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RESUMO 

 
 
O presente trabalho tem como objetivo identificar e compreender a exclusão urbana 
e os impactos de morar em uma ocupação irregular, mais precisamente, a ocupação 
Nossa Senhora Aparecida – Londrina-PR. Resgatamos a evolução da sociedade 
brasileira e sua intensa urbanização nos últimos séculos, demonstrando que o 
processo caótico dessa deixou marcas intrínsecas nas cidades, sendo uma delas a 
ocupação de áreas irregulares e a criação da cidade ilegal. Aborda o contraste entre 
a moradia adequada e as ocupações irregulares, bem como o déficit habitacional. 
Demonstra que os números correspondentes ao déficit habitacional por todo o Brasil 
são alarmantes, o que aponta para uma ineficácia de políticas habitacionais efetivas, 
ou a falta delas, e a “des”responsabilização do poder público na questão 
habitacional. Além disso, caracteriza as diversas nomenclaturas sobre ocupações 
irregulares. Por fim, descrevemos a ocupação Nossa Senhora Aparecida, e 
apresentamos as principais características do perfil dos moradores. Identificou-se 
que as famílias moradoras apresentam vulnerabilidades e impactos que se 
materializam através das condições de moradia e da não inserção no mercado de 
trabalho, muitos desempregados, vivendo de trabalhos informais, sem escolaridade, 
sem qualificação profissional e consequente renda ínfima para cobrir as 
necessidades de uma família. Essa famílias convivem com a falta de infraestrutura 
básica, ou seja, sem asfalto, água e luz clandestinas e sem esgotamento sanitário, o 
que pode trazer problemas sérios à saúde. Possuem uma rede de serviços ao seu 
entorno, o que facilita o acesso aos serviços de saú de e educação. Residir em 
ocupações, como é o caso do Nossa Senhora Aparecida, traz impactos negativos 
expressivos que precarizaram a situação das famílias em condições difícieis de 
sobrevivência. 
 
Palavras-chave: Ocupação irregular. Cidade ilegal. Déficit habitacional. Moradia 

adequada. Política habitacional. 
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ABSTRACT 

 
 
The present work aims to identify and understand the urban exclusion and the 
impacts of living in an irregular occupation, more accurately, the occupation Nossa 
Senhora Aparecida - Londrina-Pr. We rescue the evolution of Brazilian society and its 
intense urbanization in the last centuries, demonstrating that the chaotic process of 
this left intrinsic marks in the cities, being one of them the occupation of irregular 
areas and the creation of the illegal city. It addresses the contrast between adequate 
housing and irregular occupations, as well as the housing deficit. It shows that the 
numbers corresponding to the housing deficit throughout Brazil are alarming, which 
points to an ineffectiveness of effective housing policies, or the lack thereof, and the 
"des" accountability of public power in the housing issue. In addition, it characterizes 
the various nomenclatures on irregular occupations. Finally, we describe the Nossa 
Senhora Aparecida occupation, and we present the main characteristics of the profile 
of the residents. It was identified that the dwelling families present vulnerabilities and 
impacts that materialize through the conditions of housing and non-insertion in the 
job market, many unemployed, living in informal jobs, without schooling, without 
professional qualification and consequent low income to cover the needs of a family. 
These families coexist with the lack of basic infrastructure, ie without asphalt, 
clandestine water and light and without sanitary sewage, which can bring serious 
health problems. Have a network of services to its surroundings, which facilitates 
access to health services, education. Residency in occupations such as Nossa 
Senhora Aparecida brings significant negative impacts that precarious the situation of 
families in difficult conditions of survival. 
 
Key words: Irregular occupation. Illegal city. Housing deficit. Adequate housing. 

Housing policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conhecer e estudar as ocupações irregulares de Londrina tem sido um 

desafio, pois cada ano que passa esse fenômeno se intensifica. Buscar 

compreender o crescimento urbano, as migrações, o inchaço das cidades e o que 

leva a ocupações e favelas ou outros meios utilizados pela população para resolver 

o problema da moradia, tem motivado e instigado essa autora. 

Foi no estágio curricular1 realizado junto a Companhia de Habitação de 

Londrina – COHAB-LD, que tive as primeiras aproximações com o tema e ao longo 

da permanência na Companhia percebo as dificuldades para se executar a Política 

Municipal de Habitação, mais precisamente a habitação de interesse social. 

O tema aqui abordado surgiu da nítida necessidade apresentada pela 

população que sem moradia procura constantemente a Companhia em busca de 

soluções para suas necessidades. E foram os atendimentos presentes no cotidiano 

das atividades exercidas, tanto pelos estagiários, como pelas assistentes sociais da 

instituição, que me incentivaram a debruçar sobre esse tema. Nestes atendimentos e 

nas atividades realizadas percebemos que a demanda, ou seja, a quantidade de 

famílias em situação de vulnerabilidade que estão submetidas a riscos por morar 

inadequadamente ou ocuparem um local impróprio para tal, é drasticamente maior 

do que os investimentos e empreendimentos ofertados para essa faixa da 

população. 

A COHAB-LD passa por um de seus piores momentos em relação a 

investimentos na construção de unidades habitacionais, até porque não possui 

recursos financeiros próprios, e depende somente de recursos da esfera do governo 

federal para a seleção de novos empreendimentos. É perceptível a disparidade e o 

contraste dos números de oferta e demanda de habitações populares, 

principalmente, através do total de inscritos para a aquisição de imóveis na “fila” da 

Companhia, que são 51.181 mil (COHAB-LD, 2018). Destacamos aqui que o número 

de habitações de interesse social viabilizadas através do Programa Minha Casa 

Minha Vida – PMCMV previstas para serem entregues no município até o final do 

ano de 2018, são 144 unidades habitacionais localizadas na região sul e que se 

                                                
1 Estágio curricular não obrigatório realizado no período de 24/04/2017 à 18/01/2019. 
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encontram sem previsão de entrega, em paralização de obras2. 

Esses números totalmente desproporcionais estão muito distantes de atender 

à necessidade desse segmento da população, e demostram a realidade que esse 

público vem enfrentando após grandes e suscetíveis cortes de verbas na política 

habitacional por parte do governo federal, que é financiador dos empreendimentos 

de habitação de interesse social. 

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 como cita Correa (2005, p. 132-133): 

 

Tendo em vista que tanto a habitação como a terra depende do valor 
agregado a elas pelos mecanismos de mercado, os quais costumam 
ser altos, acabam excluindo parcela considerável da população, que 
passa a buscar moradia por outros meios, como a ocupação de 
áreas irregulares nas proximidades da área central. 

 

O intenso processo de urbanização tem despertado discussões sobre o 

problema de habitação não somente em Londrina, mas em todo estado brasileiro. 

Distinguida pelo desequilíbrio entre o aumento populacional e a distribuição de 

moradias com infraestrutura. Tendo como consequência o aparecimento dessas 

novas formas de morar, geralmente construídas de maneira ilegal na cidade, já que 

seus habitantes estão incapacitados de adquirirem uma residência em um local com 

infraestrutura já instalada ou mesmo de arcarem com as despesas de aluguel. 

As ocupações irregulares se tornam um dos meios utilizados pelos moradores 

e geralmente estão instaladas em terrenos impróprios que geram algum tipo de risco 

para a população ou para o meio ambiente, sendo esses em áreas de preservação 

como fundos de vale. Segundo Dores (2005, p. 20), as ocupações irregulares são: 

 

[...] produto de ocupação de áreas legalmente impossíveis de serem 
regularizadas, insalubres, de risco e preservação permanente. Como 
áreas destinadas a equipamentos comunitários, ruas, lixões, 

                                                
2 O empreendimento Alegro Village encontra-se sem previsão de entrega, pois houve uma 
paralisação nas obras. A CEF, responsável pelo empreendimento fez nova licitação de construtoras 
para dar continuidade, mas não há informações se as obras estão sendo concluídas, e nem se o 
processo licitatório já finalizou. As famílias que irão morar no Alegro Village foram selecionadas 
através de sorteio em agosto de 2017. Mas, até agora elas aguardam a finalização do 
empreendimento para se mudarem. É comum essas famílias ligarem na COHAB/LD para novas 
informações sobre o empreendimento, como não há novidades e nem previsão de entrega, a 
angustia e a incerteza dessas famílias aumentam. 
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possuem alta declividade, solo instável e se constituem em fundos de 
vale, podendo ser de domínio público ou privado. 

 

Atualmente, no município de Londrina, foram detectadas 68 áreas 

denominadas ocupações irregulares que abrigam aproximadamente 3,8 mil famílias. 

Estas famílias ocupam irregularmente uma determinada área em razão do não 

atendimento à política habitacional, se expondo a moradias precárias e de risco 

como alternativa para a sobrevivência (COHAB-LD, 2017). 

Participando dos levantamentos realizados pela equipe técnica da COHAB-

LD, junto as ocupações irregulares, foi inevitável que me chamasse a atenção as 

condições precárias a que estão submetidas essas famílias. E ficou explícito que 

ninguém ocupa uma área e decide viver em tais condições se realmente fosse 

oferecida outra alternativa. Diferentemente do discurso popular que se ouve por 

parte daqueles que provavelmente já tem um título e posse de uma propriedade, a 

população ocupante não escolhe ocupar. A consequência do ato vem das condições 

materiais e de sobrevivência presentes na realidade dessa população. Como o 

Estado não atua como deveria, garantindo o direito à moradia, a população se vê 

obrigada a agir por si só e buscar alternativas viáveis a sua situação. 

Diante dessa situação destacamos aqui a ocupação denominada Nossa 

Senhora Aparecida que teve seu início no ano de 2014 com 248 famílias (COHAB, 

2017). Participamos do levantamento no ano de 2017 e foram identificadas 614 

famílias. O local que abriga essas famílias é um terreno particular. 

 

Figura 1 - Início da Ocupação Irregular Nossa Senhora Aparecida - 2014 

Fonte: Luciano (2014) 

Esta pesquisa se debruça sobre a influência da exclusão social na vida dos 
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moradores, as estratégias utilizadas para “morar” e sobreviver mediante uma política 

habitacional tão escassa e o impacto do não atendimento e do direito fundamental à 

moradia, na vida dessa população. 

Enquanto medidas não são tomadas a população continua criando métodos e 

formas para garantir a sua sobrevivência, seja através do pagamento de um aluguel 

ou a ocupação de uma área irregular. Muitas vezes as condições em que se 

submetem são extremamente precárias e de risco, o que torna o assunto uma 

temática que deve ser mais abordada e discutida com ênfase pela sociedade e 

principalmente por representantes políticos. 

Diante do exposto a questão norteadora deste trabalho é: Quais impactos 

identificamos na vida das famílias que optam, por residir em uma área irregular? 

Quem são e quais características permeiam a vida dessas famílias? Que lugar é 

esse em relação a infraestrutura equipamentos sociais públicos? 

Portanto, o objetivo geral deste estudo é: 

 Identificar e compreender a exclusão urbana e os impactos de morar em uma 

ocupação irregular, mais precisamente, a ocupação Nossa Senhora 

Aparecida. 

Os objetivos específicos são: 

 Apresentar as ocupações irregulares do município de Londrina; 

 Identificar e quantificar o déficit habitacional no Brasil, no Paraná e em 

Londrina; 

 Caracterizar e apresentar os impactos que os moradores da ocupação “Nossa 

Senhora Aparecida” estão submetidos. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, de cunho 

exploratório com interface descritiva. Como procedimentos metodológicos para 

coleta de dados, utilizamos a revisão bibliográfica seguida de pesquisa documental. 

A revisão bibliográfica se deu através de livros, artigos, dissertações que tratam dos 

assuntos apontados neste trabalho. 

Para pesquisa documental foi através de documentos oficiais da COHAB-LD, 

bem como dados da Fundação João Pinheiro, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística e do PEHIS do Paraná, para retratar a realidade e os números de 

ocupações e déficit habitacional brasileiro, do Paraná e de Londrina. 

Para caracterizar a ocupação Nossa Senhora Aparecida de Londrina 

utilizamos matérias jornalísticas veiculadas nos principais jornais da cidade. 
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Para conhecer melhor o objeto estudado, elaborou-se o perfil dos moradores 

da ocupação irregular Nossa Senhora Aparecida a partir de relatórios da COHAB-

LD. O banco teórico possibilitou a análise e reflexão desses dados. 

O trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro capítulo tem como 

proposta resgatar o processo de urbanização brasileira e apresentar o processo de 

surgimento das ocupações irregulares. O segundo capítulo é dedicado à 

apresentação dos números alarmantes do déficit habitacional e o contraste com a 

moradia adequada. O terceiro capítulo descreve a ocupação estudada e apresenta 

as principais características do perfil dos moradores. 

Através deste trabalho poderemos compreender, refletir, propor e lutar por 

recursos, ou ao menos chamar a atenção da sociedade para esse problema que o 

município enfrenta e que é pouco falado. Com a intenção de que a política chegue 

mais perto de atender as demandas, ou pelo menos supra uma porcentagem maior 

delas, em prol do direito à moradia, e que ele seja efetivo na vida da população da 

cidade de Londrina. 
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2 A URBANIZAÇÃO BRASILEIRA E AS OCUPAÇÕES IRREGULARES 

 

Este capítulo descreve e contextualiza as cidades brasileiras e o processo de 

urbanização. Será necessário um resgate histórico para compreender as implicações 

na forma de vida da população brasileira que a urbanização aliada a industrialização 

e ao êxodo rural gerou. 

A urbanização brasileira que ocorreu no final do século XX deixou marcas 

intrínsecas na sociedade até os dias atuais. Problemas como exclusão, violência, 

aumento da pobreza, crise habitacional são heranças deste período. O enfoque aqui 

é o problema habitacional, que acarretado pela pobreza e a exclusão gerou uma 

massa da população brasileira morando de forma precária e de risco. 

Descreveremos brevemente sobre este assunto para a compreensão dos 

números alarmantes de moradias precárias em todo o Brasil. 

 

2.1 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO BRASILEIRA 

 

O Brasil viveu um processo de urbanização intenso no final do século XX, o 

que gerou sérios problemas urbanos e uma das consequências foi o crescimento 

das cidades. Podemos afirmar que o Brasil é um país urbanizado, pois o número de 

pessoas vivendo nas cidades vem crescendo sistematicamente sobretudo devido as 

pessoas saindo da zona rural em direção as cidades em busca de melhores 

condições de vida. 

Porém, o processo de urbanização no Brasil se deve a mudanças estruturais 

na economia e também na sociedade, sendo assim um processo recente. Com a 

recente industrialização e as possibilidades de trabalho formal, bem como as 

condições facilitadas de vida e o acesso a infraestrutura, foi inevitável o movimento 

migratório do campo para a cidade, o êxodo rural. A expectativa de progresso e 

modernização, frente a realidade de um país predominantemente agrário e atrasado, 

levou a sociedade brasileira em peso para as cidades. O espaço urbano nesta 

época se limitava principalmente ao litoral brasileiro e entorno das capitais e grandes 

cidades interiores, as cidades que se formavam tinham como objetivo principal a 

ocupação e dominação do território, assim como também extrair recursos existentes 

no Brasil. 

O movimento migratório campo-cidade foi impulsionado principalmente pela 
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expansão da indústria (que até então desenvolvia atividades relacionadas à 

cafeicultura e as produções básicas para o mercado interno), pela proclamação da 

república em 1889 e pela libertação dos escravos em 1888. Sobretudo a abolição da 

escravatura teve um papel essencial no que diz respeito a concepção de moradia, 

pois com a emergência do trabalho livre o patrão não precisa mais prover a moradia, 

cabe ao trabalhador providenciar. 

 

Essa urbanização foi impulsionada por vários fatores, dentre eles: a 
libertação dos escravos em 1888, proclamação da República 1889 e 
a expansão da indústria, que, ainda incipiente, se desenrolava na 
esteira das atividades ligadas à cafeicultura e às necessidades 
básicas do mercado interno (MARICATO, 2001 apud SILVA; 

MACÊDO, 2009, p. 3). 
Ela é determinada pelo processo da chamada reprodução da forca 
de trabalho. Na sociedade escravocrata, a moradia do trabalhador 
era provida pelo patrão, bem como os demais itens de sua 
subsistência. A emergência do trabalho livre dá origem ao problema 
da habitação. O patrão está livre dessa incumbência. A partir da 
abolição caberia ao trabalhador pagar por sua moradia. (MARICATO, 
2003, p. 81). 

 

De acordo com dados apresentados pelo IBGE, em 1940, em torno de 69% 

da população brasileira residia em área rural, e a população total brasileira era de 

aproximadamente 41.236.315 habitantes. 

Segundo Santos (1993), o forte movimento de urbanização que se verifica, a 

partir da década de 1950 nas cidades brasileiras, sobretudo, nas cidades da região 

sudeste é resultado de uma taxa de natalidade elevada e uma mortalidade em 

descenso, cujas causas essenciais são os progressos sanitários, a melhoria das 

condições de vida da população e o próprio processo de urbanização. 

Nas décadas seguintes o percentual de pessoas vivendo em áreas urbanas 

aumenta consideravelmente, mas é somente na década de 1970 que a população 

vivendo em áreas urbanas ultrapassa o montante de pessoas residentes em áreas 

rurais. Segundo dados do IBGE nos anos de 1970, a população total do Brasil 

consistia em 93.139.037 habitantes, dos quais 56% aproximadamente viviam em 

áreas urbanas. 

Entre os fatores relacionados ao grande crescimento urbano, está a nova 

estrutura da produção industrial. Uma nova fase da industrialização brasileira 

começa a emergir: a indústria fordista. O setor passa a produzir bens de consumo 

duráveis como eletroeletrônicos e automóveis. Esta nova estrutura, deixa de lado a 
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empregabilidade nas indústrias de produção de bens de consumo não duráveis e 

passa a empregar em indústrias de bens duráveis. Como ressalta Maricato (2001, p. 

19), esta indústria fordista irá promover mudanças significativas na paisagem urbana 

e no modo de vida da sociedade: 

 

Com a massificação do consumo dos bens modernos, especialmente 
os eletroeletrônicos, e também do automóvel, mudaram radicalmente 
o modo de vida, os valores, a cultura e o conjunto do ambiente 
construído. Da ocupação do solo urbano até o interior da moradia, a 
transformação foi profunda, o que não significa que tenha sido 
homogeneamente moderna. Ao contrário, os bens modernos 
passaram a integrar um cenário onde a pré-modernidade sempre foi 
muito marcante, especialmente na moradia ou no padrão de 
urbanização dos bairros da periferia. 

 

Becker (2010) destaca no Brasil a velocidade do processo de urbanização, 

que ocorreu de maneira desorganizada, não havendo um planejamento de 

infraestrutura para diminuir os prejuízos decorrentes da ocupação em grande escala 

do espaço urbano. 

Nessa década de 1970, a urbanização estava relacionada prioritariamente ao 

processo migratório que de acordo com o IBGE, mostrava que grande parte do 

crescimento urbano se devia as migrações internas do país, sendo este um dos 

fatores mais importantes para as mudanças ocorridas na estrutura nacional e 

expansão urbana. 

Na década de 1980 o percentual de população vivendo na área urbana foi de 

68%, e apenas 31% na área rural. Segundo Santos (1993), é neste período que 

ocorre a inversão quanto ao lugar de residência da população brasileira, e a 

população urbana se multiplica. A esperança de oportunidades e acesso a serviços 

básicos que não chegavam ao campo leva a população a migrar. 

 

Entre 1940 e 1980, dá-se verdadeira inversão quanto ao lugar de 
residência da população brasileira. Há meio século atrás (1940), a 
taxa de urbanização era de 26,35%, em 1980 alcança 68,86%. 
Nesses quarenta anos, triplica a população do Brasil, ao passo que a 
população urbana se multiplica por sete vezes e meia. (SANTOS, 
1993, p. 31). 

 

Ainda que grande parte dos fluxos migratórios se dirija as metrópoles, a partir 

do final do século XX e começo do século XXI, se nota uma mudança de direção 
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destes fluxos em direção as cidades médias. Mesmo com o crescimento da 

economia, as migrações são vistas como fonte de muitos desequilíbrios tanto 

econômicos quanto sociais, nas regiões de origem e também nas de destino. O 

aumento populacional e econômico das cidades médias leva a uma série de 

mudanças, reformulando e reestruturando o espaço e as relações dentro delas. 

