
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Londrina 
2022 

 
 
 

 

BIANCA GOMIDES TAVARES SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A COMPREENSÃO DO TERRITÓRIO NA HABITAÇÃO: A 

VISÃO DOS PROFISSIONAIS DA COHAB-LD 

 

 



 
 

Londrina 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A COMPREENSÃO DO TERRITÓRIO NA HABITAÇÃO: A 
VISÃO DOS PROFISSIONAIS DA COHAB-LD 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Universidade Estadual de Londrina - UEL, como 
requisito parcial para a obtenção do título de 
(Bacharel) em Serviço Social. 
 
Orientadora: Profa.  Dra. Sandra Maria de 
Almeida Cordeiro 

 

BIANCA GOMIDES TAVARES SILVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserir ficha catalográfica 

 

A ficha catalográfica é elaborada pelo próprio autor. 
Orientações em: 

 
http://www.uel.br/bc/ficha/ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

http://www.uel.br/bc/ficha/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 
 

Orientadora profa. Dra. Sandra M. de 
Almeida Cordeiro 

Universidade Estadual de Londrina - UEL 
 
 
 

Profa. Dra. Ana Patrícia Pires Nalesso 
Universidade Estadual de Londrina - UEL 

 
 
 

Profa. Dra. Léia Aparecida Veiga 
Universidade Estadual de Londrina - UEL 

 
 

Prof. Membro 4 
Universidade Estadual de Londrina - UEL 

 
 

BIANCA GOMIDES TAVARES SILVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A COMPREENSÃO DO TERRITÓRIO NA HABITAÇÃO: A VISÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA COHAB-LD 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Universidade Estadual de 
Londrina - UEL, como requisito parcial para a 
obtenção do título de (Bacharel) em Serviço 

Social.  



 
 

Londrina, _____de ___________de _____. 

 
 

 



 
 

AGRADECIMENTOS  

À todos os professores que fizeram parte da minha caminhada até aqui, todos 
que contribuíram com seus saberes e mais, com suas mentes curiosas, para que eu 
pudesse hoje também ser uma pessoa curiosa, que pensa a si e o mundo. 

Em especial, quero agradecer a minha orientadora Professora Sandra Maria 
Almeida Cordeiro, que não mediu esforços para que eu pudesse concluir este trabalho 
e que foi fundamental no direcionamento e construção da minha conclusão de curso. 
Muito obrigada por tudo, com certeza a melhor orientadora que eu poderia ter tido. 

À minha mãe, que sempre me apoiou como ninguém e sempre fez questão de 
reforçar o quanto eu sou inteligente e capaz, além de me lembrar com sua força o 
quanto é preciso querer viver e querer a vida! 

Aos meus amigos, os cadarços, Esther, Gabi e Tiago, muito obrigada por todas 
as trocas ao longo deste tempo e outros tempos, muito obrigada pela parceria e 
amizade, por tudo que me ensinaram até hoje, e por tudo que continuarei aprendendo 
com vocês. A minha amiga Denise, que faz tanto por mim, que sempre me apoia e me 
ofereceu muitos momentos de desabafo. Muito obrigada minha querida! 

À minha avó, que mesmo não estando muito presente, sempre me apoiou e me 
ensinou que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. 

Aos profissionais da Cohab-LD que aceitaram participar deste trabalho e foram 
essenciais com suas respostas para que eu pudesse concluir esta pesquisa. 

À Profa. Dra. Léia Aparecida Veiga do departamento de Geociências/UEL por 
aceitar fazer parte da banca. E a profa. Dra. Ana Patrícia Pires Nalesso por fazer parte 
dessa banca de defesa.  

Ao Alan Alievi, que gentilmente aceitou fazer a correção deste trabalho de 
forma tão tranquila. 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

SILVA, B. G. T. A Compreensão do Território na Habitação: a visão dos 
profissionais da Cohab-Ld. 2022. 67f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
em Serviço Social) – Curso de Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

Este estudo tem como objetivo investigar a compreensão de território adotada pela 
equipe multidisciplinar que atua na Política de Habitação na Companhia de Habitação 
de Londrina. Como procedimentos de pesquisa utilizou-se o levantamento e análise 
de documentos oficiais, como a Política Nacional de Habitação, o Plano Nacional de 
Habitação e levantamento de informações primárias como entrevistas com 
profissionais lotados na Diretoria Técnica da COHAB-LD. Isto para entender como o 
conceito de território é compreendido, aplicado no âmbito da Política Municipal de 
Habitação de Interesse Social do município de Londrina. Verificou-se que o 
reconhecimento do território enquanto espaço vivido e construído pelas pessoas 
passa a ser reconhecido por poucos, mas tão necessário para o trabalho desenvolvido 
junto a população que reside em territórios vulneráveis. Conclui-se que quanto mais 
se amplia a noção de território e maior reconhecimento das pessoas que ali vivem, 
mais ainda este território é apropriado pelos que ali vivem. E deveria ser um trabalho 
realizado por profissionais, na premissa de sempre reconhecer o território enquanto 
espaço vivido e sentido, produto de relações construídas na sociedade. 
 
Palavras-chave: Território; Questões Urbanas; Política de Habitação; Moradia. 
 



 
 

ABSTRACT 

SILVA, B. G. T. Understanding the Territory in Housing: the view of Cohab-Ld 
professionals. 2022. 67f. Completion of course work (Graduate in Social Work) - Social 
Work Course, Center for Applied Social Sciences, State University of Londrina, 
Londrina, 2022. 

This study aims to investigate the understanding of territory adopted by the 
multidisciplinary team that works in the Housing Policy at Companhia de Habitação de 
Londrina. As research procedures, we used the survey and analysis of official 
documents, which are the National Housing Policy, the National Housing Plan and 
interviews with professionals working in the Technical Directorate of COHAB-LD. This 
is to understand how the concept of territory is understood, applied within the scope of 
the Municipal Social Interest Housing Policy in the municipality of Londrina. The 
recognition of the territory as a space lived and built by people is now recognized by 
few, but it is so necessary for the work developed with the population residing in 
vulnerable territories. The more the notion of territory expands and the greater 
recognition of the people who live there, the more this territory is appropriated by those 
who live there. And it should be a work carried out by professionals, on the premise of 
always recognizing the territory as a lived and felt space, a product of relationships 
built in society. 

Keywords: Territory; Urban Issues; Housing Policy; Home. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema território atravessa não apenas o cotidiano do/a Assistente Social 

enquanto profissional que atua nas políticas públicas, mas também de outros 

profissionais que integram, as chamadas equipes multidisciplinares que consolidam a 

implementação de importantes programas e projetos relacionados às políticas 

públicas.  

Também constitui grande parte da história e cultura presente na nossa vida 

cotidiana, isto porque é no território em que vivemos, que tecemos nossos modos de 

vida e que a concretude dos dias é construída.  

No presente estudo o território é tema central, mesmo compreendendo as 

várias realidades interpostas sobre a discussão. A centralidade do território é 

imprescindível, pois o que se busca é caracterizar e investigar a produção do território 

marcado, vivido coletivamente. 

Para discorrer sobre o território foi importante também fazer uma 

contextualização acerca da construção das legislações que regulamentam o uso da 

terra, como o Estatuto da Cidade. Este importante documento, segundo o sociólogo 

Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro (2003), foi fundamental para a consolidação da função 

social da terra.  

A escolha do tema se deu através de vivências cotidianas e acadêmicas, em 

diálogos dentro e fora da sala de aula e da Universidade. Estas experiências 

trouxeram uma percepção sobre a vida no território em suas diversas manifestações, 

e também um reconhecimento sobre a importância da localização, pois à medida que 

mudamos de lugar no mapa, nosso acesso aos direitos e políticas públicas também é 

alterado. 

A partir disso, a busca pelo caminho do direito à cidade se deu pela disciplina 

de Sociologia Urbana realizada junto ao curso de Engenharia Civil/UEL, e que foi 

muito importante para o contato com autores que dialogam com este tema. E mais 

recentemente, a participação no grupo de pesquisa1, que auxiliou muito nas 

discussões sobre o território e direito a cidade, além de ter sido importante para o 

direcionamento do trabalho em relação a especificidade que trataremos aqui.  

Da mesma forma que o(a) trabalhador(a) das diversas políticas deve olhar 

                                            
1 Projeto de Pesquisa Direito A Cidade: A Interface Da Politica Urbana Com A Habitação De Interesse 
Social Na Região Metropolitana De Londrina E Seus  Instrumentos De Controle Social. 
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para a realidade social com um olhar analítico que busca desvelar não apenas o que 

é visível mas também o que se coloca nas entrelinhas, é também necessário entender 

que essa mesma realidade nos foge à apreensão completa à medida em que ela é 

complexa e contraditória, e se desenvolve num campo de múltiplas determinações, 

num espaço ocupado por dinâmicas relacionais entre pessoas e de pessoas com o 

solo. Então, olhar para a realidade sem simplificá-la é entender que as situações com 

as quais vamos trabalhar, as questões que nos vão surgir, muitas vezes terão relação 

com as dificuldades materiais advindas da locomoção, do acesso aos equipamentos 

e serviços públicos, situações de exclusão social diretamente ligadas ao território, ao 

lugar onde moramos. 

A questão do território e os temas que o envolve, como a habitação, o direito 

a moradia, estão interligados com nosso conhecimento sobre a realidade. Daí vem o 

interesse pelo tema. A nossa percepção individual e coletiva sobre o mundo vem de 

um lugar. E como nos relembra as autoras, “o território se configura como um 

elemento relacional na dinâmica do cotidiano de vida das populações” e “[...] a história 

não se faz fora do mesmo, porque não existe sociedade a-espacial” (KOGA; ALVES, 

2010. p. 71). As autoras demarcam a necessidade de se construir narrativas que 

versam sobre uma realidade diversa, advinda de variados determinantes construídos 

sobre um espaço geográfico e social. 

 Para trazer o pensamento sobre a realidade construída no território, 

precisamos ter a compreensão metodológica que se constitui a partir do olhar que 

vamos ter sobre o nosso objeto. Nosso olhar possui suas lentes que se interpõem 

durante a trajetória de pesquisa acadêmica.  

 Esta experiência despertou o interesse em aprofundar conhecimento 

sobre o tema, estabelecendo como questão norteadora dessa pesquisa: Qual a 

compreensão de território adotada pela equipe multidisciplinar da COHAB-LD que 

atua na Política de Habitação de Londrina ? A partir dessa questão, se estabeleceu 

como objetivo geral deste estudo: investigar a compreensão de território adotada pela 

equipe multidisciplinar que atua na Política de Habitação inseridos na Divisão Técnica 

da COHAB-LD. 

Como objetivos específicos tem-se os seguintes: a) Discorrer sobre território 

e suas diferentes perspectivas teóricas; b) Descrever sobre a trajetória da Política de 

Habitação em Londrina; Entender o conceito de território presente nos documentos 

referentes a habitação; Identificar a equipe multiprofissional da COHAB-LD e a 
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compreensão de território na visão desses. 

 Para alcançar os objetivos propostos, optou-se por uma pesquisa 

qualitativa do tipo descritiva, que buscou explicitar a parte subjetiva e objetiva do 

conhecimento da equipe multidisciplinar da COHAB/LD, além de encontrar respaldo 

em dados extraídos de documentos como a Política Nacional de Habitação,  Plano 

Nacional de Habitação, relatórios da COHAB-LD e acervos do Projeto de Pesquisa 

Direito a Cidade. 

 Além disso, procurou-se viabilizar a pesquisa pensando a partir da 

revisão bibliográfica, junto a livros, artigos, teses e textos acadêmicos que contribuem 

com a discussão acerca da compreensão do território. Na pesquisa documental, 

sendo essa fundamental para a construção do trabalho, englobou-se leis e 

regulamentações, documentos legais, para o embasamento da realidade, da 

materialidade do cotidiano profissional de equipes multidisciplinares. 

Complementando o estudo realizou-se uma pesquisa de campo, 

entrevistando 03 profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar de diferentes 

áreas do conhecimento lotados na Diretoria Técnica da COHAB-LD, sendo 

assistentes sociais, sociólogos, engenheiros e arquitetos. O universo de profissionais 

lotados atualmente (2022) nessa Diretoria são cinco (05) profissionais. A amostra 

dessa pesquisa foi um (01) representante de cada área do conhecimento, totalizando 

quatro (04) profissionais, mas os retornos obtidos foram de três (03). O instrumento 

utilizado para entrevista foi um questionário composto de um roteiro de perguntas 

abertas e fechadas, realizado por plataforma do Google Formulários. Os links do 

questionário foram enviados via e-mail oficial de trabalho a todos os profissionais no 

mês de maio de 2022, sendo esses recebidos nesse mesmo mês. 

Em relação à análise dos dados, o tratamento estatístico para os dados 

quantitativos e para os resultados obtidos por meio dos instrumentos de pesquisa 

destinados aos profissionais utilizou-se à técnica de Análise de Conteúdo, conforme 

os ensinamentos de Rudio (1986). A coleta de dados, de acordo com o autor, é uma 

etapa em que o pesquisador classifica, codifica e tabula os dados que foram 

coletados, baseando-se na fidedignidade e abstração para que a análise de conteúdo 

evidencie o real e verdadeiro movimento do objeto. Portanto, nessa etapa buscar-se-

á compreender criticamente as questões indicadas no questionário, na perspectiva de 

desvelar o objeto pesquisado. Como categoria de analise elencou-se três sendo a 

COHAB-LD e sua equipe multiprofissional; A Lógica Territorial da habitação e a 
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Compreensão sobre Território a partir dos profissionais. 

Essa monografia está distribuída em quatro capítulos, sendo esse o primeiro. 

No segundo capítulo abordou-se a discussão do território pensado através das 

questões urbanas, quando nos perguntou-se qual lente está sendo utilizada para 

caracterizar o território, e buscou-se explicar qual conceito de território adotou-se 

nessa pesquisa para a análise a análise da produção coletiva do território.  

No terceiro capítulo descreveu-se a relação entre a política de habitação e o 

território, buscando-se relatar também a trajetória da política de habitação no Brasil, 

bem como os momentos importantes para a consideração do território em sua 

formulação.  

E no quarto capítulo discorreu-se sobre a compreensão do território para a 

equipe multidisciplinar, na intenção de relacionar as respostas das entrevistas com a 

organização e historicidade da instituição COHAB-LD. 
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2. TERRITÓRIO E AS QUESTÕES URBANAS 

 

Ao tematizar o território, não buscou-se defini-lo tendo por base um aspecto, 

mas sim indagar sobre o quão complexo pode ser dar significado a ele. O território 

pode ter múltiplas lentes que o enxergam. Pode-se pensar o território a partir das 

lentes de quem vive nele? De que forma pode-se captar este espaço vivido do território 

e trazer para o campo do planejamento e discussões?  

O olhar sobre o espaço socialmente construído desenvolve-se à medida que o 

sujeito faz-se presente no mesmo. Se pouco se conhece, será difícil construir a 

linguagem necessária para que o território se fortaleça enquanto espaço de expressão 

da vida. 

Conceituar o território é uma tarefa contínua porque as particularidades das 

regiões, das diferentes culturas, dos países, se expressam em minúcias, em 

acontecimentos pequenos, imperceptíveis, que constroem o cotidiano a partir do lugar 

onde se está.  

 

2.1 CONCEITUANDO TERRITÓRIO 

 

Discutir sobre território implica em refletir sobre suas múltiplas concepções, o 

que se complexifica, diante do fato desse não ser um elemento estático ou algo 

previamente estabelecido. Para a discussão do conceito de território, se faz 

necessário identificar o contexto pelo qual destina-se seu uso.  

Para Haesbaert (1997), a noção/conceito de território, tem sido estudada por 

vários autores, não só geógrafos, como sociólogos e filósofos, dentre outros. O autor 

observa que essa noção ou conceito perpassa por diferentes áreas do conhecimento, 

podendo designar desde um espaço social qualquer, no senso comum, até um espaço 

marcado e defendido pelas espécies animais. 

Segundo Haesbaert (1997) do latim territorium, derivado de terra, o termo 

figurava nos tratados de agrimensura significando pedaço de terra apropriada, se 

difundindo na Geografia no final dos anos de1970. 

Santos (1994) destaca o espaço como essencial, 

pois concentra a materialidade onde a natureza se transforma, em seu  todo 
de forma produtiva.  O espaço não é nem uma coisa, nem um sistema de 
coisas, senão uma realidade relacional: coisas e relações juntas, a natureza 
e a sociedade, mediatizadas pelo trabalho. (SANTOS, 1994, p.24) 
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O autor coloca a importância da natureza e da sociedade na constituição 

espacial, assim o espaço conecta o movimento de relações entre o espaço físico e a 

humanidade, entre o objetivo e subjetivo. Portanto seria um conjunto de formas, onde 

a mediatização do trabalho, que produz a construção do espaço compreenderia o 

conjunto de objetos geográficos, naturais e sociais. 

