 6 e 14 anos de 97,6% e 253

estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS. Em 2018, a média salarial entre os

trabalhadores formais equivalia a 4 salários mínimos (IGBE, 2020).

Os  excelentes  índices  gerais  do  município,  somados  à  estratégia  de

marketing em torno do mito da cidade modelo em planejamento urbano (SÁNCHEZ

GARCÍA, 1997),  mascaram, no entanto, suas desigualdades sócio-territoriais.  Em

2010 o Índice de Gini32 de Curitiba era de 0,55. A renda per capita naquele ano era

R$ 1.581,04, aproximadamente três salários mínimos (PNUD; FJP; IPEA, 2018?).

Mais de um quarto da população curitibana (26,9%) tinha renda mensal de até meio

salário mínimo (IGBE, 2020) e 4,96% renda superior a dez salários mínimos (SIDRA,

[ca  2010]e).  Esses  dados  evidenciam,  portanto,  a  existência  de  desigualdades

importantes entre a população curitibana.

Quando se compara dados de regiões específicas com o IDH e o Índice de

Gini,  a  distância entre  a Curitiba pobre e a Curitiba rica torna as desigualdades

32 Instrumento que mede a desigualdade de renda em uma escala de zero (total igualdade) a um
(completa desigualdade).
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territoriais ainda mais explícitas. Dados de 2019 apontaram que na Vila 29 de Março,

localizada no Bairro  São Miguel,  na Regional  CIC,  metade dos moradores eram

negros, sendo 14,7% pretos e 35,5% pardos. Aproximadamente metade dos adultos

(46,6%)  não  completou  o  ensino  fundamental  e  36,8% dos  moradores  estavam

desempregados  ou  desalentados.  Entre  os  desalentados,  20,8%  deixaram  de

procurar emprego porque estavam doentes ou tinham alguma deficiência, e 34% por

conta dos trabalhos domésticos e cuidado com os filhos. A renda per capita entre as

pessoas que trabalhavam na comunidade era de R$ 916,0133, e o mesmo dado para

o Município de Curitiba naquele ano era de R$ 3.599,00 (ROCHA; FRIGO; LIMA;

BANDOCH, 2019).

Contudo, a efetiva compreensão das desigualdades sócio-territoriais passa

por identificar os lugares que as relações sociais de classe, raça e gênero destinam

aos diferentes grupos populacionais dentro do município, e quais as condições para

a  produção  e  reprodução  da  vida  nesses  locais.  Considerando  os  objetivos  da

dissertação, serão iluminados dados que contribuam para a entendimento de como

essas relações conformam o cotidiano das mulheres chefes de família em Curitiba.

Conforme pode ser observado na Figura 2, em Curitiba no ano de 2010, a

maior parte dos bairros tinha até 2% de mulheres responsáveis pelo domicílio. Dos

75  bairros,  só  16  possuíam  índice  maior  de  domicílios  particulares  de

responsabilidade feminina (FIGURA 2). 

33 Em 2019, o salário mínimo nominal era R$ 998,00 e o salário mínimo necessário, calculado a partir do
preço  da  cesta  básica  de  alimentos,  variou  entre  R$  3.927,73  e  R$4.385,75   O  salário  mínimo
necessário é calculado a partir da definição constitucional de salário mínimo, que estabelece que este
deve ser o suficiente para atender as necessidades vitais básicas do(a) trabalhador(a) e de sua família
com moradia, saúde, lazer vestuário, higiene, transporte e previdência social (DIEESE, 2021).



82

FIGURA 2 - PORCENTAGEM DE MULHERES RESPONSÁVEIS POR DOMICÍLIOS SEGUNDO

BAIRROS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE MULHERES RESPONSÁVEIS POR DOMICÍLIO NO

MUNICÍPIO DE CURITIBA – 2010

 

FONTE: Adaptado de SIDRA ([ca 2010]d).
 ELABORAÇÃO: Maria Eduarda Duda
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Além disso, apenas três bairros tinham porcentagens mais significativas do

total  de  domicílios  com  mulheres  responsáveis:  Cajuru  (5,12%),  Sítio  Cercado

(5,67%) e Cidade Industrial de Curitiba (8,92%) (SIDRA [ca 2010]d). Ainda assim,

tais taxas poderiam ser explicadas pelo fato destes bairros serem populosos. No

Sítio  Cercado  e  na  Cidade  Industrial  de  Curitiba  a  porcentagem  de  mulheres

responsáveis  pelo  domicílio  era  inferior  a  porcentagem  da  população  curitibana

residente  nestes  bairros,  respectivamente  6,59%  e  9,86%.  Já  no  Cajuru,  a

porcentagem  de  mulheres  responsáveis  pelo  domicílio  era  praticamente  igual  a

porcentagem de habitantes de Curitiba moradores deste bairro (5,49%) (TABELA 1).

TABELA 1 - POPULAÇÃO RESIDENTE SEGUNDO BAIRROS EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO TOTAL

NO MUNICÍPIO DE CURITIBA

Bairros População Porcentagem
Curitiba 1.751.907 100

Batel 10.878 0,62
Jardim Social 5.698 0,33
Mossunguê 9.664 0,55
Bacacheri 23.734 1,35
Centro 37.283 2,13
Portão 42.662 2,44
Boa Vista 31.052 1,77
Fanny 8.415 0,48
Fazendinha 28.074 1,60
Tarumã 8.072 0,46
Boqueirão 73.178 4,18
Botiatuvinha 12.876 0,73
Capão Raso 36.065 2,06
Parolin 11.554 0,66
Santa Cândida 32.808 1,87
Cajuru 96.200 5,49
Caximba 2.522 0,14
Cidade Industrial de Curitiba 172.669 9,86
Ganchinho 11.178 0,64
Sítio Cercado 115.525 6,59
Tatuquara 52.279 2,98

FONTE: Adaptada de SIDRA ([ca 2010]b).

O perfil dessas mulheres chefes de domicílios variava significativamente, de

acordo  com a  localização  da  sua  residência  no  território.  Com relação  à  renda

(TABELA  2),  os bairros situados no extremo sul  -  Caximba (32,24%), Ganchinho

(25,04%) e  Tatuquara  (22,78%) -  tinham os  índices  mais  elevados de  mulheres
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responsáveis  pelo  domicílio  com renda  até  meio  salário  mínimo.  A exceção  do

Capão  Raso  (7,57%),  todos  os  bairros  localizados  no  sul  de  Curitiba  tinham

porcentagem de mulheres responsáveis pelo domicílio com renda até meio salário

mínimo maiores à porcentagem do mesmo perfil populacional no município: são eles

Sítio Cercado (15,20%), Cidade Industrial de Curitiba (13,54%), Boqueirão (9,99%) e

Fazendinha (10,32%). Cabe ainda destacar os altos índices identificados no Parolin

(20,25%), Cajuru (14,69%), Santa Cândida (10,88%) e Botiatuvinha (9,60%).

TABELA 2 - MULHERES RESPONSÁVEIS POR DOMICÍLIOS SEGUNDO FAIXA DE RENDA E 

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA – 2010

Bairros Sem
rendimentos

(%)

Até ½ SM (%) Mais de ½ a
3 SM (%)

Mais de 3 a
10 SM (%)

Mais de 10
SM (%)

Curitiba 3,36 9,23 63,17 20,95 3,29
Batel 15,63 0,33 18,29 43,84 21,92
Jardim Social 3,64 2,69 31,65 42,26 13,77
Mossunguê 2,82 4,23 40,00 40,00 12,96
Bacacheri 1,51 2,02 50,74 40,00 5,73
Centro 8,24 1,42 39,78 42,00 42,00
Portão 3,57 3,29 52,33 37,03 3,77
Boa Vista 1,41 4,50 65,65 25,81 2,62
Fanny 2,85 6,06 70,23 19,61 1,25
Fazendinha 1,82 10,32 75,01 12,63 0,17
Tarumã 2,49 4,55 48,70 37,99 6,28
Boqueirão 3,98 9,99 71,75 13,73 0,55
Botiatuvinha 3,89 9,60 73,51 12,05 0,94
Capão Raso 2,21 7,57 73,52 16,09 0,61
Parolin 1,98 20,25 56,50 18,83 2,14
Santa Cândida 2,47 10,88 71,73 14,18 0,74
Cajuru 3,23 14,69 72,10 9,54 0,43
Caximba 3,29 32,24 61,84 2,63 0,00
Cidade Industrial
de Curitiba

2,90 13,54 77,20 6,19 0,16

Ganchinho 3,26 25,04 69,24 2,38 0,08
Sítio Cercado 2,67 15,20 77,82 4,24 0,07
Tatuquara 3,34 22,78 72,29 1,54 0,05
FONTE: Adaptado de SIDRA ([ca 2010]d)

Os mesmos  bairros,  com exceção  do  Caximba  e  Parolin,  apresentavam

índices  acima do  Município  na  faixa  com renda  maior  que  meio  a  três  salários

mínimos. Além destes, Boa Vista, Fanny e Capão Raso tinham índices superiores ao

municipal na mesma faixa de renda. É notável como a região sul concentrava a
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maior parte das mulheres responsáveis por domicílio com renda até três salários

mínimos. É o caso da imensa maioria das mulheres chefes de família no Caximba

(94,08%),  Tatuquara  (95,07%),  Ganchinho  (94,28%)  e  Sítio  Cercado  (93,02%)

(FIGURA 3).

FIGURA 3 - RENDA DAS MULHERES RESPONSÁVEIS POR DOMICÍLIOS NO MUNICÍPIO DE

CURITIBA SEGUNDO BAIRROS – 2010

FONTE: Adaptado de SIDRA ([ca 2010]d).
 ELABORAÇÃO: Maria Eduarda Duda
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Sete dos oito bairros em que a taxa de mulheres negras era superior à taxa

municipal estão na região sul da cidade: Ganchinho (38,71%), Tatuquara (35,31%),

Sítio Cercado (29,47%), Caximba (28,29%), Cidade Industrial de Curitiba (27,34%),

Fazendinha (24,26%) e Boqueirão (18,80%). O Cajuru (27,40%), no leste, também

tinha índice superior  (FIGURA 4).

Com relação à raça, existe uma correlação entre o nível de precariedade dos

bairros e a porcentagem de mulheres negras responsáveis pelo domicílio (TABELA

3).  Nenhum  bairro  nas  duas  faixas  de  menor  precariedade  chegava  a  10% de

mulheres negras entre as responsáveis, sendo que o índice municipal de mulheres

negras chefes de família era de 18,17%. Por outro lado, em todos os bairros na faixa

de maior precariedade, as mulheres negras eram mais de 27% das responsáveis.

As mulheres brancas eram a maioria das responsáveis pelo domicílio, um

resultado derivado da preponderância da população branca entre os habitantes de

Curitiba.  É  notável  mesmo assim sua  sobrerrepresentação  nos  bairros  de  baixa

precariedade,  que  também concentravam os  maiores  índices  de  renda  entre  as

mulheres responsáveis pelo domicílio. Em quase todos os bairros a parcela mais

significativa da soma expressa na coluna “outras raças” eram as mulheres amarelas,

salvo no Caximba, onde as mulheres indígenas eram 2,63% (SIDRA [ca 2010]d).

No segundo capítulo,  enfatizou-se como a responsabilidade pelo trabalho

reprodutivo e de cuidado é um elemento determinante na relação da mulher com o

território.  Desta  maneira,  caracterizar  o  espaço  vivido  das  mulheres  chefes  de

família  exige  que se  observe também os membros familiares  mais  dependentes

desse cuidado: as crianças e os idosos.
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FIGURA 4 - RAÇA DAS MULHERES RESPONSÁVEIS POR DOMICÍLIOS NO MUNICÍPIO DE

CURITIBA SEGUNDO BAIRROS – 2010

FONTE: Adaptado de SIDRA ([ca 2010]d).
 ELABORAÇÃO: Maria Eduarda Duda
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TABELA 3 - RAÇA DAS MULHERES RESPONSÁVEIS POR DOMICÍLIOS EM CURITIBA POR 

BAIRRO EM PORCENTAGEM

Bairros Pretas e Pardas Brancas Outras raças
Curitiba 18,17 79,91 1,72

Batel 3,53 94,36 2,11
Jardim Social 3,80 92,09 1,11
Mossunguê 9,20 88,83 1,97
Bacacheri 8,75 88,69 2,56
Centro 8,88 86,24 4,27
Portão 9,77 88,11 2,12
Boa Vista 13,90 84,28 1,82
Fanny 13,10 85,65 1,25
Fazendinha 24,26 75,01 0,73
Tarumã 12,66 84,42 2,92
Boqueirão 18,80 80,08 1,11
Botiatuvinha 13,12 86,19 3,15
Capão Raso 15,28 83,73 0,99
Parolin 26,11 72,71 1,19
Santa Cândida 12,60 86,30 1,11
Cajuru 27,40 71,22 1,39
Caximba 28,29 68,42 3,29
Cidade Industrial de 
Curitiba

27,34 71,64 1,03

Ganchinho 38,71 60,73 0,56
Sítio Cercado 29,49 69,43 1,07
Tatuquara 35,51 63,90 0,59

FONTE: Adaptado de SIDRA ([ca 2010]d)
NOTA: Em função da baixa taxa de mulheres amarelas e indígenas, elas foram agrupadas em ‘'outras
raças’’.

A maioria  dos  bairros  curitibanos  concentrava  até  2%  da  população  na

primeira infância, com idade entre zero e seis anos (FIGURA 5).  Apenas três bairros

eram residência de mais de 6% deste setor populacional: Cajuru (6,12%), Cidade

Industrial de Curitiba (11,32%) e Sítio Cercado (7,90%) (SIDRA, [ca 2010]c). Cabe

destacar  que  são  os  mesmos  bairros  que  tinham  as  maiores  porcentagens  de

mulheres responsáveis pelo domicílio. Pode-se inferir  que as mulheres chefes de

família domiciliadas em bairros com mais crianças estão submetidas a uma maior

carga de trabalho reprodutivo,  uma vez que nesta faixa etária  existe  uma maior

dependência para a realização de atividades básicas de cuidado como comer, se

vestir, tomar banho, etc. Além disso, a qualidade e quantidade dos estímulos dados

na  primeira  infância  são  fundamentais  para  o  desenvolvimento  do  cérebro  e
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capacidades de aprendizado das crianças até seis anos de idade (MACEDO, [ca

2010]).

FIGURA 5 -  CRIANÇAS ATÉ SEIS ANOS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA SEGUNDO BAIRROS –

2010

FONTE: Adaptado de SIDRA ([ca 2010]c).
ELABORAÇÃO: Maria Eduarda Duda
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Assim como no caso das crianças, a maior parte dos bairros era residência

de até 2% da população com sessenta anos ou mais. Contudo, a população idosa

era mais concentrada que a infantil, uma vez que 14 bairros eram domicílio de 2,1%

a 4% da população nesta faixa etária. Somente três bairros eram habitados por mais

de  4%  dos  idosos  curitibanos:  Água  Verde  (4,49%),  Cajuru  (4,87%)  e  Cidade

Industrial de Curitiba (6,39%) (SIDRA, [ca 2010]c).

Ao contrário da distribuição das mulheres responsáveis pelo domicílio e das

crianças  pelo  território,  os  bairros  com  maiores  concentrações  de  idosos  são

bastante distintos entre si (FIGURA 6). Enquanto o Água Verde está na faixa 5, de

menor  precariedade,  na  escala  construída  por  Bittencourt  (2017),  o  Cajuru  e  a

Cidade Industrial de Curitiba estão na faixa 1, de maior precariedade. Isso significa

que o trabalho reprodutivo gerado pelo cuidado com os idosos é distinto. A maior

renda  da  população  do  Água  Verde  (BITTENCOURT,  2017)  lhes  confere  mais

acesso  a  trabalhos  de  cuidado  pagos,  portanto,  permitindo  que  as  famílias,

notadamente as mulheres, dividam a carga de trabalho gerada pelo cuidado com os

idosos. Maior renda também significa melhores condições de saúde e uma velhice

mais  independente,  com menos  doenças  ou  condições  que  demandem cuidado

(GEIB, 2012). Ademais, maior acesso a equipamentos e serviços públicos implica

em deslocamentos menores para utilizá-los, e consequentemente menos trabalho. 

