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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo traçar um perfil socioeconômico da população da 
Ocupação do Residencial Flores do Campo. Para isso, fizemos uma revisão 
bibliográfica e uma pesquisa documental. A revisão bibliográfica foi feita em autores 
que apresentam trabalhos sobre habitação, ocupações irregulares e outros assuntos 
ligados ao tema. A pesquisa documental teve como procedimento metodológico 
realizar um estudo comparativo em relação ao perfil da população da Ocupação do 
Flores do Campo, utilizando como fonte documentos dos levantamentos realizados 
pela Seção Social da COHAB-LD em 2017, 2018 e 2019. Como resultado da 
pesquisa, observamos que houve uma diminuição no número de ocupantes, o que 
pode estar relacionado com as condições precárias de moradia e com as constantes 
ameaças de desocupação. Observamos também que a maioria dos ocupantes está 
desempregada ou em trabalho informal e que houve um crescimento de famílias 
sem renda. Desse modo, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade 
social. Observamos ainda que o número de famílias nessa situação também cresceu 
nos três anos, impedindo que as mesmas tenham condições financeiras de pagar 
aluguel ou de adquirir uma casa própria. A partir desse estudo, concluímos que há 
necessidade de o município tentar interceder para regularizar a ocupação ou de 
fazer a transferência dos ocupantes para outro local com melhores condições de 
moradia. Concluímos ainda que são necessários mais programas para famílias em 
maior vulnerabilidade social, dando soluções que possam enfrentar o déficit 
habitacional para essa parte da população e para as ocupações irregulares.  
 
Palavras-chave: Ocupações Irregulares. Londrina. Residencial Flores do Campo.  
Política de Habitação de Interesse Social. COHAB-LD. 
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1 INTRODUÇÃO 

O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 apresenta o direito à moradia 

como direito social. Com o objetivo de garantir esse direito, o Estado estabeleceu 

uma Política Nacional de Habitação (PNH), com intuito de que toda a população 

tivesse acesso à moradia digna, principalmente a população de baixa renda. Desse 

modo, como coloca o Ministério das Cidades (BRASIL, 2004, p. 29), a PNH possui 

como componentes principais a "Integração Urbana de Assentamentos Precários, a 

urbanização, regularização fundiária e inserção de assentamentos precários, a 

provisão da habitação e a integração da política de habitação à política de 

desenvolvimento urbano [...]".  

No ano de 2005 foi criado o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social para atender a 

população de menor renda. O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS), o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e o Conselho 

Gestor do FNHIS foram criados pela Lei 11.124/2005 que apresenta como um dos 

objetivos “viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e 

à habitação digna e sustentável” (BRASIL, 2005), pois é nessa faixa de população 

que se encontrava boa parte do déficit habitacional brasileiro.  

Também para atender esta população, no ano de 2009 o Governo 

Federal criou o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) que é considerado por 

alguns autores como o maior programa habitacional brasileiro para esta faixa de 

população. O PMCMV foi criado com o intuito de amenizar o déficit habitacional no 

Brasil e de fornecer para a população de menor renda o acesso à moradia própria, 

através de condições especiais de financiamento. 

Quando o Programa foi criado, ele era dividido em quatro modalidades, 

pois tinha como objetivo atender famílias com diferentes faixas de renda. A faixa 1 

do Programa fazia parte da Política Habitacional de Interesse Social, já que era 

dirigida para famílias que tinham renda de até três salários mínimos.  

Desde sua criação o Programa passou por algumas mudanças, mas, com 

o atual governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, houve sua extinção. A partir 

da Lei de número 14.118/21, o Programa Casa Verde e Amarela entrou no lugar do 

Programa Minha Casa Minha Vida. A Lei nº 14.118/21 apresenta que o Programa 

Casa Verde e Amarela  
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Na hipótese de contratação de operações de financiamento 
habitacional, a concessão de subvenções econômicas com recursos 
orçamentários da União fica limitada ao atendimento de famílias em 
áreas urbanas com renda mensal de até R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais) e de agricultores e trabalhadores rurais em áreas rurais com 
renda anual de até R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 
(BRASIL, 2021) 

Apesar da Constituição garantir o direito à moradia, da existência da 

Política Nacional de Habitação, do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS) e do próprio Programa Minha Casa, Minha Vida, o déficit habitacional 

no Brasil nunca deixou de crescer. Conforme apresenta o Estadão (2019): 
O déficit habitacional do País, que já era elevado, aumentou em mais 
de 220 mil imóveis entre 2015 e 2017, batendo recorde. Um 
levantamento feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) aponta que o déficit de moradias cresceu 7% em apenas dez 
anos, de 2007 a 2017, tendo atingido 7,78 milhões de unidades 
habitacionais em 2017. 

Uma das consequências desse aumento do déficit habitacional no Brasil e 

da situação de que este déficit é maior para a população de menor renda é o 

crescente número de ocupações irregulares. Muitas famílias que não têm renda para 

financiar uma casa própria ou pagar aluguel acabam indo para locais que não são 

adequados para morar como favelas, loteamentos clandestinos, cortiços, 

assentamentos improvisados, ocupações de áreas de preservação ambiental e 

outros. Esses locais são chamados de ocupações irregulares que, conforme nos 

apresenta Andréa Braga (2009)1, podem ser definidas como  
Todos os assentamentos urbanos (caracterizados pelo uso e 
ocupação do solo na cidade) efetuados sobre áreas de propriedade 
de terceiros, sejam elas públicas ou privadas, bem como aqueles 
providos pelos legítimos proprietários das áreas sem a necessária 
observância dos parâmetros urbanísticos e procedimentos legais 
estabelecidos pelas leis de parcelamento e uso do solo. 

Do mesmo modo como acontece em todo o Brasil, o município de 

Londrina, que está localizado na região norte do estado do Paraná, também enfrenta 

problemas em relação às ocupações irregulares. Conforme apresenta Cordeiro 

(2015), no ano de 2007 a Companhia de Habitação de Londrina (COHAB-LD) 

realizou um levantamento sobre as ocupações irregulares em Londrina e identificou 

que nela haviam 69 assentamentos precários entre favelas urbanizadas e aptas à 

 
1 Material usado em Curso sobre Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) promovido 
pela Companhia de Habitação de Londrina (COHAB/LD) no ano de 2009, com o intuito de 
capacitar servidores públicos e representantes das comunidades.  

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/habitacao-no-brasil/
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regularização, favelas urbanizadas, assentamentos aptos à regularização, 

assentamentos regularizados, ocupações irregulares em áreas públicas e ocupações 

irregulares em áreas particulares. O número de ocupações irregulares em áreas 

públicas e particulares era de 37.  

É importante apresentar que a Companhia de Habitação de Londrina 

(COHAB-LD) é o órgão responsável pela política de habitação municipal e que tem o 

objetivo principal de "produzir e traçar diretrizes para uma política de 

desenvolvimento urbano e social do município" (COHAB-LD, 2013). A COHAB-LD é 

uma sociedade de economia mista criada em 1965 e é um órgão de administração 

indireta da Prefeitura Municipal de Londrina. 

Conforme o Perfil do Munícipio de Londrina de 2020 (LONDRINA, 2020), 

em dezembro de 2019 o número de 37 ocupações irregulares havia subido para 58, 

sendo 48 em áreas públicas e 09 em áreas particulares. Ainda haviam ocupações 

irregulares nos Distritos de Londrina e nestas ocupações moravam 107 famílias. 

Destas 58 ocupações irregulares que existiam em dezembro de 2019, 17 

ficavam na região norte da cidade, onde também está localizada a Ocupação do 

Residencial Flores do Campo, que é tema deste Trabalho de Conclusão do Curso a 

ser apresentado ao Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de 

Londrina como requisito parcial à obtenção do título de assistente social.  

O Residencial Flores do Campo era para ser um conjunto habitacional 

financiado pela Caixa Econômica Federal (CEF), através do Programa Minha Casa 

Minha Vida, que começou a ser construído em 2013. No ano de 2015 as obras 

foram paralisadas e em outubro de 2016 as casas inacabadas foram ocupadas por 

aproximadamente 400 famílias. No ano de 2017 a justiça autorizou a reintegração de 

posse para a CEF e, diante disso, houve várias ameaças de reintegração com força 

policial. Porém, até janeiro de 2021 essa reintegração não aconteceu e o 

Residencial Flores do Campo permanece ocupado. Conforme o último levantamento 

realizado pela COHAB-LD, em março de 2019 haviam 130 famílias na ocupação. 

A escolha da ocupação irregular do Residencial Flores do Campo como 

tema deste Trabalho de Conclusão do Curso de Serviço Social ocorreu durante o 

estágio curricular obrigatório realizado na COHAB-LD. A partir do estágio, que foi 

realizado no período de 23/03/2018 a 21/11/2019, tivemos aproximação com as 

ocupações irregulares existentes em Londrina, em especial com a ocupação do 

Residencial Flores do Campo através da participação em levantamentos realizados 
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pelo Seção Social da COHAB-LD com a finalidade de traçar o perfil da população 

que estava ocupando o empreendimento.   

Esta experiência despertou nosso interesse em aprofundar conhecimento 

sobre o tema, principalmente em relação à composição da população do Flores do 

Campo. Desse modo, estabelecemos como problema de pesquisa: como se 

apresenta a população da ocupação irregular do Residencial Flores do Campo? 

Houve mudanças importantes nos últimos anos? 

A partir desse problema de pesquisa, estabelecemos como objetivo geral 

deste Trabalho de Conclusão do Curso traçar um perfil socioeconômico da 

população da Ocupação do Residencial Flores do Campo e, como objetivos 

específicos, resgatar a trajetória desta ocupação irregular desde sua formação no 

ano de 2016; caracterizar a população ocupante em relação ao sexo, idade, 

escolaridade, composição familiar, situação de trabalho, renda e outros indicadores; 

identificar possíveis alterações nestes indicadores no período entre 2017 e 2019; e 

identificar as condições habitacionais e de infraestrutura da ocupação, assim como 

possíveis alterações ocorridas entre 2017 e 2019. O intuito foi o de identificar 

informações relevantes que possam de algum modo contribuir para a formulação de 

políticas que possam atender as necessidades dessa população. 

Para alcançar os objetivos propostos nesse estudo, escolhemos uma 

pesquisa documental que, conforme nos apresenta Pádua (1997, p.62),  
[...] é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou 
retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não 
fraudados); tem sido largamente utilizada nas ciências sociais, na 
investigação histórica, a fim de descrever/comparar fatos sociais, 
estabelecendo suas características ou tendências [...]  

Para nossa pesquisa documental, escolhemos como procedimento 

metodológico realizar um estudo comparativo em relação ao perfil da população da 

Ocupação do Flores do Campo no período de 2017 a 2019, utilizando como fonte 

documentos oficiais da COHAB-LD, principalmente os levantamentos realizados pela 

Seção Social durante os anos de 2017, de 2018 e de 2019.  

Os documentos utilizados se originaram desses levantamentos e foram 

fornecidos pela COHAB-LD, apresentando dados do Responsável pela Unidade 

Familiar e Características do Grupo Familiar referentes ao mês de setembro de 

2017; do Responsável pela Unidade Familiar e Características do Grupo Familiar no 

mês de abril de 2018; do Responsável pela Unidade Familiar e Características do 
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Grupo Familiar no mês de outubro de 2018; e do Responsável pela Unidade Familiar 

e Características do Grupo Familiar entre o mês de fevereiro e março de 2019. 

Utilizamos como fonte também o Trabalho de Conclusão do Curso de Vania Lúcia da 

Silva sobre a ocupação irregular do Flores do Campo que foi apresentado ao curso 

de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina em 2018 e reportagens 

publicadas a respeito da ocupação e da realidade do mesmo e de seus moradores. 

O resultado deste estudo que realizamos sobre ocupações irregulares e 

sobre a ocupação do Flores do Campo está distribuído neste Trabalho de Conclusão 

de Curso em três capítulos.  

O primeiro capítulo tem como tema o processo de urbanização no Brasil e 

no município de Londrina, onde está localizada a Ocupação do Residencial Flores 

do Campo. O intuito é expor uma síntese em relação a esse processo no Brasil e em 

Londrina, apresentando como ele se deu, suas características e suas consequências 

em relação às ocupações irregulares. Assim, ainda nesse capítulo descreveremos o 

surgimento e o crescimento das ocupações irregulares em Londrina como uma das 

consequências de seu processo desordenado de urbanização.  

O capítulo seguinte é “A Intervenção Estatal na Área de Habitação” que 

tem o intuito de expor algumas respostas que os governos brasileiros e os governos 

do município de Londrina deram ao longo dos anos em relação à habitação.  

Dentro desse objetivo, apresentamos informações a respeito das ações e 

políticas dos governos federais, incluindo a Política Nacional de Interesse Social e o 

Programa Minha Casa Minha Vida, já que uma de suas modalidades está voltada 

para executar projetos de interesse social e que o Flores do Campo foi financiado 

por este Programa. Nesse capítulo serão mencionadas também as ações dos 

governos de Londrina na área de habitação, incluindo as ações da COHAB-LD em 

relação à construção de conjuntos habitacionais e as respostas em relação às 

ocupações irregulares.  

O último capítulo é “A Ocupação do Flores do Campo e sua População” 

que apresenta os resultados da nossa pesquisa em relação à ocupação e seus 

moradores, através da comparação entre os levantamentos realizados pela COHAB-

LD, desde o primeiro que aconteceu no ano de 2017 até o mais recente que foi no 

ano de 2019. Em seguida estão as Considerações Finais que destaca alguns dos 

resultados que alcançamos durante o estudo.  
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2 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NO BRASIL E EM LONDRINA/PARANÁ 

O tema deste capítulo é o processo de urbanização no Brasil e também 

no município de Londrina - Paraná, onde está localizada a Ocupação do Residencial 

Flores do Campo que é o assunto desse estudo. Desse modo, o intuito do capítulo é 

expor uma síntese sobre esse processo de urbanização, apresentando como o 

mesmo se deu no Brasil e em Londrina e suas consequências, principalmente em 

relação ao surgimento e o crescimento das ocupações irregulares.  

A construção do capítulo se deu a partir de revisão bibliográfica e estamos 

entendendo ocupações irregulares conforme apresenta Andréa Braga (2009):  
Todos os assentamentos urbanos (caracterizados pelo uso e 
ocupação do solo na cidade) efetuados sobre áreas de propriedade 
de terceiros, sejam elas públicas ou privadas, bem como aqueles 
providos pelos legítimos proprietários das áreas sem a necessária 
observância dos parâmetros urbanísticos e procedimentos legais 
estabelecidos pelas leis de parcelamento e uso do solo. 

2.1 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO BRASILEIRO 

Segundo Silva e Macêdo (2009), a urbanização brasileira é considerada 

um fenômeno recente, pois se constitui na segunda metade do século XX. Conforme 

as autoras, podemos apontar como fatores que contribuiriam para esse processo de 

urbanização brasileiro: 
a) o êxodo rural, que, por sua vez, está ligado ao excedente de mão-
de-obra do campo, 
b) a industrialização tardia e a modernização das atividades 
agrícolas, conjugadas à concentração de pessoas nas grandes 
cidades, 
c) o aumento do poder aquisitivo da população, favorecidos pela 
expansão do capital financeiro na economia, 
d) a inovação tecnológica e o aumento da produtividade das 
indústrias de bens de consumo, para suprirem as necessidades da 
vida urbana. (SILVA; MACÊDO, 2009, p.02). 

Apesar do processo de urbanização brasileiro ter sido mesmo mais 

acelerado a partir da segunda metade do século XX, ele vem desde o período 

colonial pois, de acordo com Maricato (2000), naquele período já se contava com 

cidades de grande porte.  

Conforme apresenta Santos (1993), a população urbana brasileira no final 

do período colonial já significava 5,7% da população total e naquela mesma época 

algumas cidades já estavam em expansão, como São Luiz, Recife, Salvador, Rio de 
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Janeiro e São Paulo. Milton Santos (1993) usa o exemplo da cidade de Salvador 

para mostrar que entre os séculos XVII e XVIII ela contava com uma população de 

100.000 habitantes, enquanto que nos Estados Unidos na mesma época não havia 

nenhuma cidade com mais de 30.000 habitantes. 

Contudo, Santos (1993) e Maricato (2000) concordam que foi mesmo no 

final do século XIX e início do século XX que o processo de urbanização brasileiro 

começou a se consolidar e isso foi impulsionado “pela emergência do trabalhador 

livre, pela Proclamação da República e por uma indústria ainda incipiente que se 

desenrola na esteira das atividades ligadas à cafeicultura e às necessidades básicas 

do mercado interno” (MARICATO, 2000, p. 22).  

Conforme nos apresenta Santos (1993, p. 22), no final do século XIX a 

população brasileira urbana era de aproximadamente 10% e  
Se o índice de urbanização pouco se alterou entre o fim do período 
colonial e até o final do século 19 e cresceu menos de quatro pontos 
nos trinta anos de 1890 e 1920 (passando de 6,8% a 10,7%), foram 
necessários apenas vinte anos, entre 1920 e 1940, para que essa 
taxa triplicasse passando a 31,24%.  

Segundo Silva e Macêdo (2009), a partir do final do século XlX e início do 

século XX, algumas cidades brasileiras passaram por reformas urbanas e essas 

reformas funcionaram como um impulso para o crescimento da população nas 

cidades e para o início de um urbanismo moderno. Maricato (2000, p. 22) apresenta 

em relação a isso, que  
Realizavam-se obras de saneamento básico para a eliminação das 
epidemias, ao mesmo tempo em que se promovia o embelezamento 
paisagístico e eram implantadas as bases legais para um mercado 
imobiliário de corte capitalista. A população excluída desse processo 
era expulsa para os morros e franjas da cidade. Manaus, Belém, 
Porto Alegre, Curitiba, Santos, Recife, São Paulo e especialmente o 
Rio de Janeiro são cidades que passaram por mudanças que 
conjugaram saneamento ambiental, embelezamento e segregação 
territorial, nesse período.  

Além de terem contribuído para a expulsão de boa parte da população 

para a periferia das grandes cidades, essas reformas não contribuíram para que 

houvesse melhorias na área de habitação que já se encontrava em crise por conta 

da não intervenção governamental no período da República Velha (1889-1930).  

Bonduki (1994) expõe que durante a República Velha o que predominava 

no acesso à moradia era o aluguel e que neste mesmo período quase não existiam 

medidas governamentais voltadas para a construção de habitações ou para 

intervenção no mercado de alugueis. Conforme Rolnik (apud BONDUKI, 1994, p. 



21 

712), durante a República Velha os governos se restringiram “à repressão às 

situações mais graves de insalubridade, via legislação sanitária e ação policial, e à 

concessão de isenções fiscais, que beneficiavam basicamente os proprietários de 

casas de locação, ampliando sua rentabilidade”.  

Um exemplo disso é a cidade de São Paulo. Bonduki (1994) afirma que 

graças à economia cafeeira houve na cidade de São Paulo um grande fluxo 

imigratório e o resultado foi a expansão urbana que acabou valorizando glebas, 

terrenos e prédios. Muitas áreas rurais foram rapidamente loteadas e transformadas 

em área urbana, sendo também rapidamente ocupadas. Contudo, no ano de 1920 

apenas 19% dos prédios da cidade de São Paulo eram habitados por seus 

proprietários. O restante pagava aluguel para ter acesso à moradia e a população de 

baixa renda acabava morando em cortiços, ocupados por mais de uma família. 

Conforme Bonduki (1994, p. 713),  
Considerando-se que boa parte dos prédios ocupados pelos 
trabalhadores de baixa renda eram cortiços e, portanto, ocupados 
por mais de uma família, conclui-se que quase 90% da população da 
cidade, incluindo quase a totalidade dos trabalhadores e da classe 
média, era inquilina, inexistindo qualquer mecanismo de 
financiamento para aquisição da casa.  

O autor nos apresenta também que já nas primeiras décadas do século 

XX tinha um certo equilíbrio entre a oferta e procura de habitação, mas só foi 

possível esse equilíbrio devido “à produção ou adaptação para moradia popular de 

pequenas células insalubres, de área reduzida e precárias condições habitacionais, 

genericamente denominadas cortiços” (BONDUKI, 1994, p. 713) que naquela época 

eram considerados o principal inimigo da saúde pública.  

O Estado não queria para si a responsabilidade de ser o provedor de 

moradias e muito menos a sociedade impôs a ele esse papel. Com isso, a 

especulação imobiliária estimulou o surgimento e o crescimento dos cortiços que 

podem ser considerados um dos primeiros tipos de ocupação irregular.  

Um outro tipo de ocupação irregular que surgiu neste momento foram as 

favelas, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Conforme é apresentado por 

Magalhães (2010), as ocupações irregulares chamadas de favelas tiveram seu 

surgimento ainda no começo do século XIX, mas cresceram entre 1902 e 1906 

quando se fez a demolição de cortiços no centro da cidade do Rio de Janeiro. As 

favelas continuaram crescendo nas décadas seguintes devido a chegada de 

imigrantes e de pessoas que vinham de outras regiões do país e porque o Estado 
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não deu conta de suprir as necessidades referentes à habitação. Assim, como a 

população não havia condições de comprar ou alugar moradias legais, a única 

solução que encontrou foi a de construir “moradias em áreas ilegais e 

desvalorizadas de morros, grotas e pântanos” (MAGALHÃES, 2010) 

O autor também afirma que entre as décadas de 1920 e 1960 existiram 

políticas públicas no Rio de Janeiro voltadas para a remoção das favelas. Porém, 

essas políticas públicas não foram suficientes, já que a população residente nas 

favelas cresceu mais do que a população do restante da cidade. No ano de 1948, o 

censo registrou que cerca de 7% da população do Rio de Janeiro vivia em favelas e 

essa porcentagem continuou subindo ao longo dos anos. Em 1960 foi registrado que 

10,2% residia em favelas e no ano de 2000 o número subiu para 18,7%, o que 

representeava na época 1,09 milhões de pessoas. 