 Sobre o espaço social, Lefebvre (2000) faz uma crítica a partir do conceito de 

“produção” e a ampliação que o mesmo sofreu após ser trabalhado em Marx e Engels. 

Segundo o autor, o conceito possui duas acepções, uma ampla, a outra restrita e 

precisa. 

Na acepção ampla, os homens enquanto seres sociais produzem sua vida, 
sua história, sua consciência, seu mundo. Nada há na história e na sociedade 
que não seja adquirido e produzido. A “natureza”, ela mesma, tal como se 
apresenta na vida social aos órgãos dos sentidos, foi modificada, portanto, 
produzida. Os seres humanos produziram formas jurídicas, políticas, 
religiosas, artísticas, filosóficas, ideológicas. A produção no sentido amplo 
abrange então obras múltiplas formas diversas, mesmo se essas formas não 
trazem marca dos produtores e da produção. (LEFEBVRE, 2000, p. 105-106) 

 

Segundo o autor, na acepção restrita, Marx e Engels deixam de tratar o conceito 

de obras no sentido amplo, o conceito se refere apenas a coisas: produtos. Quanto 

mais a concepção se precisa, menos se trata de uma questão da capacidade criadora, 

da invenção, da imaginação, mas somente do trabalho (LEFEBVRE, 2000, p.106). 

O autor faz uma análise do espaço a partir das forças produtivas revalorizando 

a relação “obra-produto” e “natureza-produção” e se utiliza de exemplos históricos pré-

capitalistas para afirmar o espaço como produto “a partir de uma matéria-prima, a 

natureza ”.   

O espaço não é jamais produzido como um quilograma de açúcar ou um 
metro de tecido. Ele não é mais a soma de lugares e praças desses produtos: 
o açúcar, o trigo, o tecido, o ferro. Não. Ele se produziria como uma 
superestrutura? Não. Ele seria antes de tudo, a condição e o resultado: o 
Estado, e cada uma das instituições que o compõem, supõem um espaço e 
o organizam segundo suas exigências. O espaço não tem, portanto, nada de 
uma “condição” a priori de instituições e do Estado que as coroa. Relação 
social? Sim, decerto, mas inerente às relações de propriedade (a propriedade 
do solo, da terra, em particular), e de outra parte ligada às forças produtivas 
(que parcelam essa terra, esse solo), o espaço social manifesta sua 
polivalência, sua “realidade” ao mesmo tempo formal e material. Produto que 
se utiliza, que se consome, ele é também meio de produção; redes de trocas, 
fluxo de matérias-primas e de energias que recortam o espaço e são por ele 
determinados. (LEFEBVRE, 2005 p.127) 

 
 

Raffestin (1993) adiciona um ponto de análise importante para introduzirmos a 

discussão de território, apresenta o espaço como anterior ou preexistente a qualquer 
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ação. O espaço para o autor é como se fosse a matéria-prima, “local” de 

possibilidades, é a realidade material preexistente a qualquer conhecimento e a 

qualquer prática dos quais será o objeto a partir do momento em que um ator 

manifeste a intenção de dele se apoderar.  

Produzir uma representação do espaço já é uma apropriação, uma empresa, 
um controle, portanto, mesmo se isso permanece nos limites de um 
conhecimento. Qualquer projeto no espaço que é expresso por uma 
representação revela a imagem desejada de um território, de um local de 
relações. (RAFFESTIN, 1993, p.144) 

 

A compreensão do território a partir do espaço, destacamos as análises de 

Saquet (2015), o qual elenca três processos trabalhados, sendo  a primeira as 

relações de poder numa compreensão pluridimensional, constituindo campos 

econômicos, políticos e culturais; a segunda a construção histórica e relacional de 

identidades; e a terceira o movimento de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização (TDR).  

Há uma relação de unidade entre espaço e território. Há, portanto, no território 
fixação e movimento, contradições e unidades; dominação e subordinação, 
controle do e no espaço geográfico, que está contido na formação territorial, 
não como substrato, palco, mas como elemento presente, inerente às 
conjugações internas do território. (SAQUET, 2015, p. 39,40) 

 

Autores definem o território a partir da natureza política vinculada às 

concepções de Estado ou fronteira. Esta é uma abordagem tradicional, que tem raízes 

na obra de Ratzel, no final do século XIX, definia uma espécie de espaço vital ao 

desenvolvimento das civilizações, cuja visão naturalizada de território sustentou e 

ainda inscreve as teses racistas, uma ligação estrita entre espaço e grupo étnico-

cultural. O autor diz que “sem território não se poderia compreender o incremento da 

potência e da solidez do Estado” (RATZEL, 1990, p. 74, op.cit. p.34). 

Gottmann (1975) aborda para entendimento do território, como uma porção do 

espaço geográfico ou como uma extensão espacial de uma jurisdição de governo. 

Território para o autor é uma porção do espaço geográfico que coincide com a 

extensão espacial da jurisdição de um governo. 

Podemos, portanto, considerar o território como uma conexão ideal entre 
espaço e política. Uma vez que a distribuição territorial das várias formas de 
poder político se transformou profundamente ao longo da história, o território 
também serve como uma expressão dos relacionamentos entre tempo e 
política. (GOTTMANN, 1975, p. 29). 

 

Segundo Santos (2013) o território não é organizado somente pelo Estado, não 
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está restrito, à dimensão política do espaço. Já Raffestin (1993) faz uma distinção 

importante ao dizer que os elementos básicos constituintes de território são de ordem 

material ou simbólica, sendo territórios concretos e territórios abstratos.  

O autor, diferenciando espaço – a realidade material preexistente – e território 

– produto de uma ação social, afirma que “ao se apropriar de um espaço, concreta ou 

abstratamente, o ator ‘territorializa’ o espaço, o qual Raffestin denomina de ‘prisão 

original’, enquanto o território seria ‘a prisão que os homens constroem para si”.  

Haesbaert (2005) descreve as diferentes abordagens conceituais de território 

em três vertentes básicas sendo elas: jurídico-política; que é definido por delimitações 

e controle de poder, especialmente o de caráter estatal; cultural, visto como produto 

da apropriação resultante do imaginário e/ou “identidade social sobre o espaço” e a 

economia – destacado pela desterritorialização como produto do confronto entre 

classes sociais e da “relação capital-trabalho”. (HAESBAERT, 2005 p. 39-40). Para o 

autor os mais comuns são posições múltiplas, compreendendo sempre mais de uma 

das vertentes e, portanto, em qualquer acepção, sempre se relaciona com poder, mas 

não apenas ao tradicional “poder político”, segundo ele, tanto ao poder no sentido 

mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de 

apropriação. 

Segundo Saquet (2011) o território é resultado e determinante da concomitante 

territorialização, sendo produzido espaço-temporalmente pelo exercício do poder por 

determinado grupo ou classe social e por suas respectivas territorialidades cotidianas.  

 
[...] apropriação social de um fragmento do espaço a partir das relações 
sociais, das regras e normas, das condições naturais, do trabalho, das 
técnicas e tecnologias, das redes (de circulação e comunicação) e das 
conflitualidades que envolvem as diferenças e desigualdades bem como 
identidades e regionalismos, historicamente determinados (SAQUET, 2011, 
p. 22). 

 
Para Santos (2011) a identidade é o sentimento de pertencer aquilo que nos 

pertence, o território é fundamento do trabalho, o lugar da residência, de trocas 

materiais e espirituais, e do exercício da vida. O autor destaca que o mesmo pode ser 

também o lugar da resistência, da defesa, da luta pela sobrevivência, e segundo ele 

não é um lugar qualquer, mas sim um lugar cheio de significados para aqueles que o 

constroem, que nele vivem. 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 
coisas superpostas; o território tem que ser entendido como o território usado, 
não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A 
identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território 
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é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e 
espirituais e do exercício da vida. O território em si não é uma categoria de 
análise em disciplinas históricas, como a geografia. É o território usado que é 
uma categoria de análise. (SANTOS, 1996 p. 14) 

 

 O autor explicita que o território enquanto solo ocupado, não expressa 

diferentes manifestações culturais, mas que o território a partir de sua produção 

coletiva, produção esta que envolve as relações sociais, as modificações do solo, a 

moradia, o lazer, o trabalho, a mobilidade, a alimentação, expressa uma unidade na 

diversidade, um sentimento de pertencer que, como o mesmo autor escreve, 

ultrapassa o entendimento humano. 

Ao mesmo tempo, em Espaço e método Santos (2020) afirma que o espaço 

total constitui o real, portanto quando falamos de realidade a ser investigada, não é 

de um movimento que parte aos fragmentos ou que apenas se localiza no geral, mas 

sim da compreensão de que as frações do espaço, como coloca Santos (2020, p. 31), 

compõem o todo e assim expressam seu conteúdo. Conseguimos captar a 

subjetividade, ou parte dela, a partir do olhar que não isola determinado espaço, mas 

o vê com suas múltiplas implicações.   

Haesbaert (2007) assevera sobre território e multiterritorialidade, destacando 

que:  

[...] enquanto “espaço-tempo vivido”, o território é sempre múltiplo, “diverso e 
complexo”, ao contrário do território “unifuncional” proposto e reproduzido 
pela lógica capitalista hegemônica (HAESBAERT, 2007 p. 21) 

 

Portanto, os autores dialogam ao compreender o território enquanto produção 

em movimento e em constante mudança. O território representa um espaço diverso 

no qual as múltiplas vivências se encontram e dialogam. Querer transformá-lo em um 

espaço estático onde não existem modificações, expressões contra-hegemônicas e 

conflitos é considera-lo sem seu conteúdo. Haesbaert (2007) afirma que na 

investigação acerca do território, é preciso compreendê-lo enquanto poder, tanto no 

sentido de dominação quanto de apropriação, entendendo aqui a dominação como o 

poder político, funcional, e a apropriação como o poder simbólico, ideológico. 

Segundo o autor, tendo como pano de fundo a noção “híbrida” e, portanto, 

múltipla, nunca indiferenciada de espaço geográfico, o território pode ser concebido a 

partir da interação de múltiplas relações de poder, do poder material das relações 

econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais 

estritamente cultural (HAESBAERT, 2007, p.79).  
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Para Fernandes (2005) o território como espaço de conflitualidades e de 

relações de poder, defende que:  

[...] O território é o espaço apropriado por uma determinada relação social 
que o produz e o mantém a partir de uma forma de poder. (...) O território é, 
ao mesmo tempo, uma convenção e uma confrontação. Exatamente porque 
o território possui limites, possui fronteiras, é um espaço de conflitualidades. 
(FERNANDES, 2005, p. 27-28.) 

 
Para Koga (2003) o território representa o chão do exercício da cidadania, 

referenciando onde se concretizam as relações sociais e relações de poder. 

O território também representa o chão do exercício da cidadania, pois 
cidadania significa vida ativa no território, onde se concretizam as relações 
sociais, as relações de vizinhança e solidariedade, as relações de poder. É 
no território que as desigualdades sociais tornam-se evidentes entre os 
cidadãos, as condições de vida entre os moradores de uma mesma cidade 
mostram-se diferenciadas, a presença/ausência dos serviços públicos se faz 
sentir e a qualidade destes mesmos serviços apresentam-se desiguais.  
(KOGA, 2003 p.33) 

 

Quando a autora relaciona o território com o exercício da cidadania, para que 

existam relações de solidariedade, é preciso que exista um chão que sustente todas 

estas relações e construções, e pensar no território enquanto palco de mediação da 

vida comum é buscar compreender de que forma o entendimento de território 

atravessa as políticas sociais e sua efetivação. 

Compreendemos que o conceito geográfico de território abarca os conceitos de 

delimitação, apropriação, completando com a gestão. E quando se denomina região 

e regionalização poderíamos estar definindo com as palavras território e 

territorialização. O termo região, por outro lado, reporta-se igualmente a uma porção 

do espaço geográfico. A diferença principal está no fato de que nem sempre a região 

tem limites precisos, estabelecidos como ocorre com os territórios. Região também se 

define por características locais, peculiaridades, assim como pela relativa autonomia 

que apresenta frente ao todo territorial, como bem resumiu Santos: "[...] realidade viva 

dotada de uma coerência interna". (SANTOS, 1978, p. 171) 

Sposati (2013) afirma que: 

Contextualizar, espacialmente, a história é como lhe conferir pés, pois isto 
permite o conhecimento de estradas, caminhos, marchas e contramarchas, 
movimentos, contornos particulares, heterogeneidades, diversidades e 
desigualdades. A historicização plantada em um chão de relações impulsiona 
a leitura de expressões da questão social (SPOSATI, 2013 p. 8) 

 

O território, então, demarca sua subjetividade através de sua multiplicidade, de sua 
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diversidade. Não pode ser transformado em uma única definição pois assim perderia 

seu significado. Haesbaert (2007) contribui para esta discussão: 

O território, como espaço dominado e/ou apropriado, manifesta hoje um 
sentido multi-escalar e multi-dimensional que só pode ser devidamente 
apreendido dentro de uma concepção de multiplicidade, tanto no sentido da 
convivência de “múltiplos” (tipos) de território quanto da construção efetiva da 
multiterritorialidade (HAESBAERT, 2007. P. 42) 
 

 Mesmo compreendendo o movimento de globalização e modernização que 

datam o início no século XX, em pretender transformar o território em espaço amorfo, 

sem subjetividade e expressões múltiplas, compreendemos também que este espaço 

é habitado por pessoas que, cotidianamente, criam e recriam seus modos de viver. 

Não podemos, então, considerar determinado território como um espaço de forças 

harmoniosas, pois vimos que o encontro de diferentes forças e manifestações 

culturais do território são parte essencial da construção de sua subjetividade. 

Discorrer sobre território e territorialidade implica o conhecimento de quais 

pilares são produzidos a partir do território no capitalismo, de que forma ele é 

modificado e influenciado pelas regras do mercado. Assim, Sposati (2013) contribui 

para o tema ao relacionar território e políticas sociais e define: 

A concepção de território supõe movimento, isto é, a concepção de território 
não se confunde com uma área de abrangência, que embute a definição de 
um dado volume de população ou mesmo o estabelecimento de um espaço 
geográfico resultante de um dispositivo jurídico (SPOSATI, 2013 p. 6) 

 

A autora afirma também que enquanto categoria analítica o território é 

dinâmico, pois além de significar um conjunto de legalidades e ilegalidades, ou seja, 

de ser contraditório e se manifestar tanto nas delimitações institucionais quanto no 

que extrapola as demarcações do Estado, tem seu caráter institucional delimitado 

assim como as dimensões histórica, política e sócio-relacional. 

O território, então, é conceito fundamental para a compreensão da história. 

Além de acontecer dentro e fora da área de abrangência do Estado, é também o que 

sustenta o desenvolvimento das cidades e das sociedades modernas.  

Milton Santos (2011), em um ensaio sobre lugar e valor do indivíduo, traz uma 

contribuição de extrema importância para que possamos entender a relação entre o 

território e a dinâmica do Estado na sociedade capitalista. 

Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, 
consumidor, cidadão, depende de sua localização no território. Seu valor vai 
mudando, incessantemente, para melhor ou para pior, em função das 
diferenças de acessibilidade (tempo, frequência, preço), independentes de 
sua própria condição. Pessoas, com as mesmas virtualidades, a mesma 
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formação, até mesmo o mesmo salário têm valor diferente segundo o lugar 
em que vivem: as oportunidades não são as mesmas. Por isso, a 
possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em larga proporção, 
do ponto do território onde se está. Enquanto um lugar vem a ser condição 
de sua pobreza, um outro lugar poderia, no mesmo momento histórico, 
facilitar o acesso àqueles bens e serviços que lhes são teoricamente devidos, 
mas que, de fato, lhe faltam. (SANTOS, 2011 p. 161) 

 

O ordenamento territorial, então, dispõe uma organização desigual que 

favorece espaços privilegiados. Ribeiro (2003), ao falar sobre as classes médias 

encasteladas em suas cidadelas, zonas nobres, onde estão protegidas e cercadas, 

também afirma que “são proprietárias de um patrimônio imobiliário cujo alto valor 

decorre da manutenção da escassez relativa do solo urbano” (Ribeiro, 2003. P. 8).  

A diferenciação do valor da terra, então, está atrelada ao consumo dela por 

parte da classe média. Enquanto isso, o solo urbano continua sendo apropriado pelo 

capital para que a valorização da terra seja continuamente maior. E desta forma as 

desigualdades sócio-territoriais se acentuam, gerando contingentes populacionais em 

condições sub-humanas. 