Por outro lado, no Cajuru e na Cidade Industrial  de Curitiba,  bairros que

também concentravam índices relativamente altos de mulheres responsáveis pelo

domicílio,  podemos inferir  que o trabalho de cuidado com os idosos é assumido

principalmente pelas mulheres da família, uma vez que a renda média nestes bairros

é  baixa  (BITTENCOURT,  2017).  Além disso,  as  condições  de  precariedade  dos

bairros implicam em uma carga de trabalho maior no cuidado com idosos, que em

função  de  sua  situação  socioeconômica  e  localização  territorial  possuem  maior

número de comorbidades e menor condições de acesso a equipamentos e serviços

públicos de saúde (GEIB, 2012).
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FIGURA 6 -  IDOSOS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA SEGUNDO BAIRROS – 2010

FONTE: Adaptado de SIDRA ([ca 2010]c).
ELABORAÇÃO: Maria Eduarda Duda

ARAUCÂRIA 

• Elll)reendimentos MCMV - Faixa 1 

População idosa por bairro 

até 2% 

2.1% a 4% 

4,1% a 6,39% 

'°porcentagem feita em relação ao total 
de idosos no município 

FAZENDA RIO GRANDE 

COLOMBO 

SÃO JOSÊ DOS PINHAIS 

Oatum SIRGAS 20001 Projeção: 

2.5 O 2.5 

Convenções Cartográficas 

Rodovias 

Linha Verde 

Ferrovias 

Hidrografia 



92

As  mulheres  responsáveis  por  domicílios  são  um  grupo  bastante

heterogêneo. Nas regiões próximas ao centro da cidade residem as responsáveis

pelo domicílio com maiores rendas e brancas. Suas famílias vivem em regiões com

boa  disponibilidade  de  infraestrutura  urbana,  acesso  qualificado  ao  transporte

coletivo  e  outros  serviços  públicos,  e  em domicílios  com condições  internas  de

habitação adequadas. Já na região sul, especialmente os bairros do extremo sul,

moram as responsáveis de baixa renda, com mais filhos na primeira infância, que

residem com suas famílias em locais marcados pela precariedade de infraestrutura,

do acesso ao transporte coletivo e demais serviços públicos, e em domicílios com

baixos índices de habitabilidade, o que lhes impõe uma carga maior de trabalho

reprodutivo  e  de  cuidado  e  condições  mais  precárias  de  moradia.  Ainda  que  a

maioria dessas mulheres seja branca, nessa região estão concentradas as negras

responsáveis por  domicílios.  O mesmo perfil  se repete no Cajuru,  bairro  de alta

precariedade na região leste de Curitiba (FIGURA 7).

Cabe destacar ainda a desigualdade interna expressa nos dados sobre o

Parolin,  onde  “coexistem  habitações  de  alto  padrão  e  moradias  em  situação

extremamente precária, sendo a maioria na Vila Parolin” (BITTENCOURT, 2017, p.

27). Esse bairro caracteriza-se também por um elevado índice de mulheres negras

com renda até meio salário mínimo, e por possuir taxas relativamente altas, ainda

que não superiores às municipais, de mulheres responsáveis nas faixas de renda de

três a dez e mais de dez salários mínimos.

Outro aspecto importante é o acesso diferencial ao transporte coletivo entre

os bairros analisados. A dinâmica do mercado imobiliário de Curitiba e a regulação

urbanística implementada no município implicaram em que os bairros diretamente

atendidos pelo Sistema Expresso ou BRT (Bus Rapid Transit)34 fossem ocupados

pela população de renda mais elevada (LIMA; NUNES DA SILVA; TEIXEIRA, 2018).

34 O Sistema Expresso ou BRT (Bus Rapid Transit)  é o principal  eixo do sistema de transporte
coletivo de Curitiba, executado em vias de destinação específicas denominadas Eixos Estruturais,
nas quais estão posicionados a maioria dos terminais que fazem a conexão entre as linhas de
transporte e distribuem os fluxos de passageiros no território. Os Eixos Estruturais, que foram
implantados  gradativamente  a  partir  da  década  de  1970,  conformam  o  Setor  Estrutural,  e
integram um dos elementos estruturadores do ordenamento territorial de Curitiba (LIMA; NUNES
DA SILVA; TEIXEIRA, 2018)
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FIGURA 7 -  RENDA E RAÇA DAS MULHERES RESPONSÁVEIS POR DOMICÍLIOS NO MUNICÍPIO

DE CURITIBA SEGUNDO BAIRROS - 2010

FONTE: Adaptado de SIDRA ([ca 2010]d).
ELABORAÇÃO: Maria Eduarda Duda
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Por outro lado, a COHAB-CT historicamente produziu moradia popular na

periferia da cidade, sobretudo nas regiões sul e oeste, fora do Setor Estrutural. Os

empreendimentos vinculados ao PMCMV seguiram o mesmo padrão. A partir destas

características, existe uma incongruência entre a localização dos eixos principais do

Sistema  BRT  e  a  localização  residencial  dos  usuários  cativos  do  sistema  de

transporte coletivo - a população de baixa renda -, que vive sobretudo nas regiões

periféricas (LIMA; NUNES DA SILVA; TEIXEIRA, 2018).

Para que se possa caracterizar quem são, onde e como vivem as mulheres

chefes de domicílio em Curitiba, considerando os dados apresentados, não se pode

formular  uma  única  resposta,  uma  vez  que  se  trata  de  um  grupo  social  muito

diversificado.  Destacam-se  dois  perfis  opostos  de  mulheres  responsáveis  pelo

domicílio  em Curitiba.  As que vivem em bairros de baixa precariedade possuem

maior  renda,  são  brancas  e  moram  em  regiões  bem  servidas  por  serviços,

equipamentos e infraestrutura urbana. Na maioria das vezes, elas têm poucos filhos

pequenos,  e  se  dedicam  menos  que  as  mulheres  de  baixa  renda  ao  trabalho

reprodutivo,  uma  vez  que  tem  mais  acesso  a  eletrodomésticos,  compram  mais

alimentos prontos e pré-preparados e conseguem pagar para que outras mulheres

realizem parte do trabalho doméstico em suas casas.

Já a maioria das responsáveis por domicílio com baixa renda vive em bairros

com  maiores  índices  de  precariedade  e  acesso  mais  restrito  à  serviços  e

equipamentos públicos. Essas mulheres precisam percorrer distâncias maiores para

acessar os serviços de saúde e educação públicos, dos quais não apenas a chefe

depende, como os filhos pequenos e os idosos sob sua responsabilidade. Esse perfil

de mulher responsável tem mais filhos de até seis anos, portanto, uma família maior

que depende de sua renda. É possível inferir que ela se locomove mais a pé e por

transporte público, se comparada ao primeiro perfil. Não obstante, seu acesso ao

sistema de transporte coletivo é dificultado, uma vez que a maioria destas mulheres

vive  em regiões  não  diretamente  atendidas  pelo  Sistema  BRT e,  portanto,  têm

maiores tempos de deslocamento para chegar ao seu local de trabalho, ou na área

central  e  nos  subcentros,  que  concentram  o  comércio  e  o  serviço  de  bairro  e
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especializado. Ainda que a maioria das mulheres deste perfil seja branca, a maior

parte  das  responsáveis  por  domicílio  negras  tem  essas  características.  Este  é

também o perfil da mulher que atende aos critérios de preferência do PMCMV.

4.2 AS CONDIÇÕES DE VIDA NOS BAIRROS DOS EMPREENDIMENTOS FAIXA 1

Elementos  diferentes  da  territorialização  da  desigualdade  de  gênero  são

captáveis a depender da escala de análise. Na seção anterior foram apresentados

dados que permitiram iluminar  esse processo em escala municipal,  por  meio da

comparação entre os bairros. No presente tópico é desenvolvida uma análise das

condições dos bairros que receberam empreendimentos Faixa 1 do PMCMV, a partir

de dados que permitem maior aproximação do nível privado e da vida cotidiana das

mulheres chefes de família beneficiárias do programa. Para tanto, foram adotados

os  critérios  utilizados  por  Bittencourt  (2017)  na  composição  do  índice  geral  de

precariedade dos bairros (condição dos domicílios, serviços públicos, infraestrutura

urbana e transporte público coletivo)35, aos quais foram agregados a existência de

equipamentos  públicos  de  saúde,  educação,  assistência  social  e  lazer  nesses

bairros.

De acordo com Erika Ferreira (2019), os empreendimentos da Faixa 1 foram

executados  em cinco  bairros  no  Município  de  Curitiba,  como indicado  no  mapa

(FIGURA 8). Três deles na região sul - Ganchinho, Sítio Cercado e Tatuquara -, um

no norte  -  Santa  Cândida -  e  o  último próximo à  região  central  -  Parolin  -.  Na

classificação de Bittencourt (2017), todos são bairros considerados precários, sendo

os da região sul classificados como de alta precariedade.

35 Bittencourt (2017) também adota a renda da população como um critério na composição de seu
índice geral de precariedade. Considerando que já se tratou especificamente da renda das mulheres
responsáveis pelo domicílio no tópico anterior,  não se discute aqui a classificação com relação à
renda criada pela autora.
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FIGURA 8 -  BAIRROS E LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS FAIXA 1 – PMCMV NO

MUNICÍPIO DE CURITIBA

FONTE: Adaptado de FERREIRA (2019)
ELABORAÇÃO: Maria Eduarda Duda
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O  Parolin  é  o  bairro  mais  central  com  empreendimentos  executados,

localizado na Regional Portão. Com 11.554 habitantes e 4.034 domicílios em 2010,

sua população equivalia à 0,66% da municipal.  As mulheres eram a maioria dos

moradores (51,89%), assim como a população branca (71,19%). Os negros e negras

estavam sobrerrepresentados entre os moradores, compondo 27,4% da população

do bairro, enquanto correspondiam a apenas 19,64% dos moradores de Curitiba. O

índice  de  jovens  era  mais  alto  que  o  municipal,  observando-se  que  23,67% da

população do bairro  tinha até 14 anos,  faixa de idade de 19,98% da população

curitibana. O mesmo acontecia entre os idosos, que eram 9,02% no Parolin e 7,55%

em Curitiba (WONS, 2015b).

O bairro é também caracterizado por índices de violência muito superiores

aos municipais. Em 2010, foram registrados 138,48 homicídios e 147,14 ocorrências

violentas (homicídios, suicídios, confronto com a polícia, latrocínio e lesão corporal

sem morte) por 100 mil habitantes no Parolin. Em Curitiba os mesmos índices foram

42,81 e 52,06 por 100 mil habitantes, respectivamente (WONS, 2015b).

Com relação aos equipamentos públicos municipais,  o Parolin conta com

uma escola municipal, dois CMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil), um CEI

(Centro de Educação Infantil - creche conveniada), um CRAS (Centro de Referência

de  Assistência  Social),  uma  Academia  ao  ar  livre  e  um  Armazém  da  Família36

(WONS,  2015b;  IPPUC,  2019).  As  áreas  verdes  de  lazer  do  bairro  são  três

jardinetes, um núcleo ambiental e duas praças (WONS, 2015b).

O Parolin está na faixa 2, a segunda mais precária, em todos os índices

de precariedade aqui  analisados:  Bittencourt  (2017)  identificou que 20,4% dos

domicílios  do  bairro  eram precários  e  apenas  48,1% contavam com banheiro

interno de uso exclusivo. Aproximadamente um quarto dos domicílios não tinha

acesso  à  rede  de  água  (23,3%),  à  coleta  de  lixo  (23%)  e  aos  serviços  da

distribuidora  de  energia  elétrica  (23,2%).  Ainda,  36,9%  dos  domicílios  não

estavam conectados à rede de esgoto. A iluminação pública estava disponível em

60,5% dos domicílios, a pavimentação em 61,5% e as calçadas em 45,4%. Trata-

36 Equipamento vinculado ao programa de segurança alimentar e nutricional de Curitiba, que oferece
alimentos e produtos de primeira necessidade a preços em média 30% abaixo do mercado para
famílias com renda bruta de até 5 salários mínimos (CURITIBA, Prefeitura Municipal [2020?]e).
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se,  portanto,  de um bairro  no qual  a  locomoção a  pé é  dificultada.  O Parolin

estava na rota de 16 linhas de ônibus e tem 22,1 pontos por quilometro quadrado.

O  intervalo  médio  de  espera  por  ônibus  em  dias  úteis  era  de  28,4  minutos

(BITTENCOURT,  2017).  O  deslocamento  por  transporte  público  até  a  Praça

Tiradentes,  marco  zero  do  Município  de  Curitiba  localizado  no  bairro  Centro,

demora  de  16  a  19  minutos,  a  depender  da  linha  utilizada,  e  não  demanda

baldeação (GOOGLE, 2020b)37.

O Santa Cândida está situado no noroeste de Curitiba, na divisa com os

municípios  de Almirante Tamandaré e Colombo,  e  integra  a  Regional  Boa Vista.

Segundo dados do Censo de 2010, o bairro tinha 32.808 habitantes, ou 1,87% dos

moradores  de  Curitiba.  Assim  como  a  cidade,  a  maioria  de  sua  população  era

branca (77,33%) e feminina (52,30%). O Santa Cândida tinha índices populacionais

muito  próximos  aos  municipais  no  que  se  refere  ao  sexo,  raça,  taxa  de  jovens

(21,12%) e idosos (6,28%). (WONS, 2015c).

Trata-se  também  de  um  bairro  pouco  violento.  Em  2010  os  índices  de

homicídio  (21,34)  e  ocorrências  violentas  (21,34)  por  100  mil  habitantes  foram

significativamente menores que os municipais.  O bairro conta com cinco escolas

municipais, quatro CMEIs, dois CEIs, um Armazém da Família, duas Academias ao

ar livre e três Unidades de Saúde38(US) (WONS, 2015c; IPPUC, 2019). As áreas

verdes de lazer são sete: seis praças e um eixo de animação (WONS, 2015c).

Os índices específicos de precariedade do bairro são os melhores entre os

que receberam empreendimentos Faixa 1 do PMCMV. O Santa Cândida está na

faixa 4, segunda menos precária, nos critérios condição de domicílios e condição de

serviços públicos. Apenas 5,8% dos domicílios eram precários e 5,5% tinham mais

de seis moradores, e 93,5% das residências tinham banheiro interno exclusivo à

habitação. Entre os serviços públicos analisados, apenas a rede de esgoto possuia

baixa cobertura, atendendo 59,3% dos domicílios. A rede de água, a distribuição de

37 As durações de descolamento entre os bairros e a Praça Tiradentes foram consultadas no Google
Maps, serviço de pesquisa e visualização de mapas do Google, com partidas previstas às 7 horas da
segunda-feira do dia 07 de junho de 2021. Utilizou-se os empreendimentos como pontos de referência nos
bairros.
38 Serviço de saúde voltado à atenção primária dos usuários (CURITIBA, Secretaria Municipal de
Saúde [2020?])
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energia  elétrica  e  a  coleta  de  lixo  estavam  disponíveis  para  mais  de  90% dos

domicílios (BITTENCOURT, 2017).

Já nos critérios condição de infraestrutura e condição do transporte público,

o  bairro  está  na  faixa  3,  de  precariedade  intermediária.  As  calçadas  estavam

presentes em apenas 32,4% dos domicílios, dificultando o deslocamento a pé pelo

bairro. O Santa Cândida era atravessado por 18 linhas de ônibus, um número baixo

considerando  que  um dos  terminais  mais  importantes  da  cidade  está  localizado

nesse bairro, e possuía 22,8 pontos por quilômetro quadrado. O intervalo médio de

tempo de  espera  por  ônibus  em dias  úteis  era  de  23  minutos  (BITTENCOURT,

2017).  A  viagem  de  ônibus  até  a  Praça  Tiradentes,  no  Centro,  demora

aproximadamente uma hora e demanda de duas a três baldeações, dependendo da

linha utilizada (GOOGLE, 2020c).

Cabe destacar que se trata de um bairro grande e heterogêneo, com áreas

periféricas e empobrecidas nos limites entre o bairro e os municípios metropolitanos,

e  áreas mais  próximas do centro  da  cidade,  habitadas por  população de  maior

renda, situadas no Setor Estrutural ou em suas proximidades. Como fica evidente na

Figura 8, os empreendimentos Faixa 1 foram construídos justamente na divisa entre

o Santa Cândida e o Município de Almirante Tamandaré. 

