
 
 

III CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

IV SEMINÁRIO NACIONAL DE TERRITÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 
III CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 

 

Londrina PR, de 02 a 05 de Julho de 2019. 

(Direito à Cidade) 
 

TEMPLATE – TRABALHO COMPLETO – Apresentação Comunicação Oral 

 

Questão social, luta por moradia e a relação da Ocupação 
Bubas com o município de Foz do Iguaçu/PR 

 

Aline Ogliari1 
Andrey Schalkoski2 

Felipe Garcia Camargo3 
Édina Mayer Vergara4 

 

Resumo: Pesquisa de campo qualitativa (entrevista) realizada na Ocupação Bubas, em Foz 
do Iguaçu/PR. Busca perceber e problematizar as diversas nuances das expressões da 
Questão Social que atravessam seu cotidiano de luta pela moradia; fazer relações entre as 
especificidades sociais, políticas e econômicas existentes, e suas similaridades, com um 
contexto macro desse fenômeno, como a discussão em torno do Direito à Cidade. Conclui-
se, com esses processos de luta e reivindicações perante o Estado e a regularização do 
terreno, se busca a resolução dessa situação com expectativa do acesso a outros direitos 
básicos. Porém ainda com muitos limites e desafios. 
Palavras-chave: Questão social; direito à cidade; moradia; Ocupação Bubas. 

 

Abstract: Qualitative field research (interview) conducted at the Bubas Occupation, in Foz do 
Iguaçu/PR. It pursue to perceive and to problematize the various nuances of the expressions 
of Social Question that cross their daily struggle for housing; to make coneections between 
existing social, political and economic specificities, with a macro context of this phenomenon, 
such as the discussion about the “Right to the City”. It is concluded, with these processes of 
struggle and claims before the State and with the regularization of the terrain, it seeks to 
resolve this situation with expectation of access to other basic rights. But still with many limits 
and challenges. 
Keywords: Social issue; right to the city; housing; Bubas Occupation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo busca compreender e problematizar os diversos e complexos 

elementos e expressões da questão social que têm atravessado cotidianamente cerca de 

1.500 famílias, desde janeiro de 2013, no início do movimento de luta por moradia Ocupação 

Bubas, localizada na cidade de Foz do Iguaçu/PR. As motivações para o artigo se acercam 

inicialmente em entrar em contato com esse movimento e buscar entender um cenário geral 

da garantia versus violação de direitos humanos no cotidiano e na vida dessas famílias; o que 

demandam; e quais as relações sociais e políticas que se produzem com a percepção de 

pertencimento dessas famílias com o município de Foz do Iguaçu, em suas especificidades. 

Começamos nosso artigo por conceituar o que se entende por questão social, dando 

ênfase às suas expressões a partir da questão urbana e, mais especificamente, da falta de 

moradia. Em seguida, abordamos o direito à cidade pelo viés histórico da constituição das 

cidades brasileiras e ocupação de determinados territórios pelas classes subalternas, 

caracterizando a formação desses territórios a partir das ausências de direitos básicos, na 

lógica da acumulação do capital; e o que o Estatuto da Cidade prevê para a organização e 

democratização das cidades. A luta por moradia se materializa em reivindicações organizadas 

por movimentos sociais, tema que adentraremos no terceiro ponto. 

Após compreender como esse caminho se trilha, chegamos à Ocupação Bubas, onde 

a caracterizamos com informações levantadas pela entrevista realizada com uma das 

principais lideranças da ocupação. A legitimidade da organização, suas pautas e 

reivindicações se tornam mais objetivas porque dizem respeito a vidas reais que se 

movimentam em torno de sonhos comuns pelo direito de morar. Nas considerações finais, 

problematizamos alguns pontos a partir de percepções teóricas que consideramos relevantes. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Existe um entendimento de que a questão social tem fundação intrínseca com a 

ascensão do modo de produção capitalista e a consequente organização política dos 

movimentos trabalhadores no capitalismo monopolista. “Segundo tais estudos, a ‘questão 

social’ era estritamente relacionada à concentração populacional, imigração do campo para a 

cidade, urbanização, industrialização e baixa eficiência do Estado na área social a partir da 
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leis dos pobres” (CASTELO, 2006, p. 16). No Brasil, a questão social se configura a partir dos 

desdobramentos do capitalismo no país, e uma de suas expressões se dá na ausência de 

moradia.  