Sendo assim, em 2000, a população urbana brasileira sobe para 81,2%, 

representado em números aproximadamente 138 milhões. Em sessenta anos, os 

assentamentos urbanos no Brasil foram ampliados de maneira a abrigar mais de 125 

milhões de pessoas. 

 

O Brasil, como os demais países da América Latina, apresentou um 
rápido processo de urbanização no século XX, sobretudo, a partir da 
década de 1960. Segundo Maricato (2001), em 1940, a população 
urbana brasileira era de 26,3% do total. Em 2000, essa população 
passou para 81,2%. Em números absolutos: em 1940 a população 
que residia nas cidades era de 18,8 milhões de habitantes e em 
2000, de aproximadamente 138 milhões. Assim, em apenas sessenta 
anos, os assentamentos urbanos no Brasil foram ampliados de 
maneira a abrigar mais de 125 milhões de pessoas. Constatamos, 
portanto, que ocorreu nesse período, um imenso crescimento das 
cidades. Esse crescimento foi necessário para abrigar essa 
população, bem como as suas demandas sociais: moradia, trabalho, 
educação, saúde, transporte, água e energia. (MARICATO, 2001 
apud SILVA; MACÊDO, 2009, p. 3). 

 

O crescimento das cidades foi necessário para abrigar a população migrante 

e suas demandas sociais: moradia, trabalho, educação, saúde, transporte, água e 

energia. Mas, o processo de urbanização gerou o crescimento das cidades 

acompanhado pelo crescimento desordenado das periferias, ocasionando inúmeros 

problemas socioambientais, como a multiplicação de áreas insalubres, habitações 

situadas em áreas de risco e alterações nos sistemas naturais. As expressões deste 

fenômeno podem ser vistas nas paisagens das metrópoles brasileiras. 

O inchaço das cidades gerou a segregação urbana, que é expressão da 

desigualdade social. O grande contingente populacional urbano, levou ao não 

acesso a infraestrutura urbana, como transporte, saneamento, acesso aos serviços 

de saúde e educação. Em decorrência disso, as oportunidades de trabalho formal 

passam a ser dificultadas, e a exposição à violência passa a ser um problema. 

 

A segregação urbana ou ambiental é uma das faces mais 
importantes da desigualdade social e parte promotora da mesma. À 
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dificuldade de acesso aos serviços e infra-estrutura urbanos 
(transporte precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente, 
dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, 
educação e creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e 
desmoronamentos etc.) somam-se menos oportunidades de 
emprego (particularmente do emprego formal), menos oportunidades 
de profissionalização, maior exposição à violência (marginal ou 
policial), discriminação racial, discriminação contra mulheres e 
crianças, difícil acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer. A lista 
é interminável. (MARICATO, 2003, p. 152). 

 

Diante das intensas dificuldades que a segregação urbana decorrente do 

processo de urbanização gerou na sociedade brasileira, as famílias migrantes se 

viram em pouco tempo desacreditadas da cidade e os sonhos viraram-se pesadelos. 

 

Não foi só o governo. A sociedade brasileira em peso embriagou-se, 
desde os tempos da abolição e da república velha, com as 
idealizações sobre progresso e modernização. A salvação parecia 
estar nas cidades, onde o futuro já havia chegado. Então era só vir 
para elas e desfrutar de fantasias como emprego pleno, assistência 
social providenciada pelo Estado, lazer, novas oportunidades para os 
filhos... Não aconteceu nada disso, é claro, e, aos poucos, os sonhos 
viraram pesadelos. (SANTOS, 1986, p. 2). 

 

As oportunidades que de fato havia nas primeiras décadas do século XX para 

a população migrante parecem quase extintas. A aceleração da urbanização veio 

acompanhada de um crescimento caótico, gerando inúmeros problemas como a 

multiplicação de bairros com infraestrutura deficiente, o processo de favelização, 

habitações situadas em áreas de risco e alterações nos sistemas naturais. 

Segundo o último Censo demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas), de 2010, o Brasil tem 84,36% da população vivendo em 

cidades. Apesar do montante, podemos perceber que, conforme as taxas de 

urbanização apresentadas acima, o país tem diminuído a celeridade em relação ao 

aumento desta. Isto ocorre justamente devido à alta taxa de urbanização, pois o país 

já conta com um considerável nível. 

Segundo Ferretti3 (2016), encarregada nacional do Programa da Organização 

das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) a previsão 

para 2030 é que, o índice de urbanização brasileiro chegue a 91,1%. 

Apesar dos avanços e facilidades que a urbanização brasileira gerou na 

                                                
3 Texto descrito por ocasião da entrevista realizada pela Rádio ONU, em 17/10/2016, de Rayne 
Ferretti. 
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sociedade, mudanças significativas surgiram no modo de vida de população com o 

aumento contínuo desta. Estas mudanças afetaram todas as áreas, e atenuaram 

principalmente a desigualdade social. Sobre uma delas trataremos mais 

especificamente, a questão da moradia irregular, que uma de suas características 

são as ocupações irregulares que são o contraste da cidade legal. 

 

2.2 A CIDADE ILEGAL 

 

Há muitas maneiras para descrever a mesma situação que são as ocupações 

irregulares, trataremos no próximo item das classificações que definem as 

ocupações. Apesar de tratar de uma outra cidade, ambas as cidades, a legal, formal, 

sustentável, bem como a ilegal, informal e insustentável, são partes de um mesmo 

processo evolutivo da urbanização. 

Poderia ser analisada a questão da cidade ilegal, fruto de pessoas com poder 

aquisitivo alto, que se apossam de áreas que são públicas como praias, áreas de 

preservação ambiental, fechando ruas e impedindo a passagem da população para 

construir suas mansões ou condomínios de luxo. O Estado diante disso sem 

qualquer fiscalização ou política de combate a este tipo de crime não se manifesta 

como afirma Risério (2012, p. 306): 

 

Em algumas cidades brasileiras, condomínios fechados surgem 
como bloqueios antiurbanos e antissocietários, impedindo que a 
população possa degustar esteticamente a paisagem marinha ou 
desfrutar o sol litorâneo entre mergulhos no mar. Trechos da orla 
marítima da Bahia e do Rio estão atualmente privatizados. Os litorais 
têm donos. É uma interdição ao uso social da areia e do mar. Em 
São Paulo e outras cidades, é comum moradores fecharem ruas 
públicas. Elas se tornam particulares. O acesso franqueado somente 
a um grupelho de moradores e a pessoas que eles permitem passar 
por ali... Um escândalo anticonstitucional, barrando o ir e vir das 
pessoas. Bairros privativos querem substituir, de forma ainda mais 
esquizóide, o viver citadino. 

 

O autor afirma quando se fala em cidade ilegal não é privilégio da população 

de baixa renda, existe a cidade ilegal dos que possuem poder aquisitivo alto. A 

diferença é que para os menos favorecidos é por falta de opção e a dos outros é por 

escolha. Trataremos aqui da cidade ilegal do ponto de vista das ocupações 

irregulares para população de baixa renda. 
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Para Risério (2012), desde a implantação das primeiras cidades na América 

Espanhola, observa-se a “separação” ou divisão entre a legal e ilegal. Já estava 

implantada a segregação, principalmente em se tratando das cidades “planejadas” 

com requintes europeus: 

 

Outra característica central dos estabelecimentos espanhóis nas 
Américas é que a cidade se organiza, horizontalmente, como um 
ícone, um diagrama da ordem social: o governo e a Igreja no centro, 
na plaza mayor, e o restante da sociedade distribuído 
hierarquicamente pelos quarteirões, com os grupos marginalizados 
enxotados para a periferia... Na periferia, fora da cidade 
propriamente dita, ou em sua orla sempre provisória, é que podiam 
ficar umas cabanas temporárias abrigando índios (e depois negros) 
que serviam aos espanhóis. Cidade espanhola, periferia indígena, 
portanto. E a distribuição da população, projeção física da hierarquia 
social do espaço urbano, era oficialmente determinada (RISÉRIO, 
2012, p. 85). 

 

Para Lacoste (1985), as dificuldades enfrentadas pela população de baixa 

renda e o surgimento das ocupações irregulares descrita em sua obra “Geografia do 

subdesenvolvimento” se traduz da seguinte forma: 

 

Todavia, a favela, por mais impressionante que possa ser e apesar 
do sucesso desse termo, não é a única manifestação geográfica da 
miséria urbana. Há ainda outras, menos espetaculares, menos 
“chocantes”. Antes que aparecessem as favelas, no sentido preciso 
do termo, as cidades onde, antes da grande explosão urbana, existia 
um velho centro (tradicional ou colonial), conheceram um fenômeno 
de deterioração maciça, com o surgimento de cortiços e de um 
extremo superpovoamento dos bairros centrais, abandonados pelas 
classes dirigentes, à medida que estas se deslocavam em direção 
aos bairros mais modernos. Um dos casos mais célebres é o da 
“Kasba”, de Argel. As ricas casas turcas tornaram-se, pouco a pouco, 
o quadro arquitetônico onde se amontoaram os antigos camponeses. 
Cada família comprimindo-se em cada um dos múltiplos “casebres” 
montados dentro dos antigos e grandes cômodos, como pequenas 
caixas amontoadas dentro de uma gaveta. (LACOSTE, 1985, p. 181). 

 

Para o autor o centro da cidade ficou super populoso, e foi daí que surgiram 

as primeiras favelas no ano de 1945, nas imediações de Argel. Mas, segundo ele, o 

termo favela foi inventado na cidade de Casablanca aproximadamente vinte anos 

antes, para designar a concentração de barracos feitos de lata e de outros materiais 

aproveitados pelos desabrigados para construir suas casas nos arredores de 

Casablanca: 
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O que se pode chamar de formas subintegradas de crescimento 
urbano (a expressão também é de origem marroquiana, e foi 
proposta pelo geógrafo Mohamed Naciri) permite agrupar em um 
mesmo conjunto não somente os diferentes tipos de “favelas” e de 
velhos centros transformados em cortiços superpovoados, mas 
também as “pseudo-aldeias” como as que se desenvolveram perto 
de numerosas cidades africanas. Elas são de aspectos rural, 
segundo o estilo das casas, construídas de acordo com as tradições 
tribais pelas populações vindas do campo, mas seu conteúdo é 
urbano, segundo as formas de atividades de consumo. (LACOSTE, 
1985, p. 182). 

 

Para Risério (2012), o Brasil apesar de suas primeiras cidades terem 

inspirações lusitanas, com o decorrer dos anos a separação entre as classes sociais 

foi surgindo e se desenvolvendo, resultando no cenário de total separação entre 

zonas nobres, centrais e a periferia com aglomerados subnormais. 

 

Havia sim, desde o início, as classes bem distintas, o que não havia 
era o apartheid sociorracial inscrito no organismo urbano, 
seccionando-o ou expelindo oficialmente a gente de “sangue impuro” 
ou não branca para os bairros ou distritos isolados nas franjas pobres 
e sujas da cidade. (RISÉRIO, 2012, p. 97). 

 

Valladares (2005) diz que o surgimento das primeiras ocupações irregulares 

tem como cenário as favelas do Rio de Janeiro. Este tipo de ocupação: 

 

[...] Surgiu após conflito de Canudos. Com o fim da guerra, em torno 
de dez mil soldados, de diferentes regiões do país ficaram sem 
receber seus pagamentos e resolveram cobrar diretamente do 
governo na capital Rio de Janeiro. Como não tiveram êxito, sem o 
soldo a que tinham direito, seus destinos foi o Morro da Providência, 
cujo nome posteriormente tornou-se: Morro da Favella. Ali 
permaneceram totalmente esquecidos e abandonados, mais tarde 
outros se agruparam no local que passou a ser caracterizado pela 
ocupação ilegal e por outros tantos problemas relatados em jornais 
da época como: foco de ladrões, bandidos, onde a polícia não tinha 
acesso. (VALLADARES, 2005,p. 52-53). 

 

Assim, Maricato (2003) nos diz que dentre as consequências do processo de 

urbanização e extensão das periferias urbanas, surgem as favelas. Áreas foram 

sendo ocupadas ilegalmente no interior do espaço urbano, pela população de baixa 

renda, migrantes, trabalhadores desempregados, que se mudaram para a cidade em 

busca de melhores oportunidades e condições de vida. Vários bairros se formaram a 
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partir destas favelas, sendo via “invasão”4 ou aquisição de terrenos sem título de 

propriedade. 

Com o surgimento das favelas houve a concentração de áreas de pobreza, 

configurando imensas regiões nas quais a pobreza é disseminada. 

 

Pela primeira vez na história do país registram-se extensas áreas de 
concentração de pobreza, a qual se apresentava relativamente 
esparsa nas zonas rurais antes do processo de urbanização. A alta 
densidade de ocupação do solo e a exclusão social representam 
uma situação inédita. (MARICATO, 2003, p. 152). 

 

Segundo a autora, essas áreas refletem a exclusão social em que vivem 

estas famílias. Normalmente, residem em espaços que são menos valorizados pelo 

mercado e, portanto, ocupados por famílias como estratégia de sobrevivência, como 

os morros e franjas das cidades. Esse tipo de expansão urbana reflete uma 

organização do espaço que acentua desigualdades econômicas e sociais, levando a 

habitação de áreas pobres e marginalizadas. 

Mas, a exclusão social não está ligada apenas a moradia destas famílias. 

Além da ilegalidade em relação à posse da terra (a inexistência de um documento 

legal que legitime a terra em uma ocupação irregular) estas famílias ainda enfrentam 

outros desafios que refletem a exclusão social em todas as áreas da vida. E esta 

ilegalidade parece servir apenas de porta de entrada para que a exclusão social se 

realize por completo. 

Segundo autora, a exclusão social não é passível de mensuração: 

 

Mas pode se caracterizar por indicadores como irregularidade, 
informalidade, ilegalidade, pobreza, baixa escolaridade, raça, sexo e 
origem. Se materializando de diversas formas, como o não acesso a 
serviços de infraestrutura básicos e a dificuldade de acesso ao 
mercado de trabalho. (MARICATO, 2003, p. 153). 

 

Continua a autora, regiões inteiras são ocupadas ilegalmente: 

 

Ilegalidade urbanística convive com a ilegalidade na resolução de 
conflitos: não há lei, não há julgamentos formais, não há Estado. À 

                                                
4 O termo invasão sugere a culpabilização do indivíduo que ocupa, o colocando como invasor, 
agressor e pressupõe a legitimação de expulsar. Este termo é normalmente utilizado em mídias de 
forma proposital, para incitar a hostilização do ocupante. Por considerar o termo invasão pejorativo, 
adotaremos neste trabalho o termo ocupação, que considera a moradia irregular como uma falta de 
alternativa, e que quem ocupa não tem culpa (LIMA; ARAS, 2009). 
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dificuldade de acesso aos serviços de infraestrutura urbana 
(transporte precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente, 
difícil acesso aos serviços de saúde, educação, cultura e creches, 
maior exposição à ocorrência de enchentes e desabamentos) 
somam-se menores oportunidade de emprego, maior exposição à 
violência (marginal ou policial), difícil acesso à justiça oficial, difícil 
acesso ao lazer, discriminação racial. A exclusão é um todo: social, 
econômica, ambiental, jurídica e cultural. (MARICATO, 2003, p. 79). 

 

A evolução das favelas acompanhou o processo de urbanização da 

sociedade brasileira. Conforme a definição da ONU, favela refere-se a áreas 

urbanas, desprovidas de condições urbanas e ambientais em que a maioria dos 

seus moradores vivem aglomeradas em habitações ilegais, precárias e insalubres, 

desprovidas de água tratada e saneamento, resultado do crescimento desordenado 

das cidades. 

As famílias, segundo Maricato (2001), que são obrigadas, pela falta de 

alternativas, a residirem de forma precária em uma favela estão excluídas também 

do acesso aos direitos, como a moradia, por via de mercado interno. Dificilmente 

famílias migrantes que a pouco haviam se deparado com a realidade das cidades 

tinham acesso às condições estabelecidas pelo mercado imobiliário de corte 

capitalista para a aquisição de uma habitação. Por estas condições pré-dispostas 

pelo mercado, a regulação da habitação dessas famílias se torna um problema. 

Em 2006, a ONU divulgou uma estimativa de que, em 2020, residam em 

favelas aproximadamente 1,4 bilhões de habitantes, considerando o crescimento de 

2,2% ao ano. Neste ano, 2018, estima-se que os números já passem dos 900 

milhões em todo o mundo. 

A habitação juntamente com os outros serviços básicos, deveriam ser os 

temas prioritários do governo brasileiro. Mas, enquanto propostas não eram 

anunciadas, o mercado capitalista ditava as áreas que podiam ser ocupadas. Eram 

em áreas rejeitadas pelo mercado imobiliário, situadas em regiões desvalorizadas, 

que a população pobre trabalhadora se instalava. Segundo Maricato a vigência de 

legislação de proteção e ausência de fiscalização definem a desvalorização, e a lei é 

justamente utilizada como mecanismo de manutenção e fortalecimento de poder e 

privilégios, contribuindo para resultados como a segregação e a exclusão. 

 

Muitos são os fatores que determinam quando a lei é aplicada ou 
não. Um nos parece principal. Quando a localização de uma terra 
ocupada por favelas é valorizada pelo mercado imobiliário, a lei se 
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impõe. Lei de mercado, e não norma jurídica, determina o 
cumprimento da lei. Não é por outra razão que as áreas 
ambientalmente frágeis, objeto de legislação preservacionista, 
“sobram” para o assentamento residencial da população pobre. 
Nessas localizações, a lei impede a ocupação imobiliária: margens 
dos córregos, áreas de mangues, áreas de proteção ambiental, 
reservas. Mesmo quando se trata de áreas públicas, priorizadas nos 
assentamentos de favelas, sua proteção contra a ocupação depende 
de sua localização em relação aos bairros onde atua o mercado 
imobiliário, legal, privado. As áreas públicas ocupadas estão 
localizadas, geralmente, nas periferias esquecidas. (MARICATO, 
2003, p. 159). 

 

Para autora, a legislação urbana não surgirá, senão quando se torna 

necessária para a estruturação do mercado imobiliário urbano, de corte capitalista, 

ou seja, as famílias residentes nas favelas continuam a viver na ilegalidade, sem 

títulos de propriedade e muito menos alternativas de moradia. Os loteamentos 

ilegais continuarão a se reproduzir enquanto o mercado privado e os governos não 

apresentarem alternativas habitacionais. 

O estado tolera as ocupações irregulares de terra a medida que não provê 

acesso a moradia para as famílias através de políticas públicas, e implementa 

projetos de urbanização pontuais que garantem o mínimo para a sobrevivência. As 

ocupações irregulares são toleradas quando não interferem na obtenção de lucro do 

mercado imobiliário privado. Mas ainda assim, as famílias permanecem sem a 

garantia do direito a cidade e todos os serviços e estrutura que compõe ela. 

 

É notável a tolerância que o Estado brasileiro têm manifestado em 
relação às ocupações ilegais de terra urbana. Esse processo é 
significativo em suas dimensões, se levarmos em conta, 
especialmente, a grande massa de migrantes que rumou para as 
cidades neste século e que se instalou ilegalmente, já que não teve 
acesso ao mercado imobiliário privado e nem foi atendida pelas 
políticas públicas de habitação. Aparentemente constata-se que é 
admitido o direito à ocupação mas não o direito à cidade. 
(MARICATO, 2003, p. 157). 

 

Para autora, a tolerância do estado não é política e nem resolução de 

problemas, mas está longe de significar uma política de respeito aos carentes de 

moradia ou aos direitos humanos. 

 

Afirmar que é preciso produzir moradias para a população que há 
muitas décadas não tem opção senão as formas ilegais, não ajuda a 
dar solução para a cidade que se formou sem considerar as leis, sem 
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acesso a recursos financeiros e sem acesso a recursos técnicos de 
engenharia, arquitetura, urbanismo, paisagismo, saneamento básico 
etc. (MARICATO, 2003, p. 83). 

 

Segundo Rech (2007), a cidade ilegal é marcada pela discriminação, vista 

como não cidade por não ter a aparência da cidade formal, geralmente excluída pelo 

poder público que desde a formação das primeiras cidades ocupou-se em centralizar 

o poder e privilegiar a elite dominante. Uma cidade que se desenvolve na 

clandestinidade, separada, afastada, cercada de violência, medos e preconceitos: 

 

São ocupações desordenadas sobre morros, local onde surgiram as 
primeiras cidades como forma de se protegerem dos malfeitores. São 
verdadeiras cidades sem virtudes, onde a força selvagem exerce o 
poder paralelo, cuja ética e valores têm como fundamentos o tráfico 
de drogas, a prostituição e a criminalidade organizada... com o 
tempo, o poder que nasceu das cidades foi transferido para as 
Cidades-Capital. As normas urbanísticas emanadas desse poder 
central sempre privilegiaram as elites dominantes, ignoraram as 
realidades locais e excluíram as populações que foram ocupando os 
entornos e as periferias das novas cidades. (RECH, 2007, p. 19). 