No Brasil, o Estado passa a intervir na habitação somente a partir da 

década de 1930 e isso se relaciona com a industrialização que começa a crescer 

neste período. Como afirmam Silva e Macêdo (2009), o Estado passa a investir nas 

cidades, melhorando a infraestrutura urbana e concedendo melhores condições para 

o desenvolvimento industrial com o intuito de atender as demandas locais e 

minimizar as importações. Conforme Bonduki (1994), o interesse do Estado em 

atender as demandas locais era também por necessidade de apoio popular. Diante 

disso, investe na habitação, já que ela era considerada um dos principais problemas 

da classe trabalhadora urbana. 

A partir da década de 1930 cada vez mais a urbanização aparece 

articulada com a industrialização, já que quanto mais o crescimento industrial se 

intensificava, mais aumentava a população das cidades, principalmente dos grandes 

centros. Conforme nos apresenta Silva e Macêdo (2009), no ano de 1920 a 

população urbana era de 4.552.000 pessoas e no ano de 1940 subiu para 

10.891.000 de pessoas. O índice de crescimento urbano entre 1920 e 1940 foi de 

37,19%, já que em 1920 a população urbana representava 16,55% da população 

total e, em 1940, esse índice era de 26,35%. 

Na década de 1940 a população urbana continuou a crescer e no ano de 

1950 ela era de 18.783.000 pessoas, correspondendo a 36,16% da população total. 

O índice de crescimento urbano também subiu bastante. Conforme nos apresenta 

Silva e Macêdo (2009), este índice foi de 72,46%. 

De acordo com Pier De Maria (2019), esse crescimento envolveu o 
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aumento da migração de pessoas de várias regiões do Brasil para os grandes 

centros urbanos. Esse aumento da migração já estava acontecendo desde a década 

de 1930 e pode ser explicado pelas mudanças que estavam acontecendo no Brasil: 
[...] o país reequipou seu parque industrial, implantando a indústria 
pesada, iniciou as mudanças na estrutura de produção agrícola, 
transferiu a capital para o centro do país, construiu elos de 
interligação rodoviária entre as diversas partes do país, ocupou 
novas fronteiras e provocou uma enorme emigração inter-regional 
(MARTINE et al. apud DE MARIA, 2019, p. 552) 

Nessas mudanças na estrutura de produção agrícola estão a 

concentração fundiária e o enfraquecimento da economia de subsistência no campo 

que ajudaram a aumentar a saída das pessoas da zona rural, no intuito de buscar 

melhores oportunidades de trabalho e condições de vida. Desse modo, conforme De 

Maria (2019, p. 547), a “dinâmica da migração interna brasileira, pelo menos desde 

os anos 1950, se confunde com os processos nacionais de industrialização, 

urbanização e desenvolvimento” que teve como um dos resultados o crescimento 

acelerado e desordenado das cidades. 

Conforme Maricato (2000), na década de 1950 o processo de 

industrialização brasileiro entrou em um novo momento. A industrialização se voltou 

para bens duráveis e, em alguns casos, para bens de produção, trazendo 

consequências para a realidade urbana e para a habitação:  
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 (MARICATO, 2000, p. 22). 

Na década de 1960 continuou essa associação entre industrialização, 

urbanização e habitação. A partir dela, o Brasil apresentou um acelerado processo 

de urbanização como resposta à política de industrialização do Estado e isso se 

comprova pelo aumento da população urbana. Silva e Macêdo (2009) mostram que 

em 1960, 31.956.000 pessoas moravam nas cidades, o que representava 45,53% da 

população total brasileira que era de 70.191.000 habitantes. Sendo assim, entre 

1950 e 1960, a população urbana cresceu em 13.173.000 habitantes, enquanto a 

rural diminuiu. Em 1950 a população rural era de 63,84% e em 1960 era de 54,47%.  

Em relação à habitação, Maricato (2000) nos apresenta que é durante a 
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década de 1960 que as grandes cidades brasileiras têm o padrão de produção 

alterado, passando a promover a verticalização.  

Não foi nos anos de 1960 que surgiu o apartamento como forma mais 

significativa de moradia da classe média ou a verticalização como é mais conhecida. 

Ela vem desde a década de 1940 com a verticalização que aconteceu no bairro de 

Copacabana no Rio de Janeiro. Mas foi apenas com o Banco Nacional da Habitação 

(BNH) e o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), criados em 1964, trazendo 

grande destinação de recursos para a área de habitação, “que o mercado de 

promoção imobiliária privada, baseado no edifício de apartamentos, consolida-se por 

meio de uma explosão imobiliária. Além da imagem das cidades, mudam também o 

mercado fundiário e vários aspectos da cadeia produtiva” (MARICATO, 2000, p. 23).  

A autora ainda afirma que o financiamento imobiliário não foi capaz de 

impulsionar a “democratização do acesso à terra por meio da instituição da função 

social da propriedade” (MARICATO, 2000, p. 23) e de conter a especulação 

imobiliária. O mercado deu prioridade para as classes médias e altas enquanto se 

fechava para a população de baixa renda que estava buscando moradia nas 

cidades. Em relação ao financiamento púbico, esse teve seu olhar voltado 

principalmente para a construção de conjuntos habitacionais:  
Os governos municipais e estaduais desviaram sua atenção dos 
vazios urbanos (que, como se sabe, se valorizam com os 
investimentos públicos e privados feitos nos arredores) para jogar a 
população em áreas completamente inadequadas ao 
desenvolvimento urbano racional, penalizando seus moradores e 
também todos os contribuintes que tiveram de arcar com a extensão 
da infra-estrutura. (MARICATO, 2000, p. 23)  

Essa prática se manteve na década de 1970 e nas décadas seguintes, 

mas não foi capaz de enfrentar a questão fundiária nas cidades. Apesar da 

construção de muitos conjuntos habitacionais, a situação da habitação continuou se 

agravando e uma das razões para isso foi o crescimento da população urbana. 

Segundo Silva e Macêdo (2009), a população que vivia nas cidades em 

1970 era de 52.905.000 e isso equivalia a 56,80% da população total brasileira que 

era de 93.139.000 habitantes. Assim, pela primeira vez na história do Brasil, a 

população urbana ultrapassou a população rural que em 1970 era de 40.234.000 

habitantes ou 43,20% da população total.  

Na década de 1980 e seguintes a população urbana continuou a crescer. 

Conforme nos apresenta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
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2010a), no ano de 1980 a população urbana era de 82.013.375 enquanto a rural 

estava em 39.137.198 habitantes. Já na década seguinte, no ano de 1991, os 

números continuam mostrando o crescimento da população urbana e a diminuição 

da rural: a população rural diminuiu para 36.041.633 habitantes e a urbana 

aumentou para 110.875.826. No início dos anos 2000 a população urbana subiu 

para 137.7555.550 habitantes e a rural baixou para 31.835.143 e, no último censo 

realizado pelo IBGE em 2010, a população rural era de apenas 29.830.007 e a 

urbana alcançou 160.925.792 habitantes.  

Isso reflete que a proporção só cresceu ao longo dos anos, pois a 

população urbana cresceu de 67,7% em 1980 para 75,47% em 1990 e para 81,23% 

em 2000. Do ano de 2000 para o de 2010 esse crescimento foi menor, de 81,23% 

para 84,36%, mas é porque a população brasileira total também cresceu menos, em 

apenas 21.165.106 habitantes.   

A partir desses dados, podemos entender o crescimento acelerado e 

desordenado das cidades. Conforme De Maria (2019, p. 548):  
Esse processo justifica o forte crescimento urbano (a taxas 
superiores a 4% a.a.) das cidades de mais de 500 mil habitantes, as 
quais chegaram a representar mais de 60% da população urbana 
nos anos 1960-1970 (MARTINE, 1994a). De 1940 a 1980, São Paulo 
passou a concentrar população, chegando a ser responsável, entre 
1970 e 1980, por 27,9% do crescimento demográfico, enquanto as 
áreas de emigração representaram, em quarenta anos, 
aproximadamente, menos de 40% (SINGER, 1982). O próprio Singer 
(1982, p. 50) conclui que, no Brasil, estaria em curso um processo de 
metropolização resultante de migrações inter-regionais e 
interestaduais. 

Com isso, é possível dizer que o que contribuía para o crescimento da 

população urbana e das grandes cidades não era mais a vinda de estrangeiros para 

o Brasil, como aconteceu no início do século XX, mas a migração interna e isso se 

liga à industrialização porque, segundo o autor, as indústrias tenderam a se instalar 

em cidades mais populosas e que apresentavam facilidades ligadas à exportação.  

Desse modo, como dito anteriormente, o crescimento da população 

urbana e o crescimento das grandes cidades está ligado muito mais à migração dos 

próprios brasileiros para os grandes centros em busca de oportunidades de trabalho 

e de melhores condições de vida. Essas oportunidades pareciam mesmo ser mais 

reais nas décadas de 1960 e 1970, pois naquela época o Brasil vivia um grande 

crescimento econômico, com o Produto Interno Bruto (PIB) chegando a uma média 

de 6,2% nos anos de 1960 e de 8,7% nos anos de 1970, segundo o IBGE.  
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Conforme Maricato (2000), o que manteve o crescimento do PIB na 

década de 1970 foi a construção civil, porém, já mostrava sinais de desaceleração. 

Com isso, a partir da década de 1970 o Brasil entra em uma forte crise econômica e, 

como afirma De Maria (2019, p. 548), o cenário dos anos de 1980 se apresentou 

bem diferente do da década de 1970:  
[...] com a crise econômica na América Latina deflagrada após os 
dois choques do petróleo (em 1973 e em 1979) e o choque de juros 
estadunidenses (em 1979) [... termina] o ciclo de crescimento 
econômico acelerado no Brasil – originado em 1967 e sustentado até 
1979 pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) – e teve 
início uma fase de recessão e crise. Ficaram claros então os 
problemas sociais do país, particularmente a intensidade e a 
gravidade da pobreza. 

Essa fase de recessão e crise se mostra na média anual do PIB. Na 

década de 1980 a média anual foi de apenas 1,7% e os números das décadas de 

1990 e de 2000 também não foram muito expressivos. A média anual na década de 

1990 foi de 2,6% e na de 2000 foi de 3,6%. Conforme expõe Maricato (2000), nos 

anos de 1980 e de 1990 o crescimento do PIB foi superado pela taxa de crescimento 

demográfico e isso trouxe um impacto social e ambiental. Como resultado, acabou 

se “[...] ampliando o universo de desigualdade social. Nessas décadas, conhecidas 

como ‘décadas perdidas’, a concentração da pobreza é urbana” (MARICATO, 2000, 

p. 23) e isso tem um efeito direto na questão habitacional.  

Nesse contexto, algo que persistiu em todas as décadas foi o crescimento 

do déficit habitacional que, segundo nos apresenta Boulos (2012), representa o 

número de habitações que seriam necessárias para atender todas as pessoas ou 

famílias que precisam de moradia. Conforme o autor, é possível separar o déficit 

habitacional em dois:  o déficit quantitativo (que se refere ao número de famílias que 

não possuem casa) e o déficit qualitativo (que está ligado ao número de famílias que 

moram em uma situação completamente inadequada). 

Tanto o déficit qualitativo como o qualitativo tiveram um crescimento nas 

últimas décadas. Como apresentado na Introdução desse Trabalho, uma notícia 

publicada em 01/01/2019 pela Revista Exame (ESTADÃO, 2019) mostra, com base 

nos resultados de um levantamento realizado pela Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que 

entre 2007 e 2017, houve uma elevação de 7% no déficit de moradias, o que 

representava 7,78 milhões de habitações. Nesse sentido, como diz Maricato (2000, 
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p. 23), “o Brasil tem multidões concentradas em vastas regiões - morros, alagados, 

várzeas ou mesmo planícies - marcadas pela pobreza homogênea”. 

Junto com a crise econômica, com o aumento acelerado da população 

urbana, com o crescimento desordenado das cidades e com o crescimento do déficit 

habitacional vieram também muitos problemas, como questões socioambientais pela 

ocupação do solo em áreas não adequadas, moradias em locais com uma 

infraestrutura insuficiente e habitações em áreas de risco e de preservação 

ambiental, todas se caracterizando como ocupações irregulares.  

Na literatura sobre a questão habitacional, os autores usam termos 

diferentes para se referir a esse tipo de habitação. Cardoso (2012, p. 9), por 

exemplo, usa o termo “cidade ilegal” para falar sobre a parte esquecida das cidades: 
uma cidade que cresce cercada de problemas como falta de coleta 
de lixo e esgoto, pavimentação, ruas, escolas, unidades de saúde, 
locais para lazer e esporte, enfim, uma cidade formada por 
loteamentos clandestinos e ocupações de áreas ilegais e de 
preservação ambiental.   

As autoras Silva e Macêdo (2009) usam o termo ocupações irregulares, 

apresentando que elas são um dos problemas resultantes do crescimento 

desordenado e não planejado das cidades. De acordo com as autoras, podemos 

classificar ocupações irregulares como áreas que  
[...] foram sendo ocupadas ilegalmente no interior do espaço urbano, 
através de invasões, pela população de baixa renda, trabalhadores 
desempregados, migrantes, que se mudaram para a cidade em 
busca de melhores condições de vida. Vários “bairros” se formaram, 
a partir destas ocupações irregulares (via invasão ou aquisição de 
terrenos sem título de propriedade). Estes estabelecimentos 
irregulares passaram a crescer muito nas últimas décadas do século 
XX, mais rapidamente do que os estabelecimentos regulares, os 
quais abrigam, em muitos casos, a maioria da população. A principal 
causa desse processo foi a transferência para a cidade de 
populações rurais, induzidas pelas precárias condições no campo e 
pelas oportunidades oferecidas pelos empregos na indústria, no 
comércio e nos serviços. (SILVA; MACÊDO, 2009, p. 10)  

Um outro termo que é usado para se referir a esse tipo de habitação é 

aglomerado subnormal. Quem utiliza esse termo é o IBGE (2010b):  
Aglomerado subnormal é uma forma de ocupação irregular de 
terrenos de propriedade alheia – públicos ou privados – para fins de 
habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um 
padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais 
e localização em áreas com restrição à ocupação. No Brasil, esses 
assentamentos irregulares são conhecidos por diversos nomes como 
favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, 
loteamentos irregulares, mocambos e palafitas, entre outros.  
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A partir dessas definições, podemos observar que não existe oposição 

entre cidade ilegal, aglomerados subnormais e ocupações irregulares, já que todas 

elas dizem respeito a habitações precárias que estão localizadas em áreas sem 

infraestrutura básica e equipamentos sociais e que normalmente essas áreas se 

formam devido à ocupação de locais que não seriam adequados para construir 

moradias, como áreas de preservação ambiental. As definições também apresentam 

que essas habitações precárias surgem normalmente da ocupação ilegal de terrenos 

públicos ou privados pela população de baixa renda que não tem condições de 

comprar uma moradia legal ou de pagar aluguel.  

Essa forma de ocupação não é recente no Brasil, mas vem crescendo nas 

últimas décadas e com isso se tornando um dos mais graves problemas de 

habitação. Conforme Ana Cristina Campos, em notícia publicada pela Agência Brasil 

no dia 19 de maio de 2020, o número de ocupações irregulares espalhadas pelo 

Brasil também cresceu nos anos de 2010:  
De acordo com a estimativa, em 2019 havia 5.127.747 milhões de 
domicílios ocupados em 13.151 mil aglomerados subnormais no 
país. Essas comunidades estavam localizadas em 734 municípios, 
em todos os estados do país, incluindo o Distrito Federal. Em 2010, 
havia 3.224.529 domicílios em 6.329 aglomerados subnormais, em 
323 cidades, segundo o último Censo Demográfico. (CAMPOS, 
2020)  

De acordo com o último censo do IBGE (2010b), no ano de 2010 a maior 

concentração de aglomerados subnormais estava na região norte do Brasil, já que 

11,62% dos domicílios ocupados que podiam ser considerados aglomerados 

subnormais estavam localizados no norte do país. A segunda maior concentração 

era na região sudeste (6,37%), seguida da região nordeste (6,19%), da região sul 

(1,91%) e da região centro oeste (1,32%). No Quadro a seguir apresentamos a 

situação dos estados da região sul. 

Quadro 1 – Região Sul e Unidades da Federação - Domicílios particulares ocupados 

e Aglomerados Subnormais – ano de 2010 

Unidades da 
Federação 

Número total de 
Domicílios 

Particulares 
ocupados 

Número de Domicílios 
Particulares ocupados 

em aglomerados 
subnormais 

Percentual de 
aglomerados 
subnormais 

Paraná 3.304.597 61.807 1,87% 
Santa Catarina 1.995.572 21.769 1,09% 

Rio Grande do Sul 3.304.597 86.478 2,40% 
Total Região Sul 8.904.120 170.054 1,91% 

Fonte: A própria autora a partir de dados do IBGE (2010b) 
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Conforme foi apresentado no Quadro, no ano de 2010 o Paraná tinha a 

segunda maior porcentagem de aglomerados subnormais, levando em consideração 

apenas os três estados da região sul do Brasil. De acordo com os mesmos dados do 

IBGE (2010b), no estado do Paraná o total era de 192 aglomerados subnormais e 

neles residiam em torno de 217.223 pessoas, o que representava na época 2,09% 

da população do Paraná. 

O IBGE (2010b) apresenta dados também da situação de 13 municípios 

paranaenses. Através desses dados, é possível verificar que as piores situações se 

encontravam no município de Paranaguá, que está localizado no litoral do Paraná, e 

no município de Campo do Tenente, que fica na região sul-sudeste do estado. Em 

2010, 10,72% da população de Paranaguá e 10,21% da população de Campo do 

Tenente viviam em aglomerados subnormais ou ocupações irregulares. 

Londrina não está entre estes 13 municípios que o IBGE (2010b) 

apresenta dados. No item a seguir iremos apresentar como se deu o processo de 

urbanização em Londrina e as consequências desse processo em relação ao 

surgimento e ao crescimento das ocupações irregulares.  

2.2 O MUNICÍPIO DE LONDRINA-PARANÁ E SEU PROCESSO DE URBANIZAÇÃO  

Londrina é um município situado na região norte do estado do Paraná. 

Segundo o último Censo Demográfico do IBGE (2010b), no ano de 2010 Londrina 

tinha uma população de 506.701 habitantes, sendo 13.188 morando na zona rural e 

493.457 morando na zona urbana.  

O surgimento de Londrina está associado ao processo de colonização do 

norte do Paraná por conta de suas terras férteis para a agricultura. Conforme a 

Prefeitura Municipal de Londrina (LONDRINA, 2019), a colonização começou no 

início do século XX de modo espontâneo, com particulares comprando grandes 

áreas de terra que depois eram divididas em lotes que eram vendidos para 

pequenos proprietários.  

A partir de 1922, o governo estadual passou a conceder terras para 

empresas privadas de colonização com a intenção de desenvolver o norte do estado 

e fez a concessão de terras principalmente para a Companhia de Terras Norte do 

Paraná, "subsidiária da firma inglesa Paraná Plantations Ltd" (LONDRINA, 2019).  

As atividades desta Companhia começaram no ano de 1924. De acordo 
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com a Prefeitura Municipal (LONDRINA, 2019), a grande novidade introduzida pela 

Companhia de Terras Norte do Paraná foi a divisão das terras em lotes pequenos 

que foram revendidos,  
[...] oferecendo aos trabalhadores sem posses a oportunidade de 
adquirirem os pequenos lotes, já que as modalidades de pagamento 
eram adequadas às condições de cada comprador [... e com este] 
sistema estimulou muito a concentração da produção - 
principalmente cafeeira, a explosão demográfica, a expansão de 
núcleos urbanos e o aparecimento de classes médias rurais. 
(LONDRINA, 2019) 

Conforme nos apresenta Cordeiro (2015), a Companhia de Terras Norte 

do Paraná foi responsável por atrair proprietários nacionais e internacionais através 

de suas propagandas de lotes de terras à venda e, com isso, estimulou a 

colonização da região. A origem da cidade de Londrina está nesse processo de 

colonização desenvolvido por investidores ingleses, já que nasceu como um dos 

núcleos urbanos instalados pela Companhia na região norte do Paraná.  

Conforme Archela et al. (2008), o modelo de ocupação da Companhia de 

Terras Norte do Paraná envolvia a divisão das terras em lotes rurais e a formação de 

núcleos urbanos que seriam ligados por uma estrada de ferro também construída 

pela Companhia. Esses núcleos seriam 
[...] pólos de produção distanciados de 100 em 100 km (cidades 
como Londrina, Maringá – antiga Lovat –, Cianorte e Paranavaí) e de 
outros intermediários, com 12 a 15 km de distância entre si (cidades 
como Cambé – antiga Nova Dantzig –, Rolândia e Arapongas). Esta 
formação em rede de cidades visava certo isolamento político e a 
possibilidade de se formarem núcleos econômicos com a 
implantação de patrimônios, pólos comerciais e centros 
abastecedores intermediários. Em cada cidade, as datas foram 
divididas em comerciais e residenciais e na área rural, em pequenos 
lotes de 10, 15 e 20 alqueires com frente para as estradas vicinais. 
(ARCHELA et al., 2008) 

De acordo com Cordeiro (2015, p. 125)  
Era fundamental para o sucesso do loteamento rural a presença de 
um núcleo urbano que garantisse condições mínimas aos pequenos 
proprietários rurais em termos de coleta, beneficiamento e transporte 
da produção, oferta de bens de serviço de atendimentos às 
demandas básicas da população rural. Para tanto foi criada uma 
planta urbana previamente elaborada, constituída por cerca de 250 
quadras de aproximadamente 10.000m2.  