 

2.1  Déficit de moradia como expressão da questão social 

 

O problema de moradia é histórico, mas também se apresenta revestido por novas 

determinações tendo em conta suas próprias alterações verificadas no capitalismo a nível 

global. É reflexo de um modelo de produção emergente do desenvolvimento capitalista em 

vários países do mundo desde seus processos de industrialização. Esse fenômeno recebe o 

nome de questão social, em suas múltiplas expressões, contradições e especificidades, 

apontando o vetor capital/trabalho, como eixo central da problemática social vigente. 

 

Tais condições e relações continuam a revelar a coexistência planetária de uma 
polaridade: riqueza / pauperismo. Mais do que nunca, o contraste entre o crescimento 
vertiginoso das riquezas e a persistência / ampliação do pauperismo é assustador. 
Sem negar as conquistas civilizatórias e o progresso técnico alcançado com o 
desenvolvimento da ciência e de novos modos de vida ao longo do século XX e da 
entrada do atual século, ressalto que estes se deram com o concomitante 
empobrecimento dos trabalhadores. 
(MOTA, 2010, p. 21) 

 

A intensa onda migratória do campo para a cidade, conduzido pelos processos 

econômicos do modo de produção capitalista, é reflexo desse processo de assalariamento e 

pauperização, acirramento de classes e a marginalização profunda de indivíduos e famílias 

perante a dificuldade da vida social. A também conhecida falta de condições de trabalho e de 

comercialização no campo é o que faz as pessoas irem para as grandes cidades para 

conseguirem buscar meios de vida, onde veem como única opção a venda de sua força de 

trabalho. O entendimento de expropriação e exploração explica muito bem o que acontece 

com a dificuldade da vida no campo ou dá nome ao qual vem produzindo grande desigualdade 

e, sobretudo, o pauperismo generalizado nas classes baixas. A expropriação de terras tem 

caráter estruturante nesse modo de organização social imposto. 

 

Na base do processo histórico da transição do feudalismo para o capitalismo está a 
expropriação dos meios coletivos de produção dos trabalhadores, rurais e urbanos, e 
a sua subsequente apropriação privada nas mãos dos burgueses – ‘a chamada 
acumulação primitiva é apenas o processo histórico que dissocia o trabalhador dos 
meios de produção’.   
(CASTELO, 2006, p. 32). 
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Sendo essa uma questão estrutural, muitas vezes impositiva e já inserida numa cultura 

da urbanização precária, essas famílias já chegam com condições de subsistência, 

subempregos, falta de moradia e trabalho, entre outros bens básicos. Estamos refletindo e 

problematizando algo que o Estado não regula ou pouco traz à tona em suas políticas sociais. 

 

A formação do urbano no Brasil se constitui a partir de relações capitalistas e não 
capitalistas em território nacional (Fernandes, 2008), com revoltas e resistências à 
organização das condições de produção e de reprodução social, refletindo na 
formação de certa percepção urbano-industrial na relação com o campo desde o 
começo do século XX imposta aos trabalhadores. 
(PEREIRA, 2014, p. 126) 

 

O entendimento de sujeitos históricos, elemento imprescindível para compreender o 

fenômeno da luta de classes, é exatamente a resistência e organização reivindicatória dos 

mais fracos no seu tempo histórico. Vê-se que esse modelo de desenvolvimento é algo muito 

presente no Brasil e que foi a organização popular de classe que permitiu na história a garantia 

de alguns direitos básicos a partir de movimentos sociais pró classe trabalhadora. Esses, 

organizados e ao exporem a situação em grande número, historicamente buscaram resolver 

questões do pauperismo e da subsistência da vida urbana. 

Atualmente, nas grandes cidades e nos grandes centros urbanos, podemos encontrar 

de tudo para consumir: um shopping a céu aberto que oferece opções alimentícias, turísticas, 

informacionais, de entretenimento, de bens gerais de consumo que vendem e fazem 

propaganda de diversas referências de gostos, estilos, para diversos segmentos sociais. Mas 

o que ainda não é garantido, é  de que todos acessem esses bens, vivam de forma plena e 

conjuguem de relações fora do eixo econômico e subsistência do capital versus trabalho.   