 

Na visão de Ferreira (2007), a cidade ilegal ou informal é uma não cidade já 

que não apresenta qualquer semelhança com a cidade formal, ou seja, está muito 

distante do conceito e aparência da cidade formal ou legal. Segundo o autor, são 

apenas áreas, ou pequenas parcelas de cidade, sem infraestrutura, excluídas, 

esquecidas pelo poder público ou lembrada apenas para divulgação de tragédias ou 

presença de policiamentos, ocupações militares, em uma busca repentina de realizar 

a pacificação ou revitalizar estes ambientes marginalizados através de medidas 

questionáveis. 

Risério (2012) diz que existe entre elas (cidades legal e ilegal) uma separação 

que as tornam muito distantes, passando a ideia de pertencerem a espaços distintos 

quando na realidade ambas pertencem ao mesmo espaço: a cidade. Se na 

formação das cidades brasileiras a segregação não estava descrita nos 

planejamentos, o que se observa na atualidade é algo de difícil compreensão 

tamanha é a separação entre a cidade legal e a ilegal. 

 

Uma realidade algo difícil de apreender hoje em dia, quando a 
segregação socioespacial é verificável nas maiores cidades do país e 
mesmo em cidades menores como Natal, dividida entre os que 
moram na vizinhança do centro e do Parque das Dunas e os que 



28 

moram na Redinha, em Pajuçara ou na Lagoa Azul. Existem favelas, 
hoje, em toda a extensão do território brasileiro. E a realidade é a 
mesma, com quadrilhas profissionais, tráfico de drogas, repressão 
policial em descontrole, pedofilia e prostituição de menores – nos 
antros das igrejas e nos altares das gangues. (RISÉRIO, 2012, p. 
98). 

 

Um exemplo dessa situação é a maior ocupação urbana do Paraná 1500 

famílias mais de 6 mil pessoas vivendo na ocupação BUBAS – Foz do Iguaçu. A 

precariedade de moradias infraestrutura foram demonstradas através de 

reportagem5, a ocupação já está no seu sexto ano, iniciada no ano de 2013. 

Até o momento, segundo a reportagem o terreno é particular, a primeira 

batalha na decisão judicial já foi ganha pelos moradores. O dono do terreno aguarda 

na justiça o pagamento das terras. O município aguarda a decisão judicial. A 

COHAPAR está mediando às negociações com o aguardo de recursos financeiros 

para quitação financeira do terreno. Os moradores não se negam de pagarem de 

acordo com suas posses. Assistimos aqui a morosidade dos poderes executivo 

judiciário na resolução dessas questões. 

Considerando as diferenças entre a cidade legal e a cidade ilegal, é visível 

que a exclusão social ocorre de forma agressiva à cidade ilegal. O espaço urbano 

pode ser o mesmo, mas as diferenças são inúmeras quando se trata de moradia, 

propriedade, posse e acesso aos direitos. A cidade ilegal possui ainda outras 

características e nomeações que trataremos a seguir. 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO E NOMENCLATURAS DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES 

 

Para entender o direito à moradia se faz necessário identificar as diversas 

formas de ocupação do solo para fins de moradia pela população de baixa renda, e 

reconhecer o modo como se efetiva. No item anterior descrevemos de forma sucinta 

o surgimento das favelas, agora trataremos das outras formas designadas por 

órgãos oficiais, como a Fundação João Pinheiro e o IBGE, que tratam a 

subnormalidade habitacional. 

No Brasil, são diversas formas adotadas para se referir à subnormalidade 

habitacional, sendo essa diversidade decorrente das diferenças regionais, bem 

                                                
5 Reportagem exibida no dia 30 de novembro - RPC notícia das 12 horas - Repórter Jose Roberto 
Alves. 
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como de aspectos envolvidos, sejam eles legalidade fundiária, posturas municipais, 

estrutura física da moradia, forma e localidade do assentamento, dentre outros. 

A cidade ilegal teve diferentes nominações no contexto histórico, mas sempre 

marcada pela ilegalidade em relação a posse da terra e aliada à autoconstrução da 

casa. Os assentamentos precários apresentam várias configurações, como favelas, 

cortiços, loteamentos irregulares ou clandestinos e ocupações irregulares, 

correspondendo cada um a uma forma específica de processo de produção destes 

assentamentos. 

Os loteamentos clandestinos são os loteamentos que não têm projeto 

aprovado pela autoridade municipal. Neste caso, além da não conclusão das obras 

de urbanização há, normalmente, irregularidades quanto ao título de propriedade da 

terra. 

Os cortiços caracterizam-se como moradias alugadas e estruturadas como 

habitações coletivas. Construídas a partir de edificações antigas e deterioradas, e 

com instalações sanitárias de uso comum. Os loteamentos irregulares correspondem 

a processos de parcelamento do solo de forma irregular não cumprindo com a 

normativa urbanística, e estão associados principalmente a autoconstrução irregular. 

Já as favelas e ocupações irregulares são assentamentos caracterizados pela 

ocupação irregular do solo, público ou privado, frequentemente com tipologia 

desordenada e com padrões urbanísticos inferiores aos mínimos exigidos pela 

legislação, e também conta com a autoconstrução de moradias por parte dos 

próprios moradores. 

Segundo Cordeiro (2006), a subnormalidade habitacional surge no primeiro 

recenseamento efetuado pelo IBGE na década de 1950, com o termo aglomerado 

subnormal. 

São aglomerados subnormais, segundo o IBGE (2011), ocupações de terra 

ilegais com construções em terrenos de propriedade alheia, podendo ser pública ou 

particular, atual ou recente. E que se enquadrem em pelo menos uma dessas 

características a seguir: A urbanização fora dos padrões vigentes (sendo retratado 

por vias de circulação estreitas e de alinhamento irregular, lotes de tamanhos e 

formas desiguais e construções não regularizadas por órgãos públicos), ou a 

precariedade de serviços públicos essenciais. 
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Desta forma os aglomerados subnormais, segundo o IBGE, podem 
se enquadrar em: invasão, loteamento irregular ou clandestino e 
áreas invadidas e loteamentos irregulares ou clandestinos 
regularizados em período recente. Portanto o que caracteriza um 
aglomerado subnormal é a ocupação desordenada e, quando da sua 
implantação, não tenha havido posse da terra ou título de 
propriedade. (CORDEIRO, 2006, p. 73). 

 

A Secretaria Nacional de Habitação e o Ministério das Cidades, trazem a 

definição de assentamentos precários, no documento “Guia para o Mapeamento e 

Caracterização de Assentamentos Precários” sendo esses o: 

 

Conjunto de assentamentos urbanos inadequados ocupados por 
moradores de baixa renda, incluindo as tipologias tradicionalmente 
utilizadas pelas políticas públicas de habitação, tais como cortiços, 
loteamentos irregulares de periferia, favelas e assemelhados, bem 
como os conjuntos habitacionais que se acham degradados. 
(BRASIL, 2010, p. 9) 

 

A definição já havia sido adotada pela Política Nacional de Habitação em 

2004. Sendo assim, hoje em dia o termo assentamentos precários é o mais atual 

para definir os cortiços, loteamentos irregulares, favelas e ocupações irregulares. 

Diante do crescimento acelerado dessa cidade ilegal, ou das ocupações 

irregulares, o número de moradias precárias cresce de forma descontrolável em todo 

o Brasil. Segundo dados apresentados pelo Censo realizado em 2010 o número de 

favelas e habitações irregulares aumentou consideravelmente. O IBGE, desde o ano 

de 1950, usou o termo aglomerados subnormais como se pode verificar a partir da 

tabela a seguir. 
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Tabela 1 – Aglomerados Subnormais 

 
Número de  Número de Número de População  

Unidades da Federação aglomerados municípios com domicílios residente em 

 
subnormais aglomerados  ocupados em aglomerados 

  
subnormais aglomerados subnormais 

Brasil 6.329 323 3.224.529 11.425.644 

Rondônia 25 1 12.605 47.687 

Acre 16 2 10.001 36.844 

Amazonas 121 24 89.933 381.307 

Roraima 3 1 303 1.157 

Pará 248 13 324.596 1.267.159 

Amapá 48 6 23.909 108.086 

Tocantins 6 1 2.097 7.364 

Maranhão 87 5 91.786 348.074 

Piauí 113 1 35.127 131.451 

Ceará 226 14 121.165 441.937 

Rio Grande do Norte 46 2 24.165 86.718 

Paraíba 90 5 36.380 130.927 

Pernambuco 347 17 256.088 875.378 

Alagoas 114 12 36.202 130.428 

Sergipe 46 4 23.225 82.208 

Bahia 280 10 302.232 970.940 

Minas Gerais 372 33 171.015 598.731 

Espírito Santo 163 10 70.093 243.327 

Rio de Janeiro 1.332 42 617.466 2.023.744 

São Paulo 2.087 60 748.801 2.715.067 

Paraná 192 13 61.807 217.223 

Santa Catarina 74 15 21.769 75.737 

Rio Grande do Sul 223 23 86.478 297.540 

Mato Grosso do Sul 8 2 1.879 7.249 

Mato Grosso   14 2 16.472 56.982 

Goiás 12 4 2.431 8.823 

Distrito Federal 36 1 36.504 133.556 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Os dados retrataram essa realidade, o número de assentamentos precários 

aumentou consideravelmente. Segundo o Censo de 2010, o Brasil possui 6.329 
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aglomerados subnormais localizados em 323 municípios. O total de habitantes de 

aglomerados subnormais passa de 11,4 milhões de pessoas em todo Brasil. O 

estado do Paraná possui 192 aglomerados subnormais em 13 municípios, 

correspondendo a 61.807 domicílios e 217.223 pessoas residindo. No capitulo a 

seguir, quantificaremos melhor os números relacionados ao déficit habitacional, no 

qual estão inseridas as moradias consideradas assentamentos precários ou 

aglomerados subnormais, segundo o IBGE. 

Londrina faz parte desta triste realidade, segundo informações fornecidas pela 

COHAB/LD, após o levantamento realizado em 2017, foram identificadas 68 áreas 

de assentamentos irregulares, destas apenas 12 estão em estudo para 

regularização fundiária. Ainda conforme este mesmo levantamento são 3.860 

famílias residindo nestas ocupações, totalizando um número de 10.867 pessoas. 

 

Tabela 2 - Ocupações irregulares de Londrina 

OCUPAÇÕES IRREGULARES LONDRINA E DISTRITOS* - 2017 

REGIÃO OCUPAÇÕES FAMÍLIAS 

NORTE 22 1830 

SUL 16 1013 

LESTE 22 672 

OESTE 6 149 

CENTRO 2 89 

TOTAL 68 3753 

IRERÊ - 46 

PAIQUERÊ - 25 

GUARAVERA - 23 

LERROVILLE - 8 

SÃO LUIZ - 5 

TOTAL 68 3860 

* O total de áreas irregulares nos distritos, não foi divulgado oficialmente pela COHAB/LD 

em 2017, mas, o número total de ocupantes integra os moradores dos distritos. 

Fonte: COHAB-LD (2018) 

 

O grande número de pessoas residentes em ocupações irregulares em 

Londrina, mostra o reflexo do descaso do poder público em definir estratégias e 
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recursos que respondam ao problema habitacional na cidade. Este descaso ocorre 

em todos os âmbitos de maneira geral, onde todos os órgãos, sendo estaduais 

municipais ou estaduais de quaisquer instâncias, não se propõe a investir e debater 

sobre o problema. 

Conforme afirma Maricato (2003), a ocupação de terras é parte intrínseca do 

processo de urbanização. Mas, por outro lado, é ignorada pelo Estado. 

 

A maior tolerância e condescendência em relação à produção ilegal 
do espaço urbano vem dos governos municipais aos quais cabe a 
maior parte da competência constitucional de controlar a ocupação 
do solo. A lógica concentradora da gestão pública urbana não admite 
a incorporação ao orçamento público da imensa massa, moradora da 
cidade ilegal, demandatária de serviços públicos. Seu 
desconhecimento se impõe, com exceção de ações pontuais 
definidas em barganhas políticas ou períodos pré-eleitorais. Essa 
situação constitui, portanto, uma inesgotável fonte para o clientelismo 
político. (MARICATO, 2003, p. 157). 

 

Uma parcela da população de baixa renda não possui meios financeiros para 

o acesso ao uso do solo nos padrões da formalidade. Assim, diante da 

impossibilidade de pagar para morar e da necessidade de habitar um lugar, surgem 

as chamadas “invasões”: a ocupação ilegal do solo, por uma parcela da população. 

Segundo Singer (1979, p. 33): 

 

A cidade capitalista não tem lugar para os pobres. A propriedade do 
solo urbano faz com que a posse de uma renda monetária seja 
requisito indispensável à ocupação do espaço urbano. Mas o 
funcionamento normal da economia capitalista não assegura um 
mínimo de renda a todos [...]. Esta parte da população acaba 
morando em lugares, em que por alguma razão, os direitos de 
propriedade privada não vigoram [...]. 

 

Considera-se como ilegal as ocupações do espaço urbano não 

regulamentadas do ponto de vista da legitimidade da propriedade no espaço urbano 

e em face à legislação urbana do município. Souza (2004, p. 264) esclarece que, 

além das ocupações ilegais, nos bairros residenciais da população de baixa renda 

existem também loteamentos irregulares e loteamentos clandestinos.  

Diferentemente das ocupações ilegais, os moradores dos loteamentos 

irregulares possuem algum tipo de documento de propriedade e, consequentemente, 

uma maior segurança jurídica. Entretanto, esses loteamentos não preenchem os 
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requisitos mínimos previstos em leis, pois o projeto de loteamento é até apresentado 

ao poder público municipal e aprovado, mas o loteador não cumpre o que estava ali 

previsto. Os loteamentos clandestinos pertencem ao grupo dos loteamentos 

irregulares, porém, esses nem sequer tiveram um projeto submetido à Prefeitura e 

por ela aprovado. 

Segundo Maricato (2007, p. 3): 

 

A lei de mercado é um fator de exclusão da acessibilidade urbana, 
pois o mercado privado não consegue atender toda a população que 
necessita de moradia. Outro fator que influencia o déficit habitacional 
e os preços inacessíveis dos imóveis pela maioria da população é a 
retenção de terras e imóveis vazios nas cidades. Merece discussão, 
então, a responsabilidade do Estado na questão das ocupações 
ilegais. A responsabilidade do Estado pode ser observada através da 
ausência de gestão pública nas áreas de ocupação ilegal, mas 
também quando os loteamentos populares ilegais surgem pela 
iniciativa, única e exclusiva do Estado. 

 

Como exemplo, a autora cita o caso de Goiânia, Brasília e Maceió, a 

existência de uma legislação urbanística não tem sido suficiente para evitar as 

ocupações ilegais. 

Villaça (2001) diz mesmo quando o Estado age criando uma legislação 

urbanística, a maioria dos loteamentos e das edificações realizada para as camadas 

populares está impossibilitada pelas leis de mercado de obedecer à legislação 

urbanística e de edificação. 

Compans (2007, p. 5) destaca que a progressão das ocupações ilegais nas 

cidades brasileiras: 

 

Pode ser atribuída a uma combinação perversa entre negligência do 
Estado, no que tange à provisão de moradia adequada para os 
pobres, e tolerância com a saída encontrada por estes. 

 

Para o autor, através da negligência e a tolerância, o Estado evita ter que 

responder à demanda habitacional latente e sustenta o clientelismo político. 

Estamos vivendo um momento delicado e de retrocessos não podemos deixar 

de registrar neste trabalho os programas que o governo federal operacionalizou nas 

cidades brasileiras. 

Após décadas de descaso e tolerância por parte do estado, a partir de 1980 o 

governo lançou um programa de urbanização de favelas, que visa garantir o mínimo, 
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iluminação, água tratada, esgoto, drenagem, coleta de lixo, circulação viária e de 

pedestres. 

Percebeu-se que o discurso da remoção não era mais viável, haja vista a 

urgência em cumprir com as normas de saúde pública e eliminar os riscos de vida 

(MARICATO, 2003). 

Este programa de urbanização que executava obras pontuais de viabilização 

das condições mínimas de vida foi implementado pelos governos no lugar da 

reintegração de posse e remoção da população das ocupações, porque era mais 

viável economicamente. 

Para Maricato, no processo de urbanização de favelas a infraestrutura, os 

equipamentos coletivos e os serviços públicos somente podem ser providenciados 

pelo Estado, e nunca pelas famílias individualmente. Mas as moradias podem ser 

construídas por meio da chamada autoconstrução, ainda que de forma precária, 

muitas vezes. 

Outro impulso para urbanização de assentamentos ilegais está na vontade 

dos moradores: 

 

[...] que muitas vezes preferem permanecer onde estão por 
conveniência de localização - oferta de trabalho, rede de amigos e 
familiares, oferta de equipamentos e serviços urbanos, etc. 
(MARICATO, 2003, p. 84). 

 

Frequentemente os moradores investem na melhoria de suas casas após a 

urbanização de favelas. 

 

As melhorias produzidas têm impacto direto nas condições de vida e 
até de autoestima da população. Até mesmo a segurança decorrente 
de violência melhora com a iluminação, a limpeza, a circulação de 
veículos. (MARICATO, 2003, p. 84) . 

 

Segundo a autora, este caminho descreve uma tendência genérica do 

processo de urbanização de favelas. Mas, nem todos os casos seguem esse rumo 

propício. Mesmo com o processo de urbanização de favelas, não ocorre a regulação 

do espaço/terreno – regularização fundiária. 

 

E quando o poder do estado se retira das ocupações, estas famílias 
se veem desamparadas novamente de uma lei que impeça a 
continuidade da desordem e o retorno ao clima de abandono e terras 
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sem dono “com depredação das construções, ocupação de vias e 
áreas públicas, amontoamento de lixo, entre outras consequências” 
(MARICATO, 2003, p. 84). 

 

Apenas com a regularização jurídica podemos reconhecer como cidadãos os 

moradores de ocupações irregulares. 

Nem toda favela pode ser urbanizada. Ocupações que se encontram em 

fundos de vale e em áreas públicas destinadas para praças necessitam de um 

estudo aprofundado e um diagnóstico, pois “há assentamentos que colocam em 

risco seus moradores ou que tornam irrecuperáveis áreas ambientalmente frágeis e 

estratégicas para o interesse difuso” (MARICATO, 2003, p. 85). 

Apesar da urbanização de favelas ter levado condições importantes e 

indispensáveis para a população, estas obras foram totalmente pontuais, ou seja, 

não se vê muito outros programas pós-urbanização que visem permanecer 

garantindo melhores condições de vida a essa população. Esta conjuntura nos faz 

perceber que a manutenção de favelas e assentamentos irregulares tem sido 

tolerada de forma omissa pelo estado brasileiro. 

A urbanização dos assentamentos ilegais é a única forma de levar melhores 

condições de vida para a grande parte da população urbana. Mas uma urbanização 

implica na manutenção e na presença do poder público como em qualquer outro 

bairro da cidade. Se a permanência do poder público não ocorre, o processo atenua 

a desigualdade. “Não é exagerado admitir que as soluções para os assentamentos 

ilegais constituem, por excelência, iniciativas voltadas para atenuar a desigualdade 

social brasileira plasmada nos espaços urbanos” (MARICATO, 2003, p. 86). O 

processo de urbanização de favelas não é suficiente, é necessário a criação de 

alternativas, como a legalização de moradia para que a urbanização não seja 

apenas uma máquina de consolidação de favelas. 

 

Em outras palavras, o desenvolvimento urbano includente exige que 
se atue em dois eixos: urbanizar e legalizar a cidade informal 
conferindo-lhe melhor qualidade e o status de cidadania e produzir 
novas moradias para aqueles que, sem outras saídas e recursos 
técnicos ou financeiros, invadem terras para morar. [...] A 
consolidação e melhoria da cidade ilegal e sem urbanização exige o 
contraponto da produção de novas moradias, do contrário estaremos 
consolidando a dinâmica da “máquina de produzir favelas” com as 
políticas públicas correndo sempre atrás do prejuízo. (MARICATO, 
2003, p. 163). 
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Como vimos, as ocupações irregulares são toleradas pelo Estado, e é 

necessário muito mais do que políticas de urbanização de favelas para resolver esta 

questão e melhorar a qualidade de vida dando dignidade aos moradores. A 

existência do direito à moradia responsabiliza o estado a cumprir com o seu papel. 