O Tatuquara,  um dos bairros da Regional  Pinheirinho,  situa-se no sul  do

Município e faz divisa com o Município de Araucária. Sua população no último Censo

era  de  52.780 pessoas,  correspondendo  a  3,01% dos habitantes  de Curitiba.  O

bairro também tinha uma população majoritariamente branca (65,05%) e feminina

(50,56%). Assim como no Parolin, a população negra do Tatuquara (34,46%) era

relativamente maior que a municipal. Os jovens até 14 anos eram mais de um quarto

dos moradores (28,6%),  enquanto a população idosa apenas 2,9%, índice muito

inferior ao municipal. Comparado à Curitiba, o Tatuquara era um bairro de população

nova  e  com  altíssimos  índices  de  violência.  A  taxa  de  homicídios  (106,10)  e

ocorrências violentas (115,57) por 100 mil habitantes era a segunda pior entre os

bairros com empreendimentos Faixa 1 (WONS, 2015e).

O bairro  conta  com os  seguintes  equipamentos públicos  municipais:  dez

escolas municipais, doze CMEIs, três CEIs, cinco US, dois Armazéns da Família,
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cinco  CRAS,  duas  Academias  ao  ar  livre,  um  CAPS  (Centro  de  Atendimento

Psicossocial), um Centro de Atividade Física (CAFI), um Clube de Esporte e Lazer

(CEL),  um Clube da Gente39,  uma Rua da Cidadania40,  uma Unidade de Pronto

Atendimento41 (UPA) e um Liceu de Ofício42.  O bairro possui ainda dois eixos de

animação, seis jardines e nove praças (WONS, 2015e; IPPUC, 2019).

O  único  indicador  de  precariedade  específico  com  bons  resultados  no

Tatuquara é o de condição de serviços públicos, classificado na faixa 4, segunda de

menor precariedade. Mais de 80% dos domicílios tinham acesso à rede de água,

aos serviços da distribuidora de energia elétrica e à coleta de lixo, e 76,3% deles

estavam conectados à rede de esgoto.  Os demais indicadores estão na faixa 2,

segunda de maior precariedade. A taxa de domicílios precários era de 15,5%, ainda

que 82,5% dos domicílios possuíssem banheiro de uso interno e exclusivo. Com

relação à condição de infraestrutura, o bairro possuía alta taxa de iluminação pública

(72,6%), relativamente baixa de pavimentação (52,2%) e bastante baixa de calçadas

(11,9%). Apesar de se tratar de um bairro bem iluminado, a ausência de calçadas

também dificulta o deslocamento a pé. O Tatuquara tinha 29,9 pontos de ônibus por

quilômetro  quadrado  e  seus  moradores  eram  atendidos  por  quinze  linhas  de

transporte coletivo. O intervalo médio de espera por ônibus em dias úteis era de 30

minutos (BITTENCOURT, 2017). O deslocamento por transporte público até a Praça

Tiradentes demora entre uma 1 hora e 14 minutos e 1 hora e 19 minutos, e demanda

uma troca de ônibus no Terminal Pinheirinho ou no Terminal CIC, a depender da

linha utilizada (GOOGLE, 2020e).

O Sítio Cercado, localizado na Regional Bairro Novo, era um dos bairros

mais  populosos  de  Curitiba,  com  115.525  habitantes  segundo  o  Censo  2010,

correspondendo a 6,6% da população municipal. Também era um bairro de maioria

39 Equipamento público municipal que oferece aulas de atividades esportivas (CURITIBA, Prefeitura
Municipal, [2020?]b).
40 Nas Ruas da Cidadania "são ofertados os serviços de infraestrutura urbana, ambiental, econômica
e de caráter social” (CURITIBA, Prefeitura Municipal, [2020?]c).
41 Equipamento municipal de atendimento médico de urgência e emergência (CURITIBA, Prefeitura
Municipal, [2020?]g). 
42 Equipamento  vinculado  à  Fundação  de  Ação  Social  (FAS),  que  oferece  cursos  gratuitos  de
qualificação profissional para pessoas a partir dos 14 anos, com prioridade para a população em
situação de vulnerabilidade e risco social (CURITIBA, Fundação de Ação Social (FAS) [2020?]b).
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branca (69,39%) e feminina (51,41%), com sobrerrepresentação da população negra

(29,84%). Tratava-se de um bairro jovem, com 24,10% da população composta por

pessoas com idade até 14 anos, e apenas 4,13% acima dos 65 anos. Seus índices

de violência são superiores aos municipais, observando-se em 2010 uma taxa de

homicídios de 53,67 por 100 mil habitantes e de ocorrências violentas 62,32 por 100

mil habitantes (WONS, 2015d).

O bairro  conta  com dezesseis  escolas  municipais,  nove US,  um hospital

municipal, uma UPA, um Armazém da Família, vinte e quatro CMEIs, um CEI, três

CRAS, dezoito Academias ao ar livre, três CELs, um Clube da Gente, uma Rua da

Cidadania e dois Liceus de Ofício. Outros equipamentos públicos no bairro são: um

Sacolão  da  Família43;  um  Centro  Municipal  de  Atendimento  Educacional

Especializado (CMAEE)44,  um Centro de Referência Especializado de Assistência

Social (CREAS)45 e um Restaurante Popular46. É o bairro com mais áreas verdes de

lazer  entre  os  que  receberam empreendimentos  do  PMCMV,  contando  com um

bosque, um eixo de animação, cinco jardines e vinte e seis praças (WONS, 2015d;

IPPUC, 2019).

No  que  se  refere  aos  índices  de  precariedade,  o  Sítio  Cercado  tem

resultados próximos ao do Santa Cândida. A condição de infraestrutura do bairro

está na faixa 4, com mais de 85% dos domicílios com acesso à distribuidora de

energia elétrica, às redes de água e esgoto e à coleta de lixo. Os demais critérios

estão  classificados  na  faixa  3,  de  precariedade  intermediária.  Os  domicílios

precários do bairro eram 10,6% do total, 88,6% tinham acesso à canalização interna

e 6,6% das residências era habitada por mais de seis moradores, segundo melhor

índice  entre  os  bairros  com  empreendimentos  Faixa  1.  No  que  se  refere  à

43 Nos Sacolões da Família frutas e hortaliças podem ser adquiridas por qualquer pessoa a preços
pelo menos 40% abaixo do mercado (CURITIBA, Prefeitura Municipal, [2020?]f).
44 "O CMAEE é um centro de avaliação pedagógica e atendimento educacional especializado em
reeducação  visual,  reeducação  auditiva  e  estimulação,  com  pedagogas  e  psicopedagogas"
(CURITIBA, Prefeitura Municipal, [2020?]a).
45 Nos CREAS são atendidas pessoas em situação de risco social, violação de direitos e/ou que
sofreram algum tipo de violência doméstica (CURITIBA, Fundação de Ação Social (FAS) [2020?]a).
46 Equipamento  vinculado  à  política  de  segurança  alimentar  e  nutricional  que  serve  refeições
completas por R$ 3,00 (CURITIBA, Prefeitura Municipal, [2020?]d).
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infraestrutura,  84% dos domicílios eram atendidos por  iluminação pública,  86,3%

estavam em lugares pavimentados e 55,4% possuíam calçadas. Apesar da taxa de

calçadas  estar  longe  de  ser  o  suficiente  para  garantir  condições  adequadas  de

locomoção a pé, ainda é o melhor índice entre os cinco bairros analisados. O Sítio

Cercado também era o bairro com melhor condição de transporte público entre os

com empreendimentos  Faixa  1,  sendo  atendido  por  26  linhas  e  possuindo  38,4

pontos de ônibus por quilometro quadrado. O intervalo médio de espera por ônibus

em dias úteis era de 24 minutos (BITTENCOURT, 2017). A viagem do Sítio Cercado

à  Praça  Tiradentes  pelo  modal  ônibus  demora  aproximadamente  uma  hora e

demanda duas a três baldeações, dependendo da linha utilizada (GOOGLE, 2020d).

O Ganchinho, situado na divisa com o Município de São José dos Pinhais,

também fica na Regional Bairro Novo, e em 2010 tinha 11.178 habitantes, ou 0,64%

da  população  curitibana.  Como  nos  demais  bairros  analisados  e  no  próprio

município,  sua  população  era  majoritariamente  feminina  (50,62%)  e  branca  (61,

43%). O seu percentual  de população negra (38%) era o maior entre os bairros

analisados e bastante superior ao municipal. O perfil de sua população era jovem,

característica comum aos bairros analisados na região sul. Aproximadamente 30%

de  seus  habitantes  tinha  até  14  anos  e  apenas  3,33% eram  idosos.  Em 2010

praticamente todos os domicílios particulares eram casas, havendo apenas quatro

domicílios  (0,12%)  em  apartamento.  Trata-se  do  bairro  mais  violento  entre  os

analisados: em 2010 foram registrados 143,14 homicídios por 100 mil habitantes, a

totalidade das ocorrências violentas (WONS, 2015a).

O Ganchinho conta com os seguintes equipamentos públicos municipais:

uma escola municipal, quatro CMEIs, uma US, um CRAS, duas Academias ao ar

livre, um Armazém da Família e um Sacolão da Família. O bairro possui apenas um

parque e uma praça (WONS, 2015a; IPPUC, 2019).

Os índices de precariedade do Ganchinho também são os piores entre os

bairros  analisados:  as  condições  de  domicílios,  serviços  públicos  e  transporte

coletivo foram classificadas na faixa 2, e a condição de infraestrutura na faixa 1, de

alta precariedade. A porcentagem de domicílios precários era de 31,1%, sendo que
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apenas  67%  contavam  com  canalização  interna.  Pouco  mais  da  metade  dos

domicílios (56%) tinha acesso à rede de esgoto. Os outros serviços têm índices um

pouco melhores: a rede de água atendia 64,7% dos domicílios, a distribuição de

energia elétrica atendia 66,9%, e a coleta de lixo, 67,1% (BITTENCOURT, 2017). As

condições de infraestrutura do bairro são muito precárias, observando-se taxas de

iluminação e pavimentação de 32,7% e 19%, respectivamente. Apenas 1,2% dos

domicílios possuíam calçadas e 4 linhas de ônibus atendiam o bairro, que tinha 3,5

pontos por quilômetro quadrado. O intervalo médio de espera por ônibus era de 25,5

minutos  em  dias  úteis  (BITTENCOURT,  2017).  O  tempo  de  deslocamento  do

Ganchinho à Praça Tiradentes via ônibus é entre 1 hora e 8 minutos e 1 hora e 14

minutos, demandando de uma a duas baldeações, a depender das linhas utilizadas

(GOOGLE,  2020a).  As  condições  de  locomoção,  tanto  a  pé  quanto  utilizando

transporte público, são as piores entre os bairros com empreendimentos Faixa 1.

A exceção do Santa Cândida, os bairros analisados neste tópico apresentam

uma série de características em comum: concentram índices de população negra e

população  jovem  mais  altos  que  os  municipais  e  possuem  altos  índices  de

precariedade e de violência. 

Como explicitado na Tabela 2, a maioria das mulheres responsáveis pelo

domicílio nestes bairros possui renda até três salários mínimos. Com relação aos

serviços e equipamentos municipais  disponíveis,  não  se conseguiu obter  junto à

Prefeitura de Curitiba dados referentes às capacidades de atendimento e à demanda

efetiva da população dos bairros. Sem essas informações, não é possível verificar

se a estrutura existente é suficiente para o atendimento à população. 

Salvo  o  Parolin,  os  bairros  que receberam empreendimentos  Faixa  1 do

PMCMV são distantes do Centro, e próximos do limite entre Curitiba e os municípios

metropolitanos.  Kelly  Vasco (2018)  e  Érika  Ferreira  (2019)  demostraram como a

execução dos empreendimentos Faixa 1 em Curitiba e RMC reproduziram o padrão

de  produção  de  habitação  de  interesse  social  em  regiões  periféricas,  com

infraestrutura  urbana  ausente  ou  insuficiente,  e  promoveram  a  abertura  ou

intensificação de novas frentes de expansão urbana.
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Ao  analisar  o  Programa  de  Regularização  Fundiária  em  Áreas  de

Preservação  Permanente  (PMRF-APPS)  e  o  Plano  Municipal  de  Habitação  e

Habitação de Interesse Social (PMHHIS) do Município de Curitiba, que definiram a

remoção e o reassentamento das famílias residentes em áreas de risco, articulados

à execução do PMCMV Faixa 1, Vasco (2018) identificou a reprodução do modelo de

provisão habitacional para a população de baixa renda em áreas periféricas. Um dos

principais instrumentos urbanísticos para viabilizar esse processo foi a delimitação

dos  Setores  Especiais  de  Habitação  de  Interesse  Social  (SEHIS),  definidos  no

PMHHIS,  localizados  principalmente  no Sul  de  Curitiba  –  como já  demonstrado,

uma região marcada pelo acesso precário à equipamentos e serviços públicos – ,

em áreas periféricas, nas margens da mancha de ocupação urbana. Com relação à

aquisição de terras para o reassentamento de famílias que viviam em Áreas de

Preservação  Permanente  (APP),  o  documento  do  PMRF-APPS  explicitamente

afirmou que as áreas seriam adquiridas na periferia da cidade, em função do menor

preço dos imóveis (VASCO, 2018).

A inserção de empreendimentos Faixa 1 do PMCMV em áreas periféricas e

não  urbanizadas  no  Município  de  Curitiba  se  deu  em função:  i)  da  escolha  de

terrenos  em áreas com o preço  da  terra  baixo;  ii)  da  localização  majoritária  de

SEHIS em áreas de expansão urbana; iii) da demanda de terrenos maiores para a

construção de megaempreendimentos, raros em regiões de ocupação consolidada

e; iv) da carência de exigências sobre as áreas de construção dos empreendimentos

na Fase 1 do programa, quando a maioria dos empreendimentos na Faixa 1 foram

contratados em Curitiba (FERREIRA, 2019, p. 170).

É  importante  ressaltar  que  os  bairros  analisados  são  marcados  por

relevantes  heterogeneidades  internas,  que  a  análise  dos  dados  na  escala  do

bairro  não  consegue  evidenciar.  A  investigação  considerando  a  escala  dos

empreendimentos,  a  partir  da  perspectiva  das  mulheres  chefes  de  família

beneficiárias  do  Faixa  1,  apresentada  no  capítulo  seguinte,  é  essencial  para

explicitar as desigualdades no interior dos bairros e determinar as condições de

vida dessas mulheres.
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5  O  PMCMV  FAIXA 1  E  A VIDA COTIDIANA DAS  MULHERES  CHEFES  DE
FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS

Nos  capítulos  anteriores  discutiu-se  sobre  o  paradigma  que  orientou  o

PMCMV e como se deu a territorialização da desigualdade de gênero em Curitiba,

nas escalas do município e dos bairros com empreendimentos PMCMV – Faixa 1. 

A partir  desses  elementos,  alicerçando-se  no  referencial  teórico  também

apresentado,  este  capítulo  avalia  a  incorporação  da  perspectiva  de  gênero  na

execução do PMCMV – Faixa 1 em Curitiba, e analisa as repercussões do Programa

na vida cotidiana das mulheres chefes de família beneficiárias.

A revisão de literatura permitiu concluir que o espaço vivido, a relação com a

casa e a cidade, bem como a vida cotidiana das mulheres, são condicionados não

só pelas relações de gênero, mas também por relações sociais de classe e raça, e

características  como  idade,  renda,  escolaridade,  composição  familiar,  etc.

Considerando  esta  perspectiva  interssecional,  no  primeiro  tópico  do  presente

capítulo são tecidas considerações sobre os empreendimentos Faixa 1 do PMCMV

no Município e, no segundo tópico, as beneficiárias chefes de família de Curitiba são

caracterizadas, com o objetivo de identificar os elementos comuns e as diferenças

dentro  deste  grupo.  Para  tanto,  foram  utilizados  relatórios  socioeconômicos  de

caracterização familiar do PMCMV, desenvolvidos pela COHAB-CT47 entre 2011 e

2014, para 14 dos 30 empreendimentos Faixa 1 executados em Curitiba, com base

dos dados do CadÚnico  (FIGURA 9). 

A partir destas considerações e caracterização, no terceiro tópico, adentra-

se na vida cotidiana dessas mulheres, tomando por referência as beneficiárias do

empreendimento  Residencial  Parque  Iguaçu  III,  localizado  no  bairro  Ganchinho,

próximo  ao  limite  deste  com o  bairro  Sítio  Cercado,  sendo  ambos  situados  no

extremo  sul  de  Curitiba.  As  entrevistas  com  as  beneficiárias,  cotejadas  com  o

referencial teórico do trabalho, foram utilizadas para a apresentação dos elementos

da vida cotidiana das mulheres beneficiárias na casa e na cidade. Para tanto, se deu

relevância a aspectos do cotidiano dessas mulheres relacionados com suas relações

familiares e de convivência com a vizinhança, tempos de trabalho doméstico e de

47  Órgão responsável pela concepção e execução da política habitacional no Município de Curitiba
(NUNES DA SILVA; VASCO; TEIXEIRA, 2018).
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cuidado, de trabalho remunerado e de lazer, bem como suas avaliações sobre as

repercussões em suas vidas da mudança para o empreendimento. 