Esta planta urbana previamente elaborada era a da cidade de Londrina 

que surgiu em 1929 na condição de primeiro posto avançado do projeto da 

Companhia de Terras Norte do Paraná e planejada para abrigar 20.000 habitantes.  

A criação do município aconteceu cinco anos depois quando o interventor 
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Manoel Ribas assinou o Decreto Estadual nº 2.519 de 03 de dezembro de 1934. A 

instalação do município ocorreu em 10 de dezembro de 1934. 

Segundo a Prefeitura Municipal (LONDRINA, 2019), nos anos de 1940 

Londrina passou por uma fase de desenvolvimento comercial, com o setor industrial 

se limitando a “ordenar a matéria prima regional (máquinas de café e cereais)”. 

Apesar da instalação de muitas empresas comerciais, a principal atividade 

econômica continuava sendo a agricultura, o que explica que a maior parte da 

população morava na área rural.  

Segundo o Perfil do Município de Londrina (LONDRINA, 2014), no ano de 

1940 a população do município era de 30.278 habitantes, com 1.175 morando na 

cidade e 19.103 na zona rural. Desse modo, apenas 13,99% da população morava 

na zona urbana e 86,01% estava na zona rural. 

Conforme nos apresenta Cordeiro (2015, p. 126), no ano de 1946 surgiu 

uma entidade sem fins lucrativos formada por “profissionais liberais, comerciantes, 

funcionários e, principalmente, fazendeiros” e que existiu durante 15 anos. A 

entidade criada foi a Sociedade dos Amigos de Londrina (SAL) que  
[...] comandou a maioria dos empreendimentos executados em 
Londrina e tinha como objetivo a promoção de ações para acelerar o 
processo de desenvolvimento na cidade, sobretudo na área de 
obras, de infraestrutura e de urbanismo. Percebe-se aqui a primeira 
relação monopolista da cidade, a elite local se unindo para influenciar 
os planos urbanísticos e, consequentemente, deter o controle do 
espaço urbano londrinense (CORDEIRO, 2015, p.126-127).  

Segundo Fresca (2002), o fato mais marcante da década de 1940 em 

relação ao crescimento urbano foi o aparecimento das vilas. Londrina vivia uma 

rápida expansão urbana que era estimulada pelo desenvolvimento econômico e, 

assim, os lotes melhor localizados tinham um valor alto que dificultava a ocupação. 

Por outro lado, os locais em volta da cidade, embora também valorizados, eram 
[...] muito mais baratos que os da área urbana e é assim que 
começam a ser vendidas pequenas datas para construção, muitas 
delas cobertas pela lavoura cafeeira, que é, então, abandonada ou 
logo derrubada. Cada lote vendido vai constituir uma vila. (PRANDINI 
apud FRESCA, 2002, p. 243)  

É desse modo que as vilas começaram a surgir ainda nos anos finais da 

década de 1930, sendo que a primeira vila criada foi a Vila Agari no ano de 1936. 

Conforme nos apresenta Archela et al. (2008),  
[...] entre 1937 e 1939 foram implantadas mais duas vilas, a Vila 
Casoni e a Vila Nova ao norte do centro inicial. Com a anexação 
destas, a planta inicial da cidade começa a apresentar alterações em 
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sua forma original. No final da década de 1940, com uma população 
urbana superior a 10 mil habitantes [...], era necessário liberar novos 
lotes, dando início a loteamentos desagregados do centro urbano 
inicial. 

De acordo com Fresca (2002, p. 243), nesse mesmo período se tem, “o 

primeiro registro da população de menor poder aquisitivo sendo obrigada a residir 

‘fora’ da cidade”. Essa situação foi se agravando nas décadas seguintes com a 

chegada de novos habitantes e com a continuidade do crescimento urbano. 

Segundo Prandini (apud FRESCA, 2002, p. 243), em 1947 já existiam em 

Londrina 53 vilas “localizadas quase todas ao norte e leste da cidade”. Conforme a 

mesma autora, as vilas foram formadas sem “nenhuma técnica urbanística” e o 

surgimento delas ultrapassou os limites do perímetro urbano que estavam na planta 

original. Ainda segundo Fresca (2002, p. 243), a expansão do perímetro urbano 

“ocorria de modo rápido e desordenado, urbanisticamente falando [...] e tão intensa 

se tornava a comercialização de novos lotes e a criação de vilas, que o poder 

público local proibiu, em 1948, ‘novos loteamentos nas adjacências da cidade’”  

Como nos informa Cordeiro (2015, p. 127), no ano de 1951 temos a 

criação do primeiro Plano Urbanístico de Londrina, com o objetivo de “regulamentar 

e ordenar o crescimento da cidade [...estabelecendo] em seus artigos, normas para 

o arruamento, estética das construções e as fachadas comerciais e industriais”. No 

entanto, este Plano Urbanístico e a proibição de novos loteamentos não foram 

capazes de conter o crescimento desordenado da cidade.  

Um dos motivos foi que Londrina apresentava um grande 

desenvolvimento econômico que tinha sua base no aumento da produção e da 

exportação de produtos agrícolas, principalmente do café. Segundo a Prefeitura 

Municipal (LONDRINA, 2019), no final da década de 1950 “Londrina contava com 

um complexo urbano que consistia em faculdade, colégios, postos de saúde, 

hospitais, rádios e complexos destinados ao lazer" e aparece no “cenário nacional 

como importante cidade do interior do Brasil”.  

Conforme Fresca (2002, p. 244), esse grande desenvolvimento 

econômico fez com que Londrina apresentasse na década de 1950 a “maior 

expansão econômica, populacional e físico-territorial de sua recente história”. 

Em relação à expansão populacional, o Perfil do Município de Londrina 

(LONDRINA, 2014) nos apresenta que no ano de 1950 a população do município 

era de 71.412 habitantes e no ano de 1960 subiu para 134.821 habitantes. Podemos 
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observar que a expansão populacional foi de 63.409 habitantes, mais de 80% em 

apenas 10 anos.  

Juntamente com a expansão da população total do município de 

Londrina, houve um crescimento da população urbana, já que 47,93% da população 

residia na cidade no ano de 1950 e, no ano de 1960, a população urbana já 

representava 57,4%.  

Assim, entre o ano de 1950 e o de 1960 a concentração da população 

mudou, passando a ser maior na zona urbana do que na rural. Em 1960 moravam 

na zona rural de Londrina 57.439 pessoas que representavam 42,6% da população 

total enquanto em 1950 eram 37.182 pessoas que representavam 52,07%. Desse 

modo, podemos observar que o crescimento da população urbana foi de 126,06% 

em 10 anos e que o crescimento da população rural foi de apenas 54,48%.  

Em relação a expansão físico-territorial, Archela et al. (2008) afirma que 

entre 1940 e 1950 Londrina teve acréscimo de uma área de 8,36 km2 e que, de 1950 

para 1960, a área acrescentada foi de 16,15 km2. Porém, como apresentado 

anteriormente, essa expansão aconteceu junto com um crescimento urbano 

desordenado e uma das consequências foi o aparecimento das primeiras ocupações 

irregulares na cidade.  

Conforme Fresca et al (2008), a primeira ocupação foi a Favela do Pito 

Aceso que estava localizada na região sul da cidade. A Favela do Pito Aceso surgiu 

em 1953 quando a área foi ocupada por 15 famílias vindas de Minas Gerais e da 

região nordeste do Brasil.  

Em 1956, três anos depois da primeira ocupação, surgiu a segunda que 

foi a Vila do Grilo, localizada na região leste da cidade de Londrina. A área foi 

ocupada inicialmente por 18 famílias que também vieram da região nordeste do 

Brasil. Depois da Favela Pito Aceso e da Vila do Grilo surgiram na década de 1950 

mais duas ocupações irregulares que foram a Vila Esperança em 1958 e o Nossa 

Senhora da Paz – Paranoá em 1959. As famílias que ocuparam essas duas áreas 

vieram da zona rural do município e da região do norte do Paraná. 

Fresca (2002) nos apresenta que na década de 1960 começam a 

acontecer na região norte do Paraná transformações econômicas e que os efeitos 

dessas transformações vão ser sentidos com mais força na região norte do Paraná e 

em Londrina na década de 1970 e na década de 1980.   

Entre essas transformações econômicas, Fresca (2002, p. 245) menciona 
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a política de erradicação do café, a substituição dos cafezais por áreas de pastagem 

e por “novas culturas como a soja e o trigo; a diminuição da área e produção de 

gêneros alimentícios como arroz, feijão etc.; [e] a introdução e expansão de novas 

formas de comercialização da produção através das cooperativas”. A mesma autora 

cita ainda que entre essas transformações estavam a modernização da agricultura, o 

aumento da concentração das terras, diminuindo os pequenos produtores rurais, e 

um maior êxodo rural com a expulsão de pessoas do campo. 

Como resultado dessas transformações, a população cresceu mais ainda 

entre 1960 e 1970. Conforme o Perfil do Município de Londrina (LONDRINA, 2014), 

no ano de 1970 a população a população de Londrina já era de 228.101 habitantes. 

Dessa população total, 64.573 pessoas moravam no campo, representando 28,31%, 

e 163.528 pessoas moravam na cidade, representando 71,69%.  

Por esses números podemos observar que entre 1960 e 1970 continuou a 

inversão entre rural e urbano, já que a população urbana cresceu 111,33% e a 

população rural cresceu apenas 12,42%. 

Com esse crescimento da população total e o crescimento da população 

na zona urbana houve uma continuidade e um agravamento de problemas que 

Londrina já apresentava na década de 1950, como “vazios urbanos, especulação, 

segregação espacial, expansão da periferia” (LINARDI apud FRESCA, 2002, p. 244).  

Como nos apresenta Archela et al. (2008), entre 1960 e 1970 a área 

loteada de Londrina aumentou em mais de 40 km2 e uma das consequências foi que  
Aquele “zoneamento” até certo ponto espontâneo – pois não era 
formalizado – esboçado no momento da ocupação inicial da cidade, 
agora se tornava mais vigoroso; era perceptível dentro da cidade a 
configuração de áreas “mais nobres”, localizadas em áreas 
privilegiadas, enquanto outras áreas definiam-se como populares. O 
próprio leito ferroviário constituía o divisor de águas nesta 
segregação espacial; as vilas populares cresciam a partir deste leito, 
onde localizavam-se especialmente armazéns e indústrias de 
beneficiamento [...] enquanto a área central ficava reservada para o 
comércio e os negócios, e algumas avenidas e ruas privilegiadas, 
como reduto da classe “A”. (LINARDI apud FRESCA, 2002, p. 244) 

Conforme apresentado anteriormente, foi na década de 1970 que os 

efeitos das transformações econômicas que se iniciaram durante a década de 1960 

na região norte do Paraná se tornam mais visíveis no município de Londrina. Um 

exemplo disso foi a intensificação da política de erradicação do café e sua 

substituição por outras culturas, especialmente a soja.  

Essa substituição aconteceu principalmente depois da geada negra de 
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1975 que obrigou os cafeicultores a erradicar a maioria dos cafezais da região. Com 

essa erradicação e a modernização da agricultura diminuiu a necessidade de 

trabalhadores rurais e muitas famílias foram obrigadas a migrar para as cidades. 

Além disso, nos anos de 1970 o Brasil estava entrando em uma crise econômica 

com o “fim do milagre brasileiro” devido à crise mundial do petróleo de 1973. 

Em relação ao município de Londrina, uma consequência foi o aumento 

da migração do campo para a cidade que aumentou a diferença entre a população 

rural e a população urbana. Conforme nos apresenta o Perfil do Município de 

Londrina (LONDRINA, 2014), no ano de 1980 a população do município já era de 

301.711 habitantes, estando 266.940 habitantes na zona urbana e 34.771 habitantes 

na zona rural. Desse modo, podemos observar que no ano de 1980 moravam no 

campo 11,52% da população e na cidade morava 88,48% da população. 

Podemos observar também que entre 1970 e 1980 a população total de 

Londrina cresceu 32,27%, mas a urbana cresceu 63,24% e a rural diminuiu 46,15%. 

De acordo com Archela et al. (2008), em 1980 o índice de urbanização no Brasil foi 

de 68,8%, mas em Londrina este índice chegou a 88%, “várias vezes superior ao 

rural, evidenciando por um lado, um grande êxodo rural devido às modificações 

ocorridas na agricultura, e por outro, a atração exercida pela cidade”.  

Ligada ao crescimento da população urbana, ocorreu uma expansão 

ainda maior da área urbana. Segundo Archela et al. (2008), em “1980, a área urbana 

atingiu 57,9 km2, aumentando 1,67 vez em relação a 1970”. Conforme os mesmos 

autores,  
Só na década 1970, foram anexados 127 novos loteamentos e a 
malha urbana perdeu o formato retangular, que mantinha até então, 
passando a exibir um formato triangular disforme. A expansão se deu 
de forma descontínua em vários pontos da antiga malha urbana e 
seus limites ultrapassaram os ribeirões Quati (norte) e Cambé (sul) 
expandindo-se ao norte até o ribeirão Lindóia e, a oeste-sudoeste e 
sul, até os interflúvios dos ribeirões Cambé e Cafezal.  

Morando nessa área urbana que foi aumentando entre 1970 e 1980, 

principalmente nos locais mais afastados do centro, estavam os novos habitantes de 

Londrina e outros que não tinham condições financeiras de morar nas áreas mais 

nobres da cidade, aumentando a segregação espacial.  

Por outro lado, com a situação de crise econômica, boa parte das famílias 

não tinha condições financeiras nem mesmo de pagar aluguel nas áreas de periferia 

e com isso tivemos a contribuição para o crescimento das ocupações irregulares.  
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Na década de 1970, o número de favelas e de outras ocupações 

irregulares cresceu por toda a cidade de Londrina e, conforme Archela et al. (2008), 

seus moradores vinham principalmente do próprio município, tanto da área rural 

quanto da área urbana.  

No quadro a seguir, podemos ver as ocupações irregulares que surgiram 

em Londrina entre 1970 e 1980. Conforme apresentamos no Quadro da próxima 

página, se até 1970 Londrina tinha 04 ocupações irregulares, comportando 1.470 

pessoas, só nesse período de 1970 a 1980 surgiram mais 11 ocupações irregulares, 

comportando 3.952 pessoas no ano de ocupação.  

Quadro 2 – Ocupações Irregulares da cidade de Londrina da década de 1970 – Por 

ano de Ocupação 

Ano de 
ocupação Nome da Ocupação Irregular Região Bairro 

Nº pessoas no 
ano de 

ocupação 
1970 Favela do Jardim Hedy* Oeste  48 
1970 Vila Marízia I e II Central Vila Casoni 69 
1973 Jd. Sergio Antonio Leste Interlagos 120 
1973 Luiz Vitorele (R. Rosa Branca) Leste Interlagos 120 
1974 Jd. Nova Conquista ** Sul Piza 755 
1975 Favela Colosso Oeste Leonor 400 

1975 Fundo de Vale Zircônio (R. 
Zircônio) Leste Ideal 145 

1976 Jd. Rosa Branca I Leste Interlagos 700 

1977 Jardim Cristal (Loteadora Tupi) Sul Parque das 
Indústrias 115 

1978 Jd. Franciscato I Sul Parque das 
Indústrias 1.010 

1978 Jd. Franciscato II Sul Parque das 
Indústrias 470 

TOTAL  3.952 
* Localidades extintas mediante transferência da população 
** Ocupações regularizadas no período 1970-2000 
Fonte: A própria autora a partir de Fresca et al. (2008) 

Já na década de 1980, Londrina acabou se tornando a terceira cidade 

mais importante do sul do Brasil e se consolidou como polo regional de bens e 

serviços. Conforme Fresca et al. (2008, p. 247), na década de 1980 
 [...] a expansão urbana de Londrina ganhou novo salto quantitativo e 
qualitativo. O crescimento demográfico prosseguiu em ritmo elevado 
como resultado da continuidade do processo migratório imposto pela 
seqüência das transformações agropecuárias, tanto em nível 
municipal como regional [...] Algumas das grandes tendências da 
expansão urbana já haviam sido postas na década anterior, como a 
continuidade da construção dos conjuntos habitacionais com forte 
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concentração territorial na porção norte da cidade, e também no 
extremo sul. 

O crescimento demográfico citado pela autora foi de 88.389 habitantes 

entre os anos de 1980 e 1991. Conforme apresentado anteriormente, no ano de 

1980 a população total de Londrina era de 301.711 habitantes e, de acordo com o 

Perfil do Município de Londrina (LONDRINA, 2014), no ano de 1991 esse número 

subiu para 390.100 habitantes, uma taxa de crescimento geométrico de 2,36.  

Como vinha acontecendo desde a década de 1960, a maior parte da 

população do município de Londrina estava morando na área urbana que continuou 

crescendo na década de 1980. Conforme apresentado anteriormente, no ano de 

1980 a população urbana de Londrina era de 266.940 habitantes e em 1991 já era 

de 366.676 habitantes. Em relação à população que morava na zona rural, a 

população diminuiu de 34.771 para 23.424 habitantes. A população urbana 

representava 88,5% em 1980 aumentando para 94,0% em 1991, enquanto a 

população rural representava 11,5% em 1980 e diminuiu para 6,0% em 1991. 

Esse crescimento novamente se refletiu na expansão da área urbana, já 

que, conforme Archela et al. (2008),  
A partir da interpretação das imagens orbitais, relativas aos anos de 
1987, 1993 e 2003 verifica-se um crescimento intenso da malha 
urbana. Em 1987, a área da cidade construída correspondia 
aproximadamente 70 km2, e em apenas seis anos, o crescimento foi 
de 13 km2, correspondendo a um aumento de área 18,57%. 

Isso teve contribuição direta para que permanecessem e se agravassem 

na década de 1980 aqueles problemas de expansão da periferia, segregação 

espacial, vazios urbanos e especulação imobiliária apresentados por Linardi (apud 

FRESCA, 2002). Segundo Archela (et al., 2008), na década de 1980  
O intenso crescimento e o planejamento inadequado ocasionaram o 
surgimento de grandes vazios urbanos e o aparecimento de 
loteamentos clandestinos devido à supervalorização das terras 
urbanas e a especulação imobiliária que ocorreu com sua expansão. 
A presença de vazios urbanos, principalmente, na porção centro 
norte da cidade, testemunha a forte especulação imobiliária. 
Inúmeros são os loteamentos implantados distantes da malha 
urbana, normalmente reservados à população de baixa renda. Na 
maioria, carentes de serviços de infra-estrutura, como eletricidade, 
esgoto, luz e transporte coletivo.  

Um exemplo que pode ser usado em relação à segregação espacial no 

município de Londrina foi o aumento da construção de prédios de apartamentos para 

a classe média e alta no centro da cidade e em áreas nobres. Conforme nos 

http://www.uel.br/revistas/atlasambiental/EXPANSAO/AreaConstruida1987a2005.jpg
http://www.uel.br/revistas/atlasambiental/EXPANSAO/AreaConstruida1987a2005.jpg
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apresenta Archela et al. (2008), uma das características da década de 1980 foi o 

crescimento do processo de verticalização na cidade de Londrina: o “investimento 

das construtoras, além de outros fatores, levou a população de alto poder aquisitivo 

a migrar em direção a área central” e em volta dela, como na região da avenida 

Higienópolis.  

Por outro lado, a população de baixa renda se concentrava nos 

loteamentos da periferia da cidade e nos conjuntos habitacionais e a população que 

não tinha condições para isso e para pagar aluguel continuou a ser expulsa para as 

ocupações irregulares. Dessa maneira, entre 1980 e 1990 surgiram em Londrina 

mais 08 ocupações irregulares, espalhadas por todas as regiões da cidade. No 

Quadro a seguir iremos apresentar essas ocupações.  