Como veremos a seguir. 
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3 O DIREITO À MORADIA ADEQUADA E A REALIDADE HABITACIONAL 

BRASILEIRA 

 

Este capítulo apresentará concepções gerais sobre a moradia enquanto um 

direito social garantido em diversas legislações internacionais e também na 

Constituição Brasileira de 1988. O direito à moradia está incorporado no direito 

brasileiro de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos do qual o 

Estado Brasileiro faz parte, assim, obriga o Brasil (União, Estados e Municípios) a 

proteger e efetivar esse direito. 

 

3.1 MORADIA COMO DIREITO SOCIAL E AS GARANTIAS DA LEGISLAÇÃO NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

O atual contexto econômico brasileiro de crise e desemprego agrava os 

problemas sociais. A falta de políticas que respondam ao problema da habitação, é 

só mais uma das consequências do desmonte estrutural em que vive o país. O 

desemprego leva famílias à miséria, e por consequência precisam escolher 

diariamente entre comer e morar. O aluguel deixa de ser opção para grande parte da 

população, que sem opção ocupam para sobreviver. 

 

Os últimos anos têm sido marcados pelo desmonte na estrutura 
responsável pela política habitacional brasileira, principalmente a de 
interesse social. Não obstante essa situação, acompanhamos um 
forte empobrecimento da população, aumentando o desemprego, a 
informalização do trabalho, ampliando significativamente o número 
de famílias submetidas a moradias inadequadas. A desigualdades e 
a exclusão socioeconômica exercem um impacto direto na moradia. 
(CORDEIRO, 2006, p. 46). 

 

Os mais afetados pela grave crise econômica do país, são, sem dúvida a 

população pobre que não está inserida na lógica de mercado, portanto dificilmente 

tem acesso a financiamentos habitacionais. As ocupações, favelas e demais 

alternativas de coabitação e alugueis, são faces da luta de quem busca um lugar 

para viver. 

Para Cordeiro (2006), independente da modalidade, essas alternativas nada 

mais são do que o reflexo do descaso governamental, com a dignidade da pessoa 

humana, com os direitos fundamentais do homem, com os direitos sociais dessa 
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população carente em todas as formas, que, por falta de opção, acaba residindo em 

condições extremas e precárias, as vezes muito abaixo do mínimo tolerável ao ser 

humano. 

 

Os governos municipais e estaduais estavam comprometidos com 
outras políticas públicas que não a de garantir uma condição digna 
de habitabilidade aos cidadãos, com saneamento básico, saúde, 
educação, segurança, atividades culturais e de lazer voltados à 
população. (CORDEIRO, 2006, p. 48). 

 

Este descaso das autoridades governamentais, deve-se ao fato de que a 

habitação se tornou lucrativa para o mercado imobiliário. A propriedade imobiliária 

resultou em uma expansão do capital financeiro. E a crença de que o mercado 

poderia 'regular' a moradia “[...] levou as políticas públicas a abandonar conceitos de 

moradia como um bem social e de cidade como artefato público” (ROLNIK, 2015, p. 

14). Assim, as políticas habitacionais e urbanas renunciaram seu papel de 

distribuição de riqueza aos menos favorecidos e a moradia se transformou em 

mecanismo de extração de renda gerando um processo de endividamento. 

Este processo resultou em um fenômeno de mínima intervenção do estado 

em políticas habitacionais. Foram anos para que alternativas fossem propostas 

como o FNHIS, o PAR e o PMCMV. Por outro lado, o aumento de construtoras, 

opções de financiamento, e imobiliárias em geral ocasionou uma 

(des)responsabilização indireta do estado. Mas, ainda assim não foi possível que o 

Estado renunciasse a sua responsabilidade legal perante o direito à moradia. 

Souza (2004, p. 65, grifo do autor) afirma que o Estado deve assegurar esse 

e outros direitos previstos: 

 

Os Estados devem tomar, em nível nacional, todas as medidas 
necessárias para a realização do direito ao desenvolvimento e 
devem assegurar, inter alia6, igualdade de oportunidade para todos, 
no acesso aos recursos básicos, educação, serviços de saúde, 
alimentação, habitação, empregos e distribuição equitativa de renda. 

 

Vale ressaltar que, não seria possível expandir o mercado imobiliário nesta 

enorme escala se outras opções de acesso à moradia não tivessem sido 

propositalmente bloqueadas e residualizadas pelo estado (ROLNIK, 2015, p. 41). 

                                                
6 A expressão latina "inter alia" significa 'entre outras coisas'. 
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O direito a mordia foi reconhecido como direito humano pela declaração 

universal dos direitos humanos em 1948. O primeiro documento produzido pela ONU 

foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) que assegura em seu 

artigo 25º, que: 

 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de 
desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 
perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu 
controle. 

 

Foram várias conferências, declarações e planos de ação, como a Declaração 

de Vancouver sobre Assentamentos Humanos (1976), a Agenda 21 (1992), a 

Declaração de Istambul sobre Assentamentos Humanos (1996), a Agenda Habitat 

(1996) e a Declaração do Milênio e de Desenvolvimento do Milênio (2000) que 

explicaram vários aspectos do direito à moradia adequada e asseguraram os 

compromissos dos Estados-membros da ONU para a sua concretização. 

O conceito de moradia digna, vetor de inclusão social, é muito abrangente, 

mas se tomando como base a habitação de interesse social, podemos refletir que a 

morada ou local por si só não traduz este conceito, se faz necessário o acesso à 

cidade e os bens e serviços que ela pode prestar a cada cidadão como: UBS, 

Creches, Escolas, Lazer, Varejos, Transporte, Trabalho, Saneamento Básico, com a 

finalidade de que todos os moradores de um centro urbano tenham acesso aos 

benefícios que uma cidade pode oferecer. 

O direito constitucional à moradia estaria subsidiado aos direitos e garantias 

fundamentais presentes no art. 5º da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (EC nº 45/2004). 

 

E foi confirmado pelo Brasil neste mesmo momento. Mas, foi só em 15 de 

fevereiro de 2000, através da emenda constitucional nº 26, que o direito à moradia 

foi expressamente incluído no rol dos direitos constitucionais como direito social 

fundamental. A emenda modificou a redação do art. 6º, passando a expressar o 
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seguinte: 

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, na forma 
desta Constituição. (BRASIL, 1988, não paginado). 

 

Cordeiro (2015, p. 45) diz que a mera garantia constitucional não é sinônimo 

de efetivação: 

 

Sabemos que apenas a previsão legal não é a solução para o 
problema habitacional, muito embora a sua compreensão e 
significado estejam presentes na sociedade brasileira; porém faltam 
políticas públicas que efetivem o direito à moradia. 

 

As contradições postas entre os interesses de mercado e a efetivação dos 

direitos fundamentais exigiram a promulgação de uma Emenda Constitucional que 

enfatizasse o compromisso do Estado com a lei, e não com os interesses privados. 

É a partir da Emenda Constitucional nº 26 que se tornam mais ativos e decisivos os 

estudos e as tentativas de implementação de políticas públicas voltadas para 

população de interesse social, com acesso a uma moradia. 

A promulgação do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, que traz a 

orientação e recomendação sobre a realização da política urbana em todo o país, 

tem como objetivo a regulamentação dos artigos 182 e 183 da constituição, 

prevendo assim a criação de espaços urbanos melhor distribuídos para garantir o 

acesso aos bens e serviços que uma cidade pode oferecer, visando qualidade de 

vida e o crescimento da cidade de uma forma mais democrática. 

É evidente que, existe uma grande diferença entre ter o direito à moradia e a 

execução desse direito. A população de baixa renda teve historicamente bloqueadas 

as possibilidades de acesso à terra, justamente por que as opções de políticas 

urbanas são guiadas predominantemente pelos interesses imobiliários do capital e 

do interesse por propriedade privada, não permitindo o acesso à terra de qualidade, 

bem localizada que garanta não apenas o direito à moradia, mas a moradia 

adequada que promova uma qualidade de vida completa. 

O direito à moradia é uma porta de entrada para a partir dele permitir o 

acesso aos demais direitos. 

Em concordância com a declaração Universal dos Direitos Humanos, Sarlet 

(2011, p. 73) define a dignidade humana: 
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Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais 
seres que integram a rede de vida. 

 

A moradia digna é essencial para a dignidade da pessoa humana. Morar é 

muito mais amplo do apenas um teto para se abrigar, envolve um conjunto de 

necessidade humanas que precisam ser atendidas através dos serviços urbanos e 

sociais. Morar implica em diferentes processos de vida, como a inclusão no mundo 

do trabalho, formal ou informal, a sociabilidade, o acesso à serviços e ao lazer. O 

lugar da moradia e a possibilidade de morar decentemente influência nos aspectos 

da vida social, como o trabalho, a escola, a saúde, a família, enfim, no conjunto das 

relações sociais (PAZ, 2002 apud CORDEIRO, 2006). 

A Conferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos 

(Habitat II), realizada em Istambul em 1996, estabeleceu que uma moradia 

adequada deve ser: 

 

[...] uma moradia sadia, segura, acessível no aspecto físico, dotado 
de infra-estrutura básica como suprimento de água, energia e 
saneamento e com disponibilidade de uso de serviços públicos como 
saúde, educação, transporte coletivo, coleta de lixo. Além disso, 
Privacidade adequado espaço. [...] incluindo a garantia da posse, 
durabilidade estabilidade da estrutura física adequada iluminação, 
aquecimento e ventilação. 

 

O direito à moradia é resguardado, também, no Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, o qual foi ratificado pelo Brasil em 

24 de janeiro de 1992, cujo artigo 11.1 determina que: 

 

Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa a um nível de vida adequando para si próprio e sua família, 
inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim 
como a uma melhoria continua de suas condições de vida. Os 
Estados Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a 
consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a 
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importância essencial da cooperação internacional fundada no livre 
consentimento. 

 

Ainda sobre a dignidade humana e a necessidade de uma moradia adequada, 

Sarlet (2008, p. 45) Concorda que: 

 

[...] sem um lugar adequado para proteger a si próprio e a sua família 
contra intempéries, sem um lugar para gozar de sua intimidade e 
privacidade, enfim, de um espaço essencial para viver com um 
mínimo de saúde e bem-estar, certamente a pessoa não terá 
assegurada a sua dignidade, aliás, a depender das circunstancias, 
por vezes não terá sequer assegurado o direito a própria existência 
física, e, portanto, o seu direito a vida. Não é por outra razão que o 
direito a moradia, também entre nós - e de modo incensurável- tem 
sido incluído até mesmo no elenco dos assim designados direitos de 
subsistência, como expressão mínima do próprio direito a vida. 

 

Para responder ao problema habitacional e “garantir” o direito à moradia, o 

Estado Brasileiro tem optado desde o BNH pela construção de imóveis. Com a 

extinção do BNH, hoje isso ocorre majoritariamente por meio do Programa Minha 

Casa Minha Vida. Não vamos discutir aqui profundamente sobre o padrão de 

qualidade das moradias entregues pelo programa, mas, é conhecido que inúmeros 

problemas ocorrem com estas construções. O que pretendemos chamar atenção 

aqui, é que a opção de política pública habitacional adotada não é de fato uma 

alternativa de moradia adequada. 

As habitações populares do Programa Minha Casa Minha Vida mais parecem 

uma política industrial de construção de casa que tem outros objetivos, se não o de 

atender uma população que necessita de habitação e condições para satisfazer as 

necessidades e a dignidade humana. O acesso à cidade e aos serviços do entorno, 

a qualidade da estrutura dos imóveis, e a real necessidade da população aparecem 

em segundo plano. Fica evidente o descaso do estado em garantir a dignidade 

dessas moradias e o acesso pela população. É comum encontrar empreendimentos 

do programa afastados da cidade por todo o Brasil, assim como famílias que 

precisam andar km para ter acesso à saúde, ou a escola. 

Fato é que, a produção de casa como política única habitacional é incapaz de 

atender a diversidade das necessidades habitacionais. A máquina de criar moradias 

não é suficiente. A produção de casa via crédito imobiliário ou bancário com subsídio 

do governo é sim uma importante opção, pode e deve ser aplicada, mas certamente 
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não é a melhor opção para grupos extremamente vulneráveis7. 

Deve-se pensar no conjunto da sociedade alternativas que sejam viáveis a 

essas famílias. A ausência da participação popular também reflete aqui um atraso 

das políticas habitacionais, tanto pela falta de interesse da população ou por 

omissão do poder público em convocá-los. 

Para Rolnik (2015), são opções alternativas de políticas habitacionais, o 

aluguel social8 que se aplica como modelo no Reino Unido, e a regularização 

fundiária. No Brasil, a regularização fundiária ocorre de forma esporádica e é 

gestada normalmente pelos municípios, o aluguel social pouco se ouviu falar. 

Para a autora o direito à moradia não se restringe a moradia, ele vai além 

incluindo outros benefícios sociais: 

 

Ao longo de gerações, foi construída a noção de que uma vida digna 
inclui o acesso à moradia justa e decente, independentemente do 
nível de renda ou qualquer tipo de status. Essa noção traduziu-se 
não só numa combinação de políticas fundiárias, de moradia e 
planejamento territorial desenhadas para prover moradia adequada e 
lidar com carências ou com a má qualidade do estoque de habitação 
existente, mas também na montagem de um sistema de bem-estar 
social que inclui benefícios habitacionais. (ROLNIK, 2015, p. 42). 

 

O direito à propriedade privada aparece acima de todos os outros direitos 

sociais nas sociedades capitalistas, e como só tem propriedade quem tem dinheiro, 

os outros direitos acabam subordinados a propriedade privada que se coloca como 

essencial. O incentivo à casa própria impulsiona tanto o mercado privado como a 

“política habitacional”. O sonho da casa própria foi introduzido culturalmente e 

socialmente, e é raro encontrar quem não queira um pedaço de terra para chamar 

de seu. 

Rolnik (2015) afirma que a ideologia da casa própria profundamente 

enraizada nas sociedades, e a mercantilização da moradia servem de incentivo para 

a aquisição da casa própria. Neste sentido, famílias de baixa renda são induzidas 

pelo estado, e pelas condições facilitadas de financiamentos à compra da casa 

                                                
7 Considerando famílias extremamente pobres que vivem de benefícios sociais, elas 
dificilmente têm condições de se adaptarem aos empreendimentos, visto que, em sua 
maioria, necessitam de pagamentos de condomínio fora os valores de prestação, e estes 
nem sempre são uma opção para a camada mais vulnerável da sociedade. 
8 O aluguel social “housing benefits” aplicado no Reino Unido se destina a subsidiar famílias 
de baixa renda que ganham até £16.000 libras (aproximadamente R$ 78,00). O governo 
contribui com parte do valor do aluguel para diminuir o pagamento dos inquilinos. 
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própria e ao endividamento. 

 

Com o declínio do investimento estatal no setor de habitação social e 
o crescente foco na propriedade privada da casa – que também 
levou a uma diminuição no mercado privado de aluguel -, o acesso 
ao financiamento habitacional tornou-se vital para as famílias de 
baixa renda. Estas passaram a não ter qualquer opção além da de 
embarcar em esquemas de crédito para a compra da casa própria, 
onde e quando esses imóveis e o credito estivessem disponíveis e 
sob as condições estabelecidas pelos mercados financeiro e 
imobiliário. (ROLNIK, 2015, p. 41-42). 

 

Cabe afirmar que, um estado comprometido com os direitos sociais não é 

aquele que efetivamente produz o determinado objeto do direito, mas sim aquele 

que garante as condições para que a população tenha acesso a ele, assegurando 

efetivamente a conquista do direito. Segundo Sarlet (2011), isso permite que a 

população seja responsável pelos destinos da própria existência, não sendo imposto 

de forma exterior os seus caminhos. 

A luta junto aos movimentos sociais pela mordia digna é fundamental para o 

tensionamento do estado e para a criação de estratégias que respondam ao 

problema habitacional. Ocupar não é escolha, é resultado da falta de escolha. E 

para ter noção do tamanho do problema habitacional brasileiro, apresentaremos a 

seguir os dados que compõe o déficit habitacional. 

 

3.2 BRASIL: O DÉFICIT HABITACIONAL E A MERCANTILIZAÇÃO DO DIREITO 

 

No desafio de uma urbanização igualitária, e de alcance a todos, há de se 

enfrentar, o déficit habitacional, um dos maiores problemas ocasionados por uma 

urbanização de viés capitalista em detrimento de grandes lacunas apresentadas na 

política pública de habitação, Boulos (2012, p. 13) tipifica os déficits: 

[...] o quantitativo (número de famílias que não tem casa) e o 
qualitativo (número de famílias que moram em situação 
extremamente inadequada). Estes dois dados juntos formam o 
quadro do problema habitacional brasileiro. 

 

A moradia não é tratada ou entendida como um direito, como deveria, e sim 

como uma mercadoria para quem for capaz de realizar a sua compra via mercado 

imobiliário. 
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[...] Entender a moradia como direito significa pensa-la a partir da 
necessidade e do uso. Ao contrário, a lógica capitalista dominante 
trata a moradia – e todos os “direitos” sociais – a partir do valor 
medido em dinheiro, o valor de troca. Para o capital, pouco importa 
se há gente precisando de moradia, importa se há quem possa pagar 
por ela e trazer lucro às construtoras e donos de terra. Tudo é 
transformado em mercadoria, independente das necessidades 
sociais. Se não fosse assim, seria inexplicável haver tantas casas 
vazias ao lado de tanta gente sem-teto. (BOULOS, 2012, p. 18). 

 

As políticas habitacionais brasileiras foram direcionadas a atender o mercado 

imobiliário e construtores, e consequentemente a classe média emergente, como 

também, os ricos, restando ao trabalhador apenas ocupar áreas de risco, alugueis 

de longos períodos, dentre outras medidas de sobrevivência e resistência. Segundo 

Boulos (2012, p. 18): 

 

Se o Estado cumprisse o seu dever de garantir os direitos de 
moradia, dentre outros, iria interferir diretamente no mercado, seja 
ele imobiliário ou outro qualquer, por exemplo, o educacional, o 
investimento na criação de escolas de qualidade iria interferir 
diretamente no mercado lucrativo de escolas particulares, deixando 
de gerar lucros instituições particulares de ensino, e para outros 
investidores. 

 

O direito à moradia digna e sua aplicação efetiva exigem alocação de 

recursos públicos que solucione o grave problema do déficit habitacional estimado 

em 6,355 milhões de moradias, em 2015, sendo esse déficit em termos da 

população de baixa renda mais grave ainda. 

 

3.3 DÉFICIT HABITACIONAL BRASILEIRO 

 

O problema da moradia no Brasil revela a complexidade da realidade 

socioeconômica. Em um país que possui os índices de desigualdades tão elevados 

que em 10% da população se concentra 43,3% da renda total do país9, questões 

aparentemente universais como educação, serviços de saúde e habitação não são 

facilmente comparáveis entre as diferentes manifestações locais da pobreza. 

A necessidade de moradia, não se limita exclusivamente a um objeto material, 

mas se relaciona a todas as condições de vida. Dessa forma, as demandas 

                                                
9 Conforme a PNAD Contínua - Rendimento de todas as fontes 2017, divulgada em 
11/04/2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE). 
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habitacionais são diversas nos diferentes segmentos da sociedade e, variam e se 

transformam com a própria dinâmica social. 

A palavra deficit é uma expressão latina que significa “falta”. Por déficit 

habitacional entendemos a quantidade de cidadãos que não possuem moradia, ou 

moradia adequada. Sendo assim, falta no total de disponíveis e habitadas, um 

montante que deveria se destinar às famílias e cidadãos que compõe o déficit 

habitacional. 

O governo federal, no ano de 1995, celebrou um convênio com a Fundação 

João Pinheiro – FJP, e esta assumiu a elaboração do cálculo do déficit habitacional 

brasileiro, além do compromisso de aprimorar a sua metodologia de cálculo. 

Para Maeda (2013), a política de FHC diagnosticou o problema habitacional 

do Brasil, sendo que esse diagnóstico se baseou em um estudo da FJP realizado em 

1995, o qual redefiniu o conceito de déficit habitacional, a partir da inclusão nesse 

conceito, de necessidade de adequação das áreas urbanas criadas ilegalmente. 