 

2.2 TERRITÓRIO E AS QUESTÕES URBANAS 

 

Ao pensar o território brasileiro e seus processos de urbanização, Santos 

(2006) aponta a divisão territorial do trabalho como marco importante para a 

compreensão da urbanização brasileira. Para o autor, ela “cria uma hierarquia entre 

lugares e redefine, a cada momento, a capacidade de agir das pessoas [...]” (2006, 

p. 21). O trabalho, para o autor, é determinante nos processos de apropriação da 

terra, já que define os lugares mais apropriados para extrair matérias-primas, e a 

partir disso, definir que lugar terá um desenvolvimento mais acelerado e exclui outros 

lugares que não possuam o mesmo investimento. 

Fraga (2007) reflete sobre o território e suas possiblidades conceituais ao falar 

sobre a produção do espaço.  

[...] a produção do espaço é, na verdade, a produção de localizações. As 
diferentes localizações apresentam diferentes valores, associados não 
somente ao valor dos elementos urbanos existentes, mas também a maior ou 
menor acessibilidade aos bens e serviços existentes na cidade. Essa 
diferenciação entre valores das localizações explica a diferença de valor, 
sobretudo nas áreas urbanas. (FRAGA, 2007. P. 16) 

 

A hierarquização advinda da divisão territorial do trabalho está ligada, então, 
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ao acesso a bens, a terra, ou seja, a quem tem posses. Santos (2006, p. 22) também 

contribui para a discussão citando como resultado deste processo a criação de 

“regiões do mandar” e “regiões do fazer”. Mas antes, o autor coloca: 

O peso do mercado externo na vida econômica do país acaba por orientar 
uma boa parcela dos recursos coletivos para a criação de infra-estruturas, 
serviços e formas de organização do trabalho voltados para o comércio 
exterior, uma atividade ritmada pelo imperativo da competitividade e 
localizada nos pontos mais aptos para desenvolver essas funções (SANTOS, 
2006, p. 21-22) 

 

Tanto o texto de Fraga quanto o de Santos contribuem para a noção que 

queremos explicitar acerca da formação urbana brasileira. A construção social e 

geográfica do Brasil se deu a partir de relações de imposição de organizações 

intergovernamentais, que buscavam expressar seu poder político-ideológico a partir 

de regras de contenção fiscal. Estamos falando sobre a formação de uma sociedade 

a partir de necessidades econômicas estrangeiras que mesmo sem conhecer as 

particularidades territoriais do Brasil, e até desconsiderando este fator, apropriaram-

se dele aprofundando cada vez mais sua desigualdade estrutural e institucional.  

Voltando a divisão territorial do trabalho, Santos (2006, p 31) lembra que a 

proposição da divisão territorial do trabalho está internamente ligada aos mandos dos 

países centrais do capitalismo:  

A partir de necessidades do capital estrangeiro, várias áreas se transformam 
em zonas econômicas, o que muda também o território em seu entorno, 
estimulando uma divisão territorial do trabalho cada vez mais ligada a 
tecnificação. 

   

Em relação a tecnificação do trabalho e consequentemente do território, o autor 

traz o termo “arquipélago mecanizado” para definir estes processos de urbanização 

do território brasileiro. Isso porque o processo de urbanização brasileira ocorreu a 

partir de pontos geograficamente importantes no mapa, que foram constituindo suas 

produções mecanizadas de forma isolada. 

 A partir da mecanização da produção em locais estratégicos do Brasil, Santos 

(2006 p. 31) fala sobre a circulação mecanizada, que é a construção de ferrovias e 

rodovias na proposta de interligar este arquipélago. Assim, nas palavras do autor, se 

inicializa o processo de industrialização no Brasil. Tema que nos auxilia a 

compreender os processos econômico-políticos que impulsionaram o crescimento das 

cidades e consequente urbanização acelerada.  

 Este conjunto de acontecimentos que resultaram na industrialização e 
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consequente urbanização brasileira são fatores interdependentes, que não foram 

construídos a partir das necessidades reais do povo brasileiro. Na realidade, o 

processo foi muito mais de concentração de capital e poder político, como reforça 

Santos (2006):  

O desenvolvimento urbano era consequência imediata da combinação de 
dois fatores principais: a localização do poder político-administrativo e a 
centralização correspondente dos agentes e das atividades econômicas 
(SANTOS, 2006, p. 31-32) 

 

Estes agentes econômicos, os quais podemos chamar de Banco Mundial/FMI 

e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico/OCDE, são os 

grandes pilares do neoliberalismo. Maricato (2013, p. 123) ao tratar sobre as 

influências que orientaram o urbanismo enquanto um planejamento de cidades no 

Brasil, afirma que a reestruturação produtiva do final do século XX se encarregou do 

desmonte gradativo da noção que se tinha do planejamento urbano 

modernista/funcionalista. Ou seja, a noção de urbanismo constituída no início do 

século, que se atrelava ao modernismo e propunha uma cidade ligada aos valores do 

Estado de Bem-estar Social nos países centrais, foi gerida no Brasil a partir dos 

ditames do neoliberalismo.  

Para a autora, ainda, o neoliberalismo com seu receituário de contenção fiscal, 

indicou aos países de economia dependente que tomassem medidas de centralização 

e racionalidade do aparelho estatal. Todavia, esse modelo apenas se aplicou as 

grandes cidades de forma heterogênea e desigual. Podemos dizer, então, que a 

urbanização brasileira se deu de maneira incompleta e excludente. (MARICATO, 

2013, p. 123) 

O processo político e econômico de desmonte neoliberal foi a base para a 

construção de uma sociedade extremamente desigual. Maricato (2013, p 124) 

relaciona, ainda, este processo com o ocultamento da cidade real. Ou seja: O 

planejamento urbano ocorrido neste período foi um forte instrumento de dominação 

ideológica, como afirma a autora.  

O real planejamento modernista (dos países centrais) ocorreu nos anos do 

welfare state (1945-1975), um momento de impulsionamento da redistribuição de 

renda e investimento em políticas sociais nos países que já dispunham de riquezas 

extraídas dos países que até os dias atuais sofrem com a falta de organização urbana. 

O papel do Estado, nesse período, era de figura central e concebido como portador 
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da racionalidade, a fim de proteger o desenvolvimento econômico e social. 

(MARICATO, 2013, p. 124) 

Ao falar sobre o surgimento da cidade ilegal no contexto sócio-urbano 

brasileiro, a autora menciona que “a invasão de terras urbanas no Brasil é parte 

intrínseca do processo de urbanização. ” (MARICATO, 2013, p. 152) Com isso, ela 

não está falando sobre um ator político especificamente, e sim de um processo 

complexo e antigo, e ainda acrescenta: “ela é estrutural e institucionalizada pelo 

mercado imobiliário excludente e pela ausência de políticas sociais.”  

Para embasar a fundamentação do planejamento e desdobramento do 

urbanismo no Brasil, Maricato afirma que:  

Apesar de o processo de urbanização da população brasileira ter se dado, 
praticamente, no século XX, ele conserva muitas das raízes da sociedade 
patrimonialista e clientelista próprias do Brasil pré-republicano [...] 
(MARICATO, 2013, p. 155) 

  

O ponto de vista adotado pela autora revela que a distribuição e redistribuição 

de terras no Brasil estão ligados a relações patrimonialistas e clientelistas, portanto 

estão intimamente relacionados com oligarcas, onde através do favor e relações 

paternalistas ocorre a apropriação de terras.  

 Para continuarmos discorrendo acerca dos processos pelos quais se deu a 

explosão urbana das cidades e sua decorrente miséria aliada a uma informalização 

da vida da classe trabalhadora, partiremos dos pontos centrais delimitados por 

Maricato (2013) como os mais preponderantes no processo histórico de urbanização 

brasileira; Primeiro a autora cita a crescente e aquecida industrialização que não foi 

acompanhada do crescimento dos salários e consequente qualidade de vida dos 

trabalhadores,  

No Brasil, onde jamais o salário foi regulado pelo preço da moradia, mesmo 
no período desenvolvimentista, a favela ou o lote ilegal combinado à 
autoconstrução foram partes integrantes do crescimento urbano sob a égide 
da industrialização (MARICATO, 2013, p. 155) 

 Como segundo ponto importante no desenvolvimento urbano brasileiro ocorrido 

no século XX, Maricato aponta o investimento regressivo das prefeituras e governos 

estaduais a partir da construção de infraestruturas que vão beneficiar capitalistas 

donos de terras e o setor imobiliário.  

As obras de infraestrutura urbana alimentam a especulação fundiária 
e não a democratização do acesso à terra para moradia. Proprietários 
de terra e capitalistas das atividades de promoção imobiliária e 
construção são um grupo real de poder e de definição das realizações 
orçamentárias municipais (MARICATO, 2013, p. 157) 
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As relações clientelistas marcaram todo o processo de constituição do urbano 

no Brasil, portanto a construção de cidades está afastada da ideia de garantia de 

direitos e acesso público aos bens sociais. A legislação ambígua, terceiro ponto 

trazido por Maricato para definir a história da recente urbanização brasileira, provoca 

uma aplicação elástica da lei, em que é aplicada conforme as circunstâncias a partir 

das relações de favor e privilégio, segundo Maricato (2013, p. 162). 

 Estes três fatores contribuíram, na visão de Maricato (2013), para a construção 

da noção de urbano que reflete na atualidade brasileira. A autora ainda coloca que:  

O espaço urbano não é apenas um mero cenário para as relações sociais, 
mas uma instância ativa para a dominação econômica ou ideológica 
(MARICATO, 2013, p. 168) 

  

Além do espaço urbano estar suscetível a uma série de aparatos públicos e 

privados para garantir a dominação historicamente econômica, sua produção e 

apropriação, segundo a autora, não apenas refletem a desigualdade latente, mas as 

reafirma e reproduz, contribuindo para a manutenção da exclusão social. 

O quadro macroeconômico determina, não totalmente, mas em grande parte, 
a produção e apropriação do ambiente construído. De um lado, é nessa 
esfera que é definida em grande medida a capacidade de investimento dos 
governos municipais, dada pelo nível do crescimento econômico e pelas 
regras de distribuição da arrecadação pelas diversas modalidades de 
investimento. É nessa esfera ainda que são definidas as regras da 
distribuição das riquezas socialmente produzidas (MARICATO, 2013, p. 170)  

 

É sabido, até aqui, que o processo que culminou na urbanização da sociedade 

brasileira está ligado a questões fortemente colonialistas, que direcionam as políticas 

públicas, ou seja, a ampliação de direitos, para os regimentos de mercado exterior e 

consequentemente um aumento da desigualdade social e territorial.  

A década de 1980 foi um momento de extrema importância para a 

redemocratização brasileira e além disso, para a concretização da luta pela reforma 

urbana, como afirma Robson Laverdi (2017, p. 170). O autor ainda afirma que foi 

nesse momento em que a questão urbana passou a ser compreendida como um 

campo social de luta por direitos. Com essa conjuntura, variados movimentos 

populares passaram a integrar a luta pela reforma urbana, como movimentos 

populares de creches, mutuários do BNH, inquilinos, loteamentos clandestinos e 

irregulares, dentre outros. (LAVERDI, 2017, p. 171). O final do século XX foi então um 

período importante para os movimentos populares e a inclusão da questão urbana na 
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Constituição de 1988. 

Algumas legislações foram importantes durante e após esse processo, como o 

Estatuto da Cidade, Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001. Ribeiro (2003) destaca que 

a constituição política e social brasileira do final do século XX pensando juntamente a 

construção desse documento que teve concretude a partir da Constituição Federal de 

1988 e a definição da função social da terra e da propriedade.  

Consolidou-se, portanto, neste período, um modelo de cidade no qual 
observa-se a existência simultânea de escassez de solo urbano e uma 
abundância de terra. Vale dizer, de espaços equipados e terras semiurbanas. 
[...] este modelo de cidade desigual vem cumprindo importante papel na 
expansão do capitalismo brasileiro, uma vez que permitiu uma dinâmica 
urbana de permanente expansão de fronteiras internas, fato que permitiu 
acomodar o conflito social inerente a um processo urbano dissociado da 
industrialização, resultando num gigantesco, intenso e abrupto deslocamento 
e concentração demográfica nas cidades, em grandezas muito além da 
capacidade de absorção do mercado de trabalho urbano gerado pela 
industrialização. (RIBEIRO, 2003, p. 8) 

  

O processo de construção e reafirmação do Estatuto da Cidade teve um 

impacto institucional e político, pois influiu diretamente nos planos diretores quando 

define a função social da propriedade e, como afirma Ribeiro (2003 p. 14), “passa a 

ser o norte da intervenção pública na cidade”. Ademais, esta nova lei estabelece 

políticas urbanas de caráter redistributivo e políticas urbanas regulatórias, o que 

implica ações conflituosas entre o capital imobiliário e os governos estaduais e 

municipais, por conta das relações patrimonialistas que historicamente orientam a 

política urbana. 

 O percurso da formação urbana no Brasil se deu em três etapas; a primeira 

refere-se ao período colonial, e do olhar sobre o urbano como principal lugar de 

acumulação de uma riqueza produzida pelo trabalho realizado sob condições de 

escravidão no campo (RIBEIRO, 2003). O segundo momento, para o autor, se dá 

quando ocorre uma divisão da acumulação e a cidade passa a produzir uma economia 

urbana dentro da lógica de produção do setor primário para exportação. E o terceiro 

período como o da industrialização que pode ser dividido em dois sub-períodos: o 

primeiro de um populismo onde a produção é voltada para bens-de-consumo salariais 

e o segundo período como o voltado para bens-de-consumo de luxo. 

 Os imperativos dos países desenvolvidos sempre foram a regra para se pensar 

e articular o planejamento urbano no Brasil. O autor contribui para o tema:  

Para viabilizar esta modernização foi necessário realizar e manter uma 
estrutura de desigualdade com forte concentração de renda e de riqueza 
(RIBEIRO, 2003, p. 20) 
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 A cidade brasileira moderna foi criada a partir da necessidade, então, da 

industrialização crescente do país enquanto a riqueza que era produzida se mantinha 

na mão de poucos. Vemos essa situação se concretizar ainda nos dias atuais, mas 

não pensando a modernização e sim a urbanização que não deixa de ser um fator 

crescente nas cidades brasileiras.  
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3. HABITAÇÃO E TERRITÓRIO  

 

Quando pensamos na relação entre habitação e território, estamos querendo 

dizer que as políticas voltadas para a habitação no geral precisam, necessariamente, 

ter uma relação com este espaço produzido socialmente. A produção coletiva do 

espaço demarca modificações nas estruturas, o que fortalece ou enfraquece as redes 

de apoio coletivas instituídas no território.  

A proposta deste capítulo é buscar a historicidade das políticas de habitação 

no Brasil, desde o início do século XX quando foram tomadas as primeiras iniciativas 

por parte do Estado para sanar a dificuldade de moradia das populações, como as leis 

do inquilinato e posteriormente a criação do BNH, órgão de grande importância para 

a regulamentação das moradias no Brasil.  

Os governos brasileiros tem tentado, desde aquele tempo e até hoje, 

transformar a habitação num meio de obter retorno financeiro e gerar lucro para as 

construtoras que edificavam os prédios e casas. Mais adiante veremos que as 

propostas do Estado sempre foram destinadas às classes médias baixas e nunca as 

classes de renda baixa, pois dessa forma garantiam minimamente o retorno para as 

construtoras. Portanto, a história da habitação no Brasil é marcada por inúmeras 

dificuldades da classe trabalhadora em acessar a moradia digna e de qualidade. 

 

3.1 A TRAJETÓRIA DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO  

 

Ao longo do século XX, a crescente e acelerada urbanização brasileira trouxe 

à tona a Habitação como estratégia para dissolver a também crescente 

marginalização da população que não encontrava moradia segura nos centros 

urbanos. Com isso, o tema da habitação passou a ser engendrado pelo Estado já que 

a iniciativa privada já não tinha mais condições de suprir as necessidades das novas 

cidades. Pretendemos desenvolver neste capítulo um aporte teórico que busque na 

história da promoção da habitação por parte do Estado, a noção de território, e como 

este foi e é pensado pelos agentes públicos. 