Por fim, no quarto e último tópico, questiona-se em que medida a execução

do PMCMV Faixa 1 em Curitiba garantiu o direito à cidade e à moradia das mulheres

chefes de família beneficiárias.

FIGURA 9 - EMPREENDIMENTOS ANALISADOS

 

FONTE:Adaptado de FERREIRA (2019)
ELABORAÇÃO: Maria Eduarda Duda

CAMPO LARGO 

ARAUCÁRIA 

FAZENDA RIO GRANDE 

• Errpreendirnentos MCMV - Fa ixa 1 Convenções Cartográficas 

D Bairros Errprrendirnentos MCMV 
Faixa 1 

Rodovias 

Linha Verde 

Eixos Estruturais 

H+++ Ferrovias 

Hidrografia 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

Oatum SIRGAS 2000 1 Projeção: UTM 22S 

2.5 O 2.5 5 km 

Zonas Estruturais e Centra l 

Parques e Bosques 

APAs 



107

5.1 OS EMPREENDIMENTOS FAIXA 1 DO PMCMV
 

Entre 2009 e 2013 foram contratados 30 empreendimentos PMCMV – Faixa

1 em Curitiba. Apenas um deles, o Residencial Theo Aterino, ainda não se encontra

habitado,  motivo  pelo  qual  foi  desconsiderado48 nesta  dissertação.  Os  29

empreendimentos  restantes  atenderam  4.212  beneficiários  (FERREIRA,  2019),

sendo cerca de 50% deles oriundos de reassentamento de famílias que residiam em

favelas (VASCO, 2018).

No  desenvolvimento  desta  pesquisa  foi  possível  obter  os  relatórios

socioeconômicos de 15 empreendimentos, os quais foram desenvolvidos a partir de

duas metodologias diferentes. O estudo realizado em 2010 para o empreendimento

São Francisco utilizou dados dos cadastros realizados pelas famílias beneficiárias

junto à COHAB-CT. Os demais,  datados entre 2011 e 2014,  tiveram por  base o

CadÚnico das famílias. 

No que se refere aos objetivos desta pesquisa, a diferença mais importante

entre as metodologias é que o relatório do Residencial São Francisco não informa o

sexo do responsável pela unidade familiar, impossibilitando a seleção e comparação

dos dados de homens e mulheres chefes de família. O gênero só é considerado nos

dados  sobre  faixa  etária  e  na  relação  entre  renda  e  escolaridade  de  mulheres

provedoras exclusivas da família (CURITIBA, Companhia de Habitação Popular de

Curitiba (COHAB-CT), 2010).

Os  relatórios  baseados  no  CadÚnico  indicam  o  sexo  dos  titulares.  Tal

característica  abriria  possibilidade,  não concretizada nos estudos da COHAB-CT,

para  a  análise  aprofundada  do  perfil  das  mulheres  chefes  de  família  nos

empreendimentos. Ao contrário, a única segregação apresentada nos relatórios é o

número e porcentagem de homens e mulheres responsáveis pela unidade familiar. 

48 O Residencial Theo Aterino, localizado no Tatuquara, foi contratado em 2013 e teve suas obras
suspensas  em  2016  em  função  da  falência  da  construtora  responsável.  A  retomada  da
construção,  que foi  finalizada em dezembro de 2020,  demandou o aporte  de R$ 562 mil  do
FMHIS. As convocações dos 240 contemplados iniciou em janeiro de 2021 (CURITIBA, Prefeitura
Municipal,  2021b).  A  Prefeitura  de  Curitiba  anunciou  que  espera  entregar  as  chaves  dos
apartamentos aos beneficiários até agosto de 2021 (CURITIBA, Prefeitura Municipal , 2021a). 
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Outra característica importante das avaliações institucionais é que elas não

incorporaram  as  demandas  por  equipamentos  e  serviços  urbanos  derivadas  da

implantação dos empreendimentos nas regiões em que foram executados. Assim,

não é possível definir se os serviços urbanos relacionados ao trabalho de cuidado

próximos aos empreendimentos, especialmente os de saúde e educação, atendem

os beneficiários do PMCMV. Este é um elemento fundamental  para se discutir  o

cotidiano  das  mulheres  beneficiárias,  uma vez  que  a  divisão  sexual  do  trabalho

relega a elas absorver o trabalho reprodutivo que o Estado desempenha de forma

insuficiente ou não realiza (FEDERICI, 2019).

Em  síntese,  os  relatórios  produzidos  pela  COHAB-CT  indicam  a  pouca

relevância  dada  às  condições  de  vida  das  mulheres  chefes  de  família  nos

empreendimentos  Faixa  1  –  PMCMV,  por  parte  dos  executores  da  política

habitacional.  Em consequência  disto,  não existem dados sistematizados sobre  o

tema produzidos por órgãos públicos, tanto na escala dos empreendimentos quanto

na  escala  municipal.  Isto  já  deve  ser  considerado  um aspecto  da  execução  do

PMCMV  –  Faixa  1  em  Curitiba,  uma  vez  que  evidencia  que  o  atendimento

preferencial às mulheres chefes de família se limita ao acesso à titularidade da casa

própria. 

A ausência de dados oficiais sistematizados sobre as mulheres beneficiárias

dificultou  a  territorialização  da  desigualdade  de  gênero  na  escala  dos

empreendimentos. Dessa forma, optou-se por, nos tópicos seguintes, chegar nesta

escala a partir da caracterização das mulheres chefes de família beneficiárias do

Faixa  1  e  de  entrevistas  com  beneficiárias  de  um  único  empreendimento,  o

Residencial Parque Iguaçu III.

5.2  QUEM  SÃO  AS  MULHERES  CHEFES  DE  FAMÍLIA  BENEFICIÁRIAS  DO
PMCMV FAIXA 1 EM CURITIBA? 

Como já destacado, a Faixa 1 do PMCMV estabeleceu as mulheres chefes

de família como beneficiárias prioritárias, por meio de normativas que facilitaram seu

acesso ao programa. Este aspecto do desenho institucional do PMCMV repercutiu

expressivamente  em  sua  execução  no  Município  de  Curitiba.  Os  14
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empreendimentos Faixa 1, cujos relatórios socioeconômicos foram analisados nesta

pesquisa, beneficiaram 2.874 famílias, sendo 86,11% delas chefiadas por mulheres

(TABELA 4). Apesar da ausência de dados sobre os 15 empreendimentos restantes,

a partir da amostra analisada é possível inferir que as mulheres chefes de família

são expressiva maioria entre os beneficiários titulares da Faixa 1 no Município.

TABELA 4 - GÊNERO DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE FAMILIAR NOS EMPREENDIMENTOS 

ANALISADOS – MUNICÍPIO DE CURITIBA

Empreendimentos Mulheres Homens
Boa Esperança I 172 25
Boa Esperança II 172 34
Boa Esperança III 261 45
Caiobá 86 19
Cerâmica 164 25
Novo Bairro I 30 5
Novo Bairro II 48 13
Novo Bairro III 93 15
Novo Bairro IV 93 16
Parque Iguaçu I 342 34
Parque Iguaçu II 297 38
Parque Iguaçu III 552 65
Santa Mônica 41 4
Vila Mariana 128 27

Total 2479 395
Porcentagem (%) 86,11 13,72

FONTE:  CURITIBA,  Companhia  de  Habitação  Popular  de  Curitiba  (COHAB-CT),  2011a,  2011b,
2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f, 2014g, 2014h, 2014i.
ELABORAÇÃO: A autora.

Conforme  também  apresentado,  a  Faixa  1  do  PMCMV  foi  voltada  à

produção de habitação de interesse social,  portanto,  seus beneficiários eram de

baixa renda. No entanto, vale destacar que a população de baixa renda beneficiada

não  é um grupo homogêneo.  A utilização  do  gênero  como categoria  de  análise

permite  evidenciar  diferenças  socioeconômicas  expressivas  entre  os  homens  e

mulheres beneficiados e suas famílias, conforme se apresenta.

Em primeiro lugar, as famílias de chefia feminina atendidas pelo Faixa 1 em

Curitiba eram maiores que as de chefia masculina. Enquanto o tamanho médio das

primeiras era de 3,09 pessoas,  as últimas eram compostas, em média,  por 1,82

pessoas (TABELA 5). 
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TABELA 5 - TAMANHO MÉDIO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PMCMV FAIXA 1 SEGUNDO 

GÊNERO DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE FAMILIAR NOS EMPREENDIMENTOS 

ANALISADOS – MUNICÍPIO DE CURITIBA

Empreendimentos Famílias com responsável
mulher

Famílias com responsável
homem

Boa Esperança I 3,14 1,40
Boa Esperança II 3,22 1,88
Boa Esperança III 1,55 0,20
Caiobá 3,65 2,63
Cerâmica 3,25 1,96
Novo Bairro I 2,93 1,80
Novo Bairro II 3,08 1,46
Novo Bairro III 3,14 1,73
Novo Bairro IV 2,85 1,69
Parque Iguaçu I 3,01 1,88
Parque Iguaçu II 2,80 1,89
Parque Iguaçu III 3,80 1,66
Santa Mônica 3,22 3,00
Vila Mariana 3,59 2,30

Média 3,09 1,82
FONTE:  CURITIBA,  Companhia  de  Habitação  Popular  de  Curitiba  (COHAB-CT),  2011a,  2011b,
2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f, 2014g, 2014h, 2014i.
ELABORAÇÃO: A autora.

Além de maiores, as famílias chefiadas por mulheres possuíam também uma

composição  qualitativamente  diferente,  com  mais  pessoas  menores  de  idade  e

crianças na primeira infância. Enquanto a média de pessoas menores de idade em

famílias de chefia feminina era de 1,4, nas masculinas ela caia para 0,59. Já as

crianças na primeira infância eram, em média, 0,52 nas famílias com responsáveis

mulheres e apenas 0,13 nas com responsáveis homens. O mesmo não pode ser dito

sobre os idosos, que compunham famílias femininas (0,12) e masculinas (0,13) em

índices praticamente iguais (TABELA 6).

TABELA 6 - MÉDIA DO NÚMERO DE CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA, MENORES E IDOSOS 

DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PMCMV FAIXA 1 NOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS 

SEGUNDO GÊNERO DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE FAMILIAR – MUNICÍPIO DE CURITIBA

Empreendime
ntos

Crianças
na primeira

infância/
Responsáv
el mulher

Crianças
na primeira

infância/
Responsáv
el homem

Menores/
Responsáve

l mulher

Menores/
Responsáve

l homem

Idosos/
Responsáve

l mulher

Idosos/
Responsáve

l homem

Boa Esperança
I

1,36 0,12 0,42 0,08 0,14 0,24

Boa Esperança 0,44 0,12 1,40 0,32 0,12 0,47
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Empreendime
ntos

Crianças
na primeira

infância/
Responsáv
el mulher

Crianças
na primeira

infância/
Responsáv
el homem

Menores/
Responsáve

l mulher

Menores/
Responsáve

l homem

Idosos/
Responsáve

l mulher

Idosos/
Responsáve

l homem

II
Boa Esperança
III

0,52 0,07 1,55 0,20 0,09 0,11

Caiobá 0,50 0,16 1,90 1,26 0,06 0,00
Cerâmica 0,57 0,20 1,54 0,64 0,08 0,00
Novo Bairro I 0,40 0,00 1,03 0,60 0,33 0,20
Novo Bairro II 0,33 0,08 1,23 0,46 0,08 0,08
Novo Bairro III 0,44 0,07 1,29 0,20 0,09 0,20
Novo Bairro IV 0,40 0,13 1,08 0,38 0,15 0,06
Parque Iguaçu 
I

0,43 0,15 1,34 0,68 0,12 0,09

Parque Iguaçu 
II

0,34 0,13 1,22 0,71 0,17 0,05

Parque Iguaçu 
III

0,53 0,02 2,05 0,31 0,08 0,23

Santa Mônica 0,37 0,25 1,56 1,25 0,05 0,00
Vila Mariana 0,61 0,33 2,02 1,15 0,05 0,07

Média 0,52 0,13 1,40 0,59 0,12 0,13
FONTE:  CURITIBA,  Companhia  de  Habitação  Popular  de  Curitiba  (COHAB-CT),  2011a,  2011b,
2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f, 2014g, 2014h, 2014i.
ELABORAÇÃO: A autora.

Os dados levantados evidenciam que os domicílios chefiados por mulheres

demandam mais tempo de trabalho doméstico e de cuidado. Isso se dava tanto pelo

tamanho maior das famílias femininas, quanto por sua composição, marcada por um

número relativamente alto de crianças na primeira infância, que precisam de auxílio

em  atividades  básicas,  como  de  higiene  pessoal  e  alimentação,  além  de

necessitarem supervisão constante. 

O número de menores de idade também pressiona as famílias femininas no

que se refere à renda. Considerando que, via de regra, essa faixa etária ainda não

desenvolve atividades geradoras de renda, o tamanho maior das famílias femininas

não significa, necessariamente, que mais pessoas componham a renda domiciliar.

Tal característica implica, por outro lado, na necessidade da renda familiar custear a

sobrevivência de um número maior de pessoas. Ou seja, são famílias com renda per

capita mais rebaixada. Tal constatação é agravada pelo fato de que as famílias de

chefia  feminina  beneficiadas pela Faixa  1 têm renda domiciliar  média inferior  às

masculinas, de acordo com os dados obtidos. Enquanto a renda domiciliar média
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das famílias masculinas era de R$ 963,48, esse valor caia para R$ 910,91 entre as

famílias  de  chefia  feminina49 (TABELA  7).  A  renda  das  famílias  beneficiadas,

portanto, era um pouco maior que o salário mínimo nominal vigente e não chegava a

metade do menor salário mínimo necessário do período de levantamento dos dados.

Um dos fatores determinantes nesse quadro era que a renda média das

chefes de família mulheres era de apenas R$ 478,66, enquanto a média entre os

chefes homens era R$ 845,00. Em outras palavras, a renda dos homens era 76,5%

maior que a das mulheres. A combinação de rendas menores com famílias maiores

fez com que a  renda per  capita  fosse significativamente inferior  nas famílias  de

chefia feminina, em média R$ 333,80. Já nas famílias com responsáveis homens

esse valor quase dobrava, correspondendo a R$ 652,66 (TABELA 7). 

TABELA 7 - RENDA MÉDIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PMCMV FAIXA 1 NOS 

EMPREENDIMENTOS ANALISADOS POR GÊNERO DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 

FAMILIAR EM REAIS (R$) – MUNICÍPIO DE CURITIBA

Empreendime
ntos

Renda
média

domiciliar/
Responsáv
el mulher

Renda
média

domiciliar/
Responsáv
el homem

Renda
média per

capita/
Responsáve

l mulher

Renda
média per

capita/
Responsáve

l homem

Renda
média do

responsável
/

Responsáve
l mulher

Renda
média do

responsável
/

Responsáve
l homem

Boa Esperança
I

668,58 732,91 241,14 647,62 313,82 720,47

Boa Esperança
II

697,15 720,94 237,60 526,40 300,64 672,32

Boa Esperança
III

781,63 901,38 254,16 643,12 317,03 757,13

Caiobá 967,99 1.060,10 310,78 576,97 596,31 927,07
Cerâmica 852,97 857,15 301,79 519,32 402,04 711,17
Novo Bairro I 892,19 1.023,78 325,94 995,86 367,65 1.023,78
Novo Bairro II 1.050,57 799,94 397,11 627,36 436,24 738,41
Novo Bairro III 1.123,84 1.147,80 431,99 661,08 457,04 851,01
Novo Bairro IV 1.199,60 1.027,32 510,73 765,20 624,68 878,60
Parque Iguaçu 
I

978,27 1.077,38 380,53 753,65 619,25 1.024,82

Parque Iguaçu 
II

974,07 1.023,81 417,90 676,15 643,83 1.023,81

Parque Iguaçu 
III

712,09 804,03 220,00 541,39 403,76 678,62

49 Os relatórios socioeconômicos analisados foram desenvolvidos entre 2011 e 2014. Para fins de
parâmetro de comparação, neste intervalo, o salário mínimo nominal variou de R$ 545,00 a R$
788,00, e o salário mínimo necessário, calculado a partir do preço da cesta básica de alimentos,
oscilou entre R$ 2.194,18 e R$ 3.079,18. Em março de 2021 o salário mínimo nominal era R$
1.100,00 e o real R$ 5.315,74 (DIEESE, 2021).
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Empreendime
ntos

Renda
média

domiciliar/
Responsáv
el mulher

Renda
média

domiciliar/
Responsáv
el homem

Renda
média per

capita/
Responsáve

l mulher

Renda
média per

capita/
Responsáve

l homem

Renda
média do

responsável
/

Responsáve
l mulher

Renda
média do

responsável
/

Responsáve
l homem

Santa Mônica 863,58 1.209,17 352,12 575,17 588,43 867,50
Vila Mariana 990,25 1.103,05 291,36 627,75 630,53 955,31

Média 910,91 963,48 333,80 652,66 478,66 845,00
FONTE:  CURITIBA,  Companhia  de  Habitação  Popular  de  Curitiba  (COHAB-CT),  2011a,  2011b,
2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f, 2014g, 2014h, 2014i.
ELABORAÇÃO: A autora.