Quadro 3 – Ocupações Irregulares da cidade de Londrina na década de 1980 

Ano de 
ocupação Nome da Ocupação Irregular Região Bairro 

Nº pessoas no 
ano de 

ocupação 
1983 Jd. Rosa Branca II Leste Interlagos 95 

1985-1999 União da Vitória I, II, III, IV (**) Sul União da 
Vitória 9.790 

1986 Jd. Santa Mônica Norte Autódromo 160 

1987 Jd. Novo Perobal (Área 
Sanepar) Sul Parque das 

Indústrias 130 

1988 Fundo de Vale do Jd. Paulista 
(Cantinho do Céu) Norte Autódromo 340 

1989 Fundo da Rua Café Arábico Norte Parigot de 
Souza 190 

1989 Fundo do Alphaville Norte Autódromo 95 

1989 Fundo de Vale Residencial 
Santa Mônica (Chácara) Norte Autódromo 430 

TOTAIS  11.230 
(**) Ocupações regularizadas no período 1970-2000 
Fonte: A própria autora, a partir de Fresca et al. (2008) 

Nesse Quadro 3 podemos observar que aparece o Jardim União da 

Vitória que foi o primeiro assentamento urbano de Londrina. De acordo com Fresca 

(2002), assentamento urbano é um novo tipo de ocupação irregular que surgiu em 

Londrina na década de 1980 e que se diferencia de núcleos urbanos e de favelas: 
Os núcleos são entendidos pela Prefeitura Municipal de Londrina, 
como ocupações ilegais de terras públicas ou privadas, sem infra-
estrutura, e diferem em relação às favelas apenas no número de 
unidades domiciliares, que é menor que 50, enquanto a favela deve 
ter mais de 50 [... a conceituação de assentamentos urbanos] é um 
tanto quanto difícil na medida em que trata-se de uma ocupação 
ilegal do solo, seja ele público ou privado e, portanto, sem a 
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regularização fundiária; é caracterizado por um conjunto de 
moradias, de pequenas dimensões construídas de material impro-
visado e/ou sobras de materiais de construção; o elemento básico 
que os diferem em relação a uma favela é a questão da infra-
estrutura. De acordo com a COHAB-LD, o assentamento possui uma 
certa urbanização, através da presença de ruas, por vezes, presença 
do meio fio, além de água, energia elétrica, conferindo ao mesmo um 
certo “ar” de ordem urbanística. Outro elemento é uma certa 
definição dos lotes o que, em conjunto, cria elementos viáveis para a 
transformação do mesmo em futuro conjunto habitacional. (FRESCA, 
2002, p. 242) 

Cordeiro (2015) nos apresenta em relação ao União da Vitória que o local 

onde ele surgiu era uma área de 46 alqueires na região sul da cidade que tinha sido 

adquirida pela COHAB-LD em 1977 na primeira gestão do prefeito Antonio Casemiro 

Belinati (1977-1982), mas que  
[...] as primeiras manifestações de ocupação desse local ocorreram 
apenas em meados de 1985 com a chegada de algumas famílias 
[aproximadamente 30 famílias] formadas por trabalhadores rurais e 
famílias desempregadas provenientes de outras cidades e de outros 
bairros da própria cidade de Londrina, que tinham por objetivo utilizar 
o terreno para uso agrícola. Além disso, a área foi ocupada também 
por moradores da favela OK (atual Nova Conquista) que foram 
desalojados deste local e transferidos para o União da Vitória 
(DORES apud CORDEIRO, 2015, p. 142-143) 

Essa transferência aconteceu a partir de 1989 na segunda gestão de 

Antonio Belinati (1989-1992), com o intuito de levar para o União da Vitória famílias 

que estavam em outras ocupações ou “que se encontravam em situação de risco 

ambiental e socioeconômico, que residiam em locais degradados e em lotes ilegais” 

(CORDEIRO, 2015, p. 143). 

Com essas transferências e com a chegada espontânea de novos 

moradores, o União da Vitória foi se expandindo, virando União da Vitória I, II, III, IV 

e V. Segundo Fresca (2002), no ano de 2002 o União da Vitória contava com 2.097 

habitações e cerca de 11.000 moradores.  

Nas décadas de 1990, 2000 e 2010 a população total de Londrina 

continuou a crescer, assim como a população urbana. No Quadro a seguir iremos 

apresentar a evolução da população de Londrina nas últimas 04 décadas.  
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Quadro 4 – Evolução da população do município de Londrina nas décadas 1980, 

1990, 2000 e 2010 

Ano População 
Total % População 

Urbana % População 
Rural % 

Taxa de 
Crescimento 
Geométrico 

1980 301.711 100,0 266.940 88,5 34.771 11,5 2,84 
1991 390.100 100,0 366.676 94,0 23.424 6,0 2,36 
2000 447.065 100,0 433.369 96,9 13.696 3,1 1,78 
2010 506.701 100,0 493.520 97,4 13.181 2,6 1,26 

Fonte: Perfil do Município de Londrina (2014) 

Podemos observar nesse Quadro 4 que as taxas de crescimento da 

população total de Londrina foram diminuindo a partir dos anos de 1980. Porém, as 

menores taxas de crescimento não alteraram a maior concentração da população na 

zona urbana. Como apresentado no Quadro, nas décadas de 1990 e 2000 a 

população urbana continuou crescendo, enquanto a população rural foi diminuindo. 

Entre o ano de 1980 e o ano de 2010 a população da zona urbana de Londrina 

cresceu em 226.580 habitantes, enquanto a população rural diminuiu em 21.590 

habitantes. No Quadro abaixo iremos apresentar as porcentagens de crescimento da 

população de Londrina neste período. 

Quadro 5 – Crescimento Percentual da População do Município de Londrina entre 

1990 e 2010 

Ano % de crescimento 
da população total 

% de crescimento da 
população urbana 

% de crescimento 
da população rural 

1980/91 29,30 37,36 -32,63 
1991/96 5,56 8,03 -33,06 
1996/00 8,56 9,40 -12,65 
2000/10 13,33 13,88 -3,76 

Fonte: Perfil do Município de Londrina (2014) 

Com esse crescimento da população urbana de Londrina, continuaram 

aqueles problemas mencionados por Linardi (apud FRESCA, 2002) de expansão da 

periferia, de segregação espacial, de vazios urbanos e de especulação imobiliária 

que, conforme a autora, já se apresentavam desde a década de 1950. Porém, a 

partir da década de 1990 podemos notar um agravante na cidade em relação ao 

desenvolvimento urbano e à situação habitacional.  

De acordo com o que foi exposto anteriormente, desde a crise mundial do 

petróleo em 1973 e do fim do “milagre brasileiro”, o Brasil entrou em uma crise 

econômica que se agravou nos anos de 1980 e, segundo Fresca (2002), um dos 
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reflexos da crise nacional foi a redução dos financiamentos para a habitação. Esse 

assunto será detalhado no próximo capítulo, mas é importante adiantar que essa 

redução dos financiamentos para a habitação repercutiu também em Londrina.  

Conforme Fresca (2002), com a redução dos financiamentos e a 

diminuição da entrega de novas unidades habitacionais a partir de 1990 houve uma 

contribuição para o crescimento ainda maior das ocupações irregulares na cidade de 

Londrina. Ainda segundo Fresca (2002, p. 242), os assentamentos urbanos 

proliferam na década de 1990 e também nas décadas seguintes, aproveitando 

“vazios urbanos pertencentes ao poder público local, fundos de vales, áreas destina-

das à construção de equipamentos coletivos, etc”.  

No ano de 2001 foi realizado um levantamento pelo poder público local e 

nesse levantamento foram identificadas 57 ocupações irregulares na cidade de 

Londrina. Conforme apresentado por Cordeiro (2015, p.149), essas 57 ocupações 

irregulares eram divididas  
[...] em sete favelas urbanizadas, 22 assentamentos urbanos que 
estavam aptos à regularização, 22 ocupações irregulares em áreas 
públicas e 6 ocupações irregulares em áreas particulares, o que 
correspondia a 9.423 unidades habitacionais, abrigando 
aproximadamente 47.115 pessoas nessas áreas, o equivalente a 
mais de 10% da população total e urbana, constituindo os bolsões de 
pobreza.  

No Quadro abaixo iremos apresentar essas 57 ocupações irregulares por 

tipo de ocupação, quantidade, número de famílias e número de pessoas que 

residiam nessas ocupações. 

Quadro 6 – Ocupações Irregulares em Londrina no ano de 2001 – Por tipo de 

Ocupação 

Tipo de Ocupação Quantidade Número de 
Famílias 

Número de 
pessoas 

Favelas urbanizadas aptas à Regularização 12 1.085 5.425 
Favelas urbanizadas Regularizadas 03 677 3.385 
Assentamentos aptos à Regularização 10 1.854 9.270 
Assentamentos Regularizados 04 3.209 16.091 
Ocupações Irregulares em áreas públicas  23 1.483 7.415 
Ocupações Irregulares em áreas particulares 05 636 4.180 
Total 57 9.144 45.766 
Fonte: Cordeiro (2015, p. 149) 

Entre essas ocupações irregulares estão muitas que surgiram em 

Londrina na década de 1990 e no início da década de 2000, já que entre 1987 e 

2000 “houve um acirramento dos conflitos sociais mediante as sucessivas crises 
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econômicas nacionais, transcritas localmente por forte desemprego, queda na oferta 

de moradia pelo poder público local e aumento do número de invasões de terrenos 

urbanos” (FRESCA, 2002, p. 256). Desse modo,  
A partir dos anos de 1990, o número de ocupações irregulares em 
Londrina aumentou muito, passou de 15 para mais de 50 ocupações 
por toda a cidade, em menos de 10 anos. No ano de 2000, mais de 
50 mil pessoas viviam nestas áreas, dispersas por 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. (FRESCA et al., 2008) 

Ainda conforme Fresca et al. (2008), nesse período de 1990 até o início 

dos anos 2000, surgiram em Londrina mais 40 ocupações irregulares que abrigavam 

28.875 pessoas no ano da ocupação. No Quadro a seguir iremos detalhar essas 

ocupações de acordo com o ano de surgimento. 

Quadro 7 – Ocupações Irregulares da cidade de Londrina que surgiram na década 

de 1990 – Por ano de Ocupação 

Ano 
Ocupação Nome da Ocupação Irregular Região Bairro 

Nº pessoas 
no ano de 
ocupação 

1990 Cilo 3 Oeste Cilo 3 320 
1991 Fundo de Vale Alto da Boa Vista Norte Vivi Xavier 245 
1992 Vila Ricardo - Escola Leste Interlagos 105 
1992 Jd. Santa Fé (**) Leste Interlagos 1.780 
1993 Quati (**) Norte Autódromo 230 

1994 Área do Centro Comunitário 
Santa Fé Leste Cidade 

Industrial 2 100 

1994 Fundo de Vale Santa Fé – Horta Leste Cidade 
Industrial 2 455 

1994 Jd. das Bananeiras (Próximo à 
Vila Ricardo) Leste Interlagos 145 

1995 Fundo de Vale Conjunto José 
Belinati Norte Pacaembu 305 

1995 Fundo de Vale Novo Perobal Sul Parque das 
Indústrias 210 

1995 Fundo de Vale Favela Marízia Central Vila Casoni 645 
1996 Monte Cristo Leste Interlagos 2.520 

1996 Fundo da Rua Ana C. Piacentini - 
Conjunto Maria Cecília Norte Cinco 

Conjuntos 1.420 

1996 Fundo de Vale do Jd. Santa 
Mônica Norte Autódromo 75 

1996 Fundo de Vale Favela Santa Inês Leste Interlagos 215 

1996 Fundo de Vale do Jd. das 
Bananeiras Leste Interlagos 65 

1996 Jd. Morar Melhor Sudeste Califórnia 330 
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Quadro 7 – Ocupações Irregulares da cidade de Londrina que surgiram na década 

de 1990 – Por ano de Ocupação (Continuação) 

Ano de 
Ocupação Nome da Ocupação Irregular Região Bairro 

Nº pessoas 
no ano de 
ocupação 

1996 Jd. dos Campos (Fundo C.H. 
Aquiles Stenghel) Norte Cinco 

Conjuntos 1.050 

1996 Jd. João Turquino (**) Oeste Olímpico 4.255 

1997 Fundo de Vale do Jd. Cristal Sul Parque das 
Indústrias 180 

1997 Fundo de Vale do Jd. Franciscato Sul Parque das 
Indústrias 65 

1997 Jd. São Jorge Norte Eldorado 3.740 
1997 Jd. São Marcos Sul Piza 800 

1997 Jd. União da Vitória V Sul União da 
Vitória 500 

1997 Jd. Paineiras (Fundo C.H. Hilda 
Mandarino) Norte Parigot de 

Souza 215 

1997 Fundo de Vale do Jd. Hilda 
Mandarino Norte Ouro Verde 190 

1998 Jd. San Rafael (Lixão) Leste Fraternidade 530 

1998 Lixão Esquina (ao lado da Av. 
Teodoro Victorelli) Leste Fraternidade 60 

1998 Jd. União da Vitória VI Sul União da 
Vitória 1.530 

1998 Jd. Maracanã I e II Oeste Olímpico 3.030 

1998 Remanescente do C.H. Vivi 
Xavier Norte Vivi Xavier 350 

1998 Jd. Novo Perobal (**) Sul Parque das 
Indústrias 1.230 

1999 Fundo da Fazenda Primavera Norte Cidade 
Industrial 600 

1999 Jd. Kobayashi Sudeste Califórnia 155 
1999 Vila Amaral Leste  85 
2000 Jd. Novo Amparo II Norte Pacaembu 315 

(***) Fundo de Vale do Jd. Sérgio 
Antonio Leste Interlagos 130 

(***) Fundo do Jd. Marieta Norte Vivi Xavier 330 
(***) Fundo do Jd Rosa Branca Leste Interlagos 110 

TOTAIS    14.405 
(**) Ocupações regularizadas no período 1970-2000 
(***) Sem dados na COHAB-LD 
Fonte: A própria autora, a partir de Fresca et al. (2008) 

No ano de 2007, a COHAB-LD apresentou um novo levantamento das 

ocupações irregulares existentes em Londrina. De acordo com o que nos informa 

Cordeiro (2015), é possível perceber por esse levantamento uma continuidade no 

surgimento de ocupações irregulares durante os anos de 2000, já que o número de 

ocupações irregulares em Londrina aumentou de 57 em 2001 para 69 em 2007. 
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Destas 69 ocupações irregulares, 31 estavam localizadas em áreas públicas, como 

apresentamos no Quadro a seguir. 

Quadro 8 – Tipos de Ocupações/Assentamentos Precários – ano de 2007 

Tipo de Ocupação 
Quantidade 

Números 
Absolutos 

Quantidade 
Números Relativos 

Favelas urbanizadas aptas à regularização 14 20,28% 
Favelas urbanizadas regularizadas 3 4,34% 
Assentamentos aptos à regularização 10 14,49% 
Assentamentos regularizados 5 7,24% 
Ocupação irregulares em áreas públicas 31 44,92% 
Ocupações irregulares em áreas particulares 6 8,69% 
TOTAL 69 100% 
Fonte: Cordeiro (2015, p. 154) 

Segundo Cordeiro (2015) a maior concentração dessas ocupações estava 

localizada na região leste da cidade, com 21 ocupações irregulares ou 

assentamentos precários. No Quadro abaixo iremos apresentar a distribuição das 

ocupações irregulares por regiões da cidade de Londrina. 

Quadro 9 – Tipos de Ocupações/Assentamentos Precários em Londrina por Região 

e Número de Famílias – ano de 2007 

Região Quantidade Número de Famílias  

Sul 20 4.208 
Oeste 08 2.338 
Norte 17 2.236 
Leste 21 1.534 
Centro 03 208 
TOTAL 69 10.524 

Fonte: Cordeiro (2015, p. 155) 

Podemos observar neste Quadro 9 que em 2007 as ocupações 

irregulares estavam distribuídas por todas as regiões da cidade. A distribuição pelas 

regiões se relaciona com o que a autora Fresca (2002) apresenta em relação às 

características da expansão da cidade.  

De acordo com a autora, até metade dos anos de 1980 a expansão 

territorial foi principalmente para a região norte, mas a partir dos anos de 1990 a 

expansão passou a acontecer para todas as regiões da cidade. As ocupações 

irregulares também passaram a surgir em todas as regiões da cidade, “mas com 

forte concentração no extremo sul, extremo leste e extremo norte, coincidindo com 

os limites máximos da malha urbana” (FRESCA, 2002, p. 256).  
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Conforme Fresca (2002, p. 252), desde a década de 1980 a expansão 

para a região leste já estava acontecendo, mas “ao longo dos anos 1990 esta 

expansão foi intensificada por conjuntos habitacionais, por loteamentos implantados 

pela iniciativa privada e por aumento do número de plantas industriais implantadas” 

ao longo BR 369 que liga Londrina a Ibiporã. 

Porém, essa expansão deixou espaços vazios, dando origem a áreas 

disponíveis onde foram feitas as ocupações irregulares. Como apresentado no 

Quadro 9, o maior número de ocupações que existiam em Londrina no ano de 2007 

estavam localizadas na região leste, correspondendo a 30,43% do total das 

ocupações. No entanto, em relação ao número de famílias, as ocupações da zona 

leste abrigavam apenas 14,58% da população que residia nas ocupações 

irregulares. Isso pode estar relacionado com a quantidade e com o tamanho das 

áreas deixadas pelo vazio urbano, principalmente as áreas públicas. 

Na região sul da cidade estava o segundo maior número de ocupações, 

correspondendo a 28,99% do total. Mas nas ocupações da zona sul estava o maior 

número de famílias abrigadas, já que as 4.208 famílias correspondiam a 39,98% do 

total.  

Segundo Fresca (2002), a expansão urbana na direção da região sul foi 

diferente da expansão que aconteceu em direção às outras regiões da cidade. A 

construção do Shopping Center Catuaí na porção sudoeste na década de 1990 foi 

feita em uma área bastante distante do centro da cidade, também deixando vazios 

urbanos. Porém, a construção do Shopping Catuaí e depois a ocupação desses 

vazios pela Gleba Palhano acabaram produzindo uma valorização das áreas desta 

região, de modo que “os empreendimentos imobiliários passaram a ser direcionados 

a uma população de alto poder aquisitivo, através de condomínios exclusivos de 

altíssimo padrão e chácaras de lazer” (FRESCA, 2002, p. 253). Enquanto isso,  
No extremo sul da cidade de Londrina a expansão prossegue, 
marcada, via de regra, como área de localização da população de 
menor poder aquisitivo. É onde tem se concentrado vários 
assentamentos urbanos como o União da Vitória, o São Marcos, 
Jardim Novo Perobal/área da Sanepar, Favela do Jardim Novo 
Perobal e as ocupações irregulares do Jardim Cristal e Fundo de 
Vale do Franciscato.  

Na região norte de Londrina estava localizado o terceiro maior número de 

ocupações, correspondendo a 24,64% do total. De acordo com Fresca (2002), a 

partir dos anos de 1990 a incorporação de novas áreas à malha urbana continuou na 
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região norte, mas com menor intensidade e marcada principalmente pelo surgimento 

de loteamentos particulares destinados à população de menor poder aquisitivo.  

Esses loteamentos ocuparam espaços vazios deixados pela construção 

dos conjuntos habitacionais que foram instalados distantes do centro da cidade. As 

ocupações irregulares que surgiram nesta região também ocuparam esses vazios, 

mas a maioria delas surgiram no extremo norte da cidade, como o Jardim São Jorge 

e o Fundo da Fazenda Primavera, ocupando áreas “bastante periféricas, de uso até 

recentemente agropecuário” (FRESCA, 2002, p. 251). 

Já na região oeste estavam 08 ocupações e esse menor número pode ser 

explicado pela existência de menos espaços urbanos vazios. Segundo Fresca 

(2002, p. 252), a expansão da cidade na direção oeste tem “uma questão de limite 

administrativo que impede, até certo ponto, maior crescimento. Trata-se da divisa 

municipal entre Londrina e Cambé que conforma uma aglomeração físico-territorial, 

não havendo muitas áreas livres para novas ocupações”. A autora expõe ainda que 

as áreas que estão no limite entre os municípios de Londrina e de Cambé estavam 

praticamente todas ocupadas, dificultando a formação de ocupações irregulares.  

A região de Londrina com menor quantidade de ocupações em 2007 era a 

do centro da cidade, com apenas 03 ocupações irregulares, que representava 4,35% 

do total, e abrigando 208 famílias ou 1,98% do total. Novamente, esse número de 

apenas 03 ocupações na região do centro de Londrina pode ser explicado pelos 

vazios urbanos.  

Segundo Fresca (2002), por essa região já estar sendo ocupada desde o 

surgimento da cidade de Londrina e por apresentar muitas construções, quase não 

existiam espaços vazios que pudessem ser ocupados no centro da cidade. É devido 

a isso que a única ocupação que aparece no Quadro 9 é o Fundo de Vale Favela 

Marízia que está localizada no limite da região central, às margens da BR 369. 