Com a criação do Ministério das Cidades, no ano de 2003, estabeleceu-se 

uma longa parceria entre a FJP e o governo federal. É de competência do Ministério, 

através da Secretaria Nacional de Habitação, o desenvolvimento de políticas 

urbanas e políticas setoriais de habitação, saneamento e transportes, reforçando a 

descentralização e o fortalecimento dos municípios. Desta forma, com base no 

cálculo do déficit habitacional brasileiro são desenvolvidas políticas habitacionais e 

políticas de subsídio à habitação popular, saneamento e transporte urbano (FJP, 

2015). 

O estudo sobre o déficit habitacional é anual, apresentando as informações 

sobre as necessidades habitacionais no Brasil e a evolução de seus indicadores, 

considerando o déficit e a inadequação dos domicílios. 

O conceito de déficit habitacional apresentado pela FJP está ligado 

diretamente às deficiências do estoque de moradias. Como déficit habitacional rural 

e urbano entende-se a noção mais imediata e intuitiva da necessidade de 

construção de novas moradias para a solução de problemas sociais e específicos de 

habitação. A FJP estima os dados do déficit habitacional quantitativo, e das 

inadequações de domicílios que estão relacionadas ao déficit qualitativo. 

A Figura 2 demonstra as formas para o enquadramento dos domicílios em 

déficit habitacional e em inadequação de domicílios. Na estimativa do déficit 

habitacional considera-se uma hierarquia dos componentes, os quais são 
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mutuamente excludentes (exceto para famílias conviventes), portanto, cada domicílio 

é contado uma única vez. Desta forma, a soma dos resultados da contagem dos 

componentes representa o total da necessidade de incremento de moradias. Na 

inadequação de moradias, o domicílio pode ser enquadrado em diversos critérios, o 

qual deve ser reposto de acordo com o critério identificado (FJP, 2015). 

Conforme a figura abaixo no momento em que o componente se enquadra em 

um critério, seguindo a hierarquia, já é considerado no déficit habitacional e não são 

investigados os demais critérios. O fluxograma indica o número de domicílios em 

déficit, sendo que a indicação de famílias conviventes é considerada 

separadamente, pois mesmo que um domicílio não seja enquadrado em déficit, a 

identificação de uma família convivente que deseje constituir um domicílio exclusivo 

caracteriza uma unidade de déficit (FJP, 2015). 

Caso o domicílio urbano não se enquadre como unidade de déficit, procede-

se então a verificação do enquadramento deste conforme o fluxograma de 

inadequação de domicílios. De acordo com a FJP (2015), é possível que haja 

unidades inadequadas que já tenham sido contadas no déficit, contudo considera-se 

que uma vez sanada a condição de déficit, também está sendo resolvida a questão 

da inadequação. 
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Figura 2 - Fluxogramas do Cálculo do Déficit Habitacional e da Inadequação de 

Domicílios 

Fonte: FJP (2018) 

 

O cálculo do déficit habitacional, segundo a FJP (2015), é baseado na soma 

de quatro componentes, sendo: as Habitações Precárias: Domicílios rústicos e/ou 

improvisados (devido a precariedade das construções ou do desgaste da estrutura 

física e que por isso devem ser repostas); a Coabitação familiar (Famílias 

conviventes que pretendem constituir um domicilio unifamiliar); o Ônus excessivo 

com aluguel (correspondente ao número de famílias urbanas com renda familiar de 

até três salários mínimos que moram em casa ou apartamento urbano e que 

despendem mais de 30% de sua renda com aluguel) e o Adensamento excessivo de 

domicílios alugados (número médio de moradores no domicilio superior a três 

pessoas por dormitório10, considerando o percentual dos domicílios alugados que 

possuem adensamento excessivo) conforme tabela abaixo. 

                                                
10 O número de dormitórios corresponde ao total de cômodos que servem, em caráter 
permanente, de dormitório para os moradores do domicílio. Nele incluem-se inclusive 
banheiro e cozinha, quando utilizados em função de não haver acomodação adequada para 
essa finalidade. Não são considerados corredores, alpendres, varandas e outros 
compartimentos não residenciais como garagens e depósitos. 
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Tabela 3 - Componentes de Cálculo do Déficit Habitacional 

Componentes 

Déficit 

habitacional 

(1) Habitações precárias 

(1.1) Domicílios improvisados 

(1.2) Domicílios rústicos 

(2) Coabitação familiar  

(2.1) Cômodos alugados, cedidos e próprios 

(2.2) Famílias conviventes secundárias com intenção de constituir 

domicílio exclusivo 

(3) Ônus excessivo com aluguel 

(4) Adensamento excessivo de moradores em domicílios alugados 

Fonte: FJP (2013) 

 

Os dados da FJP, em 2015, apontaram o déficit habitacional brasileiro 

estimado em 6,355 milhões de domicílios, sendo 5,572 milhões, ou 87,7% 

localizados em áreas urbanas e 783 mil unidades localizadas em áreas rurais. A 

maior parte do total do déficit habitacional estimado, 39%, ou seja, 2,482 milhões de 

unidades estão localizadas na região Sudeste. Seguidas pela região Nordeste, com 

1,971 milhões de domicílios estimados como déficit, correspondente a 31% do total. 
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Figura 3 - Mapa do Déficit Habitacional – Brasil – 2015 

Fonte: FJP (2018) 

 

A localização do déficit habitacional se apresenta de forma diferente entre as 

distintas regiões brasileiras. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste o déficit 

habitacional nas áreas urbanas excede 90%, e já nas regiões Norte e Nordeste, o 

déficit habitacional rural ainda é elevado, sendo respectivamente 21,8% e 26,8%, 

como se observa no gráfico a seguir. 
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Gráfico 1 - Distribuição do Déficit Habitacional, por situação de domicílio – Brasil – 

2015 

Fonte: FJP (2018) 

 

O estado que apresenta o número mais expressivo do déficit por habitação no 

Brasil, é São Paulo, onde a necessidade habitacional totaliza 1,337 milhão de 

unidades em 2015, sendo 639 mil na região metropolitana, 48% do total divulgado 

no estado. Minas Gerais é o segundo estado com maior déficit habitacional, sendo 

estimado um total de 575 mil unidades. O estado da Bahia ocupa o terceiro com um 

déficit de 461 mil domicílios, e o quarto estado é o Rio de Janeiro com 460 mil 

unidades. Em quinto está o estado do Maranhão com 392 mil moradias 

consideradas déficit habitacional. 

Embora ainda existam políticas que buscam minimizar estes números, eles 

têm aumentado ano a ano, justamente pelo que já se justificou, o descaso do poder 

público em enfrentar o grande problema habitacional e medidas como a construção 

de casas, que não atendem determinada parcela da população. 

O gráfico 2 abaixo aponta os números de cada componente e sua 

participação no total do déficit habitacional. O ônus excessivo com aluguel é o 

principal componente do déficit, principalmente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-

Oeste. Por referir-se a componente eminentemente urbano, nas áreas rurais esse 

componente é inexistente e seu lugar é ocupado pela habitação precária, que tem 

grande relevância nas regiões Norte e Nordeste, menos urbanizadas. A coabitação 
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familiar apresenta-se em seguida como componente relevante nas cinco grandes 

regiões no acumulado total do déficit. 

 

Gráfico 2 - Déficit por componente 

Fonte: FJP (2018) 

 

No Brasil, em 2015, o ônus excessivo com aluguel representa 50,0% do total 

do déficit, a coabitação familiar 29,9%, as habitações precárias 14,8%, e o 

adensamento excessivo dos domicílios alugados 5,2%. 

Em contradição ao déficit habitacional, inacreditavelmente existe um grande 

montante de domicílios vazios. De acordo com a PNAD 2015, o país tem 7,906 

milhões de imóveis vagos. Um número relativamente maior do que o próprio déficit 

habitacional. Tecnicamente não seria necessário a construção de novas moradias 

para suprir o problema habitacional, mas, especula-se que muitas dessas moradias 

não sejam adequadas ao perfil da população que realmente precisa ser atendido, 

majoritariamente a população pobre e de baixa renda. 

Do total de imóveis vazios, 80,3% são localizados em áreas urbanas e 19,7% 

em áreas rurais. Desse montante, 6,893 milhões estão em condições de serem 

ocupados, 1,012 milhão estão em construção ou reforma. 

Para medir os números de imóveis vagos a pesquisa considera os domicílios 

que tem condições de serem ocupados ou em reforma. Estes constituem o estoque 

do mercado, uma vez que representam as unidades prontas e aquelas com 

potencial para serem habitadas no futuro próximo. Foram desconsiderados os 
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domicílios em ruínas e os de uso ocasional. 

 

A unidade vaga, segundo o IBGE, é “aquela que estava desocupada 
na data base da pesquisa”. Difere da unidade fechada, que é aquela 
onde, mesmo ocupada, não foram encontrados moradores no 
período de coleta da pesquisa. Sobre elas não existem informações 
detalhadas. É possível apenas a identificação de características das 
unidades domiciliares vagas mediante o uso da variável “tipo de 
entrevista”, na qual o pesquisador de campo assinala as que 
estavam em condições de serem habitadas, as de uso ocasional, as 
em ruínas e as em construção ou reforma. (IBGE, 2015 apud FJP, 

2018, p. 37). 

 

Tabela 4 - Domicílios vagos em condições de serem ocupados e em construção, por 

situação de domicílio, segundo regiões geográficas – Brasil – 2015 

Especificação Total Urbano Rural 

Domicílios Vagos 

Norte 535.688 408.531 127.157 

Nordeste 2.583.664 1.839.872 743.792 

Sudeste 3.075.114 2.684.406 390.708 

Sul 1.106.724 893.716 213.008 

Centro-Oeste 605.577 523.485 82.092 

Brasil 7.906.767 6.350.010 1.556.757 

Distribuição percentual dos domicílios vagos 

Norte 6,8 6,4 8,2 

Nordeste 32,7 29 47,8 

Sudeste 38,9 42,3 25,1 

Sul 14 14,1 13,7 

Centro-Oeste 7,7 8,2 5,3 

Fonte: FJP (2018) 

 

A maior concentração dos domicílios vagos é justamente nas regiões onde o 

déficit habitacional é maior. Em 2015 foram identificados 3,075 milhões dos 

domicílios vagos concentrados na região Sudeste, correspondente a 38,9% do total 

e 2,583 milhões na região Nordeste, sendo 32,7%. 

A pesquisa elaborada pela FPJ, além de definir os componentes quantitativos 

do déficit habitacional, e estimar os vazios urbanos, ela define também a 

inadequação de domicílios urbanos, considerados componentes do déficit 

qualitativo, e causadores de problemas que refletem diretamente na qualidade de 
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vida dos moradores. Este índice não é relacionado ao tamanho das habitações, e 

sim às suas especificidades internas. São considerados inadequados no estudo da 

fundação apenas os domicílios duráveis urbanos não identificados como em 

situação de déficit habitacional, e que se enquadrem nos critérios dos componentes 

deste índice. 

São componentes da inadequação de domicílios, segundo FJP (2015): 

 Carência de infraestrutura (Energia Elétrica, Abastecimento de água, 

Esgotamento sanitário, Coleta de lixo); 

 Adensamento excessivo de moradores em domicílios próprios11 (número 

médio de moradores no domicílio superior a três por dormitório); 

  Inadequação fundiária urbana (quando há propriedade da moradia, mas não, 

total ou parcialmente, a do terreno ou da fração ideal do terreno); 

 Cobertura inadequada (domicílios que têm telhado de madeira aproveitada, 

zinco, lata ou palha); 

 Ausência de unidade sanitária domiciliar exclusiva ou em alto grau de 

depreciação (domicílio que não dispõe de banheiro ou sanitário de uso 

exclusivo). 

Dos critérios de inadequação de domicílios analisados, a pesquisa aponta que 

em 2015 a carência de infraestrutura é o que mais afeta os domicílios brasileiros. 

São cerca de 7,225 milhões de domicílios carentes de pelo menos um tipo de 

serviço de infraestrutura, o correspondente a 12,3% dos domicílios particulares 

permanentes urbanos do país. A inadequação fundiária representa 1,871 milhão de 

unidades, 3,2% dos domicílios particulares permanentes urbanos do país. O 

adensamento excessivo em domicílios próprios afeta 1,025 milhões domicílios, 1,7% 

dos domicílios particulares permanentes urbanos brasileiros. Já a ausência de 

banheiro exclusivo e cobertura inadequada são menos expressivos, afetam, no 

Brasil, 213 mil (0,4% dos domicílios particulares permanentes urbanos) e 834 mil 

domicílios (1,4%) respectivamente, dados demonstrados no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

                                                
11 Aqui são considerados apenas os domicílios próprios pois os alugados compõem o déficit 
habitacional. 
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Gráfico 3 - Distribuição dos critérios de inadequação dos domicílios urbanos 

duráveis, segundo regiões geográficas – Brasil – 2015 

Fonte: FJP (2018) 

 

A Fundação João Pinheiro apresenta, em 2015, um aumento de 287.682 mil 

em relação ao ano anterior no déficit habitacional, o que estima um crescimento 

significativo destes números até o presente ano. O gráfico a seguir mostra a 

evolução do déficit habitacional no Brasil segundo este estudo. 

 

Gráfico 4 - O déficit habitacional no Brasil de 2007 a 2015 

*Último dado disponível; não houve pesquisa em 2010 

Fonte: FJP (2018) 
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Outro estudo sobre o déficit habitacional foi apresentado em 2017 durante o 

89º Encontro Nacional da Industria da Construção – ENIC. Elaborada pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), sob encomenda do SindusCon-SP, a partir das Pesquisas 

Nacionais de Amostra Domiciliar (PNAD) do IBGE, a pesquisa estima um aumento 

no déficit habitacional totalizando 7,7 milhões de domicílios. De acordo com este 

estudo o déficit se compõe de quatro componentes principais: domicílios precários, 

coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel urbano e adensamento excessivo 

de domicílios alugados, os mesmos componentes segundo a metodologia de 

pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro. 

Neste novo estudo, as regiões Sudeste e Nordeste também são as mais 

atingidas pelo déficit, e o ônus excessivo com aluguel representa o maior 

componente do déficit nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, sendo a coabitação 

familiar o maior problema no Norte e Nordeste. 

Baseando-se nesta pesquisa, em 2018, a Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), com o 

apoio do SindusCon-SP realizou uma projeção do déficit habitacional até 2027. O 

estudo “Análise das Necessidades Habitacionais e suas Tendências para os 

Próximos Dez” anos foi apresentado em outubro deste ano e estima que 9,049 

milhões de famílias demandarão por habitação ou incremento habitacional no 

período de 2018 a 2027. 

Conforme os dados da FJP em 2015, no Estado do Paraná o déficit 

habitacional apresenta um total de 290.008 mil municípios, sendo 273.179 em área 

urbana e 16.829 mil em área rural. O Plano Estadual de Habitação de interesse 

Social - PEHIS elaborado em 2012, estimou que o estado do Paraná contava com 

169.227 mil domicílios compondo o déficit habitacional absoluto quantitativo, mas os 

maiores volumes de necessidades habitacionais originam-se da inadequação da 

infraestrutura de serviços urbanos, ou por ausência absoluta dos serviços de água, 

energia elétrica, saneamento e coleta de lixo, estes são 1.433.316 milhões e 

compõe o déficit habitacional qualitativo, em 2012. 

A divergência de dados entre as duas pesquisas, da Fundação João Pinheiro 

e do PEHIS – ocorre porque a FJP utiliza a PNAD, que trabalha com uma amostra 

de municípios e o PEHIS tomou como base de dados municipais o Censo 

Demográfico de 2000, mas também pelas datas de elaboração delas, sendo o 

PEHIS, em 2012, e a pesquisa da FJP, em 2015. 
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Londrina tem a maior concentração na faixa de até 03 Salários mínimos – 

81,1%, numa tendência parecida com o Cadastro da COHAPAR com 76,7% nas 

faixas até 03 SM. 

 

Tabela 5 - Cadastro por renda de demanda habitacional 

FAIXA (SM) COHAB-CT COHAPAR COHAB-LD 

Até 01 9,17 21,65 

(Até 03) 81,1% 

01 a 02 29,85 34,24 

02 a 03 27,79 20,83 

03 a 05 29,07 16,54 (Acima 03) 18,9% 

05 a 10 4,02 6,10 

Acima de 10 0,15 0,64 

Total 100% 100% 100% 

Fonte: PEHIS (2010) 

 

Segundo dados da COHAB-LD (2018), o município possui até o ano de 2018, 

um total de 51.181 mil cadastros ativos aguardando atendimento por unidade 

habitacional. Deste montante estão excluídos os 18.117 mil cadastros de famílias 

que já foram atendidas, pela própria companhia através dos programas ofertados, 

ou por financiamento via mercado imobiliário privado. 

No documento da Pehis (2011), segundo a população recenseada em 2010 e 

considerando o número médio de pessoas por domicílio informado pela PNAD de 

2009, calcula-se o total de domicílios existentes em 2010. Considerando a 

manutenção do índice de déficit relativo no tempo, bem como da média de 

moradores por domicilio verificada em 2009, pode-se projetar a estimativa do déficit 

quantitativo para 2023: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

Tabela 6 – Estimativa do Déficit Quantitativo 

População 2010 10.266.737 

Nº de Médio PSS/DOM 2009 (PNAD) 3,11 

Total domicílios 2010 (estimado) 3.301.2002 

Déficit quantitativo (pesquisa) 395.696 

Déficit quantitativo relativo 11,99 

População 2023 10.929.255 

Nº de Médio PSS/DOM 2009 (PNAD) 3,11 

Total domicílios 2023 (estimado) 3.514.230 

Déficit quantitativo relativo 11,99 

Déficit quantitativo (estimado) 421.356 

Fonte: PEHIS (2011) 

 

O déficit qualitativo se torna um dos maiores desafios a ser enfrentado. É 

expressivo o número de unidades habitacionais urbanas com algum tipo de carência 

de padrão construtivo, situação fundiária, acesso a serviços e equipamentos 

urbanos, entre outras. A ausência de infraestrutura urbana e saneamento ambiental 

são graves problemas que envolvem milhões de cidadãos e suas moradias. No 

déficit qualitativo, uma vasta nomenclatura é utilizada para se fazer referências as 

moradias ocupadas irregularmente, situação detalhada no capítulo anterior. 

A seguir, apontaremos de forma específica para a situação das ocupações 

irregulares no município de Londrina. Também descreveremos sobre a ocupação 

Nossa Senhora Aparecida, escolhida para demostrar esta realidade na cidade. 
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4 LONDRINA E A OCUPAÇÃO “NOSSA SENHORA APARECIDA” 

 

Neste capítulo abordaremos a situação do município de Londrina e as 

ocupações irregulares. Apontaremos o desenvolvimento da cidade e a criação das 

primeiras ocupações até a atualidade. Escolhemos a ocupação Nossa Senhora 

Aparecida para retratar a exclusão urbana, por se tratar de uma ocupação 

consolidada, cuja permanência dos moradores já ultrapassa quatro (4) anos, e por 

ser a maior ocupação (em número de moradores) em terreno particular no município. 

 

4.1 LONDRINA E AS OCUPAÇÕES IRREGULARES 

 

Londrina é um município brasileiro localizado no norte e interior do Paraná, na 

região sul do Brasil. Conforme estimativa divulgada pelo IBGE em 2018, a cidade 

possui 563.943 mil habitantes, sendo o segundo município mais populoso do estado, 

e o quarto na região Sul, atrás apenas da capital estadual, Curitiba, Porto Alegre e 

Joinville. 

Colonizada por ingleses, a cidade levou o nome de pequena Londres em 

homenagem à capital inglesa, e foi oficialmente fundada em 10 de dezembro de 

1929. Antes da fundação, a cidade teve sua planta pré-estabelecida, e foi planejada 

para apenas 20 mil habitantes. Com o passar dos anos atingiu um crescimento muito 

além do esperado. A importância política e econômica adquirida pela cidade fez com 

que a partir do início da década de 1940, os limites da planta original fossem 

superados com o surgimento de novas casas, maior comércio, e a fundação de 

novas vilas. 

Segundo Fresca (2002), em 1947, o município contava com 3.709 edifícios, 

passando a 6.214 em 1950. Nessa década Londrina apresentou uma representativa 

expansão, e esta não foi resultado direto apenas do café, por ser sua capital 

mundial, mas também se incluíam gêneros alimentícios e matérias-primas diversas, 

e pela pequena produção mercantil que permitiu à cidade sua grande projeção. 