A  composição  da  renda  familiar  também  apresentava  diferenças

importantes.  A  maioria  dos  homens  chefes  de  família  (84,93%)  compunham

sozinhos  as  rendas  de  suas  casas  e  exerciam  trabalhos  geradores  de  renda

(74,25%). Entre as mulheres, aproximadamente metade das beneficiárias (49,25%)

aportavam a única renda da família,  uma taxa próxima às que tinham trabalhos

remunerados (51,55%). A taxa de homens chefes de família que não trabalhavam

era  consideravelmente  menor  (25,48%)  que  o  mesmo  índice  de  suas  pares

mulheres  (48,16%)  (CURITIBA,  Companhia  de  Habitação  Popular  de  Curitiba.

(COHAB-CT),  2011a, 2011b,  2013a, 2013b,  2014a, 2014b, 2014c, 2014d,  2014e,

2014f,  2014g,  2014h,  2014i). Os dados evidenciam ainda que a  composição da

renda das famílias masculinas se dava sobretudo pelo trabalho produtivo e exclusivo

do  homem.  Entre  as  famílias  femininas  o  aporte  de  renda  de  outros  membros

familiares  cumpria  um  papel  mais  importante.  Em  21,13%  dessas  famílias,  as

mulheres chefes não eram as únicas provedoras do lar e em 29,65% elas sequer

possuíam renda (TABELA 8). 

TABELA 8 - RENDA DAS MULHERES RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE FAMILIAR 

BENEFICIÁRIAS DO PMCMV FAIXA 1 NOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS NA 

COMPOSIÇÃO DA RENDA DOMICILIAR – MUNICÍPIO DE CURITIBA

Empreendimentos Única renda Maior renda
da família

Menor renda da
família

Sem renda

Boa Esperança I 72 11 23 66
Boa Esperança II 62 13 24 73
Boa Esperança III 109 12 40 100
Caiobá 38 13 16 19
Cerâmica 72 13 17 62
Novo Bairro I 15 2 4 9
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Empreendimentos Única renda Maior renda
da família

Menor renda da
família

Sem renda

Novo Bairro II 20 1 10 17
Novo Bairro III 32 7 20 34
Novo Bairro IV 45 8 28 15
Parque Iguaçu I 191 24 40 87
Parque Iguaçu II 178 16 32 71
Parque Iguaçu III 301 50 54 147
Santa Mônica 24 4 4 9
Vila Mariana 65 12 26 26

Total 1221 186 338 735
Porcentagem (%) 49,25 7,5 13,63 29,65

FONTE:  CURITIBA,  Companhia  de  Habitação  Popular  de  Curitiba  (COHAB-CT),  2011a,  2011b,
2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f, 2014g, 2014h, 2014i.
ELABORAÇÃO: A autora.

A maioria das chefes de família com trabalhos remunerados estava inserida

no  mercado  formal,  uma  vez  que  2,43%  delas  eram  trabalhadoras  domésticas

registradas e 52,28% exerciam outras atividades com carteira assinada. Uma parte

significativa, contudo, estava no mercado informal de trabalho. Entre as mulheres

que trabalhavam por remuneração, 32,87% o fazia por conta própria, 7,72% eram

trabalhadoras  domésticas  sem  carteira  assinada  e  3,53%  estavam  em  outros

empregos sem registro em carteira. Apenas 1,18% delas eram servidoras públicas

(CURITIBA,  Companhia  de  Habitação  Popular  de  Curitiba  (COHAB-CT),  2011a,

2011b, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f, 2014g, 2014h,

2014i). 

As mulheres beneficiárias tinham em média 39 anos. Entre elas, 181 (7,3%)

eram idosas e 73 (2,94%) eram pessoas com deficiência permanente (CURITIBA,

Companhia de Habitação Popular de Curitiba (COHAB-CT), 2011a, 2011b, 2013a,

2013b, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f, 2014g, 2014h, 2014i). 

As mulheres brancas representavam 53,96% das responsáveis por domicílio

beneficiadas pelo programa, enquanto as negras eram 42,23% (TABELA 9). Cabe

resgatar  que,  segundo  dados  do  Censo  2010,  79,91% das  mulheres  chefes  de

família  de  Curitiba  eram  brancas,  enquanto  apenas  18,17%  delas  eram  negras

(TABELA  3).  Dessa forma, ainda que a maioria das beneficiárias sejam brancas,

constata-se que o atendimento às mulheres negras chefes de família no Município

foi relativamente maior.
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TABELA 9 - RAÇA DAS MULHERES RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE FAMILIAR BENEFICIÁRIAS 

DO PMCMV FAIXA 1 NOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS – MUNICÍPIO DE CURITIBA

Empreendimentos Pretas e Pardas Brancas Outras raças/
Sem resposta

Boa Esperança I 68 101 3
Boa Esperança II 69 103 0
Boa Esperança III 128 131 2
Caiobá 39 46 1
Cerâmica 67 96 1
Novo Bairro I 19 11 0
Novo Bairro II 16 32 0
Novo Bairro III 41 52 0
Novo Bairro IV 39 52 2
Parque Iguaçu I 118 221 3
Parque Iguaçu II 120 172 5
Parque Iguaçu III 259 290 3
Santa Mônica 18 23 0
Vila Mariana 46 82 0

Total 1047 1416 20
Porcentagem (%) 42,23 53,96 0,80

FONTE:  CURITIBA,  Companhia  de  Habitação  Popular  de  Curitiba  (COHAB-CT),  2011a,  2011b,
2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f, 2014g, 2014h, 2014i.
ELABORAÇÃO: A autora.

No que se refere à escolaridade, 64,06% das mulheres chefes de família

beneficiárias  cursavam  ou  haviam  concluído  o  ensino  fundamental  e  32,35%

cursavam ou concluíram o  ensino  médio.  Apenas 3,27% tinham ensino  superior

completo ou incompleto (TABELA 10).

TABELA 10 - ESCOLARIDADE DAS MULHERES RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE FAMILIAR 

BENEFICIÁRIAS DO PMCMV FAIXA 1 NOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS – MUNICÍPIO DE 

CURITIBA

Empreendimentos Ensino
fundamental

Ensino médio Ensino Superior Outras respostas

Boa Esperança I 142 28 1 1
Boa Esperança II 117 51 3 1
Boa Esperança III 192 66 1 2
Caiobá 51 29 4 2
Cerâmica 115 45 4 0
Novo Bairro I 18 12 0 0
Novo Bairro II 27 18 3 0
Novo Bairro III 56 34 3 0
Novo Bairro IV 50 41 2 0
Parque Iguaçu I 157 160 24 1
Parque Iguaçu II 140 139 18 0
Parque Iguaçu III 429 118 4 1
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Empreendimentos Ensino
fundamental

Ensino médio Ensino Superior Outras respostas

Santa Mônica 22 13 6 0
Vila Mariana 72 48 8 0

Total 1588 802 81 8
Porcentagem (%) 64,06 32,35 3,27 0,32

FONTE:  CURITIBA,  Companhia  de  Habitação  Popular  de  Curitiba  (COHAB-CT),  2011a,  2011b,
2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f, 2014g, 2014h, 2014i.
ELABORAÇÃO: A autora.

Conforme  já  destacado,  embora  os  dados  apresentados  não  abarquem

todos os empreendimentos Faixa 1 – PMCMV executados em Curitiba, por se tratar

de  uma  amostra  significativa,  eles  permitem importantes  considerações  sobre  o

perfil  das mulheres chefes de família beneficiárias. A primeira é que as mulheres

foram a grande maioria  das beneficiárias titulares do Faixa 1 e que,  portanto,  o

objetivo do programa de as contemplar prioritariamente foi bem sucedido.

Uma  nota  menos  evidente,  iluminada  pela  utilização  do  gênero  como

categoria de análise, é que as mulheres beneficiárias e suas famílias apresentavam

condições de maior de vulnerabilidade socioeconômica, quando comparadas com os

beneficiários homens. As famílias das mulheres chefes de domicílio eram maiores,

compostas por mais crianças e pessoas menores de idade, e tinham rendimentos

menores.  Isso  implicava  tanto  em uma demanda maior  de  tempo para  trabalho

doméstico e de cuidado, quanto menor capacidade de acesso a bens e serviços,

em função da baixa renda per capita. Isso também resulta em dificuldades para que

elas se mantenham na moradia com a qual foram beneficiadas. 

As  mulheres  chefes  de  família  beneficiárias  do  PMCMV  –  Faixa  1  em

Curitiba possuíam, em regra, baixa escolaridade. Ainda que a maioria estivesse no

mercado formal de trabalho, a taxa de trabalhadoras informais era significativa. O

índice  de  mulheres  negras  entre  elas  era  relativamente  maior  que  as  brancas.

Quase metade delas era a única fonte de renda da casa e a renda domiciliar desse

grupo de mulheres nunca alcançou sequer o salário mínimo mais baixo vigente no

período do levantamento de dados. 
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5.3  A VIDA COTIDIANA DAS MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA

Os  dados  apresentados  evidenciam  que  as  mulheres  chefes  de  família,

beneficiárias do PMCMV - Faixa 1, acumulavam uma série de características que as

tornavam mais vulneráveis, do ponto de vista socioeconômico, em relação à maioria

das mulheres chefes de família em Curitiba e aos homens beneficiários do mesmo

programa.  Apesar  de  fundamental  para  explicitar  tais  características,  apenas  a

análise de dados socioeconômicos é insuficiente para se compreender como elas

implicam no espaço vivido pelas beneficiárias. Dessa forma, no presente tópico são

apresentados e analisados dados qualitativos obtidos junto às próprias beneficiárias,

por meio de entrevistas. 

As relações sociais de gênero, classe e raça, e características como renda,

composição familiar e escolaridade, condicionam a relação dos sujeitos e grupos

sociais com o espaço urbano. O processo cotidiano de transformação que sujeitos e

grupos realizam no espaço, a partir das necessidade de reprodução de suas vidas, é

atravessado  por  tais  relações  sociais  e  características. Dessa  forma,  ao  se

caracterizar  a  mulher  beneficiária  a  partir  dos  dados  obtidos  nos  relatórios

anteriormente apresentados, tem-se um ponto de partida para entender como essas

mulheres se relacionam com a casa e a cidade, em suas vidas cotidianas. Ou seja,

toma-se como referência o tempo presente, as relações das beneficiárias com a

casa e a cidade hoje, aproximadamente oito anos depois de terem sido atendidas

pelo programa.

Os dados levantados a respeito das beneficiárias curitibanas, cotejados com

o  marco  teórico  e  a  revisão  de  literatura  realizada,  apresentados  nos  capítulos

anteriores, serviram de base para a definição de perfis que se desejava entrevistar.

Conforme já exposto na metodologia,  as entrevistadas são moradoras do

Conjunto Residencial Parque Iguaçu III, um empreendimento de sobrados entregue

no  ano  de  2013  (CURITIBA,  Prefeitura  Municipal,  2013),  localizado  no  bairro

Ganchinho,  próximo  do  limite  com  o  bairro  Sítio  Cercado.  A  maioria  dos

equipamentos  públicos  que  servem  o  empreendimento  estão  localizados  no

segundo bairro citado (FIGURA 10). Tal empreendimento foi implantado numa área
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de expansão urbana, que faz limite, ao sul, com a infraestrutura viária denominada

Contorno Metropolitano. 

O  relatório  socioeconômico  do  empreendimento,  produzido  em  2014,

apontava as mulheres como beneficiárias titulares de 552 imóveis (89,5%), sendo

46,92% delas negras. A maioria das beneficiárias residentes havia estudado até o

ensino fundamental (77,71%) e a renda per capita média nos domicílios de chefia

feminina era de R$ 380,53 (CURITIBA. Companhia de habitação popular de Curitiba,

COHAB-CT, 2014i).

Três  das  quatro  entrevistadas  compunham  famílias  monoparentais

femininas.  As  Entrevistadas  1  e  2  são  viúvas,  enquanto  a  Entrevistada  4  é

legalmente casada, ainda que seu marido não viva com ela. Já a Entrevistada 3 vive

em união estável. Salvo a Entrevistada 2, todas as mulheres são responsáveis por

crianças.  Além disso,  o  cotidiano relatado por  essas mulheres  gira  em torno do

trabalho, seja ele remunerado ou doméstico. Quando questionadas sobre momentos

de lazer, nenhuma indicou a realização de atividades para si.

A Entrevistada 1 é coletora de materiais recicláveis. Ela trabalha em média 8

horas por dia, seis dias na semana. Seu percurso diário, realizado a pé e carregando

o carrinho com os materiais coletados, é de aproximadamente 20 km. A renda da

família é composta pelo Bolsa Família e pela venda do material reciclável derivado

dessa coleta, cujo preço, segundo relatou, diminuiu com a pandemia. A entrevistada

acessou também a primeira rodada do auxílio emergencial em 202050. 

50 Em abril de 2020 foi instituído o pagamento de auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 para
pessoas que ficaram sem rendimentos no contexto da pandemia de COVID-19.  Cada família
poderia  ter  até  dois  membros  recebendo  o  auxílio  e  mulheres  provedoras  de  famílias
monoparentais tinham direito a duas cotas do auxílio, ou seja, R$ 1200,00 (BRASIL, 2020). A
política  de renda básica emergencial,  que beneficiou 67,8  milhões de brasileiros,  vigorou até
dezembro de 2020, quando a última parcela do auxílio foi paga.  (ROUBICEK, 2020). Em 2021, foi
instituída uma nova rodada de auxílio emergencial que começou a ser pago em abril. Com novas
regras, o número de beneficiários reduziu para cerca de 40 milhões de pessoas. Serão pagas
quatro parcelas no valor de R$ 150,00 a famílias unipessoais, R$ 250,00 para demais famílias e
R$ 375,00 para mulheres provedoras de famílias monoparentais (CRISTÓVÃO, 2021).  
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FIGURA 10 - COMPLEXO RESIDENCIAL PARQUE IGUAÇU E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ATÉ

2,5 KM DE DISTÂNCIA

FONTE: IPPUC, 2019; FERREIRA, 2019
ELABORAÇÃO: Maria Eduarda Duda
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A Entrevistada 2 trabalhava como diarista, mas com o início da pandemia

não conseguiu mais diárias. Seu filho mais velho, que recebe R$ 1200,00 e trabalha

com carteira assinada, é a única renda da família. Tanto ela quanto o filho mais

novo,  no  momento da entrevista,  seguiam buscando trabalho,  sem sucesso.  Ela

recebia  Bolsa  Família,  mas  teve  o  benefício  cortado.  Também  não  conseguiu

acessar  o  auxílio  emergencial,  porque  seu  CadÚnico  estava  desatualizado.  A

Entrevistada  2  é  analfabeta,  constituindo  uma  dificuldade  para  que  ela  consiga

encaminhar os trâmites burocráticos necessários ao acesso a esses benefícios.

A Entrevistada 3 trabalhava por jornada em um restaurante, e no momento

da entrevista  havia  sido recentemente contratada para  um trabalho com carteira

assinada, que não tinha começado por estar com COVID-19. O marido, com quem

ela divide as despesas da casa,  trabalha como catador de material  reciclável.  A

pandemia também impactou o seu orçamento familiar porque, como recebia por dia,

quando o restaurante fechava por conta das medidas sanitárias, ela não recebia a

diária  correspondente.  Em  seu  emprego  anterior  ela  trabalhava  de  segunda  à

sábado, das 8h às 16h.