De acordo com o que Cordeiro (2015) nos apresenta, as ocupações 

irregulares continuaram a acontecer na década de 2010, existindo no período várias 

ocupações instaladas em áreas públicas, privadas e áreas de preservação ambiental 

permanente. O Perfil do Munícipio de Londrina de 2020 (LONDRINA, 2020) informa 

que em dezembro de 2019 havia na cidade de Londrina um total de 48 ocupações 

irregulares em áreas públicas. No Quadro a seguir iremos apresentar essas 48 

ocupações irregulares que existiam em dezembro de 2019.  
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Quadro 10 – Ocupações Irregulares em áreas públicas em Dezembro de 2019 

Localização Número 
Famílias 

Número 
Pessoas Região Ano 

Ocupação 
Fundo Vale Jardim Sérgio Antônio 51 152 leste 1973 
Fundo Vale Rua Zircônio 8 18 leste 1975 
Fundo Vale Aurora Tropical 6 13 oeste 1977 
R. Diógenes L Bravo / R. Silvio M. da Silva 26 50 sul 1978 
SPL/Praça-Rua Diógenes de Lima Bravo 12 31 sul 1978 
Triângulo Santa Inês 40 88 leste 1985 
União da Vitória II - Área Verde 22 32 sul 1985 
Rua Patativa - Rua dos Periquitos 32 45 norte 1989 
Fundo Vale Rua Café Arábica 6 11 norte 1989 
F Vale Jd Paulista - Cantinho do Céu 6 13 norte 1989 
Cilo 3 - Rua Helena Ridão 24 76 oeste 1990 
Cilo 3 - Rua Pateó 56 179 oeste 1990 
Vila Ricardo-Escola-Flor de Maio 21 63 leste 1992 
Av. Theodoro Victorelli/ Cajá/Rosa Branca 4 12 leste 1992 
Fundo Vale Alto da Boa Vista I 19 41 norte 1993 
F Vale Alto da Boa Vista II - Pinheiros 1 5 norte 1993 
Fundo Vale Jd Santa Fé - Horta 50 114 leste 1994 
Rua do Latão 21 27 leste 1994 
Fundo Vale Cafezal II - Chácaras 23 73 sul 1994 
Fundo Vale Vila Marizia II 18 47 centro 1995 
Fundo Vale Córrego sem Dúvidas 200 495 norte 1996 
Fundo Vale Rua Pingo Dágua 41 111 leste 1996 
Viela Santa Mônica - Av. Santa Mônica 39 58 leste 1996 
Fundo Vale Final Av. Santa Mônica 8 29 leste 1996 
Fundo Vale Rua Heron Domingues 20 60 leste 1996 
Fundo Vale Rua Mangaba 16 23 leste 1996 
Fundo Vale Jd Bananeiras - Vila Ricardo 3 8 leste 1996 
Fundo Vale Jd Monte Cristo 74 126 leste 1996 
Fundo Vale Jd Cristal 27 51 sul 1997 
Fundo Vale Saltinho 12 31 sul 1997 
União da Vitória II -Praça II e Praça III 59 172 sul 1998 
União da Vitória V- Rua dos Médicos 226 678 sul 1998 
União da Vitória VI- Rua dos Oleiros 409 1.440 sul 1998 
Jd Monte Cristo - Praça 23 44 leste 1998 
Fundo Vale Jd Quadra Norte 1 2 norte 1999 
Saltinho - Praça 3 8 sul 2000 
Fundo Vale Jd Marieta 95 202 norte 2002 
F Vale Jd Nova Olinda / Jd Barcelona 12 14 norte 2012 
Jd. Nova Olinda - Praça Ana Melluns 15 35 norte 2012 
Jd. São Marcos – Praça e APP 26 62 sul 2014 
Rua Sudão 4 5 norte 2014 
Fundo Vale Abussafe 14 26 leste 2015 
Fundo Vale Vista Bela 1 1 norte 2015 
Jd. Primavera 127 260 norte 2015 
Residencial Flores do Campo 401 1.067 norte 2016 
Rua Pitágoras/Adolfo Bezerra de Menezes 5 7 leste 2016 
Novo Amparo – SPL e Linha Férrea 31 85 norte 2016 
Fundo de Vale Marissol 6 18 leste 2019 
Fonte: Perfil do Município de Londrina 2020 (LONDRINA, 2020) 
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Nessas 48 ocupações irregulares em áreas públicas na cidade de 

Londrina moravam um total de 2.344 famílias e 6.208 pessoas no ano da ocupação. 

Além dessas 48 ocupações irregulares, existiam em dezembro de 2019 ocupações 

irregulares nos distritos de Londrina que abrigavam 107 famílias e 310 pessoas. 

Existiam ainda 09 ocupações irregulares que estavam em áreas particulares, como 

iremos apresentar no Quadro a seguir. 

Quadro 11 – Ocupações Irregulares em áreas particulares – dezembro 2019 

  Localização Número de Pessoas Ano de Ocupação 

Favela Colosso - Bratac 111 1975 
Triangulo (ao lado) – Rua Zirconio 12 1985 
Jd. Monte Cristo - Terreno do cantor 19 1996 
R. Cecílio de Oliveira (Remanescente Jd Jatobá) 45 1997 
Assentamento Nossa Senhora Aparecida 1.744 2000 
Vila Feliz (F Vale Abussafe) 71 2001 
Morro do Carrapato 23 2007 
Novo Amparo - Remanescente 9 2016 
Área da SIAL-Construtora - Fd Res.Maravilha 238 2017 
TOTAL 2.272 - 
Fonte: Perfil do Município de Londrina 2020 (LONDRINA, 2020) 

Desse modo, conforme nos apresenta Perfil do Município de Londrina 

(LONDRINA, 2020), o município de Londrina possuía em dezembro de 2019 um total 

de 58 ocupações irregulares onde moravam 8.790 pessoas. Havia ainda 2.108 

pessoas que moravam em 12 assentamentos ou favelas que estavam aptos a serem 

regularizados. Essas áreas eram o Jardim Leste Oeste - Setor 2; a Vila Marízia II; o 

Jardim Alto da Boa Vista I (Remanescente); o Jardim Monte Cristo – Praça 3; o 

Jardim Morar Melhor – Quadra 03 e SPL; o Jardim Cristal - Quadras 10 e 11; o 

Conjunto Habitacional Vivi Xavier (Remanescente); o Jardim São Rafael; a Vila 

Amaral II; o Jardim Santa Luzia – Quadras 04 e 05; o Jardim Shekinah; e a Vila 

Santa Ines – Quadra 3 no Distrito de Guaravera. 

Considerando apenas as ocupações irregulares que surgiram na década 

de 2010, podemos observar pelo quadro que surgiram no município de Londrina 13 

novas ocupações irregulares que abrigavam 1.827 pessoas no ano de ocupação. 

Essas 13 ocupações irregulares são: Fundo de Vale do Jardim Nova Olinda/Jardim 

Barcelona; Jardim Nova Olinda - Praça Ana Melluns; Jardim São Marcos – Praça e 

APP; Rua Sudão; Fundo Vale Abussafe; Fundo Vale Vista Bela; Jardim Primavera; 

Residencial Flores do Campo; Rua Pitágoras/Adolfo Bezerra de Menezes; Novo 
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Amparo – SPL e Linha Férrea; Fundo de Vale Marissol; Novo Amparo – 

Remanescente; e Área da SIAL-Construtora – Fundos do Residencial Maravilha. 

Conforme ainda podemos observar no Quadro, a maioria dessas 13 

ocupações irregulares que surgiram na década de 2010 se localizava na região 

norte da cidade. Foram 8 ocupações irregulares na região norte, 3 na região leste, 2 

na região sul e nenhuma na região oeste e no centro da cidade. Essa localização 

pode estar relacionada com o que a autora Fresca (2002) nos apresenta sobre as 

características da expansão de Londrina a partir da década de 1990, com as 

ocupações irregulares aproveitando vazios urbanos e locais situados no limite 

extremo da área urbana. 

Em relação aos anos em que surgiram as ocupações irregulares da 

década de 2010, podemos observar que a maioria surgiu a partir de 2015. Entre 

2010 e 2014 surgiram 04 ocupações irregulares e entre 2015 e 2019 surgiram 9 

ocupações irregulares, sendo que 07 surgiram entre 2015 e 2016. 

Conforme expõe Cordeiro (2015), muitas das pessoas que participaram 

das ocupações que aconteceram no período de 2014 e 2015 haviam sido retiradas 

antes de outras ocupações irregulares e tinham sido transferidas pelo poder público 

para outros locais. Segundo a autora, as famílias haviam sido “encaminhadas aos 

empreendimentos do PMCMV e do Programa de Reurbanização de Assentamentos. 

Ocorre que, após os remanejamentos, os locais encontravam-se abandonados, 

sendo eles novamente ocupados e com um maior número de famílias” (CORDEIRO, 

2015, p. 166). 

A autora apresenta vários exemplos dessas reocupações, como o extinto 

assentamento Nossa Senhora Aparecida, um terreno no Jardim São Jorge e outro 

no Conjunto Maria Cecília. Informa ainda que a mídia local chamava essas 

ocupações de invasões e que apresentava como motivos das ocupações ou 

reocupações, “a falta de perspectiva para a aquisição de um imóvel, os preços dos 

aluguéis, o desejo de ter uma casa própria, e a fila de espera da COHAB que pode 

durar mais de cinco anos” (CORDEIRO, 2015, p. 167). 

A ocupação do Empreendimento Flores do Campo, que é o tema desse 

Trabalho de Conclusão de Curso, aconteceu em 2016 neste contexto de novas 

ocupações ou reocupações e os motivos dados pelas pessoas que fizeram a 

ocupação também foi a falta de condições financeiras para pagar aluguel e essa 

falta de perspectiva de adquirir um imóvel pela COHAB-LD, já que muitas pessoas 
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estavam na fila de espera há vários anos. Conforme nos apresenta o Perfil do 

Município de Londrina (LONDRINA, 2020), no ano de 2016 haviam 56.585 pessoas 

inscritas na COHAB-LD e só 168 pessoas foram contempladas com casa própria. 

Desse modo, ir para uma ocupação irregular é a única alternativa para 

muitas famílias. Conforme Fresca (2002), as ocupações irregulares são estratégias 

de sobrevivência dessa população, já que não têm mesmo condições adquirir casa 

própria ou pagar aluguel em um mercado em que a habitação é uma mercadoria. 

Conforme nos apresenta Corrêa (apud FRESCA, 2002, p. 256),  
os grupos sociais excluídos têm como possibilidades de moradia: os 
cortiços, a casa obtida mediante autoconstrução em loteamentos 
periféricos, as casas de conjuntos habitacionais distantes da cidade e 
de baixa qualidade e a favela. Mas, para o autor em tela ‘[...] é na 
produção da favela, em terrenos públicos ou privados invadidos, que 
os grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes 
modeladores, produzindo seu próprio espaço’  
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3 A INTERVENÇÃO ESTATAL NA ÁREA DE HABITAÇÃO  

Nesse capítulo iremos tratar a respeito da intervenção dos governos 

brasileiros e dos governos do município de Londrina na área de habitação. O intuito 

é de expor algumas respostas que o Estado deu ao longo dos anos referente à 

situação que foi apresentada no capítulo anterior sobre a habitação e as ocupações 

irregulares, através de ações ou políticas nacionais e municipais de habitação.  

Sendo assim, faz parte deste capítulo a Política Nacional de Interesse 

Social aprovada em 2005 e o Programa Minha Casa Minha Vida. Em relação à 

Londrina, faz parte deste capítulo a apresentação de ações da COHAB-LD na 

direção da construção de unidades habitacionais e do enfrentamento da situação de 

ocupações irregulares, como também a apresentação de alguns empreendimentos 

que foram construídos no município através do Programa Minha Casa Minha Vida.  

3.1 AÇÕES E POLÍTICAS NA ÁREA DE HABITAÇÃO NO BRASIL 

Como foi apresentado no capítulo anterior, podemos observar que o 

processo de urbanização brasileiro pode ser considerado um fenômeno recente, já 

que se intensificou na segunda metade do século XX, e que historicamente também 

pode ser considerado desordenado. O crescimento das cidades se deu 

principalmente pela migração interna do campo para a cidade devido à 

industrialização e uma das consequências desse processo desordenado é notória 

até os dias atuais, já que as sequelas foram a carência de habitação e o surgimento 

e crescimento das ocupações irregulares.  

Conforme também já foi apresentado no capítulo anterior, durante a 

República Velha (1889-1930) a maioria da população que morava na zona urbana 

não era proprietária das moradias, já que predominava o aluguel. No entanto, quase 

não se vê iniciativas dos governos na área de habitação para dar respostas à 

necessidade de mais habitações, que aumentava com o crescimento da população 

das cidades, ou para intervir no mercado de aluguéis. Conforme apresentamos, 

Rolnik (apud BONDUKI, 1994, p. 712), nos relata que 
Fiel ao liberalismo predominante, o Estado privilegiava a produção 
privada e recusava a intervenção direta no âmbito da construção de 
casas para os trabalhadores. Assim, suas iniciativas restringiam-se à 
repressão às situações mais graves de insalubridade, via legislação 
sanitária e ação policial, e à concessão de isenções fiscais, que 
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beneficiavam basicamente os proprietários de casas de locação, 
ampliando sua rentabilidade.  

Desse modo, naquela época era comum a produção habitacional pelo 

setor privado e não existiam medidas do Estado para financiar casa própria. A 

alternativa que sobrava para a população era mesmo pagar aluguel e a população 

de baixa renda acabava ocupando habitações inadequadas, como os cortiços.   

Como também já foi mencionado no capítulo anterior, a partir da década 

de 1930 o Estado muda de posição em relação à intervenção na área de habitação. 

Bonduki (1994, p. 711) apresenta que o período do governo Getúlio 

Vargas (1930-1954) foi um momento em que o Estado “passa a intervir tanto no 

processo de produção como no mercado de aluguel, abandonando a postura de 

deixar a questão da construção, comercialização, financiamento e locação 

habitacional às «livres forças do mercado”. Apresenta ainda que entre as medidas 

mais importantes tomadas neste período em relação à habitação estão 
o decreto-lei do inquilinato, em 1942, que, congelando os aluguéis, 
passou a regulamentar as relações entre locadores e inquilinos, a 
criação das carteiras prediais dos Institutos de Aposentadoria e 
Previdência e da Fundação da Casa Popular, que deram início à 
produção estatal de moradias subsidiadas e, em parte, viabilizaram o 
financiamento da promoção imobiliária, e o Decreto-Lei n° 58, que 
regulamentou a venda de lotes urbanos a prestações. (BONDUKI, 
1994, p. 711) 

As Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) começaram a surgir em 

1923 e os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) na década de 1930. Tanto 

as Caixas como os Institutos de Aposentadoria e Pensões atendiam os 

trabalhadores na área de previdência e de saúde por categoria profissional, como 

marítimos, ferroviários, comerciários e funcionários da indústria.  

No entanto, em 1937, a partir do Decreto de número 1.749/37, os 

Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões foram autorizados pelo governo a 

atuar na área de habitação. Desse modo, de acordo com Oliveira (2012), a atuação 

deles pode ser considerada como uma primeira iniciativa do Estado em relação à 

oferta de moradias populares. Como nos apresenta Bonduki (1994, p. 725) 
Efetivamente, a criação das carteiras prediais dos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões representou um mecanismo através do 
qual os imensos recursos que afluíam aos cofres dos IAPs e que não 
tinham destinação imediata (estes recursos proviam do depósito 
compulsório de empresas e trabalhadores para o pagamento futuro 
de aposentadorias e pensões) podiam financiar a construção civil, 
não só na habitação social (Planos A e B), mas também no Plano C, 
que financiava a incorporação imobiliária para os setores médios 
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Segundo Oliveira (2012), os Institutos de Aposentadoria e Pensões 

tinham três modalidades de atuação. O Plano A era a construção de conjuntos 

habitacionais para os associados, o Plano B era o financiamento para que o 

associado comprasse uma moradia ou um terreno e o Plano C consistia em 

empréstimos hipotecários que podiam ser feitos por qualquer pessoa ou empresa. 

Esses empréstimos hipotecários eram uma “medida utilizada pelos institutos para 

maximizarem a rentabilidade de suas próprias reservas financeiras acumuladas” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 26).  

Em relação à Fundação Casa Popular (FCP), a mesma foi criada no ano 

de 1946, através do Decreto Lei nº 9.218 de 19 de maio do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio do governo de Eurico Gaspar Dutra e é considerada “o primeiro 

órgão nacional destinado exclusivamente à provisão de moradias para a população 

de baixa renda” (BONDUKI, 1994, p. 711). Conforme nos apresenta Valadares e 

Hoffman (2009), os objetivos da Fundação Casa Popular eram: 
a) proporcionar a aquisição ou construção de moradia própria, na 
zona urbana ou rural, a brasileiros e a estrangeiros com mais de dez 
anos de residência no país; b) financiar obras de abastecimento 
d’água, esgotos, energia elétrica e outras que visassem à melhoria 
do bem-estar das camadas trabalhadoras; c) proceder a estudos que 
levassem a processos de barateamento da construção habitacional; 
d) financiar indústrias de materiais de construção.  

Conforme as mesmas autoras, a Fundação Casa Popular, junto com os 

Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, construiu aproximadamente 120 mil 

unidades entre as décadas de 1930 e o ano de 1964 quando a Fundação Casa 

Popular foi extinta. Os Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões foram 

extintos em 1966.  

Apesar da importância da atuação dos Institutos e Caixas de 

Aposentadoria e Pensões, da Fundação Casa Popular e de outras medidas tomadas 

pelo Governo de Getúlio Vargas na área de habitação, Bonduki (1994, p. 711) nos 

apresenta que a intervenção do Estado na área de habitação fazia parte da 

estratégia mais ampla do governo de “impulsionar a formação e fortalecimento de 

uma sociedade de cunho urbano-industrial, capitalista, mediante uma forte 

intervenção estatal em todos os âmbitos da atividade econômica”.  

De acordo com Valadares e Hoffman (2009), é preciso situar essa 

intervenção do Governo Vargas na área de habitação também dentro de sua política 

trabalhista e de sua estratégia política: “a moradia, transformada em uma das 
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vantagens concedidas pelo Estado a determinadas categorias de trabalhadores 

urbanos, serviu de instrumento de cooptação e controle dos segmentos da classe 

trabalhadora, de cujo apoio o Estado necessitava”.  

Bonduki (1994, p. 717) nos apresenta que as medidas tomadas no 

Governo Vargas na área de habitação foram importantes, mas apesar disso,   
Seria equivocado considerar que que o governo Vargas e os que se 
lhe seguiram chegaram a formular uma política habitacional 
articulada e coerente. Não houve, efetivamente, a estruturação de 
uma estratégia para enfrentar o problema nem a efetiva delegação 
de poder a um órgão encarregado de coordenar a implementação de 
uma política habitacional em todos seus aspectos (regulamentação 
do mercado de locação, financiamento habitacional, gestão dos 
empreendimentos e política fundiária). E, menos ainda, uma ação 
articulada entre os vários órgãos e ministérios que de alguma 
maneira interferiram na questão.  

Dessa forma, é possível considerar que o Governo Getúlio Vargas e os 

seguintes não conseguiram enfrentar os efeitos negativos do crescimento urbano 

acerelado e desordenado e entre esses efeitos estava a carência de habitações e o 

crescimento de ocupações irregulares.  

Sendo assim, o Brasil entra na década de 1960 com problemas ainda 

maiores na área de habitação. Como já foi apresentado no capítulo anterior, esses 

problemas foram agravados pela continuação de um processo de crescimento 

acelerado da população urbana durante a década de 1960 e de 1970. No ano de 

1960 a população urbana do Brasil representava 45,5% da população total e essa 

porcentagem subiu para 56,8% no ano de 1970, ultrapassando pela primeira vez o 

número de habitantes na zona rural.    

Como resposta a essa realidade e ao agravamento dos problemas na 

área de habitação, Humberto Castelo Branco (1964-1967), primeiro presidente 

militar após o golpe de 1964, instituiu o Plano Nacional da Habitação e o Banco 

Nacional da Habitação (BNH), através da Lei nº 4.380, de 21 e agosto de 1964. De 

acordo com Valadares e Hoffman (2009), o BNH foi criado para administrar e 

financiar uma política de habitação que tinha como objetivo "promover a construção 

e aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda", mas 

também tinha o propósito de criar empregos através da construção civil.  

Junto com o Banco Nacional da Habitação tínhamos o Sistema Financeiro 

da Habitação (SFH) de onde vinham os recursos para garantir a execução do Plano 

Nacional da Habitação. Com o Decreto-lei nº 2.291 de 21 de dezembro de 1986 o 
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BNH foi extinto e sua função de coordenar o Sistema Financeiro da Habitação foi 

transferida para a Caixa Econômica Federal, ficando com o Banco Central a função 

de regular esse Sistema.  

Conforme nos apresenta Valadares e Hoffman (2009), na época em que o 

BNH foi criado o país passava por uma mudança no regime político e no modelo 

econômico e “a questão da habitação mudou de feição e tomou novo impulso”. 

Quando o BNH foi criado, suas propostas eram as seguintes:  
a) coordenação da política habitacional e do financiamento para o 
saneamento; b) difusão da propriedade residencial, especialmente 
para as classes menos favorecidas; c) melhoria do padrão 
habitacional e eliminação das favelas; d) redução do preço da 
habitação; e) melhoria sanitária da população; f) estímulo à 
poupança privada e, conseqüentemente, ao investimento; g) 
aumento de investimentos nas indústrias de construção civil, de 
material de construção e de bens de consumo duráveis; h) aumento 
da oferta de emprego, visando a absorver mão-de-obra ociosa não 
especializada; i) criação de pólos de desenvolvimento com a 
conseqüente melhoria das condições de vida nas áreas rurais. 
(VALADARES; HOFFMAN, 2009) 

As autoras Valadares e Hoffman (2009) apresentam ainda que na época 

da criação do BNH a habitação foi eleita “como eixo de uma política mais 

abrangente, voltada para o desenvolvimento urbano” e que a escolha da habitação 

como eixo “se deveu principalmente a ter sido sob o aspecto das tensões nas 

favelas, das migrações maciças para as cidades, que o problema urbano ganhou 

visibilidade e contorno nos inícios dos anos 60” (ANDRADE apud VALADARES; 

HOFFMAN, 2009). Além disso, a política de habitação era considerada uma 

estratégia para conseguir apoio popular, já que a maioria da população estava 

sendo submetida a uma política de contenção salarial. 

O modelo do BNH foi considerado na época uma grande inovação em 

termos de política habitacional e Valadares e Hoffman (2009) nos apresentam três 

razões para isso.  

A primeira razão é que a política habitacional passou a ser comandada 

por um banco, o que era diferente do que havia acontecido nos governos anteriores. 

A segunda razão era que o financiamento era antes por um sistema de subsídio 

habitacional e no BNH os recursos para os financiamentos vinham “de um 

mecanismo de compensação inflacionária – a correção monetária – que reajustava 

automaticamente os débitos e prestações por índices correspondentes às taxas de 

inflação” (VALADARES; HOFFMAN, 2009). A terceira razão era que o modelo do 
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BNH colocava o setor privado como “encarregado, em última análise, da produção, 

distribuição e controle das habitações [... enquanto o setor público] limita-se a 

arrecadar recursos financeiros para em seguida transferi-los a uma variedade de 

agentes privados intermediários” (VALADARES; HOFFMAN, 2009). 