 

Las ciudades pueden ser un lugar de transformación hacia un desarrollo inclusivo y 
sostenible centrado en el bienestar de sus habitantes. Sin embargo, en muchos casos, 
la desigualdad en la región se ha acentuado en el contexto de las ciudades y se 
materializa en las pautas de segregación y exclusión en términos de acceso a los 
servicios y beneficios urbanos (CEPAL, 2010). En América Latina y el Caribe persisten 
graves desigualdades territoriales que, en gran parte, son producto de una inequitativa 
distribución de los ingresos entre sus habitantes y de la exclusión de vastos sectores 
de la ciudadanía de los servicios públicos básicos. La brecha existente se traduce en 
grandes inequidades de acceso a mejores empleos, salarios y protección social, a 
oportunidades educativas y recreativas, y a una vivienda digna (CEPAL, 2016). 
(CEPAL, 2010 e 2016, apud RICO y SEGOVIA, 2017, p. 48-49) 

 

Dado que o Estado brasileiro não garante direitos básicos como trabalho e moradia de 

forma integral e plena para todos e todas, a subsistência das famílias mais empobrecidas e 

sem recursos seguem regidas pela lei do capital e do mercado. Repetem entre si a disputa 
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por acesso às modestas políticas públicas sociais que, em tempo algum, saciaram as 

necessidades de todos/as seus demandatários/as. Isso nos faz adentrarmos na perspectiva 

do direito à cidade, que vai além da reflexão do direito à moradia, por exemplo, e compreender 

como essas pré-determinações do acesso ou não-acesso são construídas historicamente a 

partir da caracterização de determinados corpos que ocupam determinados territórios. 

 

2.2 Direito à Cidade 

  

Em um artigo, Maricato (2003) faz uma descrição do caminho percorrido pela história 

da urbanização do Brasil, caracterizando pontos históricos que refletem na atualidade dentro 

da discussão dos direitos relacionados à cidade, como a não prestação de serviços públicos 

de qualidade (exemplo das baixas condições de iluminação e transportes públicos em 

loteamentos populares e periféricos), ausência de assistência médica e sanitária, e a 

irregularidade na ocupação de terrenos, comunidades e bairros inteiros. 

O processo de intensa urbanização do Brasil aconteceu no início do século XX, 

intrínseco ao processo de industrialização do país. Os novos discursos políticos e econômicos 

buscavam criar um novo imaginário social, com a expectativa de que o país deveria sair de 

uma cultura arcaica, do atraso, atribuída ao mundo rural, e se modernizar, sinônimo de uma 

cultura moderna, atrelada às cidades. Porém, a urbanização não superou algumas 

características das épocas colonial e imperial, como afirma Maricato (2003). 

A constituição das cidades brasileiras, principalmente das metrópoles, é firmada na 

ausência de um ordenamento espacial e ocupação planejada do território. As grandes massas 

populacionais que passaram a migrar do campo para as cidades – constituindo a força de 

trabalho livre e abundante para a produção do capital das indústrias, e como Maricato (2003) 

lembra, nos termos de Marx, a constituição de um “exército industrial de reserva” – não 

encontravam ali estruturas que lhes oferecessem condições de moradia minimamente segura. 

O que se verificou foi uma intensa ocupação de áreas de reserva ambiental (como 

manguezais ou encostas de rios) ou áreas consideradas de risco, em geral afastadas dos 

centros urbanos onde a indústria e o comércio se desenvolviam, onde se encontravam 

serviços públicos básicos, espaços culturais e educacionais. 

O capitalismo, por meio da especulação imobiliária – ainda que esse termo nem 

existisse nos primórdios do século XX – sempre ditou as normas para a ocupação do território 

urbano, inclusive fazendo com que as leis valessem e fossem aplicadas, ou não. É o caso da 
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permissividade dos governos municipais em não reassentar as famílias que estivessem em 

áreas de risco ou de reserva ambiental (quando de uma região desvalorizada). Maricato 

(2003) comenta que seria muito mais oneroso o reassentamento dessas famílias em outras 

áreas do que fixar alguma estrutura mínima de iluminação e transporte público, por exemplo. 

Em compensação, as famílias que ali estavam, temendo sobretudo o despejo, não cobravam 

a garantia de direitos básicos e nem pautavam demandas para os órgãos públicos. Com esses 

dados, se verifica como as expressões da questão social já aparecem de forma mais amplas 

e perceptíveis, em outras configurações além do desemprego, da fome ou do pauperismo. 