 Para pensar a conjuntura da república velha, em relação ao mercado de 

locação como afirma Bonduki (1994, p. 712), tem-se um recorte acerca do início da 

Habitação Social no Brasil, antes de 1930:  
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A estrutura da economia brasileira estava centrada nas atividades agro-
exportadoras, havendo, nas cidades, forte predomínio do comércio sobre a 
produção e ocupando a indústria um papel subordinado e secundário. Dada 
a reduzida capacidade de a indústria absorver novos e crescentes 
investimentos, o «negócio» de possuir casas de aluguel era uma segura e 
excelente forma de rentabilizar poupanças e recursos disponíveis na 
economia urbana, fortemente aquecida pela expansão da atividade agrário-
exportadora. (BONDUKI, 1994, p. 712) 

  

 Nesse momento, ainda, existia de forma muito inicial a locação rentável 

enquanto negócio, já que a cidade era extensão do campo para o comércio. A partir 

do impulsionamento do processo de industrialização, a cidade vai cada vez mais 

tomando conta dos modelos econômicos que favorecem os negócios da renda 

urbana, como o próprio autor coloca, através da nova forma de se comercializar 

moradias, pelos aluguéis rentáveis.  

 Ainda é possível perceber, nesse primeiro momento, a relação entre locador e 

inquilino, compreendendo que o valor dos aluguéis ficava sem interferência do Estado, 

que durante esse período ainda intervia nas questões referentes a reprodução da 

força de trabalho, ou seja, o Estado não buscava, ainda, se envolver na questão da 

moradia, como destaca o autor 

Apenas num curto período, entre 1921 e 1927, houve uma pouco eficaz lei 
do inquilinato, que congelou os aluguéis, como uma resposta à crise de 
moradia e elevação exagerada dos valores locativos gerada pela conjuntura 
da guerra, quando o nível de construção caiu a quase zero. (BONDUKI, 1994, 
p. 714) 

 

Com pouca eficiência no que se refere a sua proposta, os locadores 

conseguiram burlar o congelamento que a lei propunha, despejando seus inquilinos 

para poder reaver os valores referentes ao aluguel. Segundo o autor, essa dificuldade 

gerada para os inquilinos foi um motivador para sua mobilização em torno da 

reivindicação da habitação.  

Mas surge, assim como revela Bonduki (1994), uma falta de reconhecimento 

da responsabilidade estatal sobre a moradia,  

[...] a própria caracterização do Estado no período liberal, sem interferir no 
âmbito da reprodução da força de trabalho contribuía no sentido de levar os 
movimentos populares a negarem o poder público como uma instância à qual 
deveriam ser dirigidas reivindicações. (BONDUKI, 1994, p. 714) 

 

 O que o autor chama de período liberal onde o Estado não demonstrava 
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interferir na reprodução da força de trabalho, era o momento onde a sociedade não o 

incumbia a esta tarefa, portanto sua participação era insuficiente na definição de leis 

acerca da moradia.   

 O período pós 1930 é relatado por Bonduki (1994) como sendo tensionado 

pelas massas populares, já que Getúlio Vargas se considerava uma figura pública de 

muita influência sobre a classe trabalhadora. O autor ainda especifica a necessidade 

do governo em dar andamento a questões trabalhistas e referentes a habitação já que 

o mesmo era legitimado tanto pela elite, quanto pela classe trabalhadora (BONDUKI, 

1994, p. 716). 

 O que demarca essa transição referente ao período em que o capital privado 

investia e organizava a moradia, para o período em que o Estado passa a se 

preocupar de forma mais coletiva com essa questão, demonstra a fragilidade do poder 

público em lidar com este tema.  

[...] é característico dos regimes e governos de cunho populista, sensibilidade 
para atacar questões com grande repercussão na vida do trabalhador, como 
o peso do aluguel no orçamento familiar, ou de grande visibilidade pública e 
apelo clientelista, como construção de conjuntos habitacionais. Assim, o 
Estado brasileiro assume o problema da habitação como uma questão social; 
as iniciativas tomadas, no entanto, são desarticuladas, posto que emanadas 
de diferentes órgãos e interesses políticos. (BONDUKI, 1994, p. 719) 

 

 Aqui é explicitado como é o início da relação entre o Estado e a Habitação 

Social para as camadas baixas da população. Percebemos que o autor fala sobre a 

característica peculiar dos governos populistas, que buscam atender demandas 

populares que são de importância vital para a classe trabalhadora com a intenção de 

manter sua legitimidade política. Mesmo sem uma política centralizada, o autor 

denomina este o primeiro passo para a ação concreta da habitação social no Brasil 

(BONDUKI, 1994, p. 719). 

 O predomínio do Estado sobre as relações entre proprietários e inquilinos pode 

ter se afirmado a partir de 1942, quando surge uma nova lei do inquilinato na premissa 

de regular os assuntos referentes a este tema através do Estado.  

Trata-se de medida de grande repercussão social e econômica, que 
suspende o direito absoluto de propriedade e que, para se legitimar no quadro 
do Estado capitalista, requereu uma justificativa onde se assume a 
peculiaridade da habitação como uma mercadoria especial, onde o interesse 
social ultrapassa os mecanismos de mercado. Reforça, portanto, 
independentemente da intenção de seus idealizadores, a visão da habitação 
social no Brasil (BONDUKI, 1994, p. 719-720) 
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 Aqui o autor reafirma o olhar do Estado sobre a habitação social, ao passo que 

esta passa a ser vista como um mecanismo importante na organização das pessoas 

no lugar onde se vive. Para o regime de Vargas, o decreto-lei foi de extrema 

importância no sentido de manter suas bases de sustentação largas, já que foi 

proposto o congelamento dos aluguéis. Bonduki ainda diz que foi atribuída à habitação 

um custo muito maior referente a manutenção do custo de vida da população, para 

que fosse dada muita importância a esta determinação do governo (BONDUKI, 1994, 

p. 720) 

 A crise de moradia que surge no pós-guerra é explicada pelo autor de forma a 

compreender que o motivo crucial foi exatamente o congelamento dos aluguéis, já que 

a única forma dos proprietários terem de reaver a renda perdida com o aumento da 

inflação no período era vendendo seus imóveis (BONDUKI, 1994, p. 721). 

 Com isso, Bonduki (1994, p. 722) relata que ocorreu uma escassez de 

moradias em São Paulo porque quem estava morando de aluguel, mesmo com o valor 

congelado, tinha seu salário ajustado de acordo com o valor que pagava, então a 

inflação era muito maior sobre sua renda.  

 Em relação a este período, podemos dizer que os governos investiam de forma 

muito superficial na habitação social. Mesmo assim, ainda era um período onde 

evidenciava-se a necessidade social de moradia mais do que a produção para 

geração de ganhos financeiros (BONDUKI, 1994). Ainda é importante mencionar que:  

Embora, de uma maneira geral, possa-se dizer que a intervenção habitacional 
iniciada pelo governo Vargas e colocada em prática em todo o período 
populista tivesse, em tese, sido baseada, de uma maneira geral, em critérios 
sociais — ao contrário do que ocorre a partir de 64 —, seus erros e 
ambiguidades provocaram efeitos contraproducentes que acabaram por 
contribuir para uma piora das condições habitacionais e urbanas da moradia 
popular.(BONDUKI, 1994, p. 729) 

 

 Aqui o autor traz um resumo importante sobre os anos que precedem a criação 

do BNH (Banco Nacional de Habitação). O banco, que foi criado no intuito de organizar 

e dispor programas relacionados a habitação social no Brasil segundo Fernandes e 

Ribeiro (2011, p. 3), também era relacionado com o SFH (Sistema Financeiro de 

Habitação), portanto organizava recursos captados por este sistema.  

Para Valadares e Hoffman (2009), o modelo do BNH foi considerado na época 

uma grande inovação em termos de política habitacional e apresentam três razões 

para isso.  A primeira razão é que a política habitacional passou a ser dirigida por um 

banco, a segunda razão refere-se ao financiamento, que antes era por um sistema de 
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subsídio habitacional e no BNH os recursos para os financiamentos advinham “de um 

mecanismo de compensação inflacionária – a correção monetária – que reajustava 

automaticamente os débitos e prestações por índices correspondentes às taxas de 

inflação”. A terceira razão era que o modelo do BNH colocava o setor privado como 

“encarregado, em última análise, da produção, distribuição e controle das habitações 

[...] enquanto o setor público limita-se a arrecadar recursos financeiros para em 

seguida transferi-los a uma variedade de agentes privados intermediários”. 

Segundo autoras o BNH passou por três momentos, sendo que a primeira fase 

foi de 1964 até 1967 para sua estruturação. A segunda fase foi de 1967 até 1971, 

quando o Banco entrou na área de financiamentos habitacionais e quando passou a 

ser gestor financeiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Em sua 

última fase, teve início em 1971, foi o processo de reestruturação do BNH. O Banco, 

que até então era uma autarquia, passou a ser uma empresa pública o que fez com 

que ele assumisse cada vez mais o papel de agente de desenvolvimento urbano do 

país. Conforme Valadares e Hoffmann (2009), esse papel foi assumido quando o BNH 

“passou a financiar a infraestrutura urbana e que seus investimentos habitacionais 

passaram a direcionar a expansão das periferias das cidades”. 

Em relação a habitação, o banco atuava em várias áreas: área da COS, que 

repassava recursos às companhias de habitação (COHABs), destinadas a atender às 

populações com renda familiar mensal de até cinco salários mínimos; a área da 

Carteira de Programas Habitacionais (CPH), que realizava operações através de 

cooperativas, institutos, caixas hipotecárias de clubes militares e agentes do mercado 

de hipotecas, atendendo a estratos médios baixos; a área do SBPE, que tinha como 

agentes as sociedades de crédito imobiliário (SICs), as associações de poupança e 

empréstimo (APEs) e as caixas econômicas, voltando-se para uma clientela de 

estratos médios e altos; e a área do Recon, voltada para este mesmo tipo de clientela 

mas oferecendo-lhe a possibilidade de financiamento de materiais de construção, em 

vez da unidade pronta, como acontecia nos outros programas. (VALADARES; 

HOFFMAN, 2009). 

 Para Fernandes e Ribeiro (2011), o BNH foi criado com várias funções, dentre 

elas a de regular e controlar o SFH, além de gerar incentivo para a construção civil, o 

que gera empregos urbanos que não necessitam de qualificação, o que 

consequentemente contribui para o desenvolvimento da economia capitalista no 

sentido de alavancar este setor tão importante na produção de lucro e renda.  
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 Mesmo que esse período tenha produzido muitas moradias, percebe-se que a 

intenção do governo militar era a de equacionar a questão da moradia num custo-

benefício que tivesse a racionalização como importante orientação para a forma de 

conduzir. Os autores ainda destacam que:  

Apesar disso, começa a se tornar notória a incapacidade do BNH em dar 
respostas consistentes e em escala apropriada para a população de menor 
renda, persistindo e aumentando as zonas de ocupação informal nas cidades. 
(FERNANDES; RIBEIRO, 2011, p. 4) 

 

Historicamente, vemos uma repetição nas formas de organizar a habitação 

social no Brasil, percebendo que os governos requerem sempre um retorno financeiro, 

mais do que a promoção da habitação e direito à moradia. Ainda notamos também 

que as classes médias são sempre contempladas nos programas oficiais, enquanto 

as classes de renda baixa são invisibilizadas no processo de acesso a moradia. 

Após anos de implantação do BNH, em 1986 o presidente Sarney decide 

acabar com a instituição e incorporá-la na Caixa Econômica Federal pelo decreto-lei 

2.291/96. Segundo autores as razões que levaram essa decisão, foi a falência dos 

planos de controle da inflação que não conseguiram impedir o desmonte do Sistema. 

(FERNANDES; RIBEIRO, 2011). 

Sendo assim, percebemos um contínuo desmonte na intenção da construção 

de políticas públicas para a habitação de interesse social. No Brasil, percorrendo os 

anos iniciais de construção, até o final do século XX, percebemos como a sociedade 

e o Estado compreendem a habitação. Dificilmente conseguimos analisar uma 

orientação voltada para pensar a qualidade de vida das pessoas ou as relações 

construídas pelo território.  

Cardoso e Aragão (2013, p. 17) alegam que entre a extinção do BNH em 1986 

até o ano de 2003 a gestão da política de habitação foi sendo atribuída à vários 

órgãos, “como evidência de forte instabilidade política e institucional que se estendeu 

até a criação do Ministério das Cidades, em 2003”.  

Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente – MHU (1987), 
Ministério de Habitação e do Bem-Estar Social – MBES (1988), Secretaria 
Especial de Habitação e Ação Comunitária – SEAC (1989), Ministério da 
Ação Social – MAS (1990), Ministério do Bem-Estar Social – MBES (1992), 
Secretaria de Política Urbana – SEPURB (1995) e Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR/PR (1999-2003). (CARDOSO; ARAGÃO, 
2013, p. 17) 

A partir da Constituição Federal de 1988/CF-88, as formas de gerir a habitação 

de interesse social no Brasil mudam de maneira tímida ainda. Com o BNH extinto, os 
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fundos para a manutenção dos programas de habitação de interesse social passam a 

vir do FGTS, a partir de um Conselho Curador, segundo Fernandes e Ribeiro (2011, 

p. 8). Com isso, o governo Collor dá andamento nos programas para a população de 

baixa renda, construindo em quatro anos 500 mil moradias em parceria com empresas 

privadas.  

Os autores ainda comentam que a intenção era atrair novos investimentos, 

trazendo os agentes privados para a habitação de interesse social, pois esse era um 

negócio rentável. (FERNANDES; RIBEIRO, 2011, p. 8)  

Observamos o caráter institucional na operacionalização da habitação de 

interesse social no Brasil, porque para os investidores, os empreendimentos precisam 

ser rentáveis, ter retorno. A partir dos anos 1990, há a destituição do FGTS como 

principal fundo para a construção de habitação social.  

Para os autores, um dos problemas principais para a suspensão do fundo no 

financiamento das moradias era a inadequação á demanda. Sendo assim, foram 

construídos empreendimentos em espaços urbanos, os quais não existiam 

infraestruturas adequadas para a população que podia pagar pelo imóvel. O que 

ocorreu foi que muitas unidades habitacionais não foram comercializadas, o que gerou 

uma perda financeira ao Estado e aos investidores privados. (FERNANDES; 

RIBEIRO, 2011, p. 8) 

Durante o Governo Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2003), ocorreram 

mudanças, sendo introduzido o PAR (Programa de Arrendamento Residencial), e 

esse posteriormente introduzido à Política Habitacional e com ele vem a perspectiva 

do aluguel, onde o imóvel só passa a ser propriedade da família após 15 anos de 

contrato (FERNANDES; RIBEIRO, 2011, p. 11).  

Para a população de baixa renda o então presidente criou o Programa de 

Subsídio à Habitação; “Destinado à construção de moradia para a população de renda 

de até 3 salários mínimos, no entanto com baixo orçamento. ” (FERNANDES; 

RIBEIRO, 2011, p. 11). É também nesse período que foi criado o SFI, Sistema 

Financeiro Imobiliário, além do Estatuto da Cidade, lei n° 10.257. 

Foi a partir da Constituição que se estabeleceram 

[...] as competências entre os níveis de governo, no que se refere tanto à 
política urbana quanto à promoção de programas de construção de moradias 
e à melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. A 
responsabilidade sobre tais matérias, portanto, passou a ser compartilhada 
entre os entes federativos, ou seja, os programas ligados à área urbana, 
sobretudo no que tange à habitação, tornaram-se fragmentados em 
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secretarias de governos subnacionais que se reestruturavam ou 
desapareciam de acordo com as mudanças partidárias na gestão pública. 
(CALMON; FERNANDES; ARAÚJO, 2019, p. 2) 

 
O artigo 6º da Constituição Brasileira de 1988 se estabeleceu 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” (BRASIL, 1988). 

Porém, no Brasil o direito à moradia foi reconhecido tardiamente, pois somente 

através da Emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 2000, é que ocorre à 

alteração do artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Para Siqueira (2006) a 

dificuldade no entendimento da moradia como um direito social que se constituiu, 

legitimamente, doze anos após a promulgação da Carta Constitucional.  

A partir disso, apresentaram-se novos instrumentos do processo de gestão das 

cidades, dentre eles o Estatuto das Cidades, lei federal (10.257/2001), que vem 

regulamentar os artigos 182 e 183 da constituição de 1988, em que são expostos os 

princípios da função social da terra tendo como objetivo “ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar de seus habitantes. 
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política 
de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 
indenização em dinheiro. 
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do 
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu 
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 
tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate 
de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 
valor real da indenização e os juros legais. 
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 
cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem 
ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 



40 

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma 
vez. 
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. (BRASIL, 1988) 

 
Foi então que no ano de 2003 foi criado o Ministério das Cidades, ocupando  o 

“vazio histórico, resultante de fracassadas tentativas de construção de uma política 

habitacional” e que buscou superar a perspectiva de centralização das ações na 

esfera federal. Ressaltamos aqui que esse foi extinto em 2008 ano de eleição do 

governo Jair Bolsonaro (2019 – 2022). 