As autoras nos apresentam ainda que o BNH passou por três momentos 

importantes durante sua existência. A primeira fase que começou em 1964 e foi até 

1967 que pode ser considerada a época em que o Banco estava se estruturando e 

tinha poucos recursos.  

Já na segunda fase, que vai do ano de 1967 até 1971, podemos observar 

que foi quando o Banco efetivamente entrou na área de financiamentos 

habitacionais e quando passou a ser gestor financeiro do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), criado em 1967. Nessa “condição de gestor do FGTS, 

responsável pela aplicação destes depósitos e devolução dos mesmos, o BNH, 

passou a dispor de uma magnitude de recursos que o tornaram, já em 1969, o 

segundo banco do país” (VALADARES; HOFFMAN, 2009). 

Em sua terceira e última fase, que teve início no ano de 1971, sua 

principal característica foi o processo de reestruturação do BNH. O Banco, que até 

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

assumisse cada vez mais o papel de agente de desenvolvimento urbano do país. 

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

“passou a financiar a infra-estrutura urbana e que seus investimentos habitacionais 

passaram a direcionar a expansão das periferias das cidades”. 

Segundo as mesmas autoras, as principais áreas básicas onde o BNH 

investia seus recursos eram as seguintes: “a) habitação e operações 

complementares habitacionais; b) desenvolvimento urbano; e c) operações 

complementares especiais, ou seja, financiamento de materiais de construção” 

(VALADARES; HOFFMAN, 2009).  As autoras apresentam ainda que até 1976 a 

maior concentração de recursos era na habitação, com 70,8%, mas os investimentos 

em desenvolvimento urbano vinham crescendo e já representavam 22,5% do total. 

Em relação ao setor de habitação, o BNH atuava em várias áreas: 
área da COS, que repassava recursos às companhias de habitação 
(Cohabs), destinadas a atender às populações com renda familiar 
mensal de até cinco salários mínimos; a área da Carteira de 
Programas Habitacionais (CPH), que realizava operações através de 
cooperativas, institutos, caixas hipotecárias de clubes militares e 
agentes do mercado de hipotecas, atendendo a estratos médios 



57 

baixos; a área do SBPE, que tinha como agentes as sociedades de 
crédito imobiliário (SICs), as associações de poupança e empréstimo 
(APEs) e as caixas econômicas, voltando-se para uma clientela de 
estratos médios e altos; e a área do Recon, voltada para este mesmo 
tipo de clientela mas oferecendo-lhe a possibilidade de financiamento 
de materiais de construção, em vez da unidade pronta, como 
acontecia nos outros programas. (VALADARES; HOFFMAN, 2009)  

Conforme nos apresenta Azevedo (apud OLIVEIRA, 2012), o evento que 

marcou a habitação popular no início dos anos de 1970 foi o lançamento do Plano 

Nacional de Habitação Popular (PLANHAP) em janeiro de 1973. O objetivo inicial 

desse Plano era eliminar o déficit habitacional na esfera da população de baixa 

renda e isso seria feito com ações centralizadas na esfera federal.  

Contudo, esse plano inicial não aconteceu e o BNH dirigiu sua atuação 

para outro segmento do mercado que era o de famílias que recebiam de três até 

cinco salários mínimos. Devido a isso, o BNH acabou se distanciando do seu projeto 

inicial que era de atender famílias de baixa renda. Somente a partir de 1975, quando 

já existiam as chamadas Companhias de Habitação Popular (COHABs), foi que se 

desenvolveram ações voltadas para a faixa de interesse social, mas, mesmo assim, 

sem resultados suficientes para enfrentar a grande demanda por habitação e o 

crescimento das ocupações irregulares.  

A autoras Valadares e Hoffman (2009) nos apresentam detalhes dessa 

mudança do BNH em relação à direção de seus investimentos em habitação: 
[...] se até 1969 o banco procurou concentrar investimentos na 
chamada “área de interesse social” (COS e CPH), a partir de 1970 as 
áreas do SBPE e Recon passaram juntas a concentrar a grande 
maioria das unidades financiadas até atingir, em 1974, o auge de 
uma situação crítica: apenas 17 mil unidades financiadas através da 
COS e da CPH, contra 80 mil pelo SBPE e Recon. Severamente 
criticado por estar fugindo dos seus objetivos sociais, o BNH a partir 
de 1975 voltou a injetar recursos no mercado popular e em 1976 os 
financiamentos para a COS e a CPH voltaram a representar mais de 
50% do total dos financiamentos concedidos.  

Como foi dito anteriormente, com o Decreto-lei nº 2.291 de 21 de 

dezembro de 1986 o BNH foi extinto, quando o Banco estava em sua fase de 

reestruturação. As autoras Valadares e Hoffman (2009) afirmam que mesmo com os 

esforços do governo, os problemas que o BNH enfrentava era “insolúveis [...já que o 

Banco] não estava servindo como instrumento de desenvolvimento do setor e 

administrava um déficit calculado para um período de 15 anos, de cerca de 20 

bilhões de cruzados”. 

Ainda de acordo com Valadares e Hoffman (2009), esse Decreto-Lei de 
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extinção do BNH estabelecia que as funções dele passariam para três órgãos. A 

Caixa Econômica Federal e outros Bancos que ficariam como agentes do crédito 

imobiliário, a Secretaria do Ministério de Desenvolvimento Urbano administraria a 

aplicação dos recursos destinados à moradia para a população de baixa renda e o 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ficaria 

responsável “pelos projetos de transporte urbano e saneamento básico, de natureza 

social” (VALADARES; HOFFMAN, 2009).  

No entanto, Cardoso e Aragão (2013, p. 17) nos apresentam que entre a 

extinção do BNH em 1986 até o ano de 2003 a gestão da política de habitação foi 

sendo atribuída para vários órgãos, “como evidência de forte instabilidade política e 

institucional que se estendeu até a criação do Ministério das Cidades, em 2003”. 

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

Enquanto a gestão da política de habitação mudava de um órgão para 

outro, houve a promulgação da Constituição de 1988. Conforme Ferreira, Calmon, 

Fernandes e Araújo (2019, p. 2), foi a partir da Constituição que se estabeleceram 

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

No artigo 6º da Constituição Brasileira de 1988 se estabeleceu que são 

“direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados” (BRASIL, 1988) e, desta forma, ter uma moradia 

passou a ser considerado muito além de ter uma casa. Ter uma moradia passou a 

representar também ter acesso a todos os outros direitos.   

Na Constituição Brasileira de 1988 aparece ainda um Capítulo sobre 

Política Urbana que é composto pelos artigos 182 e 183:  
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Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório 
para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende 
às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 
plano diretor. 
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia 
e justa indenização em dinheiro. 
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica 
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, 
do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com 
prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 
legais. 
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos 
e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e 
sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural. 
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao 
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado 
civil. 
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de 
uma vez. 
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
(BRASIL, 1988) 

Com a aprovação da nova Constituição, esses dois artigos tinham que ser 

regulamentados e isso aconteceu no ano de 2001, através da Lei nº 10.257 

chamada de Estatuto da Cidade. Segundo Ferreira, Calmon, Fernandes e Araújo 

(2019, p. 2), nessa Lei “foram estabelecidas diretrizes gerais da política urbana, 

tendo como uma de suas finalidades reverter a segregação espacial presente na 

maioria das cidades brasileiras”.  

Conforme nos apresenta Carvalho (2001, p.131) “o Estatuto da Cidade 

reafirma os princípios básicos estabelecidos pela Constituição da União, 
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preservando o caráter municipalista, a centralidade do plano diretor como 

instrumento básico da política urbana e a ênfase na gestão democrática”. Com o 

Estatuto da Cidade também se manteve a divisão de competências entre os níveis 

federal, estadual e municipal de governo, ficando com o nível municipal a atribuição 

de legislar questões de matéria urbana e a obrigação de elaborar o Plano Diretor.  

Nesse sentido, segundo Oliveira (2012, p. 13), no ano de 2003 houve a 

criação do Ministério das Cidades que ocupou o “vazio histórico, resultante de 

fracassadas tentativas de construção de uma política habitacional” e que buscou 

superar a perspectiva de centralização das ações na esfera federal. 

O Ministério das Cidades foi criado no início do governo do Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) pela Lei Federal nº 10.683 de 2003. O 

Ministério era composto por quatro Secretarias Nacionais (Secretaria Nacional 

Habitação; Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental; Secretaria Nacional de 

Mobilidade e Transporte Urbano; e Secretaria Nacional de Programas Urbanos) e 

tinha como área de competência:  
a) política de desenvolvimento urbano; b) políticas setoriais de 
habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito; c) 
promoção, em articulação com as diversas esferas de governo, com 
o setor privado e organizações não governamentais, de ações e 
programas de urbanização, de habitação, de saneamento básico e 
ambiental, transporte urbano, trânsito e desenvolvimento urbano; d) 
política de subsídio à habitação popular, saneamento e transporte 
urbano; e) planejamento, regulação, normatização e gestão da 
aplicação de recursos em políticas de desenvolvimento urbano, 
urbanização, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte 
urbano e trânsito; f) participação na formulação das diretrizes gerais 
para conservação dos sistemas urbanos de água, bem como para a 
adoção de bacias hidrográficas como unidades básicas do 
planejamento e gestão do saneamento (BRASIL, MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, 2010, p. 14) 

Com essas áreas de competência, como afirma Bonduki (apud OLIVEIRA, 

2012, p. 78), o Ministério da Cidades se apresentou como “órgão coordenador, 

gestor e formulador da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano”, assumindo a 

função de coordenar tecnicamente e politicamente as ações na área de política 

urbana. Também era função do Ministério das Cidades “articular e qualificar os 

diferentes entes federativos na montagem de uma estratégia nacional para 

equacionar os problemas urbanos das cidades brasileiras, alavancando mudanças”.  

Oliveira (2012) afirma que a criação do Ministério das Cidades foi um 

grande marco legal das políticas urbanas no Brasil e da própria política habitacional, 
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que seria responsabilidade da Secretaria Nacional Habitação, já que, com ele,  
[...] começa-se a implementar mudanças no sentido de definir um 
novo formato no campo da política habitacional no país, quando este 
passa a ser o órgão responsável pela política de desenvolvimento 
urbano, e dentro desta, pela política setorial de habitação. Inscrito 
numa concepção integrada de desenvolvimento urbano, o formato da 
política de habitação do atual governo seria definido através da 
Secretaria Nacional de Habitação, órgão central que tem por 
responsabilidade a formulação da Política Nacional de Habitação 
(PNH), tendo como atribuição definir as diretrizes, as prioridades, as 
estratégias e os instrumentos para viabilizar a implementação 
daquela Política. (AGUIAR apud OLIVEIRA, 2012, p. 82-83) 

Seguindo essa concepção, foi criada no ano de 2004 a Política Nacional 

de Habitação (PNH). Conforme nos apresenta Bonduki, Rossetto e Ghilardi (2009 

apud OLIVEIRA, 2012), a Política Nacional de Habitação (PNH) estava assentada 

em três eixos que eram a política fundiária, a política financeira e a estrutura 

institucional.  

Em relação à política fundiária, Oliveira (2012, p. 79) nos apresenta que 

os municípios passaram a ser responsáveis pelo cumprimento de instrumentos de 

regularização da política urbana estabelecidos no Estatuto da Cidade, como o 

instrumento de regularização fundiária. Esses instrumentos “incidem diretamente 

sobre a especulação imobiliária e sobre a segregação sócio-espacial, que aprofunda 

nos municípios as desigualdades no acesso ao direito à cidade”.  

Dentro da política financeira, o mesmo autor nos apresenta que o governo 

federal expandiu a política de crédito para financiamento e isso foi feito através do 

aumento de recursos de FGTS para a habitação popular e incentivo aos bancos 

privados para que financiassem moradias para a classe média. Em relação à 

estrutura institucional  
o governo federal estabeleceu um novo relacionamento entre o 
Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal, redefinindo a 
distribuição dos recursos do FGTS, afim de priorizar população de 
renda entre zero a cinco salários mínimos, faixa populacional onde 
se concentrava o maior índice de falta de moradias (OLIVEIRA, 
2012, p. 80).   

Uma outra inovação da Política Nacional de Habitação de 2004 foi 

estabelecer mecanismos de controle social, através de Conselhos. A Política 

Nacional de Habitação previu a criação do Conselho Nacional das Cidades, dos 

Conselhos Estaduais de Habitação e dos Conselhos Municipais de Habitação que 

ficariam responsáveis pela gestão dos Fundos de Habitação. 

Quatro anos depois da criação do Estatuto da Cidade e no ano seguinte 



62 

da criação da Política Nacional de Habitação, em 2005, com a Lei nº 11.124 

aprovada, foi criado o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). 

Com a criação do mesmo, conforme Ferreira, Calmon, Fernandes e Araújo (2019, p. 

2), finalmente  
se estabeleceu o processo participativo de elaboração do Plano 
Nacional de Habitação e constituição de fundos articulados nos 
diferentes níveis da federação, controlados por conselhos com 
participação popular e com ações planejadas em Planos Locais de 
Habitação de Interesse Social. 

Segundo as autoras Ferreira, Calmon, Fernandes e Araújo (2019, p. 6), a 

elaboração dos Planos de Habitação de Interesse Social se tornou obrigatória para 

que os municípios pudessem receber recursos e nesses Planos “devem constar as 

necessidades habitacionais de cada município e as estratégias para enfrentar o 

déficit habitacional”.  

Além disso, os Planos Estaduais e Municipais de Habitação de Interesse 

Social (PEHIS e PLHIS) “deveriam ser articulados com o Plano Nacional de 

Habitação – PLANHAB, além de construir os Fundos Estaduais e municipais de 

Habitação de Interesse Social e seus respectivos conselhos gestores” (CARDOSO, 

2017, p. 44).  

Em relação à parte financeira, o SNHIS estabeleceu uma divisão entre as 

ações do Estado e as ações do mercado. O mercado seria responsável por atender 

a classe média e ampliar a oferta de moradia para faixas maiores de renda, 

enquanto o Estado ficaria responsável por ações para a habitação de interesse 

social.  

Devido a isso, foram propostos dois subsistemas, sendo um para a 

habitação de interesse social, para as pessoas ou famílias que precisam de 

subsídio, e outro para a habitação de mercado.  

Conforme nos apresentam Ferreira, Calmon, Fernandes e Araújo (2019, 

p. 6), as fontes de financiamento são diferentes para cada um desses subsistemas: 
Para a sustentação dos subsídios necessários ao subsistema de 
habitação de interesse social foram reservados o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e o FNHIS, além de recursos 
provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do Fundo de 
Desenvolvimento Social (FDS), ou seja, recursos públicos ou geridos 
pelo poder público. Já o subsistema de mercado se sustenta por 
meio da captação de recursos disponíveis no mercado de 
investimento, seja por meio das cadernetas de poupança, seja por 
meio de outros instrumentos, como os títulos securitizados lastreados 
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pelos Certificados de Recebíveis Imobiliários, regulados pelo Sistema 
Financeiro Imobiliário.  

Ainda conforme as autoras, o intuito deste sistema era que fosse 

estabelecida uma política que integrasse os diferentes níveis de governo, que 

tivesse caráter participativo e que fosse de longo prazo. Contudo, no ano de 2005 o 

governo federal estava vivendo uma crise política e, para evitar que essa crise 

política se agravasse,  
abdicou da proposta de desenvolvimento urbano integrado para as 
cidades brasileiras e o SNHIS foi continuamente enfraquecido, por 
meio da limitada influência dos movimentos sociais na discussão e 
deliberação da aplicação dos recursos do FNHIS. (FERREIRA; 
CALMON; FERNANDES; ARAÚJO, 2019, p. 7) 

No ano de 2009, no segundo mandato do presidente Luiz Inácio da Silva, 

o governo federal criou o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Segundo 

Ferreira, Calmon, Fernandes e Araújo (2019), o Programa foi uma das medidas 

tomadas pelo governo federal dentro da opção por políticas de curto prazo com o 

intuito de aquecer a economia e de enfrentar os efeitos da crise econômica mundial 

de 2008 no Brasil. Essas políticas de curto prazo,  
incluíam a manutenção do crédito, o atendimento aos setores mais 
atingidos pela recessão e a sustentação dos investimentos públicos, 
principalmente, na área de infraestrutura. No âmbito dessas medidas 
foram priorizados os investimentos na área de habitação, para que o 
setor da construção civil pudesse oferecer novas oportunidades de 
trabalho para população com baixa qualificação. (FERREIRA; 
CALMON; FERNANDES; ARAÚJO, 2019, p. 7) 

As autoras Ferreira, Calmon, Fernandes e Araújo (2019) apresentam 

ainda que o Programa foi proposto por meio de uma medida provisória, a de nº 

459/2009, que tramitou na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em regime 

de urgência. A tramitação dessa Medida Provisória durou apenas quatro meses e, 

depois de aprovada, se transformou na Lei nº 11.977, publicada no dia 08 de julho 

de 2009. 

Ainda conforme as autoras Ferreira, Calmon, Fernandes e Araújo (2019, 

p. 2) o principal objetivo do PMCMV seria a redução do déficit habitacional, já que o 

Programa criava "mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de novas 

unidades habitacionais, à requalificação de imóveis urbanos e à produção ou à 

reforma de habitações rurais para famílias com renda mensal de até dez salários 

mínimos". De acordo com Rolnik et al., (2010, p. 23) o Programa Minha Casa Minha 

Vida tinha como meta construir um milhão de habitações em sua primeira fase, que 
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aconteceu de 2009 a 2011. 

Cardoso e Aragão (2013, p. 36) nos apresentam que as metas do 

Programa Minha Casa Minha Vida eram de acordo com a faixa de renda das 

famílias. No primeiro caso, para famílias que tinham uma renda de até três salários 

mínimos, se visava construir 400 mil unidades, “através do Fundo de Arrendamento 

Residencial, do Programa Nacional de Habitação Rural e do PMCMV para 

municípios com uma população de até 50 mil habitantes”.  

No segundo caso, em que se enquadravam famílias com renda de três 

até seis salários mínimos, tinha-se como meta construir 400 mil unidades, através do 

Programa Nacional de Habitação Urbano (PNHU) e do Programa Nacional de 

Habitação Rural (PNHR). Já na última modalidade, para famílias com renda de seis 

a dez salários mínimos, a meta era de construir 200 mil unidades, “com 

financiamento do FGTS, e eram concedidos, também, benefícios indiretos 

representados pela redução dos custos de seguro e acesso ao Fundo Garantidor de 

Habitação” (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p. 36). 

Conforme nos apresenta Marília Cardoso (2017) em seu Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), o Programa Minha Casa Minha Vida está dividido em 

três modalidades, cada uma atendida por um subprograma diferente. Esses 

subprogramas seriam o Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), o 

Programa Habitação Popular-Entidades e o Programa Nacional de Habitação Rural 

(PNHR). A destinação de cada um desses subprogramas seria a seguinte: 
O Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) que tem como 
objetivo subsidiar a produção e compra de imóvel para os segmentos 
populacionais com renda familiar mensal de até 10 salários mínimos; 
o Programa Habitação Popular-Entidades, que consiste no 
financiamento às famílias com renda de até 3 salários mínimos, 
organizadas por entidades sem fins lucrativos (cooperativas, 
associações, etc.); e o Programa Nacional de Habitação Rural 
(PNHR) que consiste no financiamento aos agricultores familiares, 
organizados de forma associativa por entidades sem fins lucrativos 
ligadas ao meio rural (Cooperativas, Associações, etc.) ou às famílias 
de agricultores familiares com renda bruta anual de até R$ 10.000,00 
[...] contemplando subsídio, assistência técnica e trabalho técnico 
social. (CARDOSO, 2017, p. 45).  

Conforme já apresentado anteriormente, o Programa Minha Casa Minha 

Vida foi criado no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante 

esse governo, conforme nos apresenta Cardoso (2017), houve um interesse, tanto 

econômico como político, de atender famílias com renda de zero a três salários 
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mínimos. No entanto, no governo seguinte, da presidente Dilma Rousseff (2011-

2016), “os agentes privados privilegiaram o segmento mercado popular para famílias 

com renda entre 3 a 10 salários mínimos, devido a possibilidade de maiores ganhos 

econômicos” (CARDOSO, 2017, p. 46).   

Durante o governo da presidente Dilma Rousseff foram lançadas duas 

fases novas do Programa Minha Casa Minha Vida. Conforme nos apresentam 

Cardoso e Aragão (2013, p. 43), a fase 2 foi lançada em setembro de 2011 

“alocando novos recursos e ajustando as ações”.  

Os autores reconhecem que o PMCMV-2 “melhora o padrão construtivo 

das unidades habitacionais, permite o uso misto (residencial e comercial), além de 

estimular a utilização de soluções energéticas sustentáveis, a exemplo da utilização 

de energia solar nos empreendimentos”. Outra regra do PMCMV-2 era que os 

empreendimentos seriam financiados pelo governo apenas se envolvessem 

equipamentos urbanos para a população.  

A fase 3 do Programa Minha Casa, Minha Vida foi lançada em março de 

2016 quando já estava acontecendo o processo de impeachment de Dilma Rousseff. 

Conforme Théry (2017, p. 14), o PMCMV-3 “revisou novamente os limites das faixas 

de renda e dos valores das casas” e tinha a meta de entregar dois milhões de 

moradias até 2018. 