A única renda fixa da Entrevistada 4 é o benefício de R$ 130,00 do Bolsa

Família.  Ela complementava a renda com a venda de artesanatos e trabalhando

como  diarista.  Os  dois  trabalhos  foram  comprometidos  com  a  pandemia.  Ela

também trabalha no Instituto Bene, que atua na região, em troca de cestas básicas.

As  entrevistadas  apontaram  a  alimentação  como  a  despesa  que

compromete a maior parte de seus rendimentos. A Entrevistada 1, que tem a maior

família entre as entrevistadas, afirmou ter dificuldades para garantir a alimentação

da família. Também comentou que precisou instalar internet na casa, para que os

filhos pudessem continuar  os estudos durante a pandemia,  ampliando os gastos

mensais.

Todas foram unanimes em dizer que o que recebem não é suficiente para o

sustento  de  suas  famílias.  A priorização  da  alimentação  fez  com que  as  outras

contas tivessem que ser atrasadas, como também que recorressem a alternativas

irregulares para a garantia de serviços básicos. A Entrevistada 2 é a única que está

com a prestação da casa em dia. A Entrevistada 1 já não consegue arcar com a
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dívida junto à CEF há um ano, e as Entrevistadas 3 e 4 há mais de dois. Trata-se,

portanto, de uma dificuldade agravada pela pandemia, mas anterior a ela. O relato

das  entrevistadas  evidencia  que,  mesmo  as  prestações  sendo  baixas,  seus

rendimentos são insuficientes para fazer frente a essa despesa.

E tá feio, meu deus do céu. As coisa tá tudo caro […] Tá complicado, até por
eu ser mãe e pai.  Muita gente fala “Aí 28 real e você deixa atrasar” (se
referindo a prestação da casa). É 28 real, mas a gente pega o dinheiro na
mão, vai no mercado e compra o que falta. Água e luz tem que pagar. E
agora tem a internet por causa das lição dos anjo. Então menina, a minha
conta em casa triplicou. (Entrevistada 1) (Parêntesis meu)

Tudo que pego na mão gasto com comida, por causa das crianças. […] A
escola  ajuda  com o kit  alimentação.  Agora  começou de novo.  Mas eles
querem outras coisas né? Querem bolacha. (Entrevistada 3)

As Entrevistadas 3 e 4 disseram que recorrem a ligações irregulares de luz,

porque estão com as contas  atrasadas,  sem condições de quitá-las.  Segundo a

última, a maioria das casas do conjunto habitacional tem acesso à luz de maneira

irregular, chamada de “gato”. As duas são beneficiárias da tarifa social de água e

esgoto. Ainda assim, a Entrevistada 4 ficou sem acesso a água por não conseguir

pagar  as  contas  atrasadas  durante  mais  de  um  ano,  regularizando  a  dívida  e

voltando a acessar a rede de água apenas depois de receber o auxílio emergencial.

Durante esse tempo, utilizou a água da casa vizinha, puxada para sua caixa d’água

por uma mangueira. A Entrevistada 1 tem acesso à tarifa social de água e luz, mas

relatou que a conta é alta mesmo assim. 

Todas  as  beneficiárias  entrevistadas  são  as  principais  responsáveis  pelo

trabalho doméstico e de cuidado em suas casas. Apenas a Entrevistada 2 disse

dedicar  pouco  tempo  diário,  15  minutos,  para  o  trabalho  doméstico.  As  demais

gastam a maior parte do tempo que não dedicam ao trabalho gerador de renda aos

trabalhos  de  cuidado.  Além  das  tarefas  domésticas  diárias,  as  mulheres  que

trabalham fora  de casa utilizam seu dia  de  “folga”,  geralmente  domingo,  para  a

limpeza “mais grossa” na casa. 

Ah menina, a minha casa é pequena (risos). E outra né, que nós não tem
filho pequeno, então fica tudo organizado, sabe. (Entrevistada 2)
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Quando eu não tô em casa as minhas filhas fazem, né. […] Daí quando eu
tô em casa eu levo o dia inteiro (no trabalho doméstico), que daí eu lavo
roupa, limpo a casa, faço faxina grossa. (Entrevistada 1) (Parêntesis meu)

As tarefas de cuidado não envolvem apenas a atenção com as crianças e a

casa, mas também o planejamento das tarefas e a incorporação delas no cotidiano

dessas  mulheres.  Tal  característica  produz  um  deslocamento  complexo  das

beneficiárias na cidade, exemplarmente demonstrado na rotina da Entrevistada 3

antes  da  pandemia.  Segundo  seu  relato,  ela  levantava antes  das  7h,  a  fim  de

acordar  e  arrumar  as  filhas  para  a  escola,  antes  de  ir  trabalhar.  Seguia  para  o

trabalho em um deslocamento que demorava entre uma hora e vinte e uma hora e

quarenta  minutos,  a  depender  da  linha  de  ônibus  que  utilizava.  Depois  do

expediente, voltava para casa de ônibus e chegava na estação tubo Osternack (1,3

km do empreendimento) aproximadamente às 17h30. Da estação ia a pé até o CMEI

Ciro Frare (950 m do empreendimento), num deslocamento de 20 a 25 minutos, para

buscar a filha mais nova. Depois seguia com a filha a pé para casa. Às 18h tomava

um  café  e  saia  para  comprar  alimentos  com  o  dinheiro  da  diária  recebida  no

restaurante. De volta a casa, preparava e servia a janta, dava banho na filha mais

nova e deixava o que era necessário já preparado para trabalhar no dia seguinte.

Ela disse que não sabia quanto tempo gastava com tarefas domésticas, mas que

não ia dormir antes da meia noite.

A naturalização  das  tarefas  de  cuidado  como  uma  atividade  feminina  é

expressa  nos  relatos  das  beneficiárias.  Apenas  na  casa  da  Entrevistada  2  os

homens, seus filhos, contribuem no serviço doméstico. A única atividade de cuidado

realizada pelo marido da Entrevistada 3 era levar as filhas à escola. As beneficiárias

que tem filhas são auxiliadas por elas nos serviços domésticos. O mesmo não é

demandado dos meninos na mesma faixa etária. Quando as chefes de família que

tem filhos menores estão trabalhando, a responsabilidade pelo cuidado das crianças

é assumida pelas filhas adolescentes. No caso da Entrevistada 4, o costume era

levar a neta para as casas em que trabalhava como diarista.

Cada uma (das filhas) tem a sua tarefa, mas sou eu que tenho que fazer as
coisas  mais  pesada.  Cozinhar  também deixo  pronto  e  elas  esquentam.
(Entrevistada 3) (Parêntesis meu)
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Elas (as filhas) fazem coisa o dia inteiro e o dia inteiro tem coisa pra fazer.
(Entrevistada 1) (Parêntesis meu)

As  chefes  de  família,  a  exceção  da  Entrevistada  2,  também  são

responsáveis pelas compras da casa. As Entrevistadas 1 e 4 utilizam o Sacolão e

Armazém da Família próximos (Figura 10), e a Entrevistada 3 faz compras em um

mercadinho nas imediações de sua casa. 

A pandemia aumentou a carga de trabalho de cuidado das chefes de família

com crianças, que passam todo o tempo em casa por conta do fechamento das

escolas.  Além  disso,  o  ensino  remoto  tem  demandado  mais  envolvimento  das

mulheres no auxílio à realização das tarefas escolares.

A gente vive uma vida a duas, no dia a dia, eu e ela (a neta). Porque agora
(na pandemia) a gente é vó, é mãe, é dona de casa, é professora, tudo né?
Ocupa todo o meu tempo nisso aí. A minha vida é ela e não tem outra coisa.
(Entrevistada 4) (Parêntesis meu) 

As beneficiárias se locomovem principalmente a pé para a realização do

trabalho reprodutivo: idas ao mercado, levar os filhos à escola, ir ou levar pessoas à

US.  Quando  perguntadas,  disseram  que  a  infraestrutura  urbana  não  dificulta  a

realização dos trajetos a pé, que as calçadas são adequadas e as ruas iluminadas. A

Entrevistada 3 relatou que a construção de calçadas no empreendimento é recente e

foi realizada aos poucos. Quando chegou ao Parque Iguaçu III, em 2013, “era tudo

terra”.  Contudo,  elas  relataram  que  se  sentem  inseguras  na  região  e  temem

especialmente roubos e furtos. As Entrevistadas 2 e 3 já foram assaltadas na rua, na

região onde moram.

O  acesso  ao  transporte  público,  utilizado  principalmente  para  o

deslocamento ao trabalho remunerado, se dá principalmente pelo ponto de ônibus

próximo  ao  empreendimento,  acessado  unicamente  pela  linha  ‘Osternack’.  As

beneficiárias relataram deslocamento entre 40 minutos e 1 hora e 40 minutos até o

local de trabalho, a exceção da Entrevistada 1, que trabalha a pé com o carrinho de

coleta. Elas trabalham ou trabalhavam em áreas mais centrais da cidade e disseram

utilizar entre duas e três linhas de ônibus para chegar no trabalho. 
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As Entrevistadas 2, 3 e 4 são atendidas na Unidade de Saúde Sambaqui,

que fica a 1,4 km do empreendimento. Segundo informaram, o deslocamento a pé

até a US demora certa de 40 minutos. A Entrevistada 1 morava na favela Ribeirão

dos Padilhas, área irregular próxima ao complexo Parque Iguaçu, cuja população foi

realocada há 11 anos. Por isso ela é atendida na Unidade de Saúde Osternack,

onde é acompanhada há 14 anos. Na semana das entrevistas, a Prefeitura anunciou

o fechamento temporário, sem data para reabertura, da US Osternack, em função de

uma estratégia de enfrentamento à pandemia de COVID-19. A US Sambaqui passou

a  receber  a  população  atendida  na  unidade  fechada51.  A  Entrevistada  2  faz

tratamento psiquiátrico com consultas de dois em dois meses na US Sambaqui e

iniciaria também tratamento psicológico, que foi suspenso em função da pandemia.

Ela relatou que na última consulta com o psiquiatra não foi admitida na US, por estar

com sintomas de COVID-19. Segundo informou, a funcionária da unidade apenas

pediu que voltasse para casa, sem testá-la para confirmar a suspeita de COVID-19,

ou dar qualquer orientação sobre medidas de isolamento.

As escolas  frequentadas pelas  crianças e  adolescentes  das famílias  das

entrevistadas  são  o  Colégio  Estadual  Professora  Iara  Bergmann  (1,2  km  do

empreendimento),  a Escola Municipal  Carlos Drummond de Andrade (1,1 km),  o

CMEI Ciro Frare (750 m), e o CMEI Jornalista Mussa José de Assis (350 m). As

beneficiárias  não  tiveram problemas  recentes  relacionados  à  falta  de  vagas  em

equipamentos  públicos  de  educação.  A  Entrevistada  3,  contudo,  demorou  a

conseguir  vaga  para  a  sua  filha  mais  velha  quando  se  mudou  para  o

empreendimento, em 2013. Somente com a intervenção do conselho tutelar a vaga

foi disponibilizada mas, por conta da demora, a filha perdeu o ano escolar.

O Parque Iguaçu III não é atendido pelo serviço de Correios, porque as ruas

internas ao empreendimento, por ser condomínio52,  não tem nome. Para receber

51 “A secretária (de saúde de Curitiba, Márcia Huçulak) informou que 42 Unidades Básicas de Saúde
(UBS) serão fechadas e transformadas em pronto atendimento, enquanto as Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs) passam a atender como unidades de internação para COVID-19.” (PARIS,
2021)

52 Apesar do empreendimento ser  formalmente um condomínio,  segundo as moradoras,  não se
paga taxa condominial, não há a figura de um síndico e não existe uma separação física entre o
empreendimento  e  as  ruas  fora  dele.  Na  prática,  o  empreendimento  não  funciona  como
condomínio e as casas não tem endereço definido para recebimento de correspondências.
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correspondência os moradores precisam ir até uma agência dos Correios. As contas,

no entanto, são recebidas normalmente.

Desde 17 de março de 2020, a Prefeitura de Curitiba estabeleceu um rodízio

entre os bairros para o abastecimento de água (RPC CURITIBA; G1 PR, 2020), que

teve seu último calendário estendido até 04 de agosto de 2021 (PARANÁ, 2021). No

empreendimento, as mulheres relataram ter o abastecimento interrompido por um

dia e meio, e reestabelecido por um dia e meio. As chefes de família tiveram que se

adaptar,  reorganizando a rotina de realização de algumas atividades domésticas,

especialmente a lavagem de roupas e o banho das crianças. Por diversas vezes a

água armazenada na caixa d’água da Entrevistada 1 foi insuficiente para o consumo

da  família  nos  períodos  de  corte,  mesmo  com essas  adaptações.  Quando  isso

acontecia, ela buscava água com garrafas PET em uma mina que fica a 15 minutos

de  sua  casa.  A  Entrevistada  2  disse  que  por  vezes  o  empreendimento  ficou

desabastecido mesmo antes do regime de rodízio.

O nível  de relação entre as entrevistadas e seus vizinhos varia  muito.  A

Entrevistada 1 não tem relações significativas com a vizinhança, mas também nunca

teve problemas ou brigas com os vizinhos. A Entrevistada 2 contou com o apoio das

vizinhas quando o marido  faleceu e  mantém uma relação muito  próxima com a

Entrevistada 4. Contudo, relata desentendimento a anos com a vizinha do lado, em

função de uma dívida feita para a construção de um muro entre as duas casas. O

pagamento  da  dívida  foi  realizado  com  alguns  dias  de  atraso,  por  causa  do

falecimento  do  marido  da  Entrevistada  2.  Desde  então,  relata  que  a  vizinha  a

provoca, joga lixo na frente de sua casa e a xinga, inclusive com ofensas racistas.

Tem hora que ela fica me provocando. Eu to aqui no meu quintal. Ela fica “Ô
sua nega macumbeira, ô não sei o que.” Eu só me seguro. (Entrevistada 2)

A Entrevistada  4  conhece  a  maioria  dos  moradores,  por  conta  da  sua

atuação no Instituto Bene, e disse nunca ter tido problemas com os vizinhos. Já a

Entrevistada 3 mora perto de amigos e familiares, que são originários da mesma

área  de  ocupação  que  ela.  Vieram  400  famílias  da  ocupação  e  elas  puderam

escolher a casa que ocupariam no empreendimento. Por conta dessa possibilidade,
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a maioria das famílias vive na mesma área do conjunto. Em função disso, de acordo

com o relato,  é  possível  considerar  que o processo de remoção-realocação não

desarranjou completamente as relações sociais que existiam no local de origem das

famílias, antes da remoção.

Existe  um grupo  do  whatsapp criado  pela  associação  de  moradores  do

Parque  Iguaçu  III,  que  serve  para  os  moradores  avisarem  quando  estão  com

problemas,  tais  como falta  de  água  ou procura  por  objetos  e  animais  perdidos.

Segundo  relatos,  acontecem  muitas  brigas  nesse  grupo,  motivo  pelo  qual  a

Entrevistada 3 preferiu se retirar.

As  beneficiárias  relataram  também  diversos  problemas  construtivos  nos

sobrados,  incluindo  rachaduras  na  casa,  incêndios  nas  instalações  elétricas,

entupimento dos encanamentos, telhas quebradas e alagamentos. A Entrevistada 2

perdeu uma televisão que estragou com a entrada de água por uma rachadura na

parede.

Eu ponho até bacinha, assim, pra água cair dentro. Se não desce tudo pra
sala. (Entrevistada 2, sobre a água que entra pela rachadura na parede)

O encanamento veio tudo entupido […] Entope direto e tem vazamento no
banheiro […] Rachadura também. (Entrevistada 3)

Tem rachadura. […] Com um ano que nós tava morando aqui pegou fogo na
instalação de luz. Logo deu entupimento nos canos. […] A gente teve que
fazer gambiarra nas instalações porque queimou tudo. […] Menina do céu,
chegou a alagar a casa inteira. Entrava água pela porta dos fundos, saia
pela porta da frente. (Entrevistada 4)

A Entrevistada  3  ainda  comentou  sobre  como  os  quartos  da  casa  são

pequenos,  o  que  dificulta  a  acomodação  da  família  e  restringe  a  utilização  de

móveis. 