Para autora o problema da habitação irregular em Londrina teve seu 

surgimento na década de 1950 com a Favela do Pito Aceso, localizada na região sul 

da cidade. Segundo o IPPUL (1996), local foi ocupado por 15 famílias em 1953, 

procedentes do Estado de Minas Gerais e do Nordeste brasileiro. Três anos depois, 

surgiu na região leste a Vila do Grilo, ocupada inicialmente por 18 famílias também 
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procedentes do Nordeste do país. Em 1958 e 1959 instalaram-se mais duas 

ocupações irregulares, a Vila Esperança e a Nossa Senhora da Paz - Paranoá, 

sendo ambas ocupadas por famílias advindas da zona rural e da região Norte 

paranaense conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 7 - Ocupações Irregulares de Londrina – 1953-1959 

Ano de ocupação 
Nome da ocupação 

irregular 
Região 

Número de 

pessoas no ano de 

ocupação 

1953 Pito Acesso Sul 90 

1955 Vila do Grilo Leste 108 

1958 Vila Esperança 
 

24 

1959 Nossa Senhora da Paz Oeste 1248 

Fonte: Fresca (2002) 

 

A década de 1960 marca o início de um processo de transformações que 

engloba Londrina e todo o norte do Paraná. Estas transformações ocorreram devido 

a problemas climáticos e econômicos que ocasionaram a política de erradicação da 

cafeicultura, liderada pelo Grupo Executivo de Erradicação do Café – GERCA12. 

Após a diminuição da produção de café e de outros gêneros alimentícios, 

houve a introdução de novas culturas, como a soja e o trigo. E também, através das 

cooperativas, o desenvolvimento de novas formas de comercialização e produção. 

Paralelo a estes fatores, com a inversão da distribuição urbana e rural, houve 

aumento da população urbana. 

A problemática se estendeu aos anos seguintes. Segundo Fresca (2002), a 

partir da década de 1990, a situação se agravou de modo opressor na cidade. A 

crise nacional, iniciada nos anos de 1980, somada às dívidas da COHAB/LD com a 

CEF, provocou a suspensão dos financiamentos concedidos ao sistema habitacional 

local. Esse cenário gerou ocupações de terra urbana, como pode se exemplificar, no 

quadro abaixo, as da cidade de Londrina. 

 

                                                
12 A Companhia de Habitação de Londrina foi fundada em 1965, a partir da recomendação do BNH. A 
COHAB-LD é a responsável por implementar a política de habitação no município. Está vinculada, 
como entidade de administração indireta, à Prefeitura do Município de Londrina. Seu principal objetivo 
é “produzir e traçar diretrizes para uma política de desenvolvimento urbano e social no município” 
(COHAB-LD, 2018, sem paginação). A Companhia foi responsável pela criação de muitos bairros na 
cidade, principalmente na zona norte. 
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Tabela 8 - Ocupações Irregulares de Londrina – 1970-1983 

Ano de ocupação 
Nome da ocupação 

irregular 
Região 

Número de 

pessoas no ano de 

ocupação 

1970 Favela do Jardim Hedy 
 

48 

1970 Vila Marízia I e II Central 69 

1973 Jd. Sergio Antonio Leste 120 

1973 
Luiz Vitorele (Rua Rosa 

Branca) 
Leste 120 

1974 Jd. Nova Conquista Sul 755 

1975 Favela Colosso Oeste 400 

1975 
Fundo de Vale Zircônio 

(Rua Zircônio) 
Leste 145 

1976 Jd. Rosa Branca I Leste 700 

1977 
Jardim Cristal (Loteadora 

Tupi) 
Sul 115 

1978 Jd. Franciscato I Sul 1010 

1978 Jd. Franciscato II Sul 470 

1983 Jd. Rosa Branca II Leste 95 

Fonte: Fresca (2002) 

 

Ainda segundo a autora a partir dos anos de 1990, o número de ocupações 

irregulares em Londrina aumentou, passando de 15 para mais de 50 ocupações por 

toda a cidade, em menos de 10 anos. 

 

Tabela 9 - Ocupações Irregulares de Londrina – 1985-1999 

Ano de ocupação 
Nome da ocupação 

irregular 
Região 

Número de pessoas 

no ano de 

ocupação 

1985-1999 
União da Vitória I, II, III, 

IV 
Sul 9790 

1986 Jd. Santa Mônica Norte 160 

1987 
Jd. Novo Perobal (Área 

Sanepar) 
Sul 130 
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1988 

Fundo de Vale do Jd. 

Paulista (Cantinho do 

Céu) 

Norte 340 

1989 
Fundo da Rua Café 

Arábico 
Norte 190 

1989 Fundo do Alphaville Norte 95 

1989 

Fundo de Vale 

Residencial Santa Mônica 

(Chácara) 

Norte 430 

1990 Cilo 3 Oeste 320 

1991 
Fundo de Vale Alto da 

Boa Vista 
Norte 245 

1992 Vila Ricardo - Escola Leste 105 

1992 Jd. Santa Fé Leste 1780 

1993 Quati Norte 230 

1994 
Área do Centro 

Comunitário Santa Fé 
Leste 100 

1994 
Fundo de Vale Santa Fé 

– Horta 
Leste 455 

1994 
Jd. das Bananeiras 

(Próximo a Vila Ricardo) 
Leste 145 

1995 
Fundo de Vale Conjunto 

José Belinati 
Norte 305 

1995 
Fundo de Vale Novo 

Perobal 
Sul 210 

1995 
Fundo de Vale Favela 

Marízia 
Central 645 

1996 Monte Cristo Leste 2520 

1996 

Fundo da Rua Ana C. 

Piacentini - Conjunto 

Maria Cecília 

Norte 1420 

1996 
Fundo de Vale do Jd. 

Santa Mônica 
Norte 75 

1996 
Fundo de Vale Favela 

Santa Inês 
Leste 215 
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1996 
Fundo de Vale do Jd. das 

Bananeiras 
Leste 65 

1996 Jd. Morar Melhor Sudeste 330 

1996 
Jd. dos Campos (Fundo 

C.H. Aquiles Stenghel) 
Norte 1050 

1996 Jd. João Turquino Oeste 4255 

1997 
Fundo de Vale do Jd. 

Cristal 
Sul 180 

1997 
Fundo de Vale do Jd. 

Franciscato 
Sul 65 

1997 Jd. São Jorge Norte 3740 

1997 Jd. São Marcos Sul 800 

1997 Jd. União da Vitória V Sul 500 

1997 
Jd. Paineiras (Fundo C.H. 

Hilda Mandarino) 
Norte 215 

1997 
Fundo de Vale do Jd. 

Hilda Mandarino 
Norte 190 

1998 Jd. San Rafael (Lixão) Leste 530 

1998 
Lixão Esquina (ao lado da 

Av. Teodoro Victorelli) 
Leste 60 

1998 Jd. União da Vitória VI Sul 1530 

1998 Fundo Jd dos Campos Norte 260 

1998 Jd. Maracanã I e II Oeste 3030 

1998 
Remanescente do C.H. 

Vivi Xavier 
Norte 350 

1998 Jd. Novo Perobal Sul 1230 

1999 
Fundo da Fazenda 

Primavera 
Norte 600 

1999 Jd. Kobayashi Sudeste 155 

1999 Vila Amaral Leste 85 

Fonte: Fresca (2002) 

 

No ano de 2000, mais de 50 mil pessoas viviam nestas áreas, dispersas por 
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toda a cidade. É na porção sudeste de Londrina que se localiza a maior 

concentração dessas ocupações em termos populacionais, como também da 

exclusão social que ocorre na cidade, especialmente, no bairro União da Vitória, fato 

decorrente, principalmente, da topografia acidentada, que desvaloriza localmente os 

terrenos. 

 

Tabela 10 - Ocupações irregulares de Londrina- 2000 

Ano de ocupação 
Nome da ocupação 

irregular 
Região 

Número de pessoas 

no ano de 

ocupação 

2000 Jd. Novo Amparo II Norte 315 

2000 
Fundo de Vale do Jd. 

Sérgio Antonio 
Leste 130 

2000 Fundo do Jd. Marieta Norte 330 

2000 
Fundo do Jd. Rosa 

Branca 
Leste 110 

Fonte: Fresca (2002) 

 

As décadas seguintes apresentaram uma maior expansão físico-territorial e 

populacional, bem como crescimento econômico. Entretanto, é importante salientar, 

que toda a expansão urbana de Londrina foi rápida e dinâmica. Em apenas seis (6) 

décadas, a cidade programada para 20 mil habitantes atingiu mais de 400 mil e, 

atualmente, sua população ultrapassa 500 mil. Isso significa um rápido avanço em 

todos os setores, desde infraestrutura básica, como a vinda de industrias de 

tecnologia de ponta, além de diferenças sociais e ambientais. 

O rápido crescimento populacional das últimas décadas do município não foi 

acompanhado por suficiente investimento e planejamento no processo de 

urbanização. Uma significativa parcela da população de baixa renda distribui-se em 

periferias nas diferentes regiões da cidade. Nesses territórios concentram-se sérios 

problemas de falta de atendimento por infraestrutura urbana, que são compostos 

principalmente por domicílios precários. 

A crescente urbanização do município acompanhada da não produção de 

moradias para todos, tem se tornado um dos principais fatores para as ocupações. 

Estas são formas espaciais produzidas pela ilegalidade da ocupação do solo urbano 

o que produz uma enorme população que não pode participar do mercado 
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residencial formal. 

Para Maricato (1999, p.14), “O direito a invasão é até admitido, mas não o 

direito a cidade”. A partir dessa lógica a ocupação Nossa senhora Aparecida foi 

sendo produzida e modelada. 

A partir dos anos 2000, novas ocupações de terra ocorreram na cidade de 

Londrina, como mostra a tabela abaixo. Dentre elas destacamos a ocupação do 

Residencial Flores do Campo13, em 2016, e a ocupação Nossa Senhora Aparecida 

em 2014. 

 

Tabela 11 - Ocupações irregulares de Londrina- 2001-2016 

Ano de ocupação Nome da ocupação irregular Região 

Número de 

famílias em 

2017 

2001 Vila Feliz (Fundo de Vale Abussafe) Sul 56 

2002 F.V. do Marieta Norte 95 

2007 Morro do Carrapato Leste 16 

2008 Jardim Shekinah Norte 112 

2012 
Fundo de Vale Jardim Nova 

Olinda/Barcelona 
Norte 

12 

2012  Jd. Nova Olinda - Praça Ana Melluns  Norte 15 

2014 F.V. Córrego sem Dúvidas (Ana Caputo) Norte 200 

2014 Bom Jesus/ Nª Srª Aparecida Norte 614 

2014 Jd. São Marcos Sul 26 

2014 Rua Sudão Norte 4 

2015 Fundo de Vale Abussafe Leste 14 

2015 F. V. Vista Bela Norte 1 

2015 Área Remanescente-praça II Jd. Primavera Norte 127 

                                                
13 O Residencial Flores do Campo foi ocupado em outubro de 2016, trata-se de um 
empreendimento do PMCMV cujas obras haviam sido paralisadas. No levantamento 
realizado pela COHAB/LD em 2017, foram identificadas 401 famílias. O local aguarda 
reintegração de posse, e a finalização das obras para posterior sorteio das unidades entre 
os moradores da cidade. Por mais que a reintegração de posse já tenha sido agendada e 
reagendada, ela nunca ocorreu de fato. Algumas famílias saíram do local por 
consentimento, e outras permanecem morando nas obras inacabadas daquele 
empreendimento. Destacamos que o Flores do Campo é o único empreendimento previsto 
para Londrina pelo PMCMV para atender às famílias com faixa de renda até R$ 1.800,00, e 
conta com 1.218 unidade, entre apartamentos, casas e sobrados (COHAB-LD, 2018). 
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2016 Cancun-Praça 13 de Maio Norte 7 

2016 Novo Amparo Norte 36 

2016 Residencial Flores do Campo Norte 401 

2016 Fundo de Vale Córrego Carambeí Leste 5 

2016 Fundo de Vale Res. Maravilha Sul 32 

2016 Fundo de Vale Nova Esperança Sul 15 

Fonte: COHAB-LD (2018) 

 

Das 68 ocupações na cidade (2017), apenas 12 estão em estudo para 

regularização na COHAB-LD, as demais permanecem na situação de irregularidade, 

até que novos estudos sejam realizados ou novas ações sejam tomadas. A grande 

maioria das ocupações possui data de criação registrada na COHAB-LD, contudo, 

nos últimos anos o processo tem ocorrido de modo tão rápido a Companhia em 

procurado mapear as ocupações recentes. 

Vale ressaltar aqui que a Constituição de 1988 em seus artigos 182 e 183, 

que tratam da política urbana, estabelece como dever do Estado, nas esferas 

Federal, Estadual e Municipal: 

 

Art. 23, IX - Promover programas de construção de moradias e 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 
Art. 2, III - O dever de construir moradias certamente decorre do fato 
do Estado brasileiro, ser o responsável pela “dignidade da pessoa 
humana”. 
Art. 3, I e III - Construir uma sociedade justa e solidária”; de 
“erradicar a pobreza”; e de “promover o bem de todos”. 

 

O artigo 183 autoriza o usucapião urbano para o morador que ocupar uma 

área urbana de até 250 metros quadrados por cinco anos ininterruptamente para a 

sua moradia ou de sua família, exceto proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 

Como vimos, as ocupações irregulares são expressivas na cidade de 

Londrina, e quase sempre estiveram presentes. Cada ocupação possui 

particularidades, mas a moradia irregular está sempre marcada por vulnerabilidades 

sociais e exclusão, como veremos a seguir a partir da Ocupação Nossa Senhora 

Aparecida. 
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4.2 O RETRATO DA EXCLUSÃO URBANA: OCUPAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA 

 

Com o processo de exclusão social, muitas pessoas são forçadas a morar em 

ocupações, e além de enfrentarem problemas de ordem habitacional, sofrem com a 

violência, que muitas vezes se torna constante nesses locais, sofrem com o 

preconceito por morarem em áreas irregulares, sofrem com a insegurança, e com a 

falta de infraestrutura (MELCHIOR; ASSARI, 2000). É o que demonstraremos a 

partir da ocupação Nossa Senhora Aparecida que se localiza na Região Norte do 

município Londrina. 

Vale destacar que a Região Norte de Londrina a partir da década de 70/80 foi 

direcionada para acolher a população que chegava à cidade, sendo estas 

contempladas por programas habitacionais, financiados pelo antigo BNH14, com o 

intuito de amenizar o problema habitacional de grande parcela da população urbana 

de baixa renda. 

 

Após a construção dos conjuntos habitacionais e a dotação de 
infraestrutura o solo urbano na zona norte foi fortemente valorizado e 
esta porção da cidade passou a ser alvo dos investimentos de capital 
privado em loteamentos e atividades industriais, comerciais e 
prestadoras de serviços. Nos dias atuais, a zona norte concentra um 
forte mercado consumidor de diferentes níveis socioeconômicos. 
(BEIDACK, 2011, p. 140). 

 

Essa região não é somente ocupada pelos que habitam os conjuntos 

populares, mas também por ocupações irregulares, conforme destaca a reportagem 

no Jornal Folha de Londrina do dia 30 de janeiro de 2014 com o título: “Invasores 

ocupam terceiro terreno em 20 dias”. 

 

A Prefeitura de Londrina registrou ontem a terceira invasão de 
terreno na cidade de Londrina nos últimos 20 dias. Todos os casos 
ocorreram na Zona Norte. A ocupação de um terreno ao lado do São 
Jorge que atualmente abriga 300 famílias, serviu de estopim para o 
surgimento de mais duas áreas de moradias improvisadas todas na 
Região Norte. (FELIZARDO, 2014, p. 6). 

 

Observamos que as ocupações ocorrem em todas as regiões de Londrina, 

mas a Região Norte é a que mais abriga em números de ocupações. 

                                                
14 BNH – Banco Nacional de Habitação – criado em agosto de 1964, e extinto em 1986. 
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Frazão (2014, p. 7) destaca em outra reportagem no Jornal de Londrina 

“Assentamento renasce com 234 barracos: 

 

O extremo norte de Londrina voltou a exibir a marca da pobreza com 
234 barracos de plástico, madeira e materiais improvisados. A 
ocupação da área, onde ficava o extinto Assentamento Nossa 
Senhora Aparecida é a primeira e maior área registrada na cidade 
neste ano. 

 

A ocupação que a matéria faz referência é justamente a de objeto do nosso 

estudo, a Ocupação Nossa Senhora Aparecida. Localizada na Região Norte do 

município Londrina, mais precisamente na divisa com o Jardim São Jorge e às 

margens da Rua Antônio Marcelino de Oliveira. O terreno não é público, como em 

outras ocupações da cidade, mas, refere-se a um terreno particular. A figura 4 

localiza a ocupação na cidade, esta ilustração traz uma das denominações da 

ocupação “Aparecidinha”, como explicaremos a seguir. 
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Figura 4 - Mapa da ocupação Nossa Senhora Aparecida 

Fonte: Zanon (2018) 
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Em 2009, a COHAB-LD identificou neste mesmo local 205 famílias 

moradoras. Estas famílias foram removidas para o Jardim Horizonte II em 2012 por 

meio do Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 

Precários – Projeto FNHIS 2009. 

 

Entre 2000 a 20012 dezenas de famílias viveram no Assentamento 
Nossa Senhora Aparecida, até o projeto de remoção por projetos de 
habitação popular da Prefeitura. Agora tudo volta a ser como era 
antes, diariamente mais casebres nascem, assim como as fossas 
cavadas em lotes demarcados pelos ocupantes. (FRAZÃO, 2014, p. 
7). 

 

Após a remoção das famílias para o Jardim Horizonte II pelo Projeto FNIS-

2009, a área permaneceu desocupada até 2014. O proprietário do terreno não teve 

iniciativas de preservação, ou de cumprimento da função social da terra, não se 

utilizando dela para nenhum fim útil. 

Passados dois anos sem destino para o terreno, famílias oriundas 

principalmente daquela região decidem ocupar novamente o terreno, e abrigar seus 

familiares. 

 

Por volta das 16h de ontem (28.01.2014), quando fazia muito calor, a 
agua usada pelas famílias vinha de uma mangueira que passava 
perto das fossas. “Água é assim” disse Tonico sem querer dar o 
sobrenome enquanto apanhava um pouco do liquido com a mão, de 
um reservatório improvisado, para se refrescar. Sem sanitário, sem 
banheiro é qualquer lugar. (FRAZÃO, 2014, p. 7). 

 

Além dos moradores da Região Norte que ocuparam o local, informou que a 

notícia se espalhou e até moradores de outras cidades migraram e decidiram se 

juntar à ocupação. 

A reportagem continua averiguando os motivos da ocupação diante de um 

cenário tão difícil, segundo o repórter. 

 

Deitados no chão em meio a fumaça das queimadas para abrir o 
terreno Nataly 1 ano e Jamir 4 meses, dormiam sem se dar conta do 
caos em volta, são netos de D. Neuza, 38 anos, cujo marido faleceu 
de câncer. (FRAZÃO, 2014, p. 7). 

 

No depoimento, a moradora diz que não consegue mais pagar o aluguel, pois 

encontrava-se desempregada e precisava de um lugar para abrigar a família. 
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Segundo ela, a moradia “deveria ser um direito mínimo”. Nesta fala percebemos o 

quanto o aluguel na atualidade se constitui uma das principais modalidades da 

habitação, porém não alcança as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade 

como destaca essa reportagem. A renda é um dos fatores que exclui as 

possibilidades de acesso a uma moradia digna. 

 

Figura 5 - Início da ocupação - 2014 

Fonte: Jornal de Londrina (2014) 

 

Outro depoimento que destaca a reportagem se relaciona as crianças como o 

depoimento anterior. 

 

Ao ouvir a avó, a neta de 7 anos, cujos olhos estavam irritados pela 
fumaça, não se conteve e disse: “Não queria estar aqui, queria estar 
brincando na rua como era antes”. (FRAZÃO, 2014, p. 7). 

 

Percebemos aqui o quanto as crianças sofrem por ter que abandonar o local 

de suas moradias, as quais criaram vínculos. Nesse momento, que a família decide 

se mudar, traz sofrimento e angústia a essas crianças e principalmente a perda de 

vínculos estabelecidos anteriormente. 