Pode-se dizer que o entendimento da moradia como direito é recente no Brasil (ainda 

que seja um direito universal já previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

1948, da qual o Brasil é signatário), assim como a discussão em torno do direito à cidade e à 

necessidade de organização do espaço urbano. A moradia passou a ser reconhecida como 

um direito social, do ponto de vista legal, apenas em 2000, por meio da Emenda Constitucional 

nº 26, que incluiu o termo no rol dos direitos sociais, previstos no Artigo 6º da Constituição 

Federal do Brasil. Já em m 2001, foi sancionada a Lei 10.257, conhecida como o “Estatuto 

das Cidades” que regulamenta os artigos 182 e 183 da CF/88. 

Não significa que antes de 2000 essas discussões não aconteciam, e nem que não 

haviam iniciativas, ainda que localizadas, promovendo algum tipo de garantia e de segurança 

em torno da pauta. A questão é que, apesar da urbanização intensa do Brasil ter quase 100 

anos, tratar essas demandas enquanto política de Estado, assegurando as funções sociais 

da cidade e o bem estar de seus habitantes (termos do artigo 182 da CF/88), tem menos de 

20 anos, se considerar a EC 26/2000. 

O Estatuto da Cidade “estabelece normas de ordem pública e interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 

dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (parágrafo único, Artigo 1º). Segue, na sua 

redação, especificando seus objetivos, em torno do desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana, ao quais estabelece diretrizes e prevê os instrumentos a 

serem empregados – como o direito a cidades sustentáveis; construção do Plano Diretor 

Municipal (obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes), com ampla participação 

da população, e que preveja, entre outras coisas, sobre o uso e a ocupação do solo. 

Porém, há muitas críticas em relação ao Estatuto da Cidade. O professor Flávio Villaça 

(2012) fala que o Estatuto nasceu para não funcionar, e dificultar o entendimento e a execução 

dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal. É uma lei que detalha demais diversos 
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aspectos e que, quando dúvidas surgem, dificultam uma série de outras especificações – 

como é o caso da função social da cidade e da propriedade urbana. Da mesma forma, permite 

ser facultativo aos municípios diversos pontos, sem colocar condições e nem estruturas para 

fiscalização. Ou seja, atribui aos municípios a interpretação e decisão em desenvolver 

determinadas políticas que coloquem em prática o próprio Estatuto. 

É necessário ampliar a concepção do “direito à cidade”, para além do que se prevê na 

legislação, porque as lutas sociais são fundamentais para entender a dinâmica do acesso ou 

não acesso ao mesmo. Retornamos à Maricato (2013), agora em uma entrevista publicada 

em seu site, onde ela explica o que se entende por direito à cidade, conceito de origem 

francesa e que diz que os seus moradores devem ter acesso à mesma enquanto festa urbana. 

É ali o local da criatividade, da diversidade, das artes, do lazer, da cultura, e de demais 

serviços à população e que, para isso, são utilizados os espaços mais valorizados. Segundo 

a autora, a ocupação desses espaços urbanos sempre foi determinada, historicamente, pela 

luta de classes. As populações mais vulneráveis ocupavam as periferias das cidades, e o 

direito a esses centros sempre fora negligenciado. 

 

Aqui no Brasil, a população trabalhadora não consegue entrar na cidade formal. Ela 
está na periferia, é caracterizada por pessoas excluídas que, ao mesmo tempo, 
produzem pelas próprias mãos a sua cidade, muitas vezes ilegal, sem transporte 
público, sem os equipamentos e serviços sociais essenciais, como escolas, museus, 
universidades, saneamento, iluminação pública. É uma periferia de tradição escravista 
que não tem direito aos benefícios urbanos de uma coletividade e que é jogada para 
áreas ambientalmente frágeis, como áreas de proteção de mananciais, encostas. Esta 
população não cabe na cidade, ela não tem direito a uma cidade urbanizada e 
qualificada. 
(MARICATO, 2013, online, s/p) 

  

A discussão do direito à cidade precisa passar pelo direito à moradia digna, mas 

também ao acesso aos bens materiais e imateriais, culturais, saúde e educação pública, de 

esporte e lazer. Para isso, permeia a discussão sobre infraestrutura (transporte público e 

subsidiado), saneamento básico, iluminação e segurança pública, trabalho digno e formal, e 

democracia: a cidade e o solo precisam ser democratizados também. 