O Ministério das Cidades, criado no início do governo do Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003-2011) pela Lei Federal nº 10.683 de 2003, era composto por 

quatro Secretarias Nacionais (Secretaria Nacional Habitação; Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental; Secretaria Nacional de Mobilidade e Transporte Urbano; e 

Secretaria Nacional de Programas Urbanos). O Ministério da Cidades foi apresentado 

como “órgão coordenador, gestor e formulador da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano”, assumindo a função de coordenar tecnicamente e 

politicamente as ações na área de política urbana. Também era função do Ministério 

das Cidades “articular e qualificar os diferentes entes federativos na montagem de 

uma estratégia nacional para equacionar os problemas urbanos das cidades 

brasileiras, alavancando mudanças”.  

No ano de 2004 foi instituída a Política Nacional de Habitação (PNH), 

assentada em três eixos: a política fundiária, a financeira e a estrutura institucional. 

Uma inovação da PNH (2004) foram os mecanismos de controle social, através da 

instituição de Conselhos nos três  níveis de governo, sendo a criação do Conselho 

Nacional das Cidades, dos Conselhos Estaduais de Habitação e dos Conselhos 

Municipais de Habitação que ficariam responsáveis pela gestão dos Fundos de 

Habitação. 

 

3.2  O TERRITÓRIO NA POLÍTICA DE HABITAÇÃO 

   

Para entender o conceito território descrito na habitação, buscamos 

identificar no documento da Política Nacional de Habitação (2004) o que se desenhou 

sobre o tema. 

Nas primeiras páginas do documento há questões relativas ao diagnóstico 

da habitação no país, no qual a habitação é tratada como parte das políticas urbanas, 
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sendo a associação mais próxima do termo território relacionada à noção de 

planejamento e ordenamento territorial. Sobre o diagnóstico da habitação no país, dois 

destaques que abrem o enunciado acerca da perspectiva de território associado ao 

horizonte dos processos de urbanização e planejamento territorial: 

A questão fundiária causa impacto tanto no processo de expansão de 
assentamentos precários como na produção habitacional, e se relaciona de 
forma direta à política de planejamento territorial e gestão do solo urbano. 
(MCIDADES, 2004, p.19) 

 

Ao tratar da articulação entre habitação, planejamento territorial e transporte 

urbano, a PNH (2004) demonstra como vem se perpetuando a fragmentação do 

espaço urbano, o contínuo crescimento e adensamento da periferia e o 

aprofundamento da segregação e exclusão socioterritorial como as principais 

características do processo de urbanização brasileiro.  

[...] O planejamento urbano, a gestão do solo e a regulação urbanística, 
na maior parte das grandes cidades brasileiras, historicamente 
estiveram muito mais voltados para o mercado das classes médias e 
interesses dos médios e grandes empreendedores, do que para o 
mercado de baixa renda, o que contribuiu para o processo de 
segregação urbana e a exclusão territorial da população de baixa renda 
(MCIDADES, 2004, p. 19). 

  

O documento descreve que esse processo possui relação com o mercado 

imobiliário formal e informal, cuja dinâmica privatiza a renda fundiária gerada 

coletivamente e ocasiona a formação de núcleos que não se articulam com a malha 

urbana existente: “Em certos casos, a produção habitacional pelo poder público 

reproduz esse padrão segregativo e excludente de urbanização periférica, 

aprofundando as desigualdades socioterritoriais” (MCIDADES, 2004, p. 20).  

A PNH (2004, p. 21) destaca: “[...] tais fragilidades restringem a participação de 

vários segmentos da sociedade, principalmente dos setores populares, nos assuntos 

relacionados com a produção e apropriação dos territórios urbanos”, a falta de 

transparência e ausência de controle social na elaboração de planos e na aplicação 

da legislação de uso, ocupação e parcelamento do solo, que tornam essas práticas 

ainda mais frágeis. (MCIDADES, 2004). 

[...] É comum a divisão de competências de quem lida com a 
questão habitacional e de quem cuida do planejamento territorial 
e controle do uso do solo, no âmbito dos municípios de grande 
porte, gerando graves problemas de desarticulação e 
desvinculação entre decisões de políticas setoriais e da territorial 
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(MCIDADES, 2004, p. 21).  

 

O reconhecimento pela PNH que no Brasil um dos graves problemas se refere 

ao acesso à moradia, reconhecendo esse como descaso e de mercantilização desta 

no histórico do país. O debate território, identifica-se a crença no planejamento e no 

ordenamento territorial a partir do marco regulatório, bastante defendido por 

urbanistas e segmentos de movimentos de luta pelo Direito à Cidade.  

Milton Santos, diz que a economia política das cidades é a forma como essa se 

organiza em face da produção e o modo como os diversos atores encontram seus 

lugares na vida urbana, em cada momento e nos diferentes espaços da cidade. O 

autor, demarca que a economia política da urbanização pressupõe a divisão social do 

trabalho, associada à divisão territorial do trabalho, da dinâmica econômica e política 

de humanos que ocupam uma superfície de um país (SANTOS, 2009, p.114). 

O território, na PNH, aparece partir dos padrões de planejamento e 

desenvolvimento territorial como estratégia principal de superação da questão 

habitacional no país. Nessa perspectiva, a PNH tem como componentes principais: 

integração urbana de assentamentos precários, a provisão da habitação e a 
integração da política de habitação à política de desenvolvimento urbano, que 
definem as linhas mestres de sua atuação. (PNH, 2004, p. 29) 

 

O documento trata a garantia do princípio da função social da propriedade 

estabelecido na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Cidade, respeitando-

se o direito da população de permanecer nas áreas ocupadas por assentamentos 

precários ou em áreas próximas, que estejam adequadas ambiental e socialmente, 

preservando seus vínculos sociais com o território, o entorno e sua inserção na 

estrutura urbana, considerando a viabilidade econômico-financeira das intervenções 

(MCIDADES, 2004). Propõe que os planos de organização territorial, especialmente 

os Planos Diretores municipais, intermunicipais e regionais devem buscar a 

implementação de mecanismos capazes de viabilizar o acesso ao solo urbano 

infraestruturado para provisão de habitações de interesse social. 

A implementação da Política Nacional de Habitação implicou, neste período, 

em um novo desenho político institucional a partir dos princípios da descentralização, 

territorialização, intersetorialidade, participação e desenvolvimento institucional, e na 

elaboração e implementação de um Plano Nacional de Habitação (PlanHab), que 

considere as grandes disparidades sociais e regionais existentes no País 
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(MCIDADES, 2004): 

A materialização da PNH deve-se se concretizar por meio do Plano indicado 
como instrumento de articulação entre o diagnóstico, prioridades, metas a 
serem atingidas, recursos compatíveis, ações, e um sistema de 
monitoramento e avaliação. Nele serão apresentadas as propostas de 
estratégias de enfrentamento do déficit habitacional e da situação de 
precariedade e irregularidade das moradias (PNH, 2004, p. 58).  
 

Em 2005, com a Lei nº 11.124 aprovada, foi criado o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS). Com a criação do mesmo, segundo autores, 

finalmente se estabeleceu o processo participativo de elaboração do Plano Nacional 

de Habitação e constituição de fundos articulados nos diferentes níveis da federação, 

controlados por conselhos com participação popular e com ações planejadas em 

Planos Locais de Habitação de Interesse Social. (FERREIRA, CALMON; 

FERNANDES; ARAÚJO 2019, p. 2) 

Os desdobramentos da Política de 2004 foram sendo moldados a partir das 

Conferências das Cidades (2003, 2005, 2007 e 2009), criando o fôlego para a 

publicação do Plano Nacional de Habitação em 2010. O histórico tem como principal 

referência as discussões das diversas propostas para o desenvolvimento urbano – 

segundo diferentes perspectivas regionais que levaram em conta aspectos 

socioambientais, culturais e socioeconômicos – dentre as quais as diretrizes para a 

implementação da Política Nacional de Habitação, de modo a incorporar as 

potencialidades econômicas da produção habitacional e a enfrentar o crescente déficit 

de moradias e as precárias condições de habitabilidade que geram a exclusão 

territorial e limitam o desenvolvimento humano nos setores populares das cidades 

brasileiras (MCIDADES, 2010).  

No documento aponta a direção da avaliação da política fortemente associada 

à necessidade de maior eficiência da gestão da política de habitação por parte dos 

estados e municípios. Por isso a ênfase ao abordar o território na intervenção 

habitacional com a preocupação de desenvolvê-la junto ao processo de planejamento 

territorial e urbano, à questão fundiária e a uma política habitacional previamente 

definida e pactuada com a sociedade civil organizada (MCIDADES, 2010).  

A habitação é então reinserida como estratégia de enfrentamento da pobreza 

e dos conflitos sociais, sob o lema “competitividade e inclusão” das cidades. Os eixos 

do Plano estão ancorados em dois focos principais que são: 1) Regularização 

fundiária: A questão da habitação é, fundamentalmente, um problema urbano. Além 

de não ser possível produzir moradias sem uma base fundiária, o uso residencial 
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ocupa a maior parte das cidades, com fortes relações com as políticas de 

ordenamento territorial, mobilidade e saneamento. Propõe-se um novo marco 

regulatório urbanístico e ambiental único que trabalhe com toda a diversidade do 

território brasileiro e reflita sobre modelos de ocupação urbana do território que 

dialoguem com esta diversidade (MCIDADES, 2010). 2) Regularização territorial: 

Trata-se de efetivar a inclusão territorial e assegurar melhorias nas condições de vida 

dos seus moradores, por meio da iniciativa pública integrada, considerando-se quatro 

componentes estruturantes, os quais requerem ações e procedimentos específicos: 

Provisão de infraestrutura urbana e habitacional; Regularização fundiária adequada; 

Regulação e gestão ambiental; e Participação e trabalho social (MCIDADES, 2010).  

 

3.3 A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM LONDRINA 
 
 

 A habitação de interesse social no município de Londrina é um tema importante 

para que possamos compreender os impasses e impulsos promovidos pela visão 

construída de território a partir da equipe multiprofissional da COHAB/LD. Para isso, 

precisamos voltar um pouco na história da cidade, pois assim entenderemos as raízes 

que deram início a este centro urbano que tinha uma população estimada para mais 

de 580.000 habitantes em 2021 segundo o Censo IBGE 2010. 

 O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS, 2011) é um documento 

importante para fundamentar e direcionar a discussão da Política de habitação social 

nos espaços de organização do Estado com a sociedade civil sobre os rumos da 

cidade urbanizada. Fala um pouco da urbanização de Londrina no Cap. I parte I 

(PLHIS, 2011, p. 10) e que achamos importante considerar aqui:  

A Região Norte Central Paranaense, da qual o Município de Londrina faz 
parte, começou a ser povoada a partir dos anos 30 do século XX, com base 
no plantio de café. Londrina, fundada em 1934, foi se consolidando como 
capital regional e já em 1935 contava com uma população de 15 mil pessoas, 
sendo 11 mil no meio rural e quatro mil na área urbana. Nos anos seguintes, 
Londrina conheceu uma expansão bastante rápida, chegando, em 1940, a 
uma população de pouco mais de 75 mil habitantes – cerca de 64 mil no meio 
rural e quase 20 mil na área urbana. 
 

 Londrina, então, em sua gênese, foi criada pela Companhia de Terras do Norte 

do Paraná, uma empresa inglesa que veio na intenção de transformar esta região num 

importante polo cafeeiro que ligava a produção primária à exportação e 

comercialização do café. Com isso, a cidade conheceu um rápido crescimento 
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populacional como destacamos acima. Era necessário que ocorresse esse forte 

impulso de mão-de-obra barata para trabalhar nas lavouras de café, portanto manter 

a população predominantemente rural.  

 Esse quadro foi se alterando ao longo das décadas de 1950 e 1960, onde a 

população urbana passou a ser maior que a população rural, por conta da urbanização 

decorrente de processos sociais necessários a manutenção da sociedade capitalista. 

Ainda é informado no documento (PLHIS, 2011, p. 10) que no início dos anos 1990 a 

população rural era de 23 mil habitantes para 366 mil habitantes na zona urbana.  

 Assim, conforme a cidade foi crescendo, concomitantemente aumentou-se a 

discussão sobre urbanização e este espaço que antes era destinado a produção e 

comercialização do café, foi se tornando um espaço urbanizado. Cordeiro (2015), em 

sua tese de doutorado, explicita que a função social da cidade é uma norma 

programática que visa ao atendimento das necessidades individuais e coletivas e 

oferecimento de melhores condições de vida aos habitantes da cidade.  

 Aqui, destacamos o que preconiza o Estatuto da cidade (2001) que traz sobre 

a necessidade de utilizar a terra em benefício coletivo. Consideramos importante 

trazer este fragmento para conseguirmos explicitar também o conceito de função 

social que é extremamente importante quando falamos de cidades de crescimento 

acelerado. Mesmo compreendendo que o Estatuto não justifica esse período, vemos 

o quanto ele fundamenta a importância de regular a cidade. 

 De volta ao processo histórico de urbanização na cidade de Londrina, no PLHIS 

(2011, p. 74), onde é relatado de forma breve como ocorreu a urbanização da cidade, 

o documento diz: 

Londrina nasce, pois, sob o signo da especulação imobiliária. Surgiram as 
primeiras vilas, todas ao norte da malha urbana, área de menor valorização 
imobiliária: Vila Casoni, Vila Conceição, etc. Para além da área urbana, 
ocupando áreas rurais, muitas já com plantações de café, começaram a 
aparecer loteamentos completamente desprovidos de infraestrutura, onde se 
assentavam as pessoas que aqui chegavam estimulados pela dinâmica 
econômica que se desenhava. 
 

 Ou seja, como Londrina foi uma cidade que cresceu a partir da imigração de 

uma população com vistas a melhoria das condições de suas vidas ao mesmo tempo 

que surge também para aumentar a especulação imobiliária, ocorreu uma migração 

exponencial de estados como Minas Gerais e estados do Nordeste, por conta da 

expansão cada vez mais rápida que a cidade tinha e a ideia de que seria muito 

promissora através da cultura do café, do algodão, milho, arroz... No PLHIS também 
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é mencionado que foi durante esse momento de efervescência migratória que foi 

criada a COHAB/LD e que no seu início ainda era desafiador para o município lidar 

com o déficit habitacional, já que não dispunha de recursos advindos de outras esferas 

governamentais.  

 A criação da COHAB/LD se deu pela sua vinculação ao SFH sob registro n° 

00037. A partir da década de 1970 a COHAB/LD fez importantes mudanças como por 

exemplo a implantação de unidades habitacionais para famílias que tinham uma renda 

de até 3 salários mínimos. Porém, existia a necessidade de se comprovar renda e as 

famílias que viviam sob irregularidade tinham dificuldade em apresentar documentos 

comprobatórios, já que o trabalho também ocorria através da informalidade. 

As características do crescimento econômico, entretanto, não deixam 
dúvidas. Ele é profundamente concentrador. Concentrador de renda, de terra, 
de poder. Ele é sempre profundamente excludente. Não se trata da exclusão 
que atinge a Europa e os Estados Unidos no início da década de 70. O 
fordismo periférico que se inicia no Brasil, após a segunda guerra por 
exemplo, se desenvolve com exclusão social, diferentemente do que 
acontecera nos países centrais. Trata-se da modernização com exclusão. 
(MARICATO, 1996, p. 15) 
 

 O desenvolvimento urbano no Brasil ocorreu através de uma forte exclusão 

social, como afirma Maricato. A necessidade de cumprir protocolos sempre expulsou 

a população de baixa renda de seu território através da falta de moradia, ou do cada 

vez mais difícil acesso a cidade legal. Esta lógica contribui para uma exclusão social 

cada vez maior, porque a concentração de renda acaba se aprofundando ainda mais. 

 Da mesma forma, o processo de urbanização de Londrina, segundo Cordeiro 

(2015, p. 129) continuou sob a lógica mercantilista, o que abria espaço para o 

crescimento cada vez maior da habitação irregular.  

 A partir da discussão sobre o processo de urbanização, como a da história da 

cidade de Londrina, que tem como principal característica a urbanização acelerada 

em busca de uma cidade moderna e eficaz para os moldes do capitalismo 

financeirizado; a Política de Habitação sempre foi operacionalizada a partir de 

medidas paliativas na busca de resolver situações extremas, já que nota-se uma 

intenção por parte dos governantes de controlar o crescimento de áreas marginais e 

ao mesmo tempo construir uma visão de cidade urbanizada sem necessariamente 

buscar romper com o déficit habitacional.  