É tudo apertado. Eu tenho três, mas tem gente que tem cinco filho, tem seis
filho. E um quarto (para todos eles) não tem como. […] Não tem espaço
nenhum. Até porque, você vai  por  uma beliche,  não dá pra por guarda-
roupa, daí. Porque um lado é janela, o outro lado é porta e o que sobra não
cabe nada. (Entrevistada 3) (parêntesis meu)
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Apesar dos problemas dos sobrados as entrevistadas oriundas da fila da

COHAB-CT avaliaram a ida para o empreendimento como uma mudança positiva

em suas  vidas.  As  Entrevistadas  2  e  4  moravam em casas  alugadas  antes  de

acessar o PMCMV. Sair do aluguel, que absorvia uma parcela importante de suas

rendas, para a casa própria, foi entendido como uma conquista em suas vidas. A

Entrevistada 2 disse que essa conta comprometia a alimentação de sua família, e

avaliou que eles não conseguiriam pagar aluguel com a renda atual, afetada pela

morte do marido. O relato da Entrevistada 4 foi no mesmo sentido.

Só de eu tá morando no que é meu, não tá pagando aluguel, porque eu
pagava caro de aluguel […] foi bom. Mudou bastante coisa (desde a ida
para o empreendimento). (Entrevistada 4) (Parêntesis meu)

Até chorei de emoção. (Entrevistada 2)

Apesar de ter acessado ao imóvel pela fila da COHAB-CT, a Entrevistada 1

morou em área de ocupação irregular e passou por processo de remoção antes de ir

para o Parque Iguaçu III. Sua casa ficava no mesmo terreno que a de sua mãe e no

processo  de  realocação  apenas  a  mãe  foi  considerada.  Apesar  de  avaliar  a

mudança como positiva, destacou o fato de ter que arcar com mais despesas.

De uma certa forma mudou pra melhor, que agora eu consigo ter as minhas
coisinhas e eu sei que não vou pegar enchente, não vai estragar. Uma coisa
que mudou bastante é que na invasão a gente não precisava pagar água,
não  precisava  pagar  luz.  […]  Não  tinha  preocupação  nenhuma  desses
gastos, né. Hoje em dia tem. Mas fazer o que? Uma hora ou outra ia ter que
ter. (Entrevistada 1)

Já a Entrevistada 3, oriunda de processo de remoção-realocação, avaliou de

forma muito negativa sua mudança, e fez críticas à localização do empreendimento

e ausência de equipamentos urbanos no entorno, no período de sua chegada, há

nove anos. A beneficiária morava numa região chamada Iguaçu II, no Boqueirão, e

participou ativamente da mobilização dos moradores, na época, para que fossem

relocados  para  uma  área  próxima  à  ocupação  que  viviam.  Ocorre  que  nesse

processo de luta,  uma parte  dos moradores aceitou ir  para um empreendimento

PMCMV no Tatuquara, enfraquecendo a mobilização coletiva. 
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Quando a gente veio as crianças ficaram um ano sem estudar. Todas as
crianças que vieram de lá perderam um ano. Não tinha vaga nas escolas.
Só tem uma escola estadual aqui, bem longe, que é a mais próxima (C.E.
Iara Bergmann). Não tinha ônibus perto. Não tinha nada perto. Agora que
eles  tão  aumentando mais,  mas já  faz  nove  anos que  a gente  tá  aqui.
(Entrevistada 3) (parêntesis meu) 

A Entrevista  3  relatou  como a localização do empreendimento  dificulta  o

acesso à cidade e,  por  conta disso,  ao  emprego e à  renda,  e  apontou como a

mudança afetou as famílias realocadas. Sua renda diminuiu com a remoção, uma

vez que o  marido  teve menos acesso aos materiais  recicláveis  que coleta  para

posterior venda. Ainda assim, reconhece que o sobrado é de melhor qualidade do

que a casa onde viviam e afirma que é isso que a mantém na região.

A gente vai levando. Eu não gosto do lugar. Eu gosto por causa da minha
casa, que lá na outra era tudo aberto, tinha rato, sabe? Mas lá era mais
divertido, todo mundo unido. Aqui a gente ficou, sabe, ficou mais depressivo
mesmo.  Por a  gente não conhecer  o  lugar  mesmo,  sabe? Dá medo de
andar. Eu fui assaltada ali em cima. […] Eu não gosto mesmo do lugar. Eu
fiquei, eu vou ficar né, por causa da casa. Porque pra mim, eu preferia ficar
lá  no  Boqueirão.  […]  Aqui  não  é  acessível  pra  nenhum lugar  que  você
queira ir de ônibus. Nem pro centro, pra lugar nenhum. Tudo tem que pegar
um monte de ônibus, tudo é longe. Lá era acessível, mas a gente se vira.
Mas quando você vai  enviar  um currículo,  eles já  não gostam da gente
morar aqui, sabe? Não chamam por causa disso. Porque daí é mais tempo
e a gente acaba chegando atrasado. (Entrevistada 3)

Com relação ao atendimento das beneficiárias na COHAB-CT para cadastro

no programa, a Entrevistada 2 relatou dificuldades. Ela é analfabeta e foi auxiliada

pela  patroa  em  todo  o  processo.  Como  não  conseguia  entender  o  que  os

funcionários da COHAB-CT explicavam a respeito do processo de inscrição e das

normas  do  programa,  acredita  que  sem  a  intermediação  da  patroa  não  teria

conseguido a moradia. Informou ainda que sua patroa precisou acompanhá-la em

todos os  atendimentos,  e  que não houve qualquer  atendimento  diferenciado em

função de sua incapacidade de ler os documentos. 

Em  síntese,  os  relatos  das  beneficiárias  expressaram  uma  série  de

dificuldades no acesso à renda, agravadas pela pandemia de COVID-19. É possível

supor, a partir das entrevistas e das mudanças econômicas no país desde 2014, que

a renda das mulheres chefes de família beneficiárias do Faixa 1 seja ainda menor
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que a levantada nos relatórios socioeconômicos. A renda insuficiente impede que as

prestações  devidas  à  CEF  sejam  pagas  pelas  beneficiárias,  e  as  coloca  numa

posição  de  insegurança  jurídica  da  posse,  uma  vez  que  as  casas  podem  ser

retomadas a partir do terceiro mês de atraso. 

A insuficiência  de  renda  também  produz  situações  de  irregularidade  no

empreendimento, como as ligações clandestinas de luz e água. Mesmo no caso das

beneficiárias que acessam a tarifas sociais, existe grande distância entre as contas e

despesas  necessárias  à  reprodução  da  vida,  e  os  rendimentos  auferidos  pelas

chefes de família. 

A localização do empreendimento, periférica, numa nova frente de expansão

urbana, é um agravante,  pois  dificulta o acesso das beneficiárias à cidade e ao

emprego e renda. A falta de qualidade das edificações fica evidente nos relatos dos

problemas estruturais dos sobrados. O medo de transitar a pé na região, por conta

da  violência,  também apareceu  nas  entrevistas.  Ainda  assim,  acreditam que  os

equipamentos  urbanos,  a  iluminação  e  a  infraestrutura  dos  passeios,  que  hoje

dispõem na região do Parque Iguaçu III, atendem às demandas das mulheres chefes

de família. O fato de que o acesso à educação e ao transporte, além da própria

infraestrutura  urbana,  terem  sido  implementadas  depois  da  construção  do

empreendimento, evidenciam a ausência de conexão entre a política habitacional e

a política urbana no Município.

A diferença de avaliação do programa entre as beneficiárias oriundas da fila

da  COHAB-CT,  que  desejavam  acessar  à  casa  própria  pelo  programa,  e  a

beneficiária oriunda de um processo de remoção de favela, a quem a mudança para

o  Ganchinho  foi  imposta,  é  notável.  As  primeiras,  apesar  de  apontarem  os

problemas da casa e da região que moram, enfatizam os aspectos positivos da

chegada  ao  empreendimento.  O  acesso  à  casa  própria  é  entendido  como  uma

conquista,  que supera os aspectos negativos. Já a segunda dá mais ênfase aos

problemas enfrentados a partir da mudança, comparando a vida cotidiana no Parque

Iguaçu III, com a vida que tinha no assentamento de origem. 
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5.4 E O DIREITO Á CIDADE E À MORADIA DAS MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA
BENEFICIÁRIAS?
 

Considerando os elementos da vida cotidiana e o perfil das mulheres chefes

de família explicitados neste capítulo, e à luz da revisão de literatura apresentada

nos  capítulos  anteriores,  este  tópico  se  dedica  a  questionar  em  que  medida

execução do PMCMV garantiu o direito à cidade e à moradia das mulheres chefes

de família beneficiárias Faixa 1 no Município de Curitiba. 

Responder  a  esta  pergunta  demanda  que  se  retome  os  principais

referenciais  teóricos  sobre  os  quais  esta  pesquisa  se  alicerçou.  Primeiramente,

reconhece-se que a cidade é constituída e constituinte das relações sociais que nela

se  desenvolvem  (CARLOS,  2007).  O  espaço  urbano  é  socialmente  produzido

(CORRÊA, 1989) e as relações de gênero, articuladas de forma indissociável com

as relações de raça e classe,  são condicionais  e condicionantes  deste contínuo

processo de produção.

A construção  generificada  do  espaço  classifica  e  separa  os  sexos  em

lugares distintos. A partir da dominação masculina, os sexos e os lugares que lhe

são designados são hierarquizados. O mandato da heteronormatividade, justificado

pelas  diferenças  biológicas  entre  homens  e  mulheres  cisgênero,  define  quais

atividades e locais são masculinos e femininos, inferioriza os segundos e determina

que mulheres não devem ocupar lugares ou realizar tarefas masculinas, e vice-versa

(RAIBAUND apud CHAMPION OTT, 2016).

Neste contexto, a casa é estabelecida como o lugar da mulher e o trabalho

reprodutivo lhe é imposto pela divisão sexual do trabalho. A casa é, portanto, o lugar

a partir do qual a mulher acessa a cidade e, consequentemente, seu espaço vivido é

profundamente condicionado por suas condições de moradia. Assim, não é possível

considerar o direito à moradia das mulheres, se não atrelado ao direito à cidade.

A  responsabilidade  pelo  trabalho  doméstico  e  de  cuidado,  imposta

socialmente às mulheres, faz com que elas tenham uma relação qualitativamente

distinta com a casa e seu entorno. Sobretudo para as mulheres de baixa renda, a

casa  representa  um espaço  de proteção e  abrigo  para  família  e,  muitas  vezes,
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também é o lugar da realização do trabalho remunerado  (OLIVEIRA; BARBOSA;

FERREIRA, 2008).

Os desenhos urbanos convencionalmente planejados, fundamentados nos

princípios  do  urbanismo  modernista,  consideram  de  forma  equivocada  que  o

trabalho  reprodutivo  acontece  exclusivamente  no  espaço  doméstico  e  que  é,

portanto,  de  responsabilidade  individual  e  privada  (VALDIVIA,  2018).  Esta

racionalidade produz um tipo de política e um planejamento urbano assentados na

lógica  homem-produção-espaço  público  e  mulher-reprodução-espaço  privado,

desconsiderando a fruição do espaço público pelas mulheres, tanto na realização do

trabalho produtivo, quando do reprodutivo. Ao assumir esta perspectiva, as políticas

urbanas reproduzem e reforçam desigualdades de  gênero  no  espaço da  cidade

(TAVARES, 2008).

Em síntese,  o  espaço vivido pelas mulheres na articulação entre casa e

cidade é qualitativamente distinto do experienciado pelos homens. A combinação

das relações de gênero com outras relações sociais, sobretudo as de raça e classe,

também  implica  em  múltiplas  formas  das  mulheres  se  relacionarem  com  esses

espaços, a depender de características como raça, renda, escolaridade, composição

familiar, idade, etc.

A partir destas premissas, a análise da execução do PMCMV em Curitiba foi

desenvolvida a partir de três dimensões inter-relacionadas, concebidas por Ana Falú

(2020) para investigações sobre o direito das mulheres e das diversidades à cidade.

São elas a dimensão material, da gestão pública e simbólica.

Com relação  à  dimensão  material,  retoma-se  as  críticas  acumuladas  na

literatura  ao  PMCMV  com  relação  aos  problemas  de  localização  dos

empreendimentos, a falta de articulação entre o programa e as políticas urbanas

municipais  e  a  baixa  qualidade  arquitetônica  e  construtiva  das  unidades

habitacionais produzidas (CARDOSO; ARAGÃO, 2013). 

A localização periférica dos conjuntos Faixa 1 em Curitiba, em frentes de

expansão urbana, desconsiderou as necessidades e os tempos de deslocamento

impostos às mulheres para a realização do trabalho doméstico e de cuidado  do

trabalho gerador de renda. Como relatado pela Entrevistada 3, a localização dos
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empreendimentos dificulta o acesso dos beneficiários em geral ao emprego e renda.

Tal  condição  é  agravada  para  as  mulheres,  considerando  sua  dupla  jornada  de

trabalho e os deslocamentos complexos daí decorrentes. O medo de se transitar a

pé na região dos empreendimentos, por conta da violência urbana, que apareceu

nos relatos das entrevistadas, também é um elemento de análise que expressa a

percepção de insegurança das beneficiárias relacionada à localização da moradia.

A ausência de articulação entre o PMCMV e a política urbana de Curitiba se

expressou  na  construção  de  infraestrutura  urbana  posterior  à  implantação  dos

empreendimentos,  bem  como  na  dificuldade  de  acesso  das  beneficiárias  a

determinados  serviços  e  equipamentos  públicos.  O  relato  das  entrevistadas

evidenciou um acesso precarizado à saúde e ao transporte. Quanto ao acesso à

educação por seus filhos e filhas, ainda que suficiente, não foi garantido  desde a

chegada das famílias ao empreendimento. 

A debilidade da qualidade arquitetônica das habitações foi demostrada pelos

diversos  relatos  das  entrevistadas  em  relação  à  ocorrência  de  problemas

construtivos  nos  sobrados.  A  padronização  das  habitações  e  o  tamanho  dos

cômodos também foi  considerado um problema,  uma vez que não comporta  de

forma adequada famílias maiores e demanda a utilização de móveis menores. 

No que se refere à dimensão da gestão pública, é importante destacar que o

PMCMV  se  vinculou  a  um  modelo  de  política  habitacional  pautado  no  déficit

habitacional  quantitativo, que tomou a provisão de casas próprias e novas como

alternativa exclusiva para o acesso à moradia. O desenho institucional do programa

reafirmou o caráter distributivo e setorial dado historicamente pelo Estado Brasileiro

à  questão  habitacional.  Ou  seja,  o  PMCMV  tinha  por  objetivo  atender  a

determinados setores da população que não conseguiam acessar à moradia pela

economia  de  mercado  (DENIZO,  2018),  tomando-a  como  mercadoria  e

desconsiderando seu valor de uso e a vida cotidiana dos beneficiários.

Foi dentro deste paradigma de política habitacional, no qual a questão da

moradia foi  formulada a partir  da equiparação deste direito  com o acesso a um

imóvel,  sem  articulação  com  os  elementos  que  compõe  o  direito  à  cidade

urbanizada, que as mulheres foram inseridas como beneficiárias prioritárias na Faixa
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1. Desde o seu desenho, portanto, o programa não considerou o espaço vivido e a

vida cotidiana das mulheres beneficiárias, nem que estes se desenvolvem de modo

qualitativamente diferente quando comparados aos dos homens.

Neste sentido, o atendimento preferencial das mulheres chefes de família

teve como foco principal garantir o acesso de mulheres de baixa renda, incapazes

de  adquirir  uma  habitação  pelo  mercado  formal,  à  casa  própria.  Os  dados  da

execução  do  PMCMV  –  Faixa  1  em  Curitiba  evidenciam  que  este  objetivo  foi

alcançado, uma vez que a grande maioria dos beneficiários titulares são mulheres

que, em função de sua renda, não conseguiriam adquirir um imóvel sem a política de

subsídios promovida pelo programa. Soma-se a isto a política de preferência de

titularidade,  que  protege  a  beneficiária  frente  a  perda  do  imóvel  para  seu

companheiro ou ex- companheiro. A revisão de literatura indicou a capacidade da

titularidade feminina em alterar a dinâmica da relação de poder entre as mulheres e

seus companheiros no ambiente doméstico, bem como protegê-las quando do fim

dessas relações.

Contudo, a execução do PMCMV desconsiderou que as mulheres chefes de

família  beneficiárias  estão  em  condições  de  maior  vulnerabilidade,  quando

comparadas com homens que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa.