Outro importante depoimento da reportagem para entendermos as razões que 

levam as pessoas a tomarem a decisão de se submeter a essas situações difíceis, 

refere-se a um jovem de 21 anos, desempregado na época da ocupação, trabalhava 

como lixeiro da coleta municipal e foi dispensado do serviço. 

 

Não tenho como alugar uma casa, comprar nem pensar. Como um 
estádio de milhões só para jogar bola na copa do mundo sai tão 
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rápido? E casa para quem precisa não? Alguém tem que nos falar. 
(FRAZÃO, 2014, p. 7). 

 

Indignado com a situação daquelas famílias esse morador questiona o poder 

público, solicitando uma resposta quanto a permanência deles ali, em um lugar que 

não traz dignidade. 

A reportagem no mesmo texto destaca a resposta do poder público na época, 

o representante da COHAB-LD respondeu a esta indagação: “Não vamos tomar 

providencias alguma, o terreno é particular, pelo que sabemos, os proprietários vão 

pedir a reintegração e posse”. 

Na época da reportagem o representante da COHAB-LD não revelou o nome 

do dono da propriedade, limitou-se a informar que o local pertence a “uma família 

tradicional de Londrina”, como se essa informação estivesse dizendo não podemos 

fazer nada, pois a propriedade privada é inviolável, mesmo que ela não cumpra sua 

função social. Quem irá olhar por esse povo? Se o poder público é que tem essa 

responsabilidade. 

Conforme já salientamos, é dever do Estado prover programas de construção 

de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 

Documentos como a CF de 1988, a declaração Universal dos Direitos Humanos, o 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, e outros 

documentos oficiais, afirmam esta responsabilidade. 

Maricato (2003, p.157) afirma, “É notável a tolerância que o Estado brasileiro 

tem manifestado em relação às ocupações ilegais de terra urbana”. O 

descompromisso em garantir este direito social, deixa indignada a população de 

baixa renda que sem alternativa permanece morando em situação sub-humana. 

A fala do responsável pela COHAB-LD na época retrata justamente isso, a 

irresponsabilidade do poder público em responder às suas obrigações, e mais, o 

descaso com a vida humana. 

Por ter sido ocupado pela segunda vez nesses últimos anos, o local recebeu 

vários nomes que o identifica. Mas, este fato pode confundir, pois as vezes se ouve 

falar nomes diferentes, mas estes são referentes ao mesmo local. 

A ocupação é mais conhecida como Assentamento Nossa Senhora 

Aparecida, mas também são atribuídos os nomes: Aparecidinha, Bom Jesus, e 

Assentamento São Jorge. Nos primeiros levantamentos realizados pela COHAB-LD, 
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identificou-se que alguns moradores atribuíam a ocupação o nome de Assentamento 

Nossa Senhora Aparecida, ou Aparecidinha, e outros afirmavam se tratar do 

Assentamento São Jorge, fazendo referência com o bairro vizinho. Com o 

crescimento da ocupação, e o aumento do número de famílias moradoras, outro 

nome foi atribuído a ocupação, o de Assentamento Bom Jesus. O nome 

Assentamento Bom Jesus foi declarado principalmente pelos moradores que 

residiam perto das igrejas evangélicas que existem na ocupação (COHAB-LD, 

2018). 

Optamos por utilizar o primeiro nome identificado, pois acreditamos ser o mais 

conhecido para referenciar a ocupação, o de Assentamento Nossa Senhora 

Aparecida. 

O local demonstra o grau de urbanização, pois além das casas, possui 11 

estabelecimentos comerciais, vários deles localizados na rua principal que faz divisa 

com o bairro, entre eles borracharias, padarias, mercearias e mercados. Também 

existem quatro igrejas evangélicas em funcionamento e outras três em construção 

(COHAB-LD, 2017). 

 

Figura 6 - Comércio na Avenida Principal 

Fonte: COHAB-LD (2018) 

 

O local conta com dois projetos sociais desenvolvidos por voluntários das 

igrejas evangélicas, onde servem refeições e disponibilizam algumas atividades 
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como leitura bíblica, aula de violão e atividades relacionadas a higiene pessoal como 

identificação de “piolhos”. 

Outra situação muito presente neste local é a presença do tráfico de drogas 

na ocupação desde seu início, por mais ocorra de uma forma sutil para não haver 

exposição, as regras e limites são estabelecidos por “lideranças” que se impõe pelo 

poder da coerção. 

Felix (2002, p. 120) diz que: 

 

O caráter crescente da delinquência, especialmente no cenário 
urbano das grandes cidades, vem sendo associado ao nível de 
concentração e às características populacionais (os valores 
demográficos), e tem gerado importantes reflexões sobre a 
organização espacial e a reordenação territorial. 

 

O aumento do tráfico de droga, bem como a criminalidade de forma geral no 

munícipio, não deve ser creditado a população de baixa renda que vive nesses 

locais, mas, segundo a autora, à uma série de fatores sociais e geográficos, e em 

grande parte é resultado da inanição do Poder Público em procurar resolver ou 

amenizar estes problemas: 

 

de um modo geral e sob a ótica de segregações, a análise das 
hipóteses nos permite afirmar que, mesmo de forma implícita, 
Criminalidade e Exclusão são conceitos apresentados na literatura 
como extremamente associados e até com uma relação de causa-
efeito. Os traços que definem ambas, normalmente, nada mais são 
que sintomas externos e visíveis de um processo histórico, que exclui 
vastos setores da população do aparato produtivo e de outros 
segmentos dos setores dominantes. Define-se como desviante e/ou 
delinquente o desempregado, o subempregado, o pobre e miserável, 
o negro, o habitante da favela e do cortiço, o que não tem residência 
fixa, o que não possui documento ou, mais especificamente, uma 
carteira de trabalho assinada, etc. (FELIX, 2002, p. 121). 

 

Embora este seja outro tema que redundaria na construção de outro trabalho 

acadêmico, queremos sinalizar aqui a situação que descrevemos acima, que a 

presença do tráfico de drogas traz impactos significativos para essa população 

principalmente as crianças e adolescentes que são em grande maioria, dados que 

demonstraremos no próximo item deste trabalho. 

Outros importantes fatores foram relatados pelas famílias. Algumas 

declararam pagar taxas para ter acesso a água e energia elétrica, outras afirmaram 
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que já precisaram pagar a uma liderança para obterem cadastro junto a COHAB, 

ação esta não possível, pois o cadastramento junto a Companhia é realizado apenas 

pelo titular, sendo pessoal e intransferível (COHAB-LD, 2018). 

Estes exemplos demonstram aspectos de impactos a que essas famílias 

estão submetidas por morar em uma ocupação irregular. Este acima relatado está 

relacionado, ao abuso a que estas famílias estão submetidas ligadas a pagamento 

de “pedágio” para permanecer no local e principalmente para ter água e luz que são 

essenciais à vida humana. 

Quando identificamos a construção das casas, outros fatores se vislumbram 

no impacto das condições de vida as quais estão submetidas essas famílias. As 

casas são de madeira, latas, papelão, sem nenhuma infraestrutura adequada, 

relacionadas ao esgotamento sanitário e asfaltamento das ruas que compõe a 

ocupação, identificadas nas figuras abaixo relacionadas. 

 

Figura 7 - Barracos na época da ocupação – 2014 

Fonte: COHAB-LD (2018) 
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Figura 8 - Barracos em 2017 

Fonte: COHAB-LD (2018) 

 

A seguir apresentaremos o perfil sócio econômico dessas famílias conforme 

levantamento realizado pela COHAB-LD no ano de 2017, fazendo parte da equipe 

integrante como estagiária de Serviço Social. 

 

4.3 O PERFIL SÓCIO ECONÔMICO DOS MORADORES 

 

No ano de 2014, início dessa ocupação, a COHAB-LD realizou atendimento 

às famílias, com o objetivo de identificar e levantar real situação da ocupação. Na 

ocasião foram identificadas 248 famílias residindo no local. Além de proceder à 

identificação dos ocupantes, a equipe também realizou o trabalho de sinalização dos 
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barracos, dessa forma, estimou a existência de 240 barracos construídos ou em 

processo de construção. 

Já em 2017, através de outro levantamento para atualização dos dados dessa 

ocupação foram identificadas, 614 demarcações de lotes/edificações, dados esses 

confirmados abaixo. 

 

Gráfico 5 - Evolução da ocupação 

Fonte: COHAB-LD (2018) 

 

Percebe-se uma a significativa evolução da quantidade de famílias moradoras 

identificadas nos levantamentos realizados, este número quase triplicou. Afirmamos 

o quadro desolador pelo qual passam essas famílias sem perspectivas concretas de 

ter o seu direito à moradia resguardado pela Constituição Brasileira. Com o 

agravamento da situação pela qual passa o país, de ordem econômica, moral, 

ideológica, as chances para essas famílias são mínimas de terem solução para esse 

grave problema a qual enfrentam. Se considerarmos que o atual governo eleito 

(2019-2023) traz a proteção da propriedade privada, a possibilidade de 

regularização e sucesso para essas famílias é ínfima, para não dizer descartada, 

pois essa é uma ocupação em terreno privado particular. 

Mas, de acordo com a legislação, existe a possibilidade através dos 

instrumentos do Estatuto da Cidade “usucapião coletivo” embora pelas informações 

que obtivemos, exista uma ação em tramite na justiça por parte dos proprietários 

desses terrenos solicitando a posse. Não obtivemos mais detalhes sobre essa ação, 
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mas sabemos que em janeiro de 2019 estará completando 5 anos de ocupação, o 

que aponta para a possibilidade da aplicação do usucapião coletivo. 

Através do levantamento realizado pela COHAB-LD em 2017, das 614 

famílias residentes na ocupação foram entrevistadas 461, ou seja, foram ouvidas 

75% dos moradores, o que retrataremos a seguir. 

Das 461 famílias, identificamos na questão de gênero 66,8% (308) de 

pessoas que se declararam ser do sexo feminino. Este é um importante indicador 

que nos dá uma direção para pensarmos a questão do responsável familiar. Temos 

aqui a maioria absoluta de mulheres chefes de família, ou seja, famílias 

monoparentais em que as mulheres são responsáveis pela família, conforme 

demonstra gráfico abaixo. 

 

Gráfico 6 - Questão de Gênero do responsável pela família 

Fonte: COHAB-LD (2018) 

 

Se analisarmos os programas habitacionais de interesse social, mais 

especificamente o PMCMV, identificou que um dos critérios para o acesso são 

mulheres chefes de família, com filhos menores, em situação de vulnerabilidade 

social. Mas, o fato de ser critério não significa prioridade ao atendimento 

habitacional, uma vez que o programa estabelece critérios apenas para que as 

famílias possam participar de sorteios. 

Essas famílias em situação de vulnerabilidade, identificada através das 

condições de moradia e de vida, deveriam ser prioridade no atendimento a esses 

programas. Mas, percebemos que o atual modelo de programa habitacional não 
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alcança a totalidade das demandas, e sim uma parcela da população. Os critérios 

são exclusivos ao invés de serem inclusivos. Isso reflete, por exemplo, na 

quantidade de famílias aguardando atendimento habitacional na COHAB-LD, 51.181 

mil famílias. A demanda habitacional do município é drasticamente maior do que a 

quantidade de moradias ofertadas pelo programa. 

Quando analisamos a idade desses responsáveis 28% (130) se enquadra na 

faixa etária até 24 anos, destacando aqui a idade jovem desses responsáveis. A 

seguir 21% (98) na faixa de 25 a 34 anos, podendo ainda considerar uma faixa de 

jovens adultos. Se somarmos as duas primeiras faixas identificadas neste 

levantamento, veremos que metade desses responsáveis familiares são jovens. 

A seguir, a faixa de 35 a 44 e de 45 a 59 anos, somam ambas 

aproximadamente 20% do total de moradores. Sendo se 35 a 44, 93 moradores, e 

de 45 a 59, 94 moradores responsáveis. O restante, ou seja, 10% representam a 

faixa etária dos pertencentes a terceira idade, sendo estes 46 responsáveis, o que 

também gera preocupações, pois temos um público da terceira idade sendo 

responsáveis na maioria das vezes por famílias compostas por crianças e 

adolescentes sem a figura dos pais. 

 

Gráfico 7 - Faixa Etária dos responsáveis pela família 

Fonte: COHAB-LD (2018) 

 

Ainda de acordo com o levantamento, o total de moradores dessa ocupação 

gira em torno de 1.291 pessoas. Desse universo 26,1% são crianças com idade de 0 
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a 10 anos, somados a 6,9% que se encontram na faixa etária de 11 a 14 anos. Já os 

adolescentes de 15 a 17 anos, que são o público mais vulnerável para ao tráfico de 

drogas, embora os da faixa etária anterior também o são, representam 5,4%, sendo 

70 adolescentes. Se somarmos as crianças e adolescentes desse local, veremos 

que eles representam 39% do universo, o que nos faz refletir sobre as condições e 

vulnerabilidades a quais estão expostas. 

Quanto a idade da composição familiar, a faixa etária maior desse 

levantamento, está entre adultos de 25 a 59 anos, estes representam 37% (479). Os 

jovens de 18 a 24 anos são 19,4% (250). Essas duas faixas representam o maior 

número de pessoas adultas em idade produtiva, buscando no mercado de trabalho 

suas oportunidades. Os impactos no trabalho e na renda dessa população serão 

apresentados a seguir. 

O restante do grupo familiar são os que pertencem a terceira idade com mais 

de 60 anos, estes são 5% (66). Se somarmos os chefes de família pertencentes a 

essa faixa etária mais os integrantes do grupo familiar com a mesma idade, teremos 

um número alto de idosos moradores dessa ocupação. No total foram identificadas 

112 pessoas com 60 anos ou mais. Este fato nos alerta para as implicações das 

condições de moradia e de vida desses idosos, sendo essas relacionadas a própria 

moradia, alimentação, saúde e outros determinantes que impõe essa idade. 

 

Gráfico 8 - Faixa Etária dos componentes das famílias 

Fonte: COHAB-LD (2018) 
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Quando relacionamos a dimensão cultural, aqui entendida como escolaridade, 

identificamos nos responsáveis familiares que a concentração está no ensino 

fundamental incompleto, sendo esses 285 o que equivale a 61,8% do universo 

desse levantamento. Os que representam o grupo da modalidade de ensino 

fundamental completo representam apenas 6% (27) desse levantamento. A seguir 

estão 14,5% (67) que possuem o ensino médio incompleto, seguido de 8% (37) os 

que concluíram essa modalidade de ensino. Vale ressaltar que 1,3% desse público 

estão cursando essa modalidade de ensino. Duas pessoas estão frequentando o 

ensino superior, e outra pessoa concluiu. Apenas uma pessoa possui o ensino 

superior completo. O número de analfabetos/não escolarizados corresponde a 5,2%, 

sendo 24 pessoas do de responsáveis familiares. Este índice mostra que o 

percentual de responsáveis familiares desta ocupação é maior (proporcionalmente) 

do que a porcentagem identificada em todo o município de Londrina. Na cidade a 

taxa de analfabetismo, conforme o último censo de 2010, é de 4,5%15. 

 

Gráfico 9 - Dimensão cultural: Escolaridade dos responsáveis 

Fonte: COHAB-LD (2018) 

 

Os números revelam que apesar de ser uma população jovem, a maioria não 

                                                
15 IPARDES (2018). 
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deu continuidade ao processo de escolarização. Fato este que impacta diretamente 

e significativamente nas condições de trabalho e renda dessas famílias. 

Assim como os responsáveis familiares, a população geral que reside na 

ocupação Nossa Senhora Aparecida, possui pouco nível de escolaridade. A maioria 

não concluiu o Ensino Fundamental, sendo esses 39,7% (512), enquanto apenas 

3,1% (40) concluíram o Ensino Fundamental Completo. Os que estão cursando o 

Ensino Fundamental são os que estão em idade escolar, correspondendo a 16% 

(206). Quanto ao Ensino Médio apenas 5,6% (72) concluíram essa etapa, 2% (28) 

estão cursando e 7,8% (101) não concluíram. Foram identificados 03 moradores que 

possuem Ensino Superior completo, 04 estão cursando e 02 não concluíram o nível 

superior. 

Em relação as crianças 13,2% (170) não são escolarizados, este grupo estão 

fora da idade para inserção obrigatória no meio escolar. Identificamos no 

levantamento que apenas 6% das crianças (77), estão nos Centros de Educação 

Infantil, o que nos mostra um número pequeno de crianças que estão protegidas por 

essa importante política pública. Ressaltamos aqui a reportagem das crianças que 

apresentamos acima, demonstrando como elas são impactadas com as condições 

de vida e moradia a quais estão submetidas. 

Os não escolarizados, ou seja, os analfabetos na composição familiar 

representam 3,5%, tendência um pouco menor que no grupo dos chefes de família, 

o restante não informou esse quesito. 
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Gráfico 10 - Dimensão cultural: Escolaridade dos componentes familiares 

Fonte: COHAB-LD (2018) 

 

A escolaridade está diretamente ligada a situação de ocupação e de renda 

das pessoas que estão em idade produtiva. Os dados indicam que 48,8% (225) dos 

chefes de família da ocupação estão desempregados, o que mostra outra questão 

grave relacionada a renda dessas famílias, indicando a não condição de participar 

do mercado formal da aquisição da casa própria. Dados como esses revelam o 

quanto o estado deve promover programas de habitação de interesse social 

propiciando o acesso moradia. 

Os que estão inseridos no mercado de trabalho informal representam 31,5% 

(145). Muitas vezes, esses trabalhos informais são esporádicos e não cabem 

registros formais, como é o caso das diaristas, e aqueles que fazem pequenos bicos, 

dentre outros. Um número pequeno de responsáveis familiares está inserido no 

mercado formal de trabalho representando esse grupo 9,3% (43). Destacamos aqui 

a alta taxa de desemprego pelo qual passa o país, e as chances de inserção no 

mercado formal de trabalho se tornam mais difíceis para essa população. Os 

restantes são aposentados e/ou pensionistas 6,9% (32), beneficiários do BPC 3% 

(11), e estudantes com trabalho formal, informal ou bolsistas, que juntos somam 
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2,6%. 

 

Gráfico 11 - Situação de emprego do Responsável Familiar 

Fonte: COHAB-LD (2018) 

 

O número de desempregados e trabalhadores informais, também tem reflexo 

na renda dos responsáveis familiares. O mercado de trabalho tem buscado por 

qualificação, e esses trabalhadores são excluídos devido à baixa escolaridade e 

qualificação profissional. Estes são fatores que comprometem significativamente o 

acesso a renda, como vemos no gráfico 12 abaixo. 
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Gráfico 12 - Renda dos responsáveis Familiares 

Fonte: COHAB-LD (2018) 

 

Muitos são os responsáveis familiares que declararam não ter renda 49,2% 

(226) do total. Este dado vai de encontro com a inserção no trabalho como citamos 

acima, e a consequência do não trabalho e da ausência de renda ocasiona uma 

população extremamente pobre e vulnerável na ocupação. O levantamento não 

procurou identificar quantas dessas famílias estão inseridos no Programa de 

Trasferência de Renda – Bolsa Família – do município. 

Os responsáveis que se enquadram na renda de 1 a 2 salários mínimos são 

31,5% (145), enquanto que 10,2% (47) estão na faixa de renda de ½ a 1 salário 

mínimo, enquanto 5,2% (24) se declaram estar na renda entre ¼ a ½ salário mínimo. 

Os que declararam estar na renda de até ¼ do salário mínimo representam 1,3% (6). 

Apenas um responsável declarou estar na faixa de renda acima de 3 salários 

mínimos. 

Ao observar as informações referentes ao trabalho e a renda na composição 

familiar dos moradores, se constata pouca diferença da condição específica dos 

responsáveis familiares. A maior porcentagem de todos os moradores ainda está 

relacionada ao desemprego, 366 pessoas estão desempregadas ou não trabalham, 

sendo 28,4%, seguidos pelo trabalho informal que atinge 20,4% (263). Novamente 

salientamos que a baixa escolaridade está relacionada com estes números. Apenas 
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7,0% (90) estão vinculados ao mercado de trabalho formal. 

Identificamos nesse segmento os que se declaram estudantes e/ou bolsistas 

representando 23,8% (307), em sua maioria adolescentes e jovens que estão em 

programas para esse segmento. Apenas 4,0% (52) do grupo familiar são 

aposentados ou pensionistas e 1,0% (13) não informaram sua ocupação. 