 Segundo Cordeiro, ainda na primeira fase da COHAB/LD foram destinadas 

várias unidades habitacionais (construídas para o projeto de desfavelização) para os 

imigrantes que chegavam para trabalhar na cidade, mas esta medida não suprimiu a 
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falta de moradias cada vez maior na cidade (CORDEIRO, 2015, p. 136). 

 Acerca dos anos 1970, Cordeiro (2015) ainda comenta que: 

Foi então que os conjuntos habitacionais do município foram construídos com 
recursos do BNH, localizados na zona norte de Londrina, sendo essa uma 
estratégia do poder público para resolver o problema da moradia, demarcada 
pela construção de núcleos gigantescos, compostos por grandes unidades 
habitacionais e todos na região Norte. (CORDEIRO, 2015, p. 137)  
 

 A região norte foi um importante local de crescimento populacional em relação 

a habitação de interesse social, pois como afirma Cordeiro (2015) num raio de 6km 

da área central da cidade, foram construídos conjuntos habitacionais e para lá foi 

destinada a classe trabalhadora que recém chegava na cidade ou que estava vivendo 

em situação de vulnerabilidade e risco de vida. Este processo de construção de 

habitações, segundo Cordeiro, contribuiu para a valorização cada vez maior dos 

terrenos que ficaram entre espaços, gerando uma especulação imobiliária cada vez 

maior.  

 Inaugurando os anos 1980, ainda segundo a autora, foi uma década com um 

intenso desenvolvimento urbano, “com destaque para o processo de verticalização, 

sendo a fase que se representou o maior número de edifícios populares construídos 

em Londrina” (CORDEIRO, 2015, p. 139).  

 Com um volume urbano cada vez maior na cidade, a partir da Constituição 

Federal de 1988 que foi também muito importante para a regulação do uso do solo 

urbano e rural, ocorre uma movimentação em relação a necessidade de estabelecer 

legislações que definissem os rumos das cidades brasileiras.  

A CF88estabeleceu em seus artigos 182 e 183 que tratam da política urbana, 

a importância da função social da terra. O artigo 182 diz que a política do 

desenvolvimento urbano estabelece o objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”. Ou seja, faz 

parte das atribuições do Estado pensar o território a partir da subjetividade construída 

em torno do bem-estar dos habitantes, compreendendo que o território será um lugar 

de vivências coletivas que necessitarão de espaços para tal. Não pensando a moradia 

como o único espaço em que ocorre de produção e reprodução da vida social, mas 

abarcando a compreensão da importância da rua, da escola, da unidade de saúde, do 

espaço de lazer na construção diária da cultura humana. 

 Voltando ao cenário municipal, a década de 80 teve então um impulso na 

construção de moradias, porém Cordeiro (2015) afirma que:  
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Os apartamentos construídos para a população nessa década não eram 
disponibilizados para população de zero a três salários mínimos. Analisando 
as metragens desses apartamentos em relação às casas há diferenças 
consideráveis. A distribuição se dá nas diferentes regiões da cidade, o que 
não ocorreu com os conjuntos habitacionais; percebemos a disponibilidade 
de terrenos, mas a opção pela modalidade vertical já denota o encarecimento 
das terras e do poder dos agentes imobiliários. (CORDEIRO, 2015, p. 140) 

 

 A promoção da habitação em Londrina foi historicamente construída pensando 

na população de renda média baixa enquanto classe que poderia gerar retorno ao 

Estado, ao mesmo tempo em que a população de renda baixa permaneceu com os 

espaços destinados pela prefeitura, a 6km da área central, onde ficavam escondidos 

da parte rica da cidade para não incomodar nem mostrar suas construções precárias.  

Complexas são as análises na medida em que mostram as intrincadas 
relações de poder desde a compra do terreno para a localização dos mesmos, 
as negociações com os proprietários fundiários, como também a contratação 
das empresas que realizam as construções, a oferta de infraestrutura que, na 
maioria das vezes, só ocorre mediante as pressões populares, os 
mecanismos e prática do poder público que geram supervalorização da terra 
em áreas subjacentes aos conjuntos habitacionais. (CORDEIRO, 2015, p. 
140-141) 

 

  A oferta de moradia a partir do Estado sempre se desenhou nesses 

moldes ao trabalhar de acordo com as necessidades do mercado imobiliário, fazendo 

com que a construção de habitações se submetesse a lógica do custo-benefício, 

desconsiderando a produção territorial subjetiva das populações residentes nos locais 

de origem.  

A segunda favela urbanizada em Londrina se deu no ano de 1989, o Jardim 
Nova Conquista, localizada na zona sul de Londrina. A partir de então, sob o 
comando de um gestor municipal marcado por ações populistas, 
assistencialistas, iniciou a transferência de famílias e propiciou a denominada 
urbanização do bairro União da Vitória. (CORDEIRO, 2015, p. 142) 

 

 Mais um processo de realocação promovido pela COHAB/LD na intenção da 

urbanização cada vez maior e acentuada na cidade. O projeto de urbanização do 

União da Vitória foi promovido pela COHAB/LD de forma a canalizar para aquela 

localidade as famílias que se encontravam em situação de vulnerabilidade sócio-

territorial, mesmo que fosse um terreno de difícil construção pela quantidade de 

relevos na paisagem.  

 Após a Constituição promulgada em 1988, em 1990 a Lei Orgânica de Londrina 

foi implementada com um pequeno capítulo destinado a Habitação. O artigo 200 

definiu os critérios para o direcionamento do município sobretudo na organização do 
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atendimento da Companhia de Habitação de Londrina: 

Art. 200. A política habitacional do Município, integrada à do Estado e à da 
União, objetivará a solução da carência habitacional de acordo com os 
seguintes princípios e critérios: 
   I- Oferta de lotes urbanizados; 
   II - Estímulo e incentivo à formação de cooperativas populares de 
habitação; 
   III - Atendimento, prioritariamente, à família carente que resida no Município 
há pelo menos dois anos; 
   IV - Formação de programas habitacionais pelo sistema de mutirão e 
autoconstrução; 
   V - Construção de moradias dentro de padrões de segurança, conforto, 
saúde e higiene. 
Parágrafo único. Fica assegurada a participação popular na formulação e 
execução da política habitacional do Município. 
Art. 201. Na construção de casas populares, observar-se-á a 
proporcionalidade da área de construção em relação ao número de pessoas 
que a habitarão, conforme a lei. 
Art. 202. O Município criará mecanismos de apoio à construção de moradias 
no meio rural para pequenos produtores e trabalhadores rurais, através de 
recursos canalizados especificamente para este fim, sejam estes oriundos do 
próprio Município, do Estado ou da União.   

 

 Esse período ficou marcado pela dificuldade do município em levar adiante o 

planejamento urbano de construir territorialidades distintas e que satisfizessem a 

necessidade de moradia da população vulnerável.  

No ano de 1993 edita-se uma lei que dispunha sobre a criação do Conselho 
Municipal de Habitação e do Fundo Municipal de Habitação. No entanto a 
iniciativa de criação do Fundo Municipal de Habitação e a constituição do 
Conselho Municipal de Habitação foram frustradas, pois, os recursos 
destinados a esse Fundo, não chegaram a ser repassados. Em 15 de 
setembro de 1997 foi editada a Lei n.º 7.153 que extinguiu o Fundo Municipal 
de Habitação. (SOUZA, 2018, p. 63) 

 A partir da década de 1990, ocorreu uma diversificação de produção de 

moradias, mas mesmo assim seguiu-se a lógica mercantilista que privilegia o lucro e 

o custo-benefício em detrimento da qualidade de vida das populações. Consideramos 

importante também dizer que Cordeiro traz o fenômeno da municipalização das 

políticas habitacionais, fazendo com que as prefeituras se equipassem no sentido de 

contribuir mais com o processo de urbanização da cidade.  

 

Percebemos que as experiências no campo habitacional ocorridas no 
município neste período estão diretamente vinculadas à execução das 
políticas de intervenção em assentamentos precários, a partir do 
reconhecimento, por parte da administração municipal, das favelas como 
resultado da falta de alternativas habitacionais para a população de baixa 
renda. (CORDEIRO, 2015, p. 148) 

 

 O município então buscou caminhar pela via de ações paliativas para o 
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segmento da população de baixa renda, ou seja, atendia as necessidades mais 

urgentes enquanto mantinha o déficit habitacional crescente.  

 A partir da década de 2000, Cordeiro indica que a prefeitura, identificando as 

necessidades de moradia da população, iniciou uma parceria com o governo federal 

através do Programa Habitar Brasil (CORDEIRO, 2015, p. 150). Também nesse 

momento foi popularizado outro programa na cidade, o Programa de Arrendamento 

Residencial. Cordeiro coloca que:  

 

Tradicionalmente no Brasil, a questão habitacional é conduzida pela 
concepção de aquisição da casa própria, esse programa traz como proposta 
o conceito de arrendamento como solução para o acesso à moradia. 
(CORDEIRO, 2015, p. 150) 

 

 Em Londrina, o programa viabilizado pela Caixa Econômica Federal, de acordo 

com a autora teve 17 empreendimentos, sendo que cinco foram referentes a casas 

horizontais e 12 referentes a obras verticalizadas, o que nos chama a atenção para o 

segmento populacional ao qual era direcionado o programa:  

O programa atendia exclusivamente às necessidades de moradia da 
população, que se enquadrava na renda familiar entre três a seis 
salários mínimos, que não possuía nenhum imóvel em seu nome e 
que tivesse o cadastro financeiro aprovado pela CEF. (CORDEIRO, 
2015, p. 150) 

  

Este programa, de acordo com Cordeiro, teve uma característica inovadora em 

relação a introdução da discussão sobre a infraestrutura urbana que deveria 

acompanhar os empreendimentos. Ou seja, os equipamentos sociais providos pelo 

Estado para a garantia da produção e reprodução da máquina social deveriam estar 

presentes nas diferentes localidades para viabilizar a manutenção da vida no território. 

A partir de 2004 a Política Nacional de Habitação traz mais um indicativo do 

direito à moradia, quando diz:  

 

[...] a Política Nacional de Habitação visa promover as condições de acesso 
à moradia digna a todos os segmentos da população, especialmente o de 
baixa renda, contribuindo, assim, para a inclusão social. (PNH, 2004, p. 29) 

 

 A Política surge como mais um elemento da legislação oficial para promover a 

habitação social no Brasil. Assim, após a CF88 e o Estatuto da Cidade, a PNH tem 
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como proposta principal a oferta de moradia digna à população em situação de maior 

vulnerabilidade, que se encontra em moradias precárias em locais de alto risco para 

a vida, ou até mesmo locais segregadores pelo difícil acesso aos equipamentos 

públicos.  

 

[...] moradia digna como direito e vetor de inclusão social garantindo padrão 
mínimo de habitabilidade, infra-estrutura, saneamento ambiental, mobilidade, 
transporte coletivo, equipamentos, serviços urbanos e sociais; (PNH, 2004, 
p. 30) 

 

 É nítida a importância que se dá para a construção de uma política que visa a 

percepção da subjetividade da vida a partir do lugar onde se mora, mesmo que 

contraditoriamente a realidade não exista da mesma forma, já que a própria 

historicidade da habitação de interesse social no Brasil nos mostra, a partir deste 

estudo, o quanto os interesses comerciais e imobiliários sempre estiveram à frente da 

organização governamental em torno deste tema.  

 Os autores discorrem sobre o período que vai da criação do BNH até o 

Programa Minha Casa Minha Vida/PMCV e afirmam que a partir do ano de 2005 o 

mercado imobiliário habitacional tem um boom em sua produção. Todavia, com a crise 

que aplaca os EUA em 2008 acabam surgindo impasses no desenvolvimento deste 

projeto brasileiro (ARAGÃO; CARDOSO, 2013). 

 

Em março de 2009, com o objetivo de criar condições de ampliação do 
mercado habitacional para atendimento das famílias com renda de até 10 
salários mínimos (SM), o governo anuncia o Programa Minha Casa Minha 
Vida (PMCMV). Estabelecendo um patamar de subsídio direto, proporcional 
à renda das famílias, este Programa busca claramente impactar a economia 
através dos efeitos multiplicadores gerados pela indústria da construção. 
Além dos subsídios, o PMCMV aumentou o volume de crédito para aquisição 
e produção de habitações, ao mesmo tempo em que reduziu os juros. Com a 
criação do Fundo Garantidor da Habitação, foram aportados recursos para 
pagamento das prestações em caso de inadimplência por desemprego e 
outras eventualidades. (ARAGÃO; CARDOSO, 2013, p. 35) 

  

 Com isso, pensando na realidade local e em como o município lidou com a 

inauguração deste programa, Cordeiro salienta que: 

 

Assim, nesse ano (2009), o município buscou, por meio da elaboração de 
projetos, viabilizar o Programa Minha Casa Minha Vida. Para participar do 
PMCM foram viabilizadas duas formas de acesso: uma intermediada pela 
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COHAB-LD, que atende ao cadastro das demandas, e outra, as pessoas 
individualmente ou pequenas construtoras apresentam a proposta 
diretamente à Caixa Econômica Federal. Em 2009 e 2010, segundo o PLHIS 
(2011), o volume de financiamentos liberados, particularmente nas faixas de 
renda superiores do PMCMV, foi bastante significativo, bem como a 
distribuição no território, muito embora ainda privilegie a zona norte. Foram 
construídos por intermédio do PMCMV sete empreendimentos, totalizando 
3.560 unidades habitacionais tipo horizontal e vertical, sendo essas nas 
regiões Noroeste, Sul, e o número maior de unidades na região Norte. 
(CORDEIRO, 2015, p. 156-157) 

 

 Portanto, o impacto do PMCMV em Londrina foi de grandes proporções, 

compreendendo que ainda em 2009 lançou-se um empreendimento enorme de 

grande notoriedade no país, o Residencial Vista Bela; que como afirma Cordeiro 

(2015, p. 157), foi instituído e ainda nos primeiros anos não dispunha dos 

equipamentos sociais necessários, apenas um Centro Educacional Infantil que a partir 

de muita pressão dos moradores foi construído em 2013.  

 Sobre o empreendimento Vista Bela em Londrina, ainda consideramos 

importante destacar:  

Ao que assistimos atualmente, no município, é o mesmo processo de 
construção dos conjuntos habitacionais realizados na década de 1980, 
viabilizados sem a necessária infraestrutura, cada vez mais distante do centro 
da cidade, empurrando a população e com interesses políticos eleitoreiros 
que marcam a atuação da gestão na construção de quantidade de casas. 
(CORDEIRO, 2015, p. 158) 

 Mesmo com grandes mudanças, implementação de legislações, planos, 

programas, projetos balizadores, nota-se as mesmas características permeadas por 

interesses econômicos imobiliários sobre a produção da moradia no Brasil, ao invés 

da busca pela garantia da qualidade de vida da população.  

No estudo sobre a produção de conjuntos habitacionais do PMCMV em 
Londrina nota-se que várias leis foram criadas para “flexibilizar” a 
regulamentação local sob a prerrogativa de viabilizar a construção da 
habitação social pelo programa e, portanto, para atender às condições de 
emergência justificadas nos projetos. Contudo, várias situações podem ser 
reveladas ao se analisar a lógica da produção habitacional aliada às 
vantagens locacionais propostas pelas empresas. (AYOUB; BERGOC; 
ZANON; ZARA, 2022, p. 53) 

 

 O Estado está sempre buscando pensar o custo-benefício, como afirmam os 

autores acima, quando falam de vantagens locacionais propostas por empresas. Ou 

seja, são empresas que buscam firmar contrato a partir da intencionalidade de 

mercado, que está relacionada, sobretudo, a ganhos lucrativos do setor.  

Em abril de 2021 o governo tomou uma medida que pode ser considerada 
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vexatória, pois depois de prever um orçamento para o programa Casa Verde 
Amarela, destinado a substituir o PMCMV, cortou mais de 98% dos recursos 
referentes ao financiamento das obras da faixa 1 – de R$ 1,540 bilhão baixou 
para apenas 27 milhões – atingindo diretamente as famílias de menor renda. 
(AYOUB; BERGOC; ZANON; ZARA, 2022, p. 61) 

 

 Nos últimos anos a habitação de interesse social tem sido cada vez mais 

negligenciada e a porção da cidade destinada a classe média não para de crescer, 

como afirmam os autores quando falam de espaços urbanos localizados próximos do 

centro da cidade em que existem muitas construções horizontais antigas de classe 

média alta. Este bairro inclusive, segundo os autores, tem sofrido pressão para a 

construção de edifícios por conta da sua boa localização e infraestrutura (AYOUB, 

BERGOC, ZANON e ZARA, 2022, p. 65) 

 

 

 

 

 

 

 

4 A COMPREENSÃO DO TERRITÓRIO: EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA 

COHAB-LD  

 

Para Lefebvre (2001) o direito à cidade proclama a realização da vida urbana 

como valor de uso exigindo um maior domínio de seu valor de troca. A partir da tensão 

entre ausência-presença, totalidade-individualidade a cidade vai sendo construída e 

compreendida pelos sujeitos, ao mesmo tempo em que os constrói, de maneiras 

desiguais, e sem que seja possível compreendê-la de maneira total. 