 

2.3 Questão da moradia e lutas por moradia no Brasil e em Foz do Iguaçu/PR 

  

O processo de urbanização no Brasil está ligado diretamente à especulação imobiliária 

que, até o momento, é uma das principais responsáveis pelo déficit habitacional que atinge 
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diretamente as famílias de renda mais baixa. Em 2015, a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD, 2015) apurou que existem 7,906 milhões de imóveis vagos no Brasil, dos 

quais  80,3% estão localizados em áreas urbanas e 19,7% em áreas rurais. Desse total, 6,893 

milhões estão em condições de serem ocupados, e 1,012 milhão estão em construção ou 

reforma. O Paraná soma um total de 362.349 de imóveis desocupados, sendo 296.802 

urbanos e 65.547 em zonas rurais; e a cidade de Foz do Iguaçu, dos 87.826 domicílios 

recenseados (2010), 8.408 estão desocupados – maioria com rede de energia elétrica e água. 

Enquanto há uma quantidade significativa de imóveis ociosos por todo o país, a falta 

de moradia para um expressivo número de famílias brasileiras é uma realidade. É um dado 

muito contraditório e que atualiza a concretude da expressão da questão social em torno da 

moradia como direito social. Segundo pesquisa da  Fundação Getúlio Vargas (2018), o  déficit 

habitacional do Brasil é de 7,757 milhões de moradias. Dentre os motivos desse déficit, estão: 

o comprometimento da renda familiar com o aluguel; coabitação com familiares e outros; 

habitação precária e o adensamento excessivo (superpopulação por metro quadrado). 

A partir de informações fornecidas pelo site do IBGE (2017), o município de Foz do 

Iguaçu possui um plano municipal de habitação, com a intenção de integrar as suas ações 

com as demais políticas urbanas e sociais. Segundo essas informações, existe também uma 

política habitacional na produção de novas unidades habitacionais, e um Conselho Municipal 

de Habitação, criado em 2007 com caráter deliberativo. Em 2005 foi criado o cadastramento 

de famílias interessadas no programa de habitação. Em Foz do Iguaçu existem algumas 

ocupações e/ou moradias irregulares com um número expressivo de demandas sociais que 

necessitam de uma efetivação da política de habitação. 

Historicamente, movimentos sociais ligados à questão da moradia se organizaram, e 

foram de extrema importância para que a moradia fosse afirmada como um direito social e 

que políticas sociais de habitação efetivas fossem implementadas neste campo. O movimento 

por moradia reivindica, por meio de suas lideranças, a regularização da ocupação, visto que 

a cobrança por uma habitação adequada é um direito social previsto na constituição federal, 

 

No artigo 6º, a Constituição afirma que são direitos sociais ‘a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados’ E no artigo 182 
consta que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar ‘[...] as 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes’, e a propriedade 
urbana cumpre esta função ‘quando atende às exigências fundamentais de ordenação 
da cidade expressas no plano diretor’ (BRASIL, 1998, art 182, par. 2). 
(SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS da Presidência da República do Brasil, 
2013 p. 40) 
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considerado essencial leis essas que norteiam para uma habitação que possua os seguintes 

condições para as famílias nessa situação. Entende-se por moradia adequada: segurança da 

posse, disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura, economicidade, 

habitabilidade, acessibilidade, localização e adequação cultural (SECRETARIA DE DIREITOS 

HUMANOS da Presidência da República do Brasil, 2013 , p. 20). 

 

2.4 Caracterização da Ocupação Bubas 

 

Abrigando uma média de 6 mil pessoas, a Ocupação Bubas se localiza no sul da 

cidade de Foz do Iguaçu. Chegamos na Ocupação após mediação feita por um contato de 

confiança das lideranças e famílias da ocupação. Marcamos a visita com uma das líderes e 

referência para a comunidade externa e que nos recebeu na manhã do dia 15 de setembro 

de 2018. Na conversa feita por quase duas horas, nos foi apresentado o Bubas, seus dados 

gerais e atuais, além da história de luta presente ali nos últimos 5 anos. 

A Ocupação teve início em janeiro de 2013, quando as primeiras 878 famílias 

chegaram ao local da mesma. No fim do mesmo ano, já se somava 1.200 famílias distribuídas 

em uma área de quase 40 hectares, e que há 6 anos estava ociosa e sem função social. O 

Bubas fica localizado na região sul de Foz do Iguaçu, próximo ao bairro Porto Meira, nas 

proximidades da fronteira com a Argentina. Segundo nossa fonte qualificada, a grande maioria 

das famílias era do próprio Porto Meira e estavam sem condições financeiras de seguir 

pagando aluguel. Uma outra parcela  era de famílias vindas do Paraguai, após a queda 

econômica do país no período; e uma terceira proveniente de outras regiões de Foz do Iguaçu. 

