
ESPAÇOS INFORMAIS DE MORADIA E DIREITO À CIDADE.
O caso de San Blás – Assunção - Paraguai

A metodologia de pesquisa consistiu no levantamento de
dados em campo, coleta de informações em relatórios
técnicos, produzidos por instituições públicas e
organizações sociais que desenvolvem trabalhos na área,
e a leitura de obras bibliográficas e web-gráficas que
deram suporte teórico para a construção da análise e
processo de redação.
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A produção de espaços informais de moradia é uma
realidade que se repete nos países da América Latina,
como resultado de processos que envolvem diferentes
agentes sociais e seus interesses, em especial os grupos
sociais excluídos.
O objetivo do trabalho é identificar este fenômeno num
contexto físico-espacial pouco estudado e caracterizar o
padrão de uso e ocupação do solo do mesmo.
O recorte espacial estabelecido para o estudo é o
Assentamento San Blás, do Bairro San Cayetano da
cidade de Assunção - Paraguai.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Assentamento San Blás, situado no Bairro San
Cayetano, cidade de Assunção no Paraguai, segundo
relatos de seus fundadores, surgiu na década de 1980
como resultado da posse de uma área que se encontrava
abandonada na região do Bañado Sur. É também
caracterizada como área de inundação do Rio Paraguai,
onde também está localizado o depósito de resíduos
sólidos urbanos denominado Cateura.

Figura 1: Gráfico de localização do Assentamento.
Fonte: Autora

Com o objetivo de identificar a estruturação e a
formação dos padrões de uso e ocupação do solo, bem
como, outras características que evidenciam os
processos socioespaciais do assentamento, se
apresenta a análise físico-espacial do San Blás, feita
com base em Del Rio (1990).
A análise está dividida na interpretação das tipologias
da forma construída e não-construída, do crescimento
do assentamento e da articulação entre eles.
1. Tipologia da forma construída:

1.1 Tipologia das edificações:

1.1.1 Em relação ao número de famílias residentes:
a) Unifamiliar
b) Multifamiliar

1.1.2 Em relação à estrutura da construção:
a) Térreas
b) Mais de um pavimento

1.2 Dinâmica de Crescimento e características das
edificações:
a) Transitórias (FIGURA 3).

As soluções dadas pelos moradores para enfrentar as
enchentes, tem sido a construção de refúgios temporários
em espaços públicos (FIGURA 2), a locação de quartos em
pensionatos ou a estadia em albergues e fundações de
ação social. Quando se reestabelece o nível habitual do
Rio os moradores voltam para as suas antigas moradias.

Figura 2: Refúgios improvisados.
Fonte: Acervo Fotográfico da Autora.

Figura 3: Edificações Transitórias.
Fonte: Acervo Fotográfico da Autora.

b) Sub-consolidadas: (FIGURA 4).

Figura 4: Edificações Sub-consolidadas.
Fonte: Acervo Fotográfico da Autora.

c) Consolidadas: (FIGURA 5).

Figura 5: Edificações Consolidadas.
Fonte: Acervo Fotográfico da Autora.

2. Tipologia da forma não construída

2.1 Espaços livres (FIGURA 6)

Figura 6: Gráfico de Espaços livres.
Fonte: Autora.

2.2 Sistema Viário (FIGURA 7)

Figura 7: Gráfico de Sistema Viário.
Fonte: Autora.

1.3 Materiais das Edificações:
a) Efêmeros
b) Semi-Resistentes
c) Resistentes

1.4 Uso do solo dos espaços privados:
a) Habitação
b) Habitação, comércio e serviços

2.3 Barreiras de Crescimento (FIGURA 8)

Figura 8: Barreiras de Crescimento do San Blás.
Fonte: Autora.

Esta tipologia de espaço informal de moradia é a
expressão do modelo de urbanização excludente que
se consolidou em nosso continente. Decorrentes de
processos que caracterizam a produção da cidade
capitalista, bem como do modelo de planejamento
urbano praticado em nossas cidades, a intervenção
nestas áreas de moradia precárias e informais,
constitui tema de grande relevância na atuação de
arquitetos urbanistas comprometidos com a
transformação das atuais condições de vida urbana.