Santos (2008) pontua que o espaço é transformado em território por meio das 

relações sociais, possuindo profunda relação com o modo de produção e reprodução 

da vida social, atravessado pelo crescimento das forças produtivas. Para o autor, 

observar o movimento dessa dinâmica amplia as possibilidades de uma leitura do. 

Sposati (2013), diz que olhar para o território como uma síntese da dinâmica 

de relações de um coletivo, evidencia a concretude da vida cotidiana desenvolvida no 

chão da cidade. Segundo ela em cada pedaço de uma cidade, ocorrem múltiplos 
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processos, um deles pode estar marcado por um programa habitacional, ou por uma 

ocupação, assim, terá outra dinâmica, outras variáveis que estão se colocando para 

a permanência dos sujeitos.  

Portanto pensar a gestão das políticas sociais no Brasil está longe dessa 

compreensão, principalmente quando analisamos a política habitacional que produz 

novos espaços de moradia, partindo da construção de grandes conjuntos 

habitacionais, com unidades padrão para famílias, espaços coletivos e públicos 

tratados, senão como sobra entre edificações e sem os equipamentos públicos e 

sociais tão importantes para o cotidiano dessa população. 

 Nesse capítulo buscou-se desvelar a compreensão sobre território na visão da 

equipe multiprofissional, para tanto analisamos as respostas a partir dos três 

profissionais das áreas de Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo e Ciências Sociais.  

 

4.1 COHAB-LD E SUA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL  

 

A COHAB-LD Companhia de Habitação de Londrina é formada por uma 

sociedade composta por ações de economia mista que foi idealizada após a formação 

do Banco Nacional da Habitação (BNH), criada oficialmente pela Lei Municipal nº 

1.008, de 26 de agosto de 1965, na gestão do prefeito José Hosken de Novaes. A 

Companhia está vinculada, como entidade de administração indireta, à Prefeitura do 

Município de Londrina. Tem por finalidade, atender as normas do Sistema Financeiro 

da Habitação e ou Sistema Financeiro Imobiliário e diretrizes de política de 

desenvolvimento urbano e social do Município (COHAB/LD, 1986).                                                                             

A produção e comercialização de unidades habitacionais, principalmente, de 
interesse social, de acordo com as normas e critérios estabelecidos pelo 
Governo Municipal e pela legislação federal; 
A promoção de programas de urbanização e/ou reurbanização de áreas, 
principalmente as ocupadas por favelas e habitações precárias, inclusive na 
aquisição de terrenos, amigável ou judicialmente. 
Aquisição, urbanização, administração e venda de imóveis destinados à 
industrialização e que possam promover a oferta de mão-de-obra em 
localidades de população carente, segundo as diretrizes da Prefeitura do 
Município de Londrina. 
Apoio e execução de programas e projetos de desenvolvimento comunitário. 

 

A figura 1 demonstra o organograma institucional, o que nos permite maior 

compreensão da organização, composição e divisão da Companhia, bem como onde 

está inserida a equipe técnica ou a equipe multiprofissional. A partir da presidência, 
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há duas diretorias sendo a administrativa financeira e a técnica que promove serviços 

administrativos, financeiros e técnicos.  

A Diretoria técnica é composta por profissionais técnicos de nível superior que 

dão assessoria aos assuntos técnicos ligados a habitação. No Departamento Técnico 

estão os engenheiros e os arquitetos urbanistas, já na Seção Social fazem parte os 

assistentes sociais e sociólogos.  

É importante considerar a perspectiva profissional sobre o território enquanto 

lugar da construção de subjetividades das populações, principalmente porque, como 

afirma Dirce Koga  

[...] a referência territorial pode significar não somente as expressões mais 
imediatas e concretas das realidades vividas, como também conter 
elementos aparentemente invisíveis, mas significativos, que dizem respeito 
aos valores, sentimentos, perspectivas que rodeiam as vidas das 
populações.( KOGA, 2011 , p. 56) 

 

O trabalho da equipe multiprofissional se dá conforme necessidades 

demandadas por projetos habitacionais. Perguntamos como é esse trabalho de equipe 

pensando em projetos habitacionais, partindo da categoria território.  

A minha experiência profissional me permite apontar que o trabalho 
multiprofissional pensado a partir do território depende da disponibilidade de 
recursos e investimentos em programas habitacionais de interesse social, o 

que não ocorre desde o PMCMV. (Profissional 1, 2022). 
 

Figura 01: Organograma da COHAB-LD 
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Fonte: Extraído de COHAB/LD 2022. 

  

Percebemos aqui o quão espinhoso é esse assunto, pois ao mesmo tempo em 

que se descentraliza a implementação da Política de Habitação, não se dá o mesmo 

na esfera financeira ou no financiamento que deveria garantir a sua aplicação. Os 

estados e municípios não possuem a obrigatoriedade como outras políticas de 

assistência, de educação, de saúde o percentual destinado através de suas receitas. 

O profissional 1 destaca a não disponibilidade de recursos financeiros nesse momento 

(2022) o qual afeta e impacta no foco do trabalho da equipe multidisciplinar.  

Ressalta-se que a ausência de investimentos na política de habitação impacta 
diretamente no foco de trabalho da equipe de multiprofissional. 
(PROFISSIONAL 1, 2022) 

 
O profissional 2 relata que por vezes sente dificuldade nessa questão, pois ao 

mesmo tempo que possuem conhecimentos das diversas áreas do conhecimento, o 

que poderiam contribuir muito, não se concretizam entre esses para contribuição e 

integração quando se elabora plano e projeto.  

 

As vezes sinto pouco de dificuldade nessa questão. Temos muitas 

riquezas de informações, mas não sinto essa integração para 

elaboração de um plano, um projeto integrado. Temos alguns 

documentos que precisam ser atualizados, como o Plano de Habitação 

Municipal de Interesse Social. (PROFISSIONAL 2, 2022) 
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 O profissional 3 aponta que o trabalho dessa equipe se destina a Regularização 

Fundiária que é um importante eixo da Política de Habitação. A questão da habitação 

é, fundamentalmente, um problema urbano. Além de não ser possível produzir 

moradias sem uma base fundiária, o uso residencial ocupa a maior parte das cidades, 

com fortes relações com as políticas de ordenamento territorial, mobilidade e 

saneamento. Propõe-se um novo marco regulatório urbanístico e ambiental único que 

trabalhe com toda a diversidade do território brasileiro e reflita sobre modelos de 

ocupação urbana do território que dialoguem com esta diversidade (MCIDADES, 

2010).  Para tal é fundamental as equipes multiprofissionais. 

 
O trabalho da equipe que ocupa-se com a Regularização Fundiária tem 
como prioridade analisar as condições técnicas, ambientais, jurídicas 
e sociais do território a ser regularizado para propor projetos que 
atendam ao interesse público, considerando a demanda da população 
de baixa renda. (PROFISSIONAL 3, 2022) 

 

Outra característica apresentada pelo Profissional 1 se refere ao Programa de 

Lotes Urbanizados, quando se pensou o programa as equipes se envolveram desde 

sua concepção até a execução  

 
Todavia, como alternativa de atendimento habitacional, o Programa de 
Lotes Urbanizados, tem sido uma possibilidade de oferta de 

atendimento para famílias de baixa renda. Neste cenário, foram 

envolvidos na sua  concepção e execução os profissionais das áreas 
de arquitetura e engenharia e social, visto que a proposta contempla 

famílias que tem relação com o território e que poderão contar com 

assessoria técnica para construírem suas moradias de acordo com o 

que regulamenta a legislação municipal. (PROFISSIONAL 1, 2022) 

 

 Para construção de Planos indica-se o eixo de Regularização territorial que 

consiste em efetivar a inclusão territorial e assegurar melhorias nas condições de vida 

dos seus moradores, por meio da iniciativa pública integrada, considerando-se quatro 

componentes estruturantes, os quais requerem ações e procedimentos específicos: 

Provisão de infraestrutura urbana e habitacional; Regularização fundiária adequada; 

Regulação e gestão ambiental; e Participação e trabalho social (MCIDADES, 2010). 

Para construção de um Plano de Habitação necessário se faz a presença de uma 

equipe multidisciplinar, mas uma integração com a política urbana.  

Outra pergunta respondida pelos profissionais se refere a divisão territorial do 

município de Londrina, para se pensar na habitação. Esses são divididos em cinco 
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(05) territórios, conforme apontaram os três (03) profissionais:  

A COHAB considera o território a partir da sua divisão em cinco setores, 

tal divisão foi alvo de discussões envolvendo o Conselho Municipal de 

Habitação, assistência social e outros órgãos. (PROFISSIONAL 1, 

2022) 

Aqui na COHAB foi pensado em 05 setores para facilitar os estudos e 

levantamentos tanto na área técnica quanto na social. Setor 1 - Região 

Norte 1; Setor 2 - Região Leste; Setor 3 - Região Sul; Setor 4 - Região 

Oeste; e Setor 5 - Região Norte 2. (PROFISSIONAL 2, 2022) 

A COHAB em discussão com o Conselho Municipal de Habitação 

considerou a divisão do território em cinco setores. (PROFISSIONAL 

3; 2022) 

O trabalho de uma equipe multidisciplinar por si só já traz desafios, quanto mais 

na política de habitação que deve integrar com a política urbana que está desenhada 

no Plano Diretor de uma cidade. 

Para Lefebvre (1999), este espaço, numa escala reduzida, apresenta as 

diferenças e desigualdades entre os bairros, no acesso ao comércio, na produção de 

bens e serviços, nas formas e manifestações das identidades culturais, na hierarquia 

dos locais e grupos, nas formas de consumo e na atuação e influência dos grupos 

sociais. Por isso pensar a habitação no contexto desses territórios são importantes a 

divisão apresentada.  

 

4.2 LÓGICA TERRITORIAL DA HABITAÇÃO  

 

A lógica territorial é colocada em destaque no ciclo da gestão pública brasileira 

que envolve a elaboração, a implementação, o monitoramento e avaliação de uma 

política pública – como alavanca do desenvolvimento regional e estratégia para a 

superação das desigualdades sociais e econômicas que refletem na conformação 

territorial do país. O combate às desigualdades, regionais e sociais, deve estar no foco 

das políticas públicas. Perguntamos aos profissionais como a partir de um programa 

habitacional, é definido sua área de abrangência.  

O profissional 1 respondeu que quando o recurso é federal já vem definido 

critérios para sua implantação 

Depende da origem dos recursos e dos critérios que 
estão sendo utilizados, ou seja, se o recurso é federal 
precisa -se atender aos requisitos para aprovação dos 
recursos. Dependendo ainda do governo federal 
vigente se tem regras claras e coerentes, caso 
contrário não se tem se quer recursos para habitação 
de interesse social. (PROFISSIONAL 1, 2022) 
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Já o profissional 2 diz que não participou da elaboração de estudo e diz que foi 

aprovado nas instâncias de controle   

Não participei da elaboração desse estudo, mas o 
mapa de territorialidade elaborado e aprovado no 
conselho foi definido pelas características das famílias 
e dos bairros, da quantidade de moradores de cada 
região, das necessidades correlatas, etc. 
(PROFISSIONAL 2, 2022) 

 

 O profissional 3 alerta para que esses programas sejam pensados de acordo 

com a realidade de cada território  

No meu entendimento os programas devem ser 
pensados a partir das especificidades do público de 
cada região, atendendo é claro suas necessidades e 
vínculos econômicos, culturais e sociais. 
(PROFISSIONAL 3, 2022) 

 

Sobre a lógica territorial utilizada para a implantação de um programa, 

perguntamos se é levado em conta os equipamentos sociais e públicos do entorno a 

ser implementado. 

O profissional 1 destacou que no Programa Minha Casa Minha Vida não houve 

esse planejamento pensando nos serviços públicos que a população acessa a partir 

da moradia e da como exemplo o Residencial Vista Bela, porem em outro programa 

essa condição já foi pensada ou como diz a profissional já era requisito do governo 

federal. 

Em relação ao Programa Minha Casa Minha Vida no 
qual também atuei nos processos de seleção, não 
houve a participação do Serviço Social na definição 
dos territórios a serem contemplados pelos 
empreendimentos. Exemplo disso, foi o Residencial 
Vista Bela, construído sem nenhum equipamento 
público. Em outros programas como o FNHIS, utilizou-
se a lógica de atendimento aos requisitos federais para 
enquadramento das áreas de intervenção para que se 
pudesse ter acesso aos recursos. (PROFISSIONAL 1, 
2022)  

 

 O profissional 2, fala sobre o planejamento e destacamos aqui essa importante 

ferramenta de gestão. O território, na PNH, aparece a partir dos padrões de 

planejamento e desenvolvimento territorial como estratégia principal de superação da 

questão habitacional no país.  

 
É importante o planejamento do território a partir da 
macrozona considerando os equipamentos públicos 
existentes, projetar os equipamentos de cada 
necessidade (saúde, educação, social, lazer, etc) e 
considerar o menor percurso, para se evitar colocar 
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equipamento desnecessário e acabar faltando o que 
precisa quantidade de equipamento para se executar. 
(PROFISSIONAL 2, 2022) 

 
O documento da PNH retrata que a questão da habitação é tratada como parte 

das políticas urbanas, sendo a associação mais próxima do termo território 

relacionada à noção de planejamento e ordenamento territorial, o que traz a fala do 

profissional 3  

 
A lógica é implantar um programa que respeite a 

demanda por serviços públicos e os equipamentos já 
existentes, quando possível. Caso não seja possível, é 
importante que haja recursos disponíveis para 
implantação de equipamentos e serviços. 
(PROFISSIONAL 3, 2022) 

 

Demarcamos aqui que os eixos do Plano Nacional de Habitação estão 

ancorados em dois focos principais, sendo a primeira na Regularização fundiária e a 

segunda a Regularização territorial que trata de efetivar a inclusão territorial e 

assegurar melhorias nas condições de vida dos seus moradores, por meio da iniciativa 

pública integrada, considerando-se quatro componentes estruturantes, os quais 

requerem ações e procedimentos (MCIDADES, 2010).  

Outra questão respondida pelos profissionais foi a lógica territorial utilizada para 

a implantação de um programa, se leva em conta demandas apontadas pela 

população. O profissional 1 respondeu que a partir do PMCMV a lógica é pensada na 

disponibilidade de terras, fica evidente aqui que a especulação imobiliária está 

presente nos empreendimentos habitacionais de interesse social. 

A análise que eu faço é de que a lógica para a implantação de um 

programa habitacional, pensando a partir do PMCMV, passa primeiro 

pela disponibilidade e valor da terra. No caso do FNHIS ao atendimento 

as regras estabelecidas pelo Programa para enquadramento da 

proposta e posterior aprovação dos recursos. A dependência de 

recursos federais também impõem limites para se pensar o território 

para além daquilo que já foi pré - estabelecido. (PROFISSIONAL 1, 

2022) 

 

           Segundo Corrêa (2005) a luta pela conquista de um pedaço de terra vem sendo 

idealizada com a sociedade contemporânea, e a partir daí a disputa pela propriedade 

privada se acirra, sempre mediada pelo mercado. Para o autor tanto a habitação como 

a terra depende do valor agregado a elas pelos mecanismos de mercado, os quais 

costumam ser altos. Podemos observar na fala do profissional acima.  
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           Quando perguntamos se há um marco temporal que demarca a utilização da 

divisão territorial os profissionais responderam que sim  

Sim, tal discussão na vigência do PMCMV, com objetivo de 
definir critério de territorialidade e assim atender as famílias 
próximas aos empreendimentos e assim não onerar os 
serviços públicos da região. (PROFISSIONAL, 1, 2022)  
Sim, foi feito um estudo e apresentado ao Conselho Municipal 
de Habitação, aprovado na Resolução 001/20015. 
(PROFISSIONAL 2, 2022) 

 

            Consideramos importante destacar que na resposta 02 é citada a resolução 

001/2015 – Resolução CMHL N°001 /2015 de 26 de Março de 2015. Esta resolução 

inclui quatro parágrafos no art. 1° da resolução 003/2013. Estes parágrafos 

denominam a consideração da territorialidade na implementação de 

empreendimentos de habitação em Londrina.  