Francisco Buba Junior, proprietário do terreno, entrou com ação de reintegração de 

posse ainda em 2013, alegando o seu direito ao terreno. Em setembro do mesmo ano, a 

câmara legislativa de Foz do Iguaçu, sabendo da situação, elabora Projeto de Lei para 

ampliação de Zoneamento da cidade. Com esse projeto de lei, aponta que as famílias da 

ocupação seriam transferidas para a região leste do município, na Gleba Guarani, para assim 

reintegrar o terreno ao proprietário. Não estabelece prazos e condições para isso acontecer 

(Rádio Cultura Foz, 2013). 

Segundo nossa entrevistada, de 2013 a 2015, a ocupação passou por um período de 

invisibilidade perante ao município, com falta de acesso a direitos e recursos básicos, como 

a coleta de resíduos sólidos, distribuição de água e energia elétrica, falta de atendimento de 
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saúde nos postos da região, dificuldades de matricular as crianças e adolescentes na escola 

por falta de comprovante de endereço, dificuldade com o transporte público e até a dificuldade 

de conseguir emprego pelo fato de morar na ocupação. Porém, em 2015 houve uma forte 

chuva de granizo, que destruiu as casas da ocupação e expôs ainda mais a vulnerabilidade 

ainda dessas famílias. Instituições religiosas e organizações sociais do município, com 

destaque ao papel fundamental da Escola Popular de Planejamento da Cidade e o 

Observatório de Remoções (ligados às universidades UNILA, UFABC e FAUUSP), se 

mobilizaram em um grande mutirão de ajuda e campanhas de solidariedade. Deram 

visibilidade midiática e pressionaram para a própria prefeitura reconhecer a demanda social 

ali presente, se movimentar para promover os acessos necessários dos aparelhos públicos 

da região e o cadastramento dos programas sociais para essas famílias. 

Desde a tragédia da chuva, conforme lembra a representante do movimento, é que a 

vida das pessoas da ocupação melhorou significativamente. “No fim, foi uma benção”, 

comenta ela, pois desse momento em diante, a ocupação passou a ser “vista pela cidade”, 

pelos órgãos e instituições sociais, e pelo poder público. Desde então, o movimento social da 

ocupação se fortaleceu e ampliou sua organização para lutar pela garantia do direito à 

moradia e à cidade por meio da regularização do terreno ocupado e do acesso aos direitos 

básicos das famílias nas políticas públicas. Assim, fora realizado um grande mapeamento da 

situação social das famílias, cadastramento nas políticas públicas de saúde e de assistência 

da região, reconhecimento de um comprovante de endereço emitido e validado pelas 

lideranças do movimento, e melhoria na rota do transporte público e da coleta de resíduos. 

 

2.5 Problematização da Ocupação Bubas a partir da entrevista 

 

Durante a conversa, foram levantadas outras questões problemáticas e emergentes 

que vêm desde o início da ocupação em 2013. Entre elas, está os ligamentos precários de luz 

e água, com risco de incêndio, choques elétricos, sobrecarga e falta de energia por longos 

períodos por conta de sobrecarga da rede elétrica. Outra grande demanda que a ocupação 

tem, identificada na visita está relacionada à ausência de uma estrutura mínima de 

saneamento básico5. 

                                                
5  De forma simples, compreende-se por “saneamento básico” a coleta de resíduos sólidos, drenagem de água 

da chuva, tratamento e distribuição de água potável para consumo, e coleta e tratamento de esgoto doméstico. 
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Da questão da ausência de uma estrutura, ainda que mínima, de saneamento básico, 

nossa fonte qualificada reflete que a ausência de uma rede de esgoto e de coleta de resíduos 

tem causado muitos focos de doenças epidêmicas, aos quais a população local é exposta 

constantemente. A maioria das casas utilizam fossas sépticas caseiras mal projetadas para 

destinar o esgoto, e nem todas tem condições de realizar os procedimentos de forma exitosa. 

Segundo ela, a Sanepar (companhia de água do Paraná) e a Copel (companhia de energia 

elétrica do Paraná) têm sido parceiras nesse momento, entendendo a situação da ocupação, 

mas, ainda assim, os moradores têm contato diário com o esgoto e a acumulação de lixo nas 

proximidades de suas casas. 