Os dados levantados nesta pesquisa corroboraram a constatação da revisão de

literatura  de  que  as  mulheres  não  têm  renda  suficiente  para  fazer  frente  às

prestações  de  imóveis  Faixa  1.  Em  Curitiba,  além  de  terem  renda  inferior  aos

beneficiários homens, suas famílias são maiores e compostas por mais crianças e

jovens, que ainda não entraram no mercado de trabalho e demandam mais tarefas

de  cuidados.  Considerando  o  quadro  atual  de  crise  econômica  e  desemprego,

aprofundado  pela  pandemia  de  COVID-19,  conforme  constatado,  as  mulheres

chefes de família do Município estão utilizando sua renda, sobretudo, para garantir a

alimentação de suas famílias,  atrasando os  pagamentos das prestações  junto  à

CEF.

Para  as  beneficiárias  que  moravam  em  imóveis  alugados  antes  de  se

mudarem para os empreendimentos Faixa 1, o acesso ao programa implicou o fim

do aluguel, uma despesa fixa que comprometia significativamente seus orçamentos
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familiares. Contudo, parte significativa das beneficiárias são oriundas de processos

de  remoção-reassentamento  de  favelas.  Para  elas,  a  mudança  para  os

empreendimentos significou o aumento de suas despesas, uma vez que passaram a

pagar, além da prestação do imóvel, contas como taxa de água, luz e também taxas

de  condomínio,  no  caso  das  moradoras  de  empreendimentos  verticais.  As

beneficiárias relataram que a dificuldade em pagar tais despesas, mesmo para as

oriundas da fila da COHAB-CT, fez com que recorressem a alternativas irregulares

para garantir o acesso à água e à energia elétrica.

Dessa forma, de maneira contraditória, a política de subsídios do Faixa 1

conseguiu  atender  a  população  de  baixa  renda  em  geral,  e  as  mulheres

especificamente, concretamente excluídas dos programas de provisão habitacional

executados no Brasil até então. Apesar disto, a renda das famílias, especialmente as

femininas, é tão baixa que os beneficiários encontram dificuldade de se manter nos

empreendimentos. A execução deste modelo de política, combinada com os baixos

rendimentos dos beneficiários, acaba por produzir irregularidades no que deveria ser

a solução do Estado para a moradia irregular.

Entende-se aqui a avaliação do PMCMV como parte de sua execução. A

forma como se avalia o programa  dificulta que o Estado capte tais contradições.

Denizo  (2018)  indica  que,  via  de  regra,  política  setoriais  como  o  PMCMV  são

avaliadas  a  partir  de  critérios  quantitativos.  Esta  perspectiva  de  avaliação  não

privilegia o levantamento de dados que informem sobre a vida cotidiana dos e das

beneficiárias. Além disso, a avaliação quantitativa limita a percepção das diferenças

no espaço vivido de homens e mulheres, bem como entre os diferentes perfis de

mulheres. Os relatórios socioeconômicos dos empreendimentos Faixa 1 – PMCMV,

produzidos pela COHAB-CT e analisados na pesquisa, são exemplificativos disto, e

evidenciam a pouca relevância dada pelo agente promotor da política habitacional

em Curitiba  para  como a vida das beneficiárias chefes de família se desenvolveu

nos empreendimentos depois da entrega das chaves. 

Por fim, no que se refere à dimensão simbólica, notou-se uma diferença

significativa na relação com a casa e na avaliação do programa entre a beneficiária

entrevistada vinda de processo de remoção-reassentamento e as oriundas da fila da
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COHAB-CT. Para a primeira, o acesso ao PMCMV, ainda que tenha lhe dado uma

habitação de melhor condição construtiva, significou a restrição do acesso à cidade

e, consequentemente, à renda. Além disso, as relações comunitárias forjadas em

seu lugar de origem foram tensionadas na mudança. Para as segundas, o acesso à

casa própria é visto como uma conquista, apesar delas reconhecerem problemas no

programa e as dificuldades financeiras de se manter no imóvel. A Entrevistada 2, a

mais velha entre as entrevistadas, definiu o acesso à casa própria como a realização

de um sonho. Todas elas ressaltaram a relevância material e/ou simbólica que existe

em viver em sua casa própria. 

Cabe destacar, contudo, que nenhuma delas tem de fato a posse de suas

moradias assegurada, uma vez que o atraso de mais de três prestações permite que

a  CEF retome os  imóveis.  Dessa  forma,  a  segurança  atrelada  à  titularidade  do

imóvel  é  uma falsa  percepção.  Em tese,  a  priorização  das  mulheres  chefes  de

família  pelo  PMCMV  se  dá  pela  facilitação  e  garantia  da  titularidade  da  casa.

Concretamente,  contudo,  o  desenho  do  programa garante  a  possibilidade  de

retomada da habitação, estabelecendo a  segurança do financiamento  como mais

importante que a titularidade feminina do imóvel.

As  avaliações das beneficiárias  demostram como a execução do PMCMV

foi contraditória. Apesar de em vários aspectos o programa melhorar as condições

de habitação das beneficiárias chefes de família, é verdade também que ele não foi

capaz de considerar as múltiplas dimensões da moradia para essas mulheres. Além

disso,  os  dados  levantados  nos  relatórios  socioeconômicos  produzidos  pela

COHAB-CT  não  foram  utilizados  para  a  revisão  da  execução  do  programa  no

Município  de  Curitiba.   A  constatação  de  que  uma  parte  significativa  das

beneficiárias Faixa 1 em Curitiba eram mulheres negras, que a maioria tinha baixa

escolaridade e  renda bastante  inferior  ao  salário  mínimo nominal,  não significou

qualquer intervenção ou alteração na execução do programa, ou o desenvolvimento

de  políticas  sociais  sensíveis  a  estes  aspectos,  que  respondessem  a  outras

dimensões do direito à moradia e à cidade destas mulheres para além do acesso ao

imóvel como mercadoria.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo verificar em que medida a execução

do PMCMV garantiu o direito à cidade e à moradia das mulheres chefes de família

beneficiárias Faixa 1 no Município de Curitiba, grupo definido como de atendimento

prioritário pelo programa. 

Tomando como referência os resultados da investigação, constatou-se que

iluminar  as  relações  de  gênero  é  essencial  para  compreender  o  processo  de

produção  da  cidade  e  dos  espaços  de  moradia  e,  por  consequência,  para  a

concepção e execução de políticas urbanas e habitacionais. A utilização do gênero

como categoria de análise evidenciou que a reprodução da vida das mulheres se dá

a partir de bases materiais distintas, marcadas pelo aumento do número de famílias

chefiadas por mulheres, pela inserção feminina em postos de trabalho precários,

pela  maior  vulnerabilidade  ao  desemprego,  menor  nível  de  renda  e

responsabilização pelo trabalho doméstico e de cuidado. Dessa maneira, o espaço

vivido por elas é qualitativamente distinto do vivido pelos homens, e tais diferenças

precisam  ser  reconhecidas  e  apropriadas  para  se  pensar  políticas  voltadas  à

universalização do acesso à cidade e à moradia digna.

Contudo, as relações de gênero atravessam a produção do espaço urbano,

articuladas  com  as  relações  de  raça  e  classe,  como  se  evidenciou  na

territorialização da  desigualdade de gênero  em Curitiba.  Os  dados  do Município

indicaram dois perfis opostos de mulheres responsáveis pelo domicílio, dependo da

localização de suas moradias na cidade. Em regiões próximas ao centro vivem as

responsáveis  brancas  e  de  maior  renda,  em  imóveis  de  boas  características

construtivas  e  arquitetônicas  e  com  acesso  qualificado  aos  serviços  públicos  e

infraestrutura urbana. Já as responsáveis de baixa renda vivem sobretudo ao sul do

município, em locais caracterizados pela precaridade da infraestrutura urbana e dos

serviços públicos, que é aprofundada ao se considerar que estas mulheres são mais

dependentes deles, em relação  às mulheres do primeiro perfil. As chefes de família

que vivem nas periferias compõem famílias maiores, com mais filhos na primeira

infância, e vivem em regiões com altos índices de domicílios precários. A maioria das
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chefes  de  família  negras  têm  este  perfil,  explicitando  o  entrecruzamento  das

relações  sociais  de gênero,  raça  e  classe.  A combinação  dessas  características

impõe às mulheres do segundo perfil uma carga maior de trabalho reprodutivo e de

cuidado,  com  efeitos  negativos  para  a qualidade  de  vida  e  nas  condições  de

moradia.

O segundo perfil apresentado foi justamente o atendido pelo PMCMV - Faixa

1 em Curitiba, como indicaram os dados sobre as beneficiárias titulares. Constatou-

se que a execução do programa conseguiu efetivamente priorizar o atendimento das

mulheres  chefes  de  família,  uma  vez  que  elas  eram  86,11% dos  beneficiários

titulares Faixa 1, nos 14 empreendimentos analisados na pesquisa. Restou evidente

que,  considerando  a  renda  das  beneficiárias,  sem  a  política  de  subsídios

desenvolvida para o Faixa 1, lhes seria impossível acessar a casa própria. A política

de titularidade também reduziu a vulnerabilidade dessas mulheres, protegendo-as

de uma possível perda da moradia para seus companheiros ou ex-companheiros.

Contudo, os aspectos positivos da política se mostraram insuficientes para

garantir o direito à moradia e à cidade das beneficiárias, uma vez que o modelo de

política  habitacional  adotado  pelo  PMCMV  foi  marcado  pela  periferização  e

segregação  da  moradia  popular.  A execução  do  programa  se  deu  a  partir  de

mecanismos  voltados  à  garantia  relativa  da  propriedade  do  imóvel  às  mulheres

chefes de família, dado que este pode ser retomado em caso de inadimplência. Não

se considerou a vida cotidiana dessas beneficiárias, notadamente  na necessidade

de articular a realização do trabalho remunerado e do trabalho reprodutivo, tanto no

espaço público quanto no privado.

A  localização  dos  empreendimentos  em  Curitiba  limitou  o  acesso  já

dificultado ao emprego e renda pelas beneficiárias, a baixa qualidade construtiva dos

imóveis lhes  impôs  uma  maior  carga  de  trabalho  reprodutivo  e  de  cuidado,  a

ausência de acesso qualificado ao transporte público implicou na maior dificuldade

para as beneficiárias acessarem equipamentos e serviços públicos, tanto para si

quando para seus familiares. A execução do programa ainda desconsiderou que a

renda das mulheres beneficiárias era inferior a de seus pares homens e, portanto,
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que elas têm maior dificuldade em arcar com o aumento do custo de vida que a

mudança para os empreendimentos Faixa 1 lhes impôs.

A pesquisa desenvolvida diagnosticou a necessidade da reconfiguração das

políticas habitacionais, com a perspectiva de se superar o paradigma binário que

relaciona  homem-produção-espaço  público  e  mulher-reprodução-espaço privado.

Como  demostrado  na  pesquisa,  as  mulheres  beneficiárias  chefes  de  domicílio

desempenham trabalho remunerado e de cuidado, ambos tanto no espaço público

quanto no privado. As políticas habitacionais e urbanas precisam garantir o acesso e

trânsito de qualidade das mulheres pelos espaços públicos e privados, atendendo a

suas necessidades cotidianas.

Ratificando  o  resultado  de  outras  pesquisas  no  Brasil  sobre  o  PMCMV,

concluiu-se que a política habitacional precisa estar articulada com a política urbana.

Além disso, é preciso se valer do gênero como categoria de análise a partir de uma

perspectiva interseccional para garantir o direito à cidade e à moradia das mulheres,

considerando  que  suas  vidas  cotidianas  são  qualitativamente  diferentes  da  dos

homens  e  entre  si,  a  depender  de  características  como  renda,  raça,  idade,

composição familiar, etc.

Por  fim,  cabe  destacar  as  dificuldades  encontradas  no  desenvolvimento

desta pesquisa, considerando que a maior parte dele se deu durante a pandemia de

COVID-19,  o  que  demandou  uma  série  de  adaptações,  principalmente  nos

procedimentos metodológicos.  O contato com as beneficiárias, aspecto essencial

para a produção de informações, precisou acontecer de modo totalmente remoto. O

contexto atrapalhou também o primeiro contato com as beneficiárias, a dinâmica das

entrevistas e impossibilitou a visita da pesquisadora aos empreendimentos. Houve

também uma dificuldade subjetiva em se desenvolver a pesquisa, considerando o

momento de luto e tristeza coletivos que abateram-se sobre a sociedade brasileira.

A  disponibilização  de  dados  por  parte  dos  órgãos  públicos  foi  outra

adversidade enfrentada.  Foram  solicitados  dados  e/ou  documentos  à  Fundação

Social  de Curitiba (FAS), à COHAB-CT, ao Ministério de Desenvolvimento Social

(MDS),  à  Polícia  Civil  do  Paraná (PCPR) e à CEF,  mas apenas o  último órgão

disponibilizou-os. 
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Este trabalho é vinculado à pesquisa “O Programa Minha Casa Minha Vida e

a dinâmica habitacional  metropolitana em Curitiba”  e buscou colaborar com esta

investigação a partir do recorte de gênero. Espera-se que ele possa contribuir para o

desenvolvimento de políticas habitacionais e urbanas que efetivamente considerem

a vida cotidiana das mulheres na cidade. 

Embora  sejam  a  maior  parte  da  população  brasileira,  as  mulheres  são

invisibilizadas em diferentes dimensões, inclusive em seu acesso à cidade. Desta

forma,  torna-se  necessário  que outras  pesquisas  se  debrucem sobre  o  direito  à

cidade e à moradia das mulheres e explorem o fenômeno urbano utilizando o gênero

como categoria de análise. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS COM AS BENEFICIÁRIAS

CARACTERIZAÇÃO DA BENEFICIÁRIA E DA FAMÍLIA

• Nome da beneficiária;

• Empreendimento de moradia;

• Idade;

• Cor/Raça (auto identificação); 

• Inscrita na fila da COHAB-CT ou originária de processo de remoção;

• Caso originária de fila da COHAB-CT, quanto tempo esperou na fila;

• Onde morava antes;

• Composição da família residente no imóvel, com idade e relação da pessoa

com a beneficiária.

TRABALHO E RENDA

• Quais são as fontes de renda da beneficiária?

• Se  trabalha,  qual  é  a  relação  de  emprego?  Quantas  horas  semanais

trabalha?

• O que recebe é suficiente para arcar com as contas da casa?

• A beneficiária paga a prestação do PMCMV? Já pagou? Consegue pagar sem

comprometer o orçamento familiar?

• Como se locomove até o trabalho? Quanto tempo gasta em locomoção?

• Outros membros familiares contribuem com a renda?

• A beneficiária recebe Bolsa Família? 

• Recebeu/recebe auxílio emergencial?

• Solicitou o auxílio emergencial e teve a solicitação negada? 

• É beneficiária de algum outro programa de distribuição de renda?

TRABALHO DE CUIDADO

• Caso tenha filhos, quem cuida deles durante o período de trabalho?
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• Outras  pessoas  na  casa  demandam  cuidados  especiais  (Pessoas  com

deficiência, idosos, etc.)? Quem realiza essas atividades de cuidado? Quem

se responsabiliza por eles durante o período de trabalho? 

• Quanto tempo a beneficiária se dedica a tarefas domésticas por semana?

• Outras pessoas contribuem na tarefa?

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

• Que posto de saúde a beneficiária frequenta? Como ela se locomove até ele?

Quanto tempo demora?

• Que escola as crianças da casa frequentam? Quem as leva até lá? Como a

locomoção é feita? Quanto tempo demora?

• Que espaços de lazer a beneficiária frequenta? Como ela se locomove até

eles? Quanto tempo demora? Que dias os frequenta?

• Já teve problemas de infraestrutura com a casa? Já precisou fazer

reformas? A casa atende às necessidades da família?

• Onde a beneficiária faz compras? Existem mercados, farmácias, padarias

próximas à casa? Como ela se desloca até estes lugares e quanto tempo

demora?

• Existe acesso á água, luz e coleta de lixo na casa?

• A beneficiária tem acesso as taxas de água e luz sociais? O valor gasto

com estas contas compromete o orçamento familiar?

• O recente racionamento de água estabelecido em Curitiba afetou a rotina

da casa? Como?

• A beneficiária utiliza transporte público? Que linhas de ônibus utiliza?

• O trajeto entre o ponto de ônibus é seguro? Existe calçada? É iluminado?

Como ela se sente fazendo este trajeto? Quanto tempo este trajeto demora?

RELAÇÕES DE CONVIVÊNCIA

• Possui religião? Frequenta igreja? Qual? Como se locomove até lá?

• Como é a relação com a vizinhança? A beneficiária já teve problemas com

vizinhos? Tem amigas na vizinhança?
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MUDANÇA

• O que mudou na vida da beneficiária com o acesso à casa do PMCMV?
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