Art. 1° O Artigo 1° da Resolução n° 003/2013 de 05 de setembro de 2013, do 
Conselho Municipal de Habitação de Londrina, passa a vigorar com a 
inclusão dos seguintes parágrafos em sua redação: 
§ 7° - Para fins de aplicação do critério de territorialidade, serão consideradas 
“famílias residentes próximas ao empreendimento” aquelas: 
I – que residem no círculo do raio de dois mil e quinhentos metros do 
empreendimento e; 
II – residentes no setor em que o empreendimento está localizado conforme 
o Mapa de Territorialidade da Cidade de Londrina (LONDRINA, 2015) 

  O profissional 3 diz que o critério do territorialidade foi definido com o objetivo 

de atender as famílias que dependiam dos serviços públicos da região do 

empreendimento para que assim não sobrecarregasse os serviços de outras regiões. 

Esta inclusão da territorialidade na lei é um ponto chave para percebermos como o 

olhar do Estado sobre o território pode ampliar ou diminuir os direitos sobre a terra e 

a moradia.   

4.3 COMPREENSÃO SOBRE TERRITÓRIO  
 

 
Este item que encerra esse estudo tem a finalidade de retomar a pesquisa do 

a ser proposta, que surgiu da necessidade de trazer a compreensão do território no 

exercício da equipe multiprofissional que atua na implementação da Politica Municipal 

de Habitação.  

Como os profissionais entrevistados possuem tempo de serviço semelhantes 

na Instituição, sendo dois (02) com nove anos e um (01) com 12 anos, observamos 

em suas respostas um alinhamento decorrente da experiência profissional, sendo 

suas compreensões sobre o território, que conversam entre si, de modo que não são 

totalmente desconexas. 
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Entendo o território a partir da visão do Milton Santos, que considera dentre 

outros aspectos, o chão (espaço físico) e a identidade. Pensar o território 

pressupõe considerar as relações que se estabelecem nesses espaços, ou 

seja, as pessoas, suas redes de relações as identificações construídas e tudo 

o que envolve a questão estrutural: equipamentos, públicos, rede de serviços 

e também o comércio. (PROFISSIONAL 1, 2022)  

 

É importante considerar a perspectiva profissional sobre o território enquanto 

lugar da construção de subjetividades das populações, principalmente porque, como 

afirma Koga (2011),  

[...] a referência territorial pode significar não somente as expressões mais 
imediatas e concretas das realidades vividas, como também conter elementos 
aparentemente invisíveis, mas significativos, que dizem respeito aos valores, 
sentimentos, perspectivas que rodeiam as vidas das populações. (KOGA, 
2011, p. 56) 

 

Compreender este aspecto da noção de território abordada pelas profissionais 

entrevistadas pensando em como são trazidos esses valores, sentimentos e 

perspectivas das populações nas suas falas sobre o território.  

Para o outro profissional, esse coloca sua visão sobre território pensando-o 

como um território vivo, que é organizado e pensado a partir de suas características 

próprias, e deve ser olhado da mesma forma. 

Entendo ser uma área delimitada para realizar uma ação, diagnóstico 
de um determinado estudo com um objetivo a executar, no qual esse 

território vivo e organizado tem o seu significado estará sendo 

destacado com suas características. (PROFISSIONAL 02, 2022) 

 

No entendimento do entrevistado (03) coloca que o território é o espaço onde 

coexistem todos os seres vivos, e que deve ser respeitado de acordo com suas 

necessidades. Ainda expõe que “o território deve ser pensado de forma democrática 

e justa para oferecer moradia digna“ 

Território é o espaço destinado à habitação de todos os seres vivos, 
e este deve ser respeitado conforme as necessidades de cada um, 
sendo para garantir a moradia, para reproduzir os meios de 
sobrevivência ou simplesmente para garantir o equilíbrio ecológico. 
Do ponto de vista da habitação de interesse social, o território deve 
ser pensado de forma democrática e justa para oferecer moradia 
digna à todas as famílias, bem como a utilização desse território deve 
ser consciente e primar pela preservação do meio ambiente, que 
também é essencial para a qualidade de vida da população em geral. 
(PROFISSIONAL 03, 2022)  

 

Pensando a partir das respostas sobre concepções de território, nos chama a 

atenção a referência ao Milton Santos que tem como premissa o território usado. 

Milton Santos (2011, p. 14) refere-se ao território usado como o chão indissociável da 
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identidade, a identidade sendo a constituição cultural e territorial produzida em 

determinada localidade.  

Pensando ser essa uma equipe multiprofissional que atua com a Política de 

Habitação, perguntamos aos participantes como atuam dessa  forma  em se tratando 

do tema território. A profissional (01) destaca que na sua experiência profissional 

permite apontar  

que o trabalho multiprofissional pensado a partir do território depende 
da disponibilidade de recursos e investimentos em programas 

habitacionais de interesse social, o que não ocorre desde o PMCMV. 

Ressalta-se que a ausência de investimentos na política de habitação 
impacta diretamente no foco de trabalho da equipe de multiprofissional. 
Todavia, como alternativa de atendimento habitacional, o Programa de 
Lotes Urbanizados, tem sido uma possibilidade de oferta de 

atendimento para famílias de baixa renda. Neste cenário, foram 

envolvidos na sua concepção e execução os profissionais das áreas de 
arquitetura e engenharia e social, visto que a proposta contempla 

famílias que tem relação com o território e que poderão contar com 

assessoria técnica para construírem suas moradias de acordo com o 

que regulamenta a legislação municipal. (PROFISSIONAL 1, 2022) 

 

Nessa resposta o profissional destaca que a falta de investimento público altera 

as prioridades da equipe multiprofissional. Nesse caso, é relatado o quanto o trabalho 

da equipe multidisciplinar pode ser volúvel por conta da falta de recursos. 

O profissional seguinte explicita algo muito parecido, uma dificuldade para que 

aconteça uma integração de ideias para a elaboração de um plano/projeto. Ainda 

complementa com a falta de uma Política Municipal de Habitação de Interesse Social. 

As vezes sinto pouco de dificuldade nessa questão. Temos muitas 

riquezas de informações, mas não sinto essa integração para 

elaboração de um plano, um projeto integrado. Temos alguns 

documentos que precisam ser atualizados, como o Plano de Habitação 
Municipal de Interesse Social. (PROFISSIONAL 2, 2022) 

 

O trabalho multidisciplinar pensado a partir do território é explicitado pela 

resposta 03 tendo como foco “analisar as condições técnicas, ambientais, jurídicas e 

sociais do território” para realizar a regularização fundiária.  

O trabalho da equipe que se ocupa com a Regularização Fundiária tem 

como prioridade analisar as condições técnicas, ambientais, jurídicas 

e sociais do território a ser regularizado para propor projetos que 

atendam ao interesse público, considerando a demanda da população 

de baixa renda.  

 Buscou-se saber os desafios que essa equipe encontra quando do tema 

território e habitação. O profissional 1 respondeu que há uma dependência de 

recursos federais para se operacionalizar uma Política de Habitação que no seu ponto 

de vista não existe em Londrina. Salientou ainda que há um quadro insuficiente de 
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profissionais, sendo uma equipe reduzida para dar conta de um município de grande 

porte, destaca-se aqui a grande demanda por habitação apresentada pela população 

de baixa renda que não tem acesso ao mercado formal. Considera ainda que não há 

articulação e integração sistemática com a rede de serviços presente nos territórios. 

O território, na PNH, aparece partir dos padrões de planejamento e desenvolvimento 

territorial como estratégia principal de superação da questão habitacional no país., 

destaca a integração urbana de assentamentos precários, a provisão da habitação e 

a integração da política de habitação à política de desenvolvimento urbano, que 

definem as linhas mestres de sua atuação. (PNH, 2004, p. 29) 

  O profissional 2 destaca também a falta de profissionais para atualização de 

dados que compõe o diagnóstico, permitindo assim um planejamento real e o 

profissional 3 complementou a escassez de recursos destinados à programas 

habitacionais para o público de baixa renda. 

Destaca-se aqui as complexas condições por que passam os serviços públicos, 

com destaque aqui para a COHAB-LD. Quando analisa-se o documento da PNH, esse 

aponta a direção da avaliação da política fortemente associada à necessidade de 

maior eficiência da gestão da política de habitação por parte dos estados e municípios, 

o que não observa no município de Londrina, o que prejudica a população que não 

tem seu direito efetivado a partir da garantia constitucional que a moradia é um direito 

de todos.  No atual governo se percebe um desmonte da política habitacional, 

vivenciado pelo recente programa Casa verde Amarela, que  diminuiu os recursos 

destinados a construção de empreendimentos habitacionais, que não atende a 

população de baixa renda. O texto da MP 996/2020, que cria o Programa Casa Verde 

Amarela, o novo programa reitera o que já vem sendo sinalizado ao longo dos últimos 

meses: não haverá novas contratações para as famílias de baixa renda a curto/médio 

prazo por falta de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) para essa finalidade, 

mas uma vez a população é quem é penalizada.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A proposta apresentada pelo trabalho foi acerca da compreensão do território 

enquanto um espaço múltiplo construído pelos sujeitos que o habitam e o produzem 

cotidianamente. Milton Santos em Espaço e Método (2020 p. 76) destaca que não 

devemos “[...] examinar os atuais fenômenos espaciais fora do contexto de tempo e 

da periodização histórica”, portanto aqui foi muito importante abarcar uma série de 

elementos que rodeiam este tema. 

 Falar de contextualização é trazer a história que moldou o período atual e 

também quais são as maiores características do momento em que vivemos. Quando 

buscamos trazer esse assunto é no sentido de que a história é construída a partir de 

um espaço. O território é esse espaço habitado e modificado de forma total quando 

pensamos no que o autor chama de ter um ponto de vista holístico. Ele conclui ainda 

que é necessário compreender a realidade enquanto uma totalidade, e diz que “a 

história é uma totalidade em movimento” (SANTOS, 2020, p. 71). 

 Ainda consideramos importante destacar:  

A sociedade só pode ser definida através do espaço, já que o espaço é o 
resultado da produção, uma decorrência de sua história – mais precisamente, 
da história dos processos produtivos impostos ao espaço pela sociedade. 
(SANTOS, 2020, p. 68)  
 

 Por isso a importância da noção de território, o espaço concreto vivido por toda 

a sociedade que é produto desta. A produção da vida no território gera noções acerca 

do todo que são complexas e interpostas. O método geográfico do autor nos coloca a 

pensar sobre a compreensão da totalidade para que as especificidades também se 

revelem.  

 Ao pensar na historicidade do território e da efetivação da Habitação de 

Interesse Social, percebemos que estes territórios aos quais eram e são submetidos 

os trabalhadores são sempre modificados de acordo com as necessidades do capital.  

 Bonduki (1994) vai explicar sobre a Habitação de Interesse Social no Brasil e 

diz que é a partir do início do século XX que, com o impulso da industrialização 

sobretudo a partir de 1920, a cidade conhecida como urbana começa a crescer e o 

rural passa a coexistir com o meio urbano.  

 Com isso, fica cada vez mais predominante o centro urbano na sociedade 

Brasileira e surge, no pós-guerra, uma crise de habitação, com o êxodo rural se 

expandindo as cidades não tinham condições de abrigar a população que crescia. Foi 
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aí que o governo no poder e os que o sucederam tentaram de variadas formas acabar 

com a questão insurgente da moradia. 

 Mas essas buscas dos governos brasileiros não foram na intenção de garantir 

moradia digna e segura para todos e sim para aumentar o mercado imobiliário além 

de construir zonas intermediárias para a especulação e valorização imobiliária.  

 Com a criação do BNH em 1964 e sua extinção em 1986, com o PAR instituído 

pelo governo FHC, com sua proposta de aluguel pago ao Estado, vemos que a 

intenção na construção de moradias populares se fez apenas para expulsar a pobreza 

e a moradia da classe trabalhadora para as áreas afastadas do centro da cidade.  

 Percebemos que no início do século XX a centralidade ocorria na zona rural e 

com o andamento do século esta perspectiva foi mudando até que a zona urbana 

passa a ser o centro da sociedade.  

 Após o início do século XXI vimos que o governo Lula trouxe o Programa Minha 

Casa Minha Vida, que construiu muitos empreendimentos imobiliários para as classes 

de renda baixa, algo que os governos anteriores ainda faziam com extrema cautela e 

pouquíssima ou quase nula quantidade.  

 A cidade de Londrina conta com a Companhia de Habitação que gere os 

empreendimentos habitacionais de interesse social, mas percebemos a partir da 

pesquisa realizada, o quanto falta ainda estruturação para uma execução mais 

assertiva da Instituição que exerce funções como Secretaria de Habitação. Portanto é 

uma pasta, um assunto importante para a prefeitura.  

 Quando voltamos o olhar para as entrevistas realizadas com a equipe técnica, 

percebemos que o território é tema compreendido e levado em consideração pelos 

profissionais em sua atuação. Porém, essa compreensão pode ser múltipla por conta 

das diferentes áreas profissionais. É possível destacar nas falas dos profissionais a 

similaridade entre seus olhares acerca da política de habitação e território. 

 A COHAB-LD, sendo uma instituição voltada para a área da habitação, destina 

seus recursos e trabalhadores a fim de transformar a cidade. Os profissionais, 

inclusive, pensam de maneiras que conversam entre si e mantém suas 

particularidades ao mesmo tempo, produzindo assim uma relação multiprofissional, 

onde os saberes se articulam entre si mesmo tendo raízes diferentes.  

 Para pensar o trabalho multidisciplinar desenvolvido a partir da visão de 

território com a qual os profissionais trabalham, a resposta 03 traz a informação de 

que “analisar as condições técnicas, ambientais, jurídicas e sociais do território” é o 
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papel da equipe no trabalho de regularização fundiária. Este trabalho é realizado 

conjuntamente pelos profissionais e pensado de forma que todos contribuem com 

seus conhecimentos. 

A resposta do profissional 3 na entrevista, coloca o território como lugar onde 

todos os seres vivos coexistem, acreditamos que isso é uma forma de respeitar e 

compreender que o ser humano não está acima da natureza, de sua própria terra, seu 

território. Ele coexiste com os outros seres vivos, portanto se mantém interligado com 

a natureza ao seu redor. O sentido político da resposta nos lembra a importância de 

reconhecer o espaço como lugar de construção de valores e direitos. 

 Para a CF88, no artigo 182 e 183, as funções sociais da terra devem ser 

cumpridas no planejamento urbano e social, além de necessariamente ser garantido 

o bem-estar dos habitantes. Vemos, ao decorrer do estudo, que a falta de recursos 

para garantir uma execução abrangente de um órgão como a COHAB/LD é presente 

desde que não se instituiu novos empreendimentos sociais. Esta falta de oferta de 

empreendimentos afeta muito o trabalho da equipe multidisciplinar, já que o foco do 

trabalho dos profissionais é o desenvolvimento e acompanhamento dos 

empreendimentos. 

 O profissional 01 destaca o programa de Lotes Urbanizados, que é a via pela 

qual o poder público tem encontrado para conseguir remanejar as pessoas de 

loteamentos irregulares. Este programa reúne os profissionais de todas as áreas da 

equipe técnica, já que prevê uma assistência técnica para as famílias que desejarem 

construir no novo Lote Urbanizado. 

 Um importante território regularizado pela COHAB/LD foi o União da Vitória, e 

posteriormente foi construído o empreendimento do Vista Bela, com muitas lacunas 

para preencher como o espaço em torno das habitações. Após a construção do 

empreendimento e a construção da creche posteriormente, nada mais foi feito para a 

melhoria da qualidade de vida da população que ali vive, apenas a UBS que foi 

construída posteriormente, além de não ter sido feito outro empreendimento social em 

outra região da cidade com recursos do PMCMV.  

 Percebemos inclusive que o recente programa Casa Verde Amarela diminuiu 

os recursos destinados a construção de empreendimentos sociais, nos colocando sem 

perspectiva quanto a promoção da habitação por parte do Estado. E a partir de toda 

a historicidade que pesquisamos, a moradia enquanto direito continua sendo uma 

reivindicação latente dos mais pobres enquanto os mais ricos usufruem da cidade 
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legal.  

 Nessa linha, o reconhecimento do território enquanto espaço vivido e 

construído pelas populações é um reconhecimento de poucos, e necessário para o 

trabalho desenvolvido junto aos sujeitos de qualquer território. Por isso, vemos o 

quanto a ampliação da noção de território para o maior reconhecimento das pessoas 

que ali vivem é um trabalho a ser feito na premissa de sempre reconhecê-lo enquanto 

espaço vivido e sentido, produto de nossas relações construídas na sociedade. 
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