Considerando o Programa Minha Casa, Minha Vida em suas três fases, 

Cardoso e Aragão (2013, p.44) apresentam que é possível apontar oito críticas 

relacionadas a ele:  
(i) a falta de articulação do programa com a política urbana; (ii) a 
ausência de instrumentos para enfrentar a questão fundiária; (iii) os 
problemas de localização dos novos empreendimentos; (iv) 
excessivo privilégio concedido aos setor privado; (v) a grande escala 
dos empreendimentos (vi) a baixa qualidade arquitetônica e 
construtiva dos empreendimentos; (vii) a descontinuidade do 
programa em relação ao SNHIS e a perda do controle social sobre a 
sua implementação. A esses pontos, já destacados por várias 
análises, acrescentamos ainda (viii) as desigualdades na distribuição 
dos recursos como fruto do modelo institucional adotado  

Em relação à localização dos empreendimentos, Cardoso (2017) 

apresenta que a construção dos empreendimentos é feita em locais distantes da 

malha urbana, problema que já acontecia com o BNH por não ter uma política 

fundiária que fosse capaz de regularizar a supervalorização das áreas. Ainda 

conforme Cardoso (2017, p. 47), mesmo com a existência de instrumentos jurídicos 
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que, “se aplicados, são capazes de ordenar o planejamento urbano [... e] podem 

ampliar o acesso às áreas bem localizadas para produção de moradia”, o PMCMV 

continuou a construir empreendimentos na periferia das cidades.  

Segundo Cardoso e Aragão (2013) a construção de empreendimentos 

distantes da malha urbana e com menos infraestrutura se relaciona com o preço das 

terras e com o maior lucro do setor privado: 
as construtoras irão buscar os terrenos mais baratos, portanto com 
maiores problemas de acessibilidade e de infraestrutura, que 
permitirão incluir uma margem de lucro, considerados os valores 
tetos do programa. [...] a utilização dos terrenos mais baratos 
reverterá como ampliação das margens de lucro e não como redução 
do preço final. Mas essa estratégia de valorização do capital tem 
como consequência um aumento do “custo” social final do 
empreendimento, já que os adquirentes terão que arcar com maiores 
despesas de transportes e com problemas de infraestrutura no 
entorno, “pagando” então pelo lucro das construtoras e reafirmando o 
modelo da espoliação urbana que caracteriza o processo de 
urbanização brasileiro historicamente. (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, 
p. 54) 

Sendo assim, podemos observar que a crítica desses autores sobre a 

localização dos empreendimentos se relaciona com a crítica de que o PMCMV deu 

um privilégio excessivo ao setor privado. Conforme nos apresenta Cardoso e Aragão 

(2013, p. 52) o modelo do PMCMV “utilizou como base institucional e organizacional 

a experiência da Caixa Econômica Federal no gerenciamento do Programa de 

Arrendamento Residencial” e, com ele, estabeleceu “uma ruptura com relação à 

política anterior, que privilegiava o setor público, principalmente na escala municipal, 

como agente promotor”. De acordo com Fix e Arantes (2009 apud CARDOSO; 

ARAGÃO, 2013, p. 52),  
97% do subsídio público disponibilizado pelo pacote habitacional, 
com recursos da União e do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço), são destinados à oferta e produção direta por construtoras 
privadas, e apenas 3% a entidades sem fins lucrativos, cooperativas 
e movimentos sociais, para produção de habitação urbana e rural por 
autogestão 

Nesse sentido, segundo ainda Cardoso e Aragão (2013, p. 44-45), desde 

a sua criação o Programa Minha Casa Minha Vida duas contradições que estão 

articuladas:  
Uma primeira contradição ocorre entre os objetivos de combater a 
crise, estimulando a economia, e os objetivos de combater o déficit 
habitacional; uma segunda, decorrente do privilégio concedido ao 
setor privado como o agente fundamental para efetivar a produção 
habitacional, deixando de lado, ou em segundo plano, outras 
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alternativas de produção baseadas na produção pública ou na 
autogestão, coletiva ou individual. 

No atual governo, que teve início em 01 de janeiro de 2019 com o 

presidente Jair Messias Bolsonaro, houve algumas mudanças em relação ao 

Programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com uma notícia publicada em 

17/02/2021 por Daniel Giovanaz (2021) no Jornal Brasil de Fato, desde o ano da 

criação do Programa até o fim do ano de 2018 o investimento destinado a ele era 

em torno de R$11,3 bilhões. Durante o primeiro ano do governo Bolsonaro o valor 

caiu para R$4,6 bilhões e, além disso, em setembro do mesmo ano de governo já 

havia sido previsto um corte de 42% no orçamento para o ano seguinte.  

Ao procurar notícias recentes relacionadas ao Programa Minha Casa 

Minha Vida, uma notícia publicada em 14/01/2021 por Eduarda Andrade (2021) nos 

informa que o Programa chegou ao fim e deu lugar ao Casa Verde e Amarela que foi 

instituído pela Lei nº 14.118/21. A notícia afirma que o Programa Casa Verde e 

Amarela irá substituir o PMCMV e passará a ser responsável por elaborar as 

políticas públicas habitacionais.  

Ainda conforme a notícia, uma diferença entre os dois programas é que 

com o atual Programa Casa Verde e Amarela será possível reformar um espaço já 

antigo e utilizado, ao contrário do PMCMV onde era possível apenas a construção 

de um “imóvel do zero”. Outra novidade seria a possibilidade de realizar 

financiamento por meio da regularização fundiária urbana. No que diz respeito às 

faixas de renda, o novo programa irá atuar em três faixas de renda, sendo elas a 

primeira que será até R$2.000,00, a segunda faixa que será entre R$ 2.000,00 e R$ 

4.000,00 e a última faixa que ficará entre os R$ 4.000.00 e R$ 7.000,00. 

No item a seguir iremos apresentar como a área de habitação foi tratada 

pelo poder público no município de Londrina. 

3.2 O MUNICÍPIO DE LONDRINA E SUA INTERVENÇÃO NA ÁREA DE HABITAÇÃO  

Como foi apresentado no capítulo anterior, a cidade de Londrina tem sua 

história totalmente vinculada com a colonização do norte do Paraná, já que surgiu 

como o primeiro posto avançado instalado pela Companhia de Terras Norte do 

Paraná. Os postos avançados tinham o intuito de permitir que os proprietários rurais 

tivessem condições mínimas de acesso a serviços e a estrutura para a realização de 
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seus negócios. A cidade inicialmente foi projetada para abrigar 20.000 habitantes e 

cresceu muito por conta da agricultura, principalmente por causa do café.  

Como também foi apresentado no capítulo anterior, a história da cidade 

de Londrina nos mostra que seu processo de urbanização foi um processo 

desordenado e que uma das consequências foi o surgimento e o crescimento na 

periferia da cidade de espaços (bairros/vilas) carentes de infraestrutura básica e 

contando com habitações inadequadas para o atendimento das necessidades da 

população.  

A história da cidade de Londrina nos mostra ainda que outra 

consequência desse processo desordenado foi o surgimento e o crescimento das 

chamadas ocupações irregulares, entendidas neste trabalho como uma resposta da 

população para uma política que não consegue dar acesso à habitação, 

principalmente para a população de menor renda que não tem condições de 

financiar sua casa própria ou pagar aluguel. Conforme também apresentado no 

capítulo anterior, na década de 1950 houve em Londrina o aparecimento das 

primeiras ocupações irregulares que só cresceram depois disso. 

No ano de 1965, em resposta ao crescimento dessas ocupações e ao 

déficit habitacional, aconteceu a criação da Companhia de Habitação de Londrina 

(COHAB-LD) como órgão responsável pela política de habitação no município.  

Conforme é apresentado no Plano Estadual de Habitação de Interesse 

Social do Paraná (COHAPAR, 2012), a criação da COHAB-LD aconteceu dentro do 

contexto de criação do SFH/BNH com o intuito de estimular a construção de 

moradias para a população de menor renda e permitir que essa população pudesse 

adquirir casa própria.  

No Paraná, na mesma época, foram criadas outras COHAB’s, sendo elas 

a Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), a Companhia de Habitação de 

Curitiba (COHAB/CT), a Companhia de Habitação de Ponta Grossa (COHAB/PG) e 

a Companhia de Habitação de Londrina (COHAB/LD).  

O Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do Paraná 

(COHAPAR, 2012, p. 50) informa que com a criação desses órgãos se iniciou um 

"período importante para a produção habitacional no estado [e que] de 1950 a 1990 

as COHAB’s produziram juntas 152.180 unidades habitacionais".  

Em relação a Londrina, as primeiras unidades habitacionais produzidas 

pela COHAB-LD foram construídas na região leste da cidade. Como apresenta a 
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própria COHAB-LD (2015a), a primeira diretoria do órgão “adquiriu alguns terrenos 

para futuras construções, entre eles, 2,5 alqueires próximos ao hoje extinto IBC – 

Instituto Brasileiro do Café”, onde foi construído o primeiro conjunto habitacional de 

Londrina. Esse conjunto habitacional foi o Vitória Régia, com 132 casas que foram 

entregues no ano de 1970. 

Esse número de 132 unidades habitacionais não era suficiente para 

resolver o déficit habitacional de Londrina ou para atender a população de baixa 

renda. Como apresentado no capítulo anterior, entre 1960 e 1970 a população 

urbana de Londrina cresceu 111,33% e muitos dos novos habitantes se juntaram à 

população de baixa renda que vivia na periferia da cidade ou em ocupações 

irregulares. Uma informação que confirma isso é que só no ano de 1970, quando 

foram entregues as 132 casas do Conjunto Habitacional Vitória Régia, surgiram duas 

novas ocupações irregulares que foram a Favela do Jardim Hedy e a Favela Vila 

Marízia I e II. Essas duas ocupações irregulares somavam 117 pessoas quando as 

áreas foram ocupadas. 

Como também apresentado no capítulo anterior, entre 1970 e 1980 o 

número de ocupações irregulares em Londrina só cresceu. As 04 ocupações 

irregulares que existiam no ano de 1970 se transformaram em 11. Em relação ao 

número de pessoas que moravam em ocupações irregulares na cidade de Londrina, 

entre 1970 e 1980 o número subiu de 1.470 para 3.952 pessoas, considerando 

apenas o ano do surgimento das ocupações.  

Segundo Cordeiro (2015), a posição da COHAB-LD em relação às 

ocupações irregulares era de erradicar essas ocupações, especialmente as favelas 

que eram entendidas como “disfuncionais ao sistema”.  

A mesma autora apresenta que essa erradicação tinha como intuito 

amenizar o problema habitacional de uma parcela significativa da população que 

estava em moradias precárias sem poder contar com serviços e infraestrutura 

básica. No entanto, o poder público também tinha como preocupação que as favelas 

e outros tipos de ocupações irregulares foram se instalando em terrenos que 

estavam localizados em áreas valorizadas pelo mercado imobiliário em razão do 

crescimento da cidade. 

Dentro dessa política de erradicar as ocupações irregulares, a erradicação 

aconteceria por dois caminhos que seriam a urbanização das favelas e outras 

ocupações irregulares e a transferência das famílias que residiam nessas ocupações 
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para outros locais. Como nos apresenta Cordeiro (2015, p.137),  
[...] cria-se neste período, no município, alguns programas que 
objetivam o enfrentamento da erradicação, seja urbanizando as 
favelas através da regularização das áreas onde estas se encontram 
e instalando a infraestrutura necessária, seja deslocando o problema, 
isto é, transferindo as famílias para outra área, nos casos em que 
essas não apresentam condições aptas para a regularização, 
constituindo os chamados conjuntos habitacionais (década de 1970).  

Um exemplo de urbanização da área ocupada é a Favela OK que estava 

localizada no Jardim Nova Conquista na zona leste de Londrina e que surgiu no ano 

de 1974. Com o passar dos anos, a área recebeu infraestrutura como rede de água 

e luz, arruamento e divisão de lotes. Contudo, a maioria das ocupações irregulares 

não passaram por esse processo de urbanização, já que a COHAB-LD optou 

principalmente pela transferência das famílias.  

Como apresenta Cordeiro (2015, p.137), “dependendo da situação de 

legalidade da terra (propriedade)” a transferência das famílias era feita para outras 

áreas da cidade. Eram os assentamentos urbanos, instalados em terrenos da 

COHAB-LD e que recebiam essas benfeitorias.  

A transferência das famílias também foi feita para conjuntos habitacionais. 

Com o intuito de erradicar as ocupações irregulares e enfrentar o déficit habitacional 

que continuou crescendo junto com o crescimento da população de Londrina, na 

década de 1970 a Prefeitura Municipal de Londrina, através da COHAB-LD, 

aumentou a construção de conjuntos habitacionais horizontais. Dessa forma, faziam 

parte do processo de desfavelização tanto a instalação de assentamentos urbanos 

como a construção de conjuntos habitacionais.  

Com base nos dados da própria COHAB-LD, Cordeiro (2015) apresenta 

que entre os anos de 1970 e 1976 foram entregues 11 empreendimentos, 

totalizando 1.042 unidades habitacionais que variavam de 29,74m2 a 42,62 m2. 

Esses empreendimentos foram construídos em todas as regiões da cidade (norte, 

sul, leste e oeste) 

No ano de 1970 foram entregues as 132 unidades no Conjunto 

Habitacional Vitória Régia, conforme já citamos anteriormente. No ano seguinte, em 

1971, foram entregues três outros conjuntos habitacionais, sendo um na região sul, 

72 um na região leste e um na região norte. Na zona sul, foi entregue o Conjunto 

das Flores com 90 unidades, na região norte o Charrua com 139 unidades e na zona 

leste o Barravento com 34 unidades. 
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Em 1972 foi construído apenas o Conjunto Habitacional Pindorama l, na 

zona leste da cidade, e o número de suas unidades habitacionais foi de 116. Esses 

conjuntos habitacionais de 1970, 1971 e 1972 foram entregues durante a gestão do 

prefeito Dalton Paranaguá (1969-1973) e totalizaram 511 unidades habitacionais, 

com tamanho variando de 29,74 m2 a 42,62 m2.  

Em 31 de janeiro de 1973, José Richa (1973-1977) assumiu a Prefeitura 

de Londrina e deu continuidade à política de construção de conjuntos habitacionais 

horizontais formados por poucas casas, com metragem pequena, já que variaram de 

29,74 m2 a 42,35 m2, e espalhados por todas as regiões da cidade. Foram seis 

conjuntos habitacionais, somando 531 unidades. Eram eles o São Pedro, localizado 

na região leste com 105 unidades, o Jerumenha na região sul com 141 unidades e o 

Gávea com 65 unidades e localizado na região oeste.  

Após três anos seguidos entregando conjuntos habitacionais todos os 

anos, observa-se uma interrupção e um retorno em 1976, quando foram entregues 

mais três conjuntos habitacionais. Foram eles o Pindorama ll com 53 unidades e 

localizado na zona leste, o Marumbi com 92 unidades na zona oeste e o Presidente 

com 75 unidades habitacionais também na zona oeste. 

Em 01 de fevereiro de 1977 o prefeito de Londrina passa a ser Antonio 

Casemiro Belinati (1977-1982)2 e a direção da decisão política em relação ao 

tamanho e localização dos novos conjuntos mudou.  

Segundo Fresca (2002, p. 426), até “1976, de modo geral, os conjuntos 

habitacionais construídos pela COHAB-LD eram marcadamente pequenos, 

ocupando ainda espaços vazios na malha urbana. A partir de então começou a 

construção de núcleos gigantescos em Londrina”, localizados na zona norte da 

cidade. A autora ainda apresenta que a COHAB-LD 
Entre 1970-1980, entregou à comunidade 32 conjuntos, totalizando 
9.055 unidades. Do total de conjuntos, 12 foram localizados na 
porção norte, perfazendo 7.821 unidades. A estratégia do poder 
público para “resolver” o problema da moradia mediante conjuntos 
habitacionais, contou ainda com a participação de outros agentes 
como os Institutos de Orientação às Cooperativas – INOCOOPs – 
que, entre 1975-1979, construiu quatro conjuntos totalizando 1.219 
unidades habitacionais (FRESCA, 2002, p. 426),  

No ano de 1977, no primeiro ano de gestão de Antonio Belinati, não foi 

 
2 Em abril de 1982, Antonio Belinati renunciou ao mandato para se candidatar a deputado 
estadual. O vice-prefeito José Antonio Del Ciel assumiu o cargo e governou Londrina de 13 
de abril de 1982 a 31 de janeiro de 1983.  
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entregue nenhum conjunto habitacional, mas entre 1978 e 1979 foram 08 

empreendimentos entregues, conforme iremos apresentar no Quadro abaixo.  

Quadro 12 – Conjuntos Habitacionais Horizontais localizados na zona norte da 

cidade de Londrina e entregues entre 1978 e 1979 

Ano de 
Entrega 

Números de 
Unidades Conjunto Habitacional Região Metragem (M2) 

1978 740 Milton Gavetti Norte 34,74 
1978 1.000 Aquiles Stenguel Norte 34,36 
1978 817 Semiramis Norte 34,36 
1978 287 Chefe Newton Guimaraes Norte 32,61 
1978 549 Ruy Virmond Carnascialli Norte 34,74 
1979 1.430 Parigot de Souza l, ll e lll Norte 34,34 
1979 814 João Paz Norte 34,37 
1979 1.000 Vivi Xavier Norte -- 

Fonte: A própria autora a partir de dados do Perfil do Município de Londrina (LONDRINA, 2014)  

Sendo assim, entre 1978 e 1979 foram entregues 6.637 unidades 

residenciais na região norte da cidade, construídas com recursos do BNH, e a área 

onde esses conjuntos habitacionais foram construídos passou a ser conhecida 

popularmente como “Cinco Conjuntos”. De acordo com Fresca (2002, p. 247) essa 

expressão “Cinco Conjuntos” nasceu para fazer referência aos cinco primeiros 

conjuntos habitacionais que foram construídos pela COHAB-LD na região, mas 

continua sendo utilizada “enquanto denominação genérica para esta área que 

congrega conjuntos habitacionais, loteamentos implantados pela iniciativa privada e, 

na atualidade, diversos assentamentos urbanos”.  

Conforme Alves (apud CORDEIRO, 2015), a escolha da área dos Cinco 

Conjuntos se deu pelo preço do terreno. Como na época o interesse dos agentes 

imobiliários era principalmente na zona sul da cidade, os terrenos da região norte 

eram mais baratos. No entanto, a área dos Cinco Conjuntos ficava aproximadamente 

a 6 km do centro da cidade e a construção dos conjuntos deixou grandes espaços 

vazios que “passaram a ser fortemente valorizados, contribuindo ainda mais para a 

especulação e interesses privados”. (ALVES apud CORDEIRO, 2015, p.138). 

Segundo Fresca (2002), devido à localização distante do centro da 

cidade, a construção dos Cinco Conjuntos exigiu um grande investimento do poder 

público em infraestrutura básica, como água, energia, acesso através de ruas e 

avenidas e instalação de serviços públicos e de equipamentos sociais. Conforme 

nos apresenta a mesma autora, esses investimentos também acabaram contribuindo 

para essa forte valorização dos vazios que ficaram entre a então malha urbana e a 



73 

área de localização dos conjuntos. Contribuiu ainda para essa valorização a 

construção de grandes obras como o Estádio do Café e o Autódromo Ayrton Senna. 

Ainda conforme a mesma autora, a valorização é uma tendência quando 

são deixados vazios urbanos com a instalação de conjuntos habitacionais e 

loteamentos distantes do centro da cidade. Os preços dos terrenos vão subindo com 

a existência de infraestrutura e de equipamentos coletivos, “explicitando a questão 

da concentração da propriedade da terra com uso urbano, com vistas a uma maior 

obtenção da renda da terra” (FRESCA, 2002, p. 253). 

Na década de 1980, a COHAB-LD continuou com a política de construir 

conjuntos habitacionais, principalmente na zona norte da cidade. De 1980 até o final 

de 1982, quando terminou a gestão de Antonio Belinati e de José Antonio Del Ciel, 

foram entregues 6.323 unidades distribuídas em 13 conjuntos habitacionais, como 

iremos apresentar no Quadro a seguir. Dos 13 conjuntos habitacionais, 05 foram 

construídos na zona norte, somando 3.137 unidades, quase 50% de todas as 

unidades entregues na cidade inteira. 

Quadro 13 – Conjuntos Habitacionais Horizontais entregues entre 1980 e 1982 

Conjunto Habitacional Nº de 
Unidades 

Ano de 
Entrega 

Localização 
(Região) 

Procedência de 
Recursos 

Sebastião de Mello Cesar 350 1980 norte BNH 
Luiz de Sá 1.000 1980 norte BNH 
Avelino Antonio Vieira (Panissa) 600 1980 oeste BNH 
Ernani Moura Lima I 610 1980 sudeste BNH 
Novo Amparo 369 1980 nordeste BNH 
Anibal Siqueira Cabral (Cafezal I) 660 1981 sul BNH 
Ernani Moura Lima II 200 1981 sudeste BNH 
Mister Thomas 600 1981 nordeste BNH 
Nubar Boghossian (Semíramis II) 36 1982 norte BNH 
Jácomo Violin 1.536 1982 norte BNH 
Manoel Gonçalves (Vivi II) 215 1982 norte BNH 
N. S. da Paz (Paranoá) 47 1982 noroeste BNH 
FICAM I (*) 100 1982 diversos BNH 
(*) Programa de Financiamento da Construção, Aquisição ou Melhoria de Habitação de Interesse 
Social (FICAM)   
Fonte: A própria autora a partir do Perfil do Município de Londrina (2001) 

No restante da década, durante a gestão de Wilson Rodrigues Moreira 

(1983-1988) e a segunda gestão de Antonio Casemiro Belinati (1989-1992), a 

COHAB-LD também continuou a construir conjuntos habitacionais horizontais, 

principalmente na região norte de Londrina, entregando para a população um 

número de unidades habitacionais ainda maior do que o que havia entregue na 
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década de 1970.  