 

Gráfico 13 - Situação de Trabalho do Grupo Familiar 

Fonte: COHAB-LD (2018) 

 

Na renda total do grupo familiar, a maioria das famílias possui renda total de 1 

a 2 salários mínimos, 43,8%, correspondendo a 202 famílias. Um grande montante 

também não possui nenhuma renda, sendo 24,5% (113) e 13,4% (62) dessas 

famílias obtêm renda mensal de ½ a 1 salário mínimo. O número de famílias que 

recebem a média de 2 a 3 salários mínimos mensais é de 8,7% (40). Outras 27 

famílias, sendo 5,9% recebem de ¼ a ½ salário mínimo. E 0,9%, (4), sobrevivem 

com até ¼ de salário mínimo. 13 famílias declararam receber acima de 3 salários 

mínimos, sendo elas responsáveis por 2,8% do universo da pesquisa. 
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Gráfico 14 - Renda familiar total 

Fonte: COHAB-LD (2018) 

 

O perfil dos moradores da ocupação Nossa Senhora Aparecida revela, em 

síntese, uma população jovem, em que a maioria de seus moradores não está 

inserida no mercado de trabalho formal devido justamente ao baixo nível de 

escolaridade e qualificação. Estes fatores impactam diretamente na renda desta 

população, que se concentra de 1 a 2 salários mínimos. 

Considerando as necessidades básicas de subsistência, e que normalmente 

uma família é composta por mais pessoas, é improvável que o valor declarado por 

elas atenda a todas as necessidades humanas. Estes são pontos essenciais para 

entendermos que essas famílias dificilmente terão acesso à moradia por via de 

mercado. E como o descaso governamental com a falta de moradias é constante, e 

não há grandes expectativas para programas habitacionais de interesse social na 

cidade de Londrina, as ocupações irregulares acabam sendo uma alternativa, em 

virtude do agravamento da falta de moradia. 
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4.4 EQUIPAMENTOS SOCIAIS E PÚBLICOS PRESENTES NO ENTORNO DA OCUPAÇÃO 

 

As possiblidades de interações sociais dos equipamentos urbanos são 

fundamentais para qualificar bairros ou regiões das cidades. Para Moraes et al. 

(2008, p. 504): 

 

os equipamentos urbanos comunitários são os componentes físicos 
básicos de infraestrutura urbana de uma cidade ou bairro, sendo a 
existência desses um fator determinante de bem-estar social e de 
apoio ao desenvolvimento econômico, além da potencialidade de 
ordenação territorial e de estruturação dos aglomerados humanos. 

 

A Lei Federal n. 6.766, de 1979, no art. 4º parág. 2º, dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano, traz a definição para equipamentos urbanos 

comunitários, “Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, 

cultura, saúde, lazer e similares”. A NBR 9284 (1986, p. 1) conceitua-os como: 

 

Todos os bens públicos ou privados, de utilidade pública, destinados 
à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, 
implantados mediante autorização do poder público em espaços 
públicos ou privados. 

 

A NBR 9284 (1986), além de definir os equipamentos urbanos comunitários, 

classifica-os em: circulação e transporte, cultura e religião, esporte e lazer, 

infraestrutura, sistema de comunicação, sistema de energia, sistema de iluminação 

pública, sistema de saneamento, planejamento de equipamentos urbanos 

comunitários de educação, segurança pública e proteção, abastecimento, 

administração pública, assistência social, educação e saúde. 

Destacamos aqui dois itens estabelecidos pelo Comitê das Nações Unidas de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais quando emitiu o Comentário Geral N.º 4616, 

                                                
16 Em 1991 o Comitê das Nações Unidas de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais emitiu 
o Comentário Geral N.º 46 contempla os seguintes elementos relacionados a moradia digna: 
a) Segurança Jurídica da Posse: todas as pessoas devem possuir um grau de segurança da 
posse que lhes garanta a proteção legal contra despejos forçados, expropriação, 
deslocamentos, e outros tipos de ameaças; b) Disponibilidade de Serviços e Infra-estrutura: 
acesso ao fornecimento de água potável, fornecimento de energia, serviços de saneamento 
e tratamento de resíduos, transporte, iluminação pública; c) Custo de Moradia Acessível: 
adoção de medidas para garantir a proporcionalidade entre os gastos com habitação e a 
renda das pessoas, criação de subsídios e financiamentos para os grupos sociais de baixa 
renda, proteção dos inquilinos contra aumentos abusivos de aluguel; d) Habitabilidade: a 
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esse trata da interpretação do direito à moradia digna ou adequada aquela que 

contempla os seguintes elementos: 

b) Disponibilidade de Serviços e Infraestrutura: acesso ao fornecimento de 

água potável, fornecimento de energia, serviços de saneamento e tratamento de 

resíduos, transporte, iluminação pública; 

f) Localização: moradia adequada significa estar localizada em lugares que 

permitam acesso às opções de emprego, transporte público eficiente, serviços de 

saúde, escola, cultura e lazer; 

Neste sentido a Região Norte do município de Londrina é servida de 

equipamentos sociais e públicos dos quais as famílias da ocupação Nossa Senhora 

Aparecida usufruem. Não é a intenção avaliar aqui a qualidade do acesso a essas 

políticas sociais, mas sim de determinar que o local possui uma rede de serviços 

públicos dos quais essa população utiliza.  Isto nos remete a ideia de que, além da 

disponibilidade de terras que se torna fundamental para aqueles que buscam um 

lugar para o abrigo de suas famílias, o entorno com a presença de equipamentos 

sociais e públicos se torna importante para os mesmos. Os dados demonstram que 

as pessoas da ocupação utilizam os Centros de Educação Infantil, bem como as 

Escolas. 

Bem próximo ao local identifica-se a Avenida Saul Elkind que se torna trajeto 

obrigatório para o acesso a ocupação. Essa avenida é servida de supermercados, 

pequenos e grandes comércios de moveis, material de construção, padarias, entre 

outros serviços necessários a população, conforme demonstra a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
moradia deve ser habitável, tendo condições de saúde, física e de salubridade adequadas; 
e) Acessibilidade:constituir políticas públicas habitacionais contemplando os grupos 
vulneráveis, como os portadores de deficiências, os grupos sociais empobrecidos, vítimas 
de desastres naturais ou de violência urbana e conflitos armados; f) Localização: moradia 
adequada significa estar localizada em lugares que permitam acesso às opções de 
emprego, transporte público eficiente, serviços de saúde, escola, cultura e lazer; g) 
Adequação cultural: respeito à produção social do habitat, à diversidade cultural, aos 
padrões habitacionais oriundos dos usos e costumes das comunidades e grupos sociais. 
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Figura 09 - Avenida Saul Elkind 

Fonte: Fantin (2014) 

 

Os moradores da ocupação Nossa Senhora Aparecida, utilizam para 

atendimentos de saúde duas unidades básicas, sendo elas mais próximas, a UBS 

do Chefe Newton/Paraty, e a UBS Padovani. Quando há necessidade de maiores 

especialidades de atendimento os adultos são encaminhados para o Pronto 

Atendimento do Jardim Leonor, e as crianças para o Pronto atendimento Infantil, no 

centro da cidade. 

 

Tabela 12 - Equipamentos de Saúde 

Saúde  Endereço  

UBS Chefe Newton  Rua Café Bourbon, 730 – Jd. Paraty, 

UBS Padovani Rua André Buck, 585 - Jd. Padovani 

Pronto Atendimento Rua Aroeira, 284 – Leonor 

Hospital Dr. Anísio Figueiredo Rua Odilon Braga – Cj S.M.Cesar  

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde (2018) 

 

Dos 1291 moradores da ocupação, o levantamento realizado pela COHAB-LD 

apontou 10,5%, equivalendo a 136 pessoas que apresentam algum problema de 

saúde. Destes 71 fazem tratamento, não sendo divulgado as doenças desses 

moradores. 
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Gráfico 15 - Problemas de Saúde 

Fonte: COHAB-LD (2018) 

 

Quando os moradores ocuparam o local, alegaram que o terreno estava 

tomado pelo mato, com muito lixo e até depósito de água parada, o que demonstra a 

figura abaixo. Essa situação remete as condições de saúde que estão submetidas 

essas famílias, o que se desdobra em consequências graves provocando muitas 

vezes até a perda de algum familiar. Não tivemos oportunidades e acesso a dados 

epidemiológicos que poderiam comprovar esta situação, ficamos mais nos relatos 

que os próprios moradores trouxeram à Seção Social da COHAB-LD nos 

levantamentos, e que por vezes como estagiária ouvi através dos atendimentos. 

 

Figura 10 - Moradores Mostram Lixo e Possível Foco do Mosquito da Dengue 

Fonte: COHAB-LD (2014) 
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Os moradores contam também com o Centro de Referência de Assistência 

Social próximo à ocupação. O CRAS Norte A realiza atendimentos de proteção 

social básica aos moradores da referida ocupação e da população do entorno. 

Também fica próximo o Conselho Tutelar Norte, que realiza atendimentos 

específicos às crianças e adolescentes. 

 

Tabela 13 - Serviço de Assistência Social e Conselho Tutelar 

Serviço Endereço 

CRAS Norte A Rua. Julieta Leite de Carvalho, 65 - Londrina –PR 

Conselho Tutelar Rua dos Pintores, 73 - Newton Guimarães, Londrina – PR 

Fonte: COHAB-LD (2009) 

 

Sobre os serviços de educação infantil presentes no entorno da ocupação, 

existe apenas um Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI, no Residencial 

Vista Bela, onde provavelmente estudam a maior parte das crianças da ocupação. 

Também há alguns centros filantrópicos de educação infantil próximos. 

 

Tabela 14 - Serviços de Educação Infantil 

 
Endereço 

CENTROS 

MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

– CMEI 

CMEI Irmã Maria Nívea - Rua Anníbal Balarotti, 110 - Residencial 

Vista Bela, Londrina - PR, 86081-609 

CENTRO DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

- FILANTRÓPICOS – 

CEI 

CEI Maria Helena de Castro Costa Januário I - Av. Dos Garis, 450, 

Londrina – PR 

CEI Nova Vida - Rua Oraldo Waldemar Sproger, 377, Jd São 

Jorge, Londrina – PR 

Fonte: COHAB-LD (2009) 

 

As escolas municipais mais próximas da ocupação, são a escola municipal 

Atanásio Leonel, localizada no bairro vizinho à ocupação, e a Escola Municipal 

Professor Juliano Stinghen. Ambas atendem crianças do entorno no ensino 

fundamental I. A Escola Municipal Professora Cláudia Rizzi também é próxima à 
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ocupação, e atende também além do ensino fundamental, o ensino infantil. 

 

Tabela 15 - Escolas Municipais 

ESCOLAS 

MUNICIPAIS 

Escola Municipal Atanásio Leonel - Rua Eliza Isabel da Conceição, 148 - 

Jardim Sao Jorge, Londrina - PR 

Escola Municipal Professor Juliano Stinghen - Rua Thomaz Pereira 

Machado, 338 - Cj Parigot de Souza, Londrina – PR 

Escola Municipal Professora Cláudia Rizzi - Av. Saul Elkind, 5311 - Cj 

Vivi Xavier, Londrina – PR 

Fonte: COHAB-LD (2009) 

 

O Colégio Estadual Roseli Piotto Roehrig é a única escola de ensino médio 

que atende a região, o que gera o deslocamento dos estudantes ao Colégio 

Estadual Adélia Dionísio Barbosa, devido à grande demanda por vagas. 

 

Tabela 16 - Colégio Estadual 

COLÉGIO 

ESTADUAL 

Colégio Estadual Professora Roseli Piotto Roehrig - Rua Basílio Zani - 

Cj José Giordano, Londrina – PR 

Colégio Estadual Adélia Dionísio Barbosa - Rua Aurélio Buarque 

de Holanda, 670 - Cj Parigot de Souza, Londrina – PR 

Fonte: COHAB-LD (2009) 

 

A Associação Flavia Cristina, localizada na Av. Saul Elkind, 5000 - Conj. Vivi 

Xavier, Londrina – PR, faz atendimento à crianças e pessoas com deficiência. A 

entidade é filantrópica e localiza-se na avenida que dá acesso à ocupação. 

Como foi citado ao longo deste trabalho, o direito à moradia adequada 

envolve não apenas a moradia, mas o direito a cidade, e aos serviços que compõe 

ela. Para a garantia da qualidade de vida de qualquer morador, é necessário que se 

tenha acesso a todos os equipamentos públicos, e que eles estejam no entorno. 

Como citamos, não é a nossa intenção aqui analisar a qualidade dos serviços 

prestados, mas sim verificar se existem esses serviços e se eles se encontram de 

fácil acesso pela população. 

Ao analisar a Ocupação Nossa Senhora Aparecida, percebemos que devido 
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ao grande desenvolvimento da região norte da cidade, os serviços básicos de 

educação, saúde e assistência estão presentes no seu entorno, mas ainda assim 

não podemos considerar que ela está eliminada do processo de exclusão urbana. A 

exclusão urbana se dá por conta ocultação da realidade vivida por aqueles 

moradores, e pela inexistência de responsabilidade e preocupações com quem vive 

em condições sub-humanas a margem da sociedade. 

Abaixo mapeamento do entorno da ocupação para exemplificar os 

equipamentos sociais e públicos presentes ao redor. 

 

Figura 11 – Mapa dos Equipamentos Sociais do Entorno 

Fonte: a própria autora/2018 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Refletir sobre as ocupações irregulares é necessário, principalmente quando 

as alternativas habitacionais são incorporadas pela lógica de mercado capitalista. 

Por isso se faz necessário abordagens críticas para realidade social para pensar e 

propor esta sociedade. 

A urbanização brasileira iniciada no final do século XX trouxe para a cidade 

algumas mudanças estruturais na economia e também na sociedade. A 

industrialização impulsiona as famílias a migrarem do campo para a cidade com a 

expectativa de progresso, modernização e melhores condições de vida. 

Este intenso êxodo rural ocasionou uma inversão quanto ao lugar de moradia 

da população brasileira. Em 1940, a população rural era em torno de 69%, e em 

sessenta anos esse percentual se inverte, sendo que em 2000 a população urbana 

brasileira chega a 81,2% do total. 

Com o aumento da população e o crescimento das cidades, surgem 

demandas sociais como a moradia, trabalho, educação, saúde, transporte, água e 

energia. A quantidade de famílias morando nas cidades ocasionou um crescimento 

desordenado de problemas sociais, como as habitações situadas em áreas de risco 

e o aumento desordenado das periferias. Isto fez com que a grande massa 

população não tivesse acesso a infraestrutura urbana como transporte, saneamento, 

e o acesso aos serviços de saúde e educação. 

Compreendendo isso, podemos dizer que o processo de urbanização 

brasileira, que ocorreu com deficiente planejamento, foi caótico, e deixou marcas na 

paisagem urbana que são visíveis até os dias de hoje. Umas dessas marcas são 

expressas através da cidade ilegal, as ocupações irregulares. 

As ocupações irregulares são expressões da cidade ilegal. São áreas que 

estão distantes de qualquer semelhança com a cidade formal, são excluídas, sem 

infraestrutura e pouco lembradas pela sociedade. As ocupações irregulares são 

entendidas como áreas urbanas desprovidas, muitas vezes, de água tratada e 

saneamento, em que a maioria dos seus moradores vivem aglomeradas em 

habitações ilegais, precárias e insalubres. 

A expansão urbana refletiu uma organização do espaço que acentua as 

desigualdades econômicas e sociais. Como consequência do processo de 

urbanização, as ocupações surgiram, configurando imensas regiões de pobreza e 
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exclusão social. As famílias moradoras destas áreas são obrigadas pela falta de 

alternativas a residirem de forma precária. Estas famílias normalmente estão 

excluídas do acesso aos direitos, como a moradia, por exemplo, por via de mercado 

interno. 

Em 2006, a ONU estimou que residam em ocupações irregulares/favelas 

aproximadamente 1,4 bilhões de pessoas, até 2020. Até 2018 este número já passa 

dos 900 milhões em todo o mundo. 

A (des)responsabilização do estado com as ocupações irregulares de terras, 

ocorre a medida que não provê acesso à moradia por via de políticas públicas. As 

ocupações são toleradas quanto também, não interferem na obtenção de lucro do 

capital, já que o mercado imobiliário conduz a produção de moradias, e dita os 

locais/terrenos desvalorizados que não servem para eles, sendo muitas vezes estes 

os alvos de ocupação irregulares. 

É visível a exclusão urbana que ocorre aos moradores da cidade ilegal, mas 

não se pode compreender que a ocupação irregular de terras é uma opção, ela é 

uma alternativa devido à falta de opções. O aluguel deixa de ser cogitado pela 

grande maioria da população extremamente pobre e vulnerável do país. Famílias 

decidem ocupar porque não há outras saídas. Se houvessem outras opções, elas 

com certeza não escolheriam viver excluídas e a margem da sociedade. 

Em discordância às ocupações, está o direito à moradia. É previsto na CF e 

em vários outros tratados assinados pelo Brasil, que a moradia é um direito. A 

DUDH assegura que o todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar saúde, alimentação, vestuário, habitação, entre outros. Sendo o direito à 

moradia é uma porta de entrada para a garantia dos outros direitos sociais. 

É clara a incoerência com a realidade. Apesar da garantia do direito à 

moradia adequada, existe uma grande diferença entre existir o direito à moradia e a 

execução do mesmo. Para sanar este direito o Estado Brasileiro tem apresentado, 

ao longo dos anos, poucas alternativas efetivas para resolver o problema 

habitacional e garantir uma qualidade de vida completa aos seus cidadãos. 

A questão habitacional brasileira tem se agravado, os números equivalentes 

ao déficit habitacional demostram esta realidade. Enquanto alternativas eficientes 

não são tomadas pelo Estado para cumprir com o seu dever e garantir o direito à 

moradia, tem crescido a quantidade de famílias que residem em ocupações 

irregulares. 
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O déficit quantitativo e qualitativo são desafios a serem enfrentados, porém de 

maneiras diferentes. As políticas públicas necessárias para supri-los vão muito além 

da construção de casas. São necessárias amplas políticas como a regularização 

fundiária, aplicando os instrumentos previstos no Estatuto das Cidades e no Plano 

Diretor como meios possíveis de garantir o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes. 

No decorrer de sua história, Londrina cresce continuamente juntamente com 

os problemas habitacionais. A cidade apresenta um alto número de ocupações, 

sendo 68 áreas de assentamentos irregulares, em 2017, com 3.860 famílias 

residindo nestes locais, totalizando um número de 10.867 pessoas. Destas 68, 

apenas 12 estão em estudo para regularização fundiária, se tornando um número 

insuficiente para dar conta da demanda apresentada. 

A situação tem se agravado em torno dessas ocupações, pois percebemos 

que a mesma gleba de terras que fora ocupada e desocupada por um programa de 

reurbanização de assentamentos na década de 2000, se torna alvo novamente em 

2014 de um contingente muito maior de famílias nesta ocupação. Isso demonstra a 

falta de programas de habitação de interesse social que comtemple a necessidade 

da população alvo destes. 

Apontamos neste estudo, na Ocupação Nossa Senhora Aparecida, 614 

famílias e aproximadamente 1291 pessoas que sobrevivem, sem nenhuma condição 

e expectativa de melhoria de qualidade de vida. Sobrevivem da maneira como 

podem, sem serem vistas ou reconhecidas como cidadãos de direto principalmente 

quando estamos nos referindo a uma moradia digna. Destacamos aqui fatores 

expressos pelos moradores que declararam pagar taxas para ter acesso a água e 

energia elétrica, sem contar com as ligações clandestinas. 

Outras vulnerabilidades identificadas se somam com as condições de 

desemprego, trabalho informal, baixa escolaridade, quase que nenhuma qualificação 

profissional, portanto baixa renda ou quase nenhuma. Este problema é agravado 

pelo fato do local não possuir rede de esgoto o que obriga seus moradores a abrirem 

fossas em seus quintais e também muitos deles o esgoto a “céu aberto”. Esses e 

outros impactos identificados se tornam significativos na qualidade de vida das 

pessoas moradoras dessa ocupação, o que nos remete a instigar que estamos muito 

longe dessas questões serem minimizadas. E por fim identificamos que o terreno 

está em disputa judicial solicitada pelos proprietários para reintegração e posse, 
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destacando que a qualquer momento podem se deparar com policiais para o 

despejo forçado. 

Por fim, com este trabalho compreendemos que a moradia não é entendida 

como direito, mas como mercadoria, que tem acesso apenas quem pode adquirir por 

via de mercado. Considerando isto, morar não parece direito, mas sim um privilégio. 
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