Outra questão é o acesso ao trabalho e o perfil de garantia de renda das famílias Foz 

do Iguaçu e região. A liderança nos conta que há um perfil forte dos empregos das famílias 

da ocupação em três áreas: construção civil, rede hoteleira e coleta de resíduos recicláveis 

(para venda a empresas de reciclagem). Em outro momento da conversa, ela relata que houve 

períodos em que as pessoas tinham dificuldade de conseguir emprego na cidade, por conta 

do preconceito e do medo das pessoas externas com relação à ocupação. 

Sobre o acesso à cultura, lazer e informação, a liderança nos mostra o espaço cultural 

comunitário da ocupação: um salão feito com a ajuda de doações de telhas e mutirão de mão 

de obra para construir. O espaço, que ela apresenta com muito carinho, ainda inacabado, já 

é utilizado para missas aos domingos, aulas de reforço escolar, exibição de filmes, realização 

de festas e projetos sociais e de extensão, entre outras atividades culturais e de formação 

popular da comunidade. As famílias, de uma forma geral, possuem acesso à telefonia e 

internet, contratada via rádio e onde várias empresas que fazem a instalação no local. 

Já no final da visita, nos foi entregue a última informação que as famílias têm do 

processo judicial da ocupação e que, para elas, é sinal de vitória. É uma carta da Defensoria 

Pública do Paraná, via Defensoria Pública de Foz do Iguaçu, datada de 06 de setembro de 

2018, com o informe sobre a situação judicial da ocupação Bubas. A carta diz que o juiz 

responsável julgou a ação de reintegração de posse como improcedente em abril de 2017. 

 
É impossível a reintegração de posse no presente feito, onde a área é ocupada por 
mais de 1.000 (mil) famílias, que seriam desalojadas sem que, apesar do tempo 
transcorrido, tenham o Estado do Paraná e o Município de Foz do Iguaçu apresentado 
qualquer proposta concreta para o reassentamento dessas pessoas, que, ao que tudo 
indica, se confirmada a liminar, seriam colocadas na rua, sem qualquer proteção 
efetiva do Estado. 
(Carta NUFURB DP-PR. Curitiba, 06 de Setembro de 2018) 

 

Em setembro de 2017, a parte autora da defesa do proprietário da terra, alega que 
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Deste modo, é claro o dever do Estado (judiciário) em reconhecer o direito a 
reintegração de posse dos recorrentes sob pena de estarem infringindo a proteção 
constitucional da propriedade prevista no artigo 5º inciso XXII da CF, julgando a 
demanda procedente, deixando apenas de dar a ordem de reintegração de posse ante 
o reconhecimento da afetação do imóvel, condição fática a qual Estado em razão de 
não garantir o direito dos apelantes assumiu para si o dever de dar a destinação social 
ao imóvel com a sua devida indenização, em razão da declaração de utilidade pública. 
(Carta NUFURB DP-PR. Curitiba, 06 de Setembro de 2018) 

 

Por fim, a Defensoria Pública do Estado do Paraná dá por “RESOLVIDA” a questão da 

reintegração de posse como ilegítima, colocando apenas a necessidade de julgamento para 

a questão da possibilidade de indenização do autor por parte do poder público 

 
Assim, a luta da Defensoria Pública agora é tão somente para que a regularização 
fundiária no local se dê de maneira integral, com a instalação dos serviços essenciais, 
projetos de urbanização e entrega de títulos aos moradores da Ocupação Bubas. Para 
tanto, está em constante comunicação com o poder público, visando resolver a 
situação da maneira mais rápida possível, administrativamente, evitando-se, assim, a 
necessidade de novo ajuizamento de ação judicial que pode levar anos até que tudo 
seja solucionado. 
(Carta NUFURB DP-PR. Curitiba, 06 de Setembro de 2018) 

 

A liderança da ocupação, ela comenta sobre essa vitória com relação às famílias e à 

conquista do terreno. Ainda em situação de precárias moradias, relata que estão aguardando 

a regularização dos terrenos que virá com a medição dos lotes, do tamanho de 22x12 metros, 

para a construção das casas. Há expectativas de que a regularização traga também as obras 

de saneamento básico e uma rede elétrica segura, para depois conseguirem o asfaltamento 

das ruas e outros elementos de urbanização. “Todos estão esperando isso”, relata. 