Conforme dados do Perfil do Município de Londrina (LONDRINA, 2014), 

somando todos os empreendimentos construídos com recursos do BNH e FGTS no 

município na década de 1980, o número chega a 64. Foram 15.053 habitações, 

sendo 6.438 na zona norte da cidade, o que representava 41,53% de todas as 

unidades habitacionais entregues na década de 1980. 

Segundo Cordeiro (2015), junto com os conjuntos habitacionais 

horizontais a COHAB-LD passou a construir também conjuntos habitacionais 

verticais. Na década de 1980 foram construídos pela COHAB-LD 08 

empreendimentos que somaram 820 apartamentos.  

Porém, não foi apenas a COHAB-Ld que viabilizou a construção de 

empreendimentos verticais em Londrina, já que outros órgãos também fizeram esse 

trabalho. Foram eles o Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais do 

Paraná (INOCOOP-PR), o Instituto de Previdência do Estado (IPE), a Caixa de 

Aposentadoria e Previdência da Prefeitura Municipal de Londrina (CAAPSML) e a 

Cooperativa Habitacional Bandeirantes (COHABAN).    

Apesar de todas essas construções, uma parcela significativa da 

população de menor renda não conseguiu ter acesso à casa própria, pois não 

atendia aos novos critérios estabelecidos para financiamento.  

Como apresentado anteriormente, os conjuntos habitacionais construídos 

na década de 1970 faziam parte da política de erradicação das favelas de Londrina, 

já que a COHAB-LD transferia para eles as famílias que estavam nas ocupações 

irregulares. Contudo, conforme nos apresenta Cordeiro (2015), isso mudou na 

década de 1980 quando foram alterados os critérios para acesso às unidades 

habitacionais construídas pela COHAB-LD. Para adquirir uma moradia nos conjuntos 

habitacionais horizontais ou verticais, o interessado precisava comprovar uma renda 

de até três salários mínimos. 

Com a mudança de critério, o déficit habitacional para a população de 

zero até três salários cresceu ainda mais e uma das consequências foi que 

continuaram a surgir e a crescer ocupações irregulares no município. Como 

apresentado no capítulo anterior, entre 1980 e 1989 surgiram mais 08 ocupações 

irregulares, espalhadas por todas as regiões da cidade. Considerando o ano da 

ocupação, nessas áreas estavam instaladas 11.230 pessoas. 
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Em relação a essas novas áreas ocupadas e às outras que já existiam, 

política da COHAB-LD continuou sendo a de erradicação. Como apresentado 

anteriormente, a erradicação seria através da urbanização das áreas ocupadas ou 

através da transferência das famílias para outros locais, incluindo para os conjuntos 

habitacionais que foram sendo construídos. Porém, fica claro que o caminho mais 

adotado nas décadas de 1970 e de 1980 foi o de construir conjuntos habitacionais e 

não o de fazer a urbanização.  

Segundo Cordeiro (2015), em 1979 foi urbanizada a primeira favela de 

Londrina, sendo ela a Nossa Senhora da Paz que se localizava na região oeste. A 

segunda urbanização só aconteceu no ano de 1989 e favela urbanizada foi a Nova 

Conquista, localizada na região leste. Em relação aos núcleos urbanos3, Fresca 

(2012, p. 248) nos apresenta que dos 10 núcleos que existiam na década de 1980, 

“cinco foram extintos e as famílias transferidas para conjuntos habitacionais”. 

No ano de 1993, após a segunda gestão do ex-prefeito Antônio Belinati, 

Luiz Eduardo Cheida (1993-1996) assumiu a Prefeitura Municipal de Londrina. Essa 

nova gestão encontrou o município com uma população urbana que continuava 

crescendo e, com isso, a necessidade de mais habitações.  

No entanto, as condições da COHAB-LD para atender essa necessidade 

estavam menores. Conforme apresentado no capítulo anterior, na década de 1990 o 

Brasil estava vivendo uma crise econômica e um dos reflexos dessa crise nacional 

foi a redução dos financiamentos para o setor da habitação.  

De acordo com Fresca (2012), em Londrina a redução dos financiamentos 

para a habitação se somou com as dívidas da COHAB-LD com a Caixa Econômica 

Federal e isso resultou na suspensão dos financiamentos concedidos ao sistema 

habitacional de Londrina e, por decorrência, na redução no número de unidades 

habitacionais que foram entregues à população. No Quadro a seguir 

apresentaremos as unidades habitacionais entregues para a população de Londrina 

na década de 1990.   

 
3 Como citado no capítulo anterior, os “núcleos são entendidos pela Prefeitura Municipal de 
Londrina, como ocupações ilegais de terras públicas ou privadas, sem infra-estrutura, e 
diferem em relação às favelas apenas no número de unidades domiciliares, que é menor 
que 50, enquanto a favela deve ter mais de 50” (FRESCA, 2012, p. 248)  
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Quadro 14 - Distribuição de Unidades, por Conjunto Habitacional, no Município de 

Londrina entre 1990 e 1999 

Conjunto Habitacional (*) Nº de 
Unidades 

Ano de 
Entrega 

Localizaçã
o (Região) 

Procedência 
de Recursos 

Antonio Marçal Nogueira (Cafezal IV) 320 1990 Sul FGTS 
Giovanni Lunardelli 229 1990 Leste FGTS 
José Belinatti 133 1991 Norte BNH/FGTS 
Amazonas I e II 43 1991 Leste FGTS 
Armindo Guazzi 304 1991 Leste FGTS 
José Bonifácio e Silva 188 1991 Leste FGTS 
José Maurício Barroso (Eucaliptos) 18 1991 Leste FGTS 
Parigot de Souza III 54 1991 Norte FGTS 
Villa Antonio Benzoni Vicentini 195 1991 Norte FGTS 
Jardim Itália Furlati Choucino 52 1991 Warta Próprios 
Farid Libos 474 1991 Norte PAIH (**) 
Jardim Alexandre Urbanas 500 1991 Leste PAIH (**) 
Jesualdo Garcia Pessoa 151 1991 Leste PAIH (**) 
Jardim Santa Fé 363 1992 Leste Próprios 
Jardim Olímpico – Secção A 74 1992 Oeste Próprios 
Professora Hilda Mandarino (I e II) 731 1992 Norte PAIH (**) 
Santiago II 93 1992 Oeste PROHAP (***) 
Santiago II-A 124 1992 Oeste PROHAP (***) 
Jardim Florada – Lotes Urbanizados 37 1993 São Luis Próprios 
Jamile Dequech 393 1993 Sul PAIH (**) 
Jardim Quati 39 1993 Norte Próprios 
Jardim Marízia 33 1993 Leste Próprios 
Parigot de Souza III  5 1994 Norte Próprios 
Remanescentes Vila Marízia III 20 1996 Norte Próprios 
Remanescentes Vila Marízia III 6 1996 Sul Próprios 
Jardim Morar Melhor 58 1996 Sul Próprios 
Conjunto Habitacional José Giordano 524 1996 Norte Cohapar 
Hilda Mandarino – Fibrocimento 12 1997 Norte Próprios 
Jardim São Marcos 160 1997 Sul Próprios 
Residencial Cabo Frio 49 1997 Norte Cohapar 
Jardim São Jorge 752 1999 Norte Próprios 
Jardim Kobayashi 34 1999 Sul Próprios 
(*) Excluídas da Listagem as unidades habitacionais financiadas, mas construídas em terrenos 
próprios. (**) Plano de Ação Imediata para Habitação, criado durante o Governo Collor de Mello 
(***) Programa de Habitação Popular (setor privado) 
Fonte: A própria autora a partir de dados fornecidos pelo Perfil do Município de Londrina (LONDRINA, 
2014).  
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Conforme podemos observar, esse Quadro 14 apresenta alguns aspectos 

relacionados à ação do poder público de Londrina na área de habitação durante a 

década de 1990, como a diminuição de oferta de unidades habitacionais, a 

diminuição da concentração dos conjuntos habitacionais na zona norte e mudanças 

na procedência de recursos.  

Conforme já exposto, na década de 1980 foram entregues para a 

população 15.053 habitações e o Quadro 14 mostra a diminuição, já que na década 

de 1990 foram entregues 6.175 habitações, menos da metade do número da década 

anterior. O Quadro também nos apresenta que os conjuntos habitacionais 

comportavam menos habitações, diminuindo a tendência de construção de grandes 

conjuntos habitacionais que eram formados por muitas unidades. 

A partir do quadro podemos observar ainda que boa parte dessas 

unidades foi construída na zona norte, mas, segundo Fresca (2012, p. 254), os 

conjuntos “que até então estavam fortemente concentrados na porção norte, a partir 

de 1987, tornaram-se mais dispersos por todo o entorno da malha urbana”. Contudo, 

também segundo a autora, a prática de construir conjuntos habitacionais em áreas 

distantes do centro continuou isso deixou vazios urbanos que contribuíram “para que 

a expansão da periferia seja irregular e não contígua”. 

Ainda em relação ao número de unidades habitacionais, Fresca (2012, p. 

254) nos apresenta que a diminuição aconteceu depois de 1992, quando foram 

entregues 2.466 unidades, e que isso se vincula aos recursos para financiamento.  

Até 1992 havia uma “maior oferta de recursos federais através do Programa de Ação 

Imediata para Habitação, com administração da CEF que vigorou entre 1989-1991”. 

A partir de então, a diminuição aconteceu por duas razões: 
[...] a primeira vinculada a uma crise de arrecadação e gestão do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, comprometendo a oferta 
de recursos para a moradia em âmbito federal – além de toda a 
problemática vinculada às diretrizes para utilização e gestão do fundo 
– bem como dívidas pendentes da COHAB-LD junto a CEF, que 
proibiu a liberação de recursos para o órgão londrinense. 
Acrescente-se ainda as alterações na política habitacional 
implantadas em 1995 em âmbito federal (FERNANDES, 1999), 
referentes às novas regras para comercialização de imóvel 
financiado, tornando mais limitada a ação da COHAB-LD. Na 
realidade, esta mudança nas regras para a comercialização foi 
apenas o reforço da seguinte condição: financiamento e casa somen-
te àqueles que podem pagar por esta mercadoria (FRESCA, 2012, p. 
254) 

A alternativa que a gestão de Luiz Eduardo Cheida encontrou foi de 
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recorrer a outras fontes de recursos, como o financiamento através de outros órgãos 

como COHAPAR e Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Funcionários Municipais 

de Londrina (CAAPSML), e a utilização de recursos próprios da COHAB-LD. Os 

dados apresentados no Quadro 14 demonstram que das 1.122 habitações entregues 

durante a gestão de Luiz Eduardo Cheida, 62,03% foram construídas com recursos 

próprios, um total de 696 unidades habitacionais.  

Em relação às ocupações irregulares, Fresca (2012, p. 255) apresenta 

que a política durante essa gestão Cheida foi de tentar  
regularizar, urbanizar e reurbanizar vários assentamentos urbanos, 
favelas e núcleos habitacionais como é o caso da Marízia, Quati e 
União da Vitória, dentre outros [...]. Tratou-se, portanto, de um 
período marcado pela política habitacional destinada a uma parcela 
da população que tem pouco ou nenhum rendimento econômico, e 
para a qual o acesso à cidade lhes era, até então, negado.  

A autora apresenta ainda que embora a gestão Cheida tenha assumido 

essa política de priorizar a população de baixa renda e que “até certo ponto 

socializou recursos, equipamentos sociais e infra-estrutura para parcela dos 

excluídos sociais” (FRESCA, 2012, p. 255), as ações na área de habitação voltadas 

para essa direção não foram satisfatórias e isso contribuiu para que as ocupações 

irregulares em Londrina continuassem crescendo. Como apresentado no capítulo 

anterior, no ano de 2001 haviam em Londrina 57 ocupações irregulares, somando 

9.423 moradias e abrigando aproximadamente 47.115 pessoas.  

Outra ação da gestão Cheida na área de habitação foi a promulgação da 

Lei 5.526 de 06 de setembro de 1993 que criava o Conselho Municipal de Habitação 

e o Fundo Municipal de Habitação. Segundo Cordeiro (2015, p.147), o objetivo do 

Fundo era “propiciar o apoio e o suporte para programas habitacionais voltados ao 

segmento da população que se enquadrava na faixa de zero a três salários 

mínimos”. Porém, no ano de 1997, já na terceira gestão de Antonio Belinati (1997-

2000), através da Lei municipal 7.153 de 15 de setembro, infelizmente o Fundo 

Municipal de Habitação foi extinto.  

Uma nova lei neste sentido só foi editada em 2007 quando o prefeito de 

Londrina era Nedson Micheleti. Esse prefeito assumiu a Prefeitura em 2001 após a 

terceira gestão de Antônio Belinati4 e governou Londrina por duas gestões. A 

 
4 No ano de 2000 houve o afastamento de Antonio Belinati do cargo e depois a cassação 
seu mandato por denúncias de corrupção. Devido a isso, o vice-prefeito Jorge Scaff assumiu 
o cargo em 26/05/2000 e ficou até 31/12/2000 
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primeira de 2001 a 2004 e a segunda de 2005 a 2008.  

Como apresentado no capítulo anterior, nos anos de 2000 a população 

urbana continuou crescendo e com ela a demanda por habitações, principalmente 

para famílias de baixa renda. Cordeiro (2015) nos apresenta que como resposta a 

essas famílias, em 2002 a COHAB-LD firmou uma parceria com o governo federal 

por meio do Programa Habitar Brasil BID, com o objetivo de elaborar projetos e 

ações para atender essa população. Através dessa parceria foram  
elaborados e executados 02 projetos. O primeiro no ano de 2004, 
denominado Projeto Integrado Poligonal João Turquino/Maracanã na 
região Oeste do município e outro em 2006, na Poligonal Primavera 
região Norte, sendo as duas intervenções em assentamentos 
urbanos (CORDEIRO, 2015, p. 150) 

No mesmo ano, o município de Londrina viabilizou o Programa de 

Arrendamento Residencial (PAR). Segundo Cordeiro (2015), esse programa era 

desenvolvido pela Caixa Econômica Federal e sua gestão ficou a cargo do Ministério 

das Cidades. O Programa tinha como proposta atender famílias com renda de zero a 

três salários mínimos através de um sistema de leasing que dava para a pessoa a 

opção de comprar o imóvel ao final dos 15 anos de contrato. Desde a criação do 

PAR, foram entregues em Londrina por esse Programa 17 empreendimentos, sendo 

12 verticais. 

Além das unidades financiadas pelo PAR e por outras fontes de recursos, 

na década de 2000 a COHAB-LD continuou entregando unidades financiadas com 

recursos próprios. No Quadro a seguir iremos apresentar as unidades habitacionais 

entregues na década de 2000, identificando a procedência de recursos.  
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Quadro 15 - Distribuição de Unidades, por Conjunto Habitacional, no Município de 

Londrina entre 2000 e 2009  

Conjunto Habitacional (*) Nº de 
Unidades 

Ano de 
Entrega 

Localização 
(Região) 

Procedência 
de Recursos 

Condomínio Residencial Ilha Bela 360 2000 Leste Próprios 
Residencial Horizonte 344 2001 Norte Próprios 
Condomínio Resid. Aurora Tropical 204 2001 Oeste Próprios 
Jamile Dequech IV  264 2003 Sul PSH (**) 
Resid. Jerônimo Nogueira de 
Figueiredo 127 2003 Norte PAR 

Residencial Jardim Hirata 46 2004 Norte PAR 
Resid. São Vicente Palotti I e II 331 2004 Leste PAR 
Residencial São Vicente Palotti 11 2004 Leste ASSOCIATIVO 
Residencial Piazza Toscana 80 2004 Norte PAR 
Jardim Maracanã 287 2005 Oeste HBB 
Residencial Lindóia 174 2005 Leste PAR 
Residencial Pioneiros 176 2005 Leste PAR 
Parque Residencial Ilha do Mel 42 2005 Leste PAR 
Jardim Primavera 53 2005 Norte OGU (***) 
Jardim Barcelona 7 2006 Norte Próprios 
Jardim Monte Cristo 177 2006 Leste OGU (***) 
Jardim Campos Verdes 6 2007 Norte Próprios 
Jardim Taquara II 20 2007 Maravilha Próprios 
Vila Romana (lotes) 4 2007 Norte Próprios 
Resid. Padre Carmel Bezzina I 84 2007 Norte PAR 
Resid. Padre Carmel Bezzina II 48 2007 Norte PAR 
Residencial Anselmo Vedoato 256 2007 Noroeste PAR 
Residencial Abel Chimentão 244 2007 Noroeste PAR 
Jardim Nova Esperança 28 2008 Sul Próprios 
Residencial Carlos Machado  192 2008 Noroeste PAR 
Villa Residencial CANCUN I 116 2008 Norte PAR 
Villa Residencial CANCUN III e IV 128 2009 Norte PAR 
Residencial Guilherme Viscardi  240 2009 Noroeste PAR 
(*) Excluídas da Listagem as unidades habitacionais financiadas, mas construídas em terrenos 
próprios  
(**) Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social  
(***) Programa de Repasse do Orçamento Geral da União ONG – Organização Não Governamental 
Fonte: A própria autora a partir de dados do Perfil do Município de Londrina (LONDRINA, 2014) 

Em relação às ocupações irregulares, a gestão de Nedson Micheleti 

buscou urbanizar áreas ocupadas. De acordo com o Perfil do Município de Londrina 

(LONDRINA, 2014), entre 2001 e 2008 foram urbanizadas as seguintes áreas:  
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Quadro 16 – Ocupações Irregulares urbanizadas entre 2001 e 2008 

Localização 
Número 

de 
Famílias 

Número 
de 

Pessoas 
Região 

Ano de 
Ocupação 

Ano de 
Urbanização 

Jardim Monte Cristo (Praça) 12 42 Leste 1996 2001 
Jardim São Rafael 106 371 Leste 1998 2003 
J. Novo Perobal (1 quadra) 26 91 Sul 1998 2004 
Vila Amaral (parte) 18 63 Leste 1998 2003 
Total 162 567    
Fonte: a própria autora a partir de dados do Perfil do Município de Londrina (LONDRINA, 2014) 

Além de urbanizar áreas ocupadas, a gestão de Nedson Micheleti 

também buscou regularizar áreas ocupadas. No Quadro abaixo apresentaremos as 

áreas que passaram por regularização entre 2001 e 2008.  

Quadro 17 – Ocupações Irregulares regularizadas entre 2001 e 2008 

Localização Número de 
Famílias 

Número de 
Pessoas Região Ano de 

Regularização 
Jardim São Jorge 751 2 628 Norte 2003 
Jardim Felicidade 157 549 Norte 2003 
Jardim Jamile Dequech (parte) 10 35 Sul 2004 
Jardim Primavera II 271 948 Norte 2005 
Jardim dos Campos 85 297 Norte 2005 
Vila Marízia I 40 140 Centro 2006 
Jardim Quati 39 136 Norte 2006 
Jardim Monte Cristo 454 1 589 Leste 2007 
Total 1.807 4.733 

  

Fonte: a própria autora a partir de dados do Perfil do Município de Londrina (LONDRINA, 2014) 

Apesar do município ter desenvolvido todas essas medidas, podemos 

observar que todo o esforço não foi suficiente para conter o crescimento das 

ocupações irregulares e da demanda da população londrinense por casa própria.  

No caso da população baixa renda, essa continuou não sendo 

beneficiada por conta das modalidades de financiamento. No caso das pessoas que 

estavam em ocupações irregulares, o número de 5.300 pessoas beneficiadas com 

urbanização ou com regularização era muito pouco para atender as 14.405 pessoas 

que, como apresentado no capítulo anterior, estavam em ocupações irregulares no 

início da década de 2000. Além disso, como também apresentamos, em 2007 as 

ocupações irregulares aumentaram de 57 para 69, comportando 10.524 famílias.  

Nesse mesmo ano de 2007, conforme já apresentado, foi promulgada a 

nova Lei que instituía novamente o Conselho Municipal de Habitação e o Fundo 

Municipal de Habitação de Londrina. Era a Lei nº 10.278/2007 que no ano seguinte 
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foi atualizada pela Lei nº 10.313 de 22 de dezembro de 2008. Essa legislação foi 

resultado da primeira Conferência Municipal de Habitação de Londrina que 

aconteceu no ano de 2006.  

Conforme Cordeiro (2015, p. 153), essa Conferência teve como resultado 

“três documentos: a Política Municipal de Habitação, a minuta do projeto de criação 

do Conselho Municipal de Habitação e instituição do Fundo Municipal de Habitação 

de Interesse Social”. A autora apresenta ainda que nessa Conferência também 

foram tomadas algumas deliberações que foram incorporadas na Lei nº 

10.637/2008, que institui as diretrizes do Plano Diretor Participativo do Município de 

Londrina – PDPML. Essas deliberações foram: “integração da Política Habitacional e 

a Política Urbana; Gestão Municipal da Política de Habitação – COHAB-Ld; Gestão 

Participativa com foco no Conselho e FMH” (CORDEIRO, 2015, p. 153-154). 
De acordo com o artigo 40 desta Lei nº 10.637/2008, a Política Municipal 

de Habitação objetiva “assegurar a todos o direito à moradia, devendo orientar-se” 

por alguns princípios, sendo eles:  
I- a garantia de condições adequadas de higiene, conforto e 
segurança para moradias; 
II- a consideração das identidades e vínculos sociais e comunitários 