Atualmente, são em torno de 1.500 famílias cadastradas e a ocupação, enquanto 

movimento social de luta por garantia de direitos, avançou muito, acumulando um processo 

de aprendizado coletivo sobre as suas condições de vida, de direitos, como consegui-los e 

expressando muitas conquistas já obtidas. O reconhecimento da Ocupação Bubas e a 

legitimidade da luta na superação das várias expressões da questão social ali presentes, 

também pressionam o executivo e o judiciário, e mostram que a luta pela garantia de direitos 

não só é possível, mas imprescindível para a transformação das injustas estruturas sociais. 

 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

Nossa análise sobre a realidade acompanha nossas trajetórias e não é desprovida de 

percepções críticas. A visita à Ocupação Bubas, assim como a presença atuante junto às 
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lutas populares e suas organizações, contribuiu e contribuirá para escolhermos as lentes com 

as quais olhamos e entendemos o mundo e suas dinâmicas. 

Como vimos, a constituição das cidades brasileiras, em suma, pode até seguir um 

ordenamento espacial não planejado, porém muito menos evitado. A permissividade do 

Estado de que comunidades populares, principalmente as mais vulneráveis, surjam, cresçam 

e se consolidem em áreas de risco, irregulares e/ou de reservas ambientais, é de negligência 

ao direito fundamental à vida, pois a negação do direito à moradia digna e segura também se 

dá atravessada por um conjunto de outras negações, de outros direitos básicos que se 

interligam. Por constituir áreas de risco, a desvalorização dos territórios se estende aos corpos 

que compõem essas comunidades, estigmatizando-os para além das fronteiras geográficas. 

De forma breve, queremos destacar três pontos que nos saltaram durante a visita, e 

que poderão ser melhor pesquisados e analisados em produções posteriores. Num primeiro 

momento, ao compreendermos os processos e as etapas vividas pela Ocupação, percebemos 

a intencionalidade que houve do poder público em remanejar as famílias para uma área 

afastada do centro e do circuito turístico da cidade. A localização do Bubas está situada no 

trajeto feito entre o centro e o pólo turístico da região sul (Cataratas do Iguaçu, Parque das 

Aves, Marco das Três Fronteiras, e acesso à Argentina). É intencional que se afaste da vista 

dos/das turistas paisagens periféricas estigmatizadas, que possam denunciar vulnerabilidade 

social, pobreza, insegurança; além de que, áreas de potenciais valores imobiliários “devem 

estar sob controle dos interesses da especulação imobiliária”. Não convém ao capital 

solucionar as expressões da questão social; é melhor invisibilizá-las. 

Outro ponto – que também pode ser entendido como expressão da questão social – é 

que, ao nos relatar a dificuldade de conseguir emprego, e descrever quais os principais postos 

de trabalho (formais ou não) ocupados pelos moradores e pelas moradoras da Ocupação 

Bubas, fizemos um movimento de identificar e relacionar os corpos e os postos de trabalho a 

partir da “valorização” que o mercado lhes dá: na construção civil, alguns são pedreiros, mas 

a maioria são serventes; na rede hoteleira, camareiras; e na coleta de resíduos, autônomos e 

informais que coletam para sobreviver aquilo que uma sociedade consumista descarta. 

Por último, é importante perceber as expectativas de melhora de uma qualidade vida 

que se formam com bases mais concretas, como é o caso do ganho que a comunidade obteve 

com a decisão judicial sobre a improcedência de reintegração de posse e desenrolar da 

regularização jurídica da área ocupada. Além da segurança de se ter formalmente um lote em 

seu nome, as famílias esperam que os serviços públicos até então não oferecidos porque a 
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área é uma área particular (fornecimento de energia elétrica em rede, canalização e 

distribuição de água potável, coleta de resíduos nas ruas da ocupação, circulação dos ônibus 

do transporte público...) passarão a fazer parte de seus cotidianos de forma mais acessível. 

Nessas considerações finais, não pretendemos concluir as abordagens feitas até 

então, mas sim, lançar perguntas e possíveis perspectivas a serem desenvolvidas em outras 

oportunidades. Essas famílias sabem que a organização e a luta coletiva são fundamentais 

para a transformação das realidades e que trazem ganhos importantíssimos para as vidas 

que se envolvem nesses processos. A experiência da Ocupação Bubas possui elementos 

riquíssimos a serem ainda visibilizados e preservados na memória coletiva popular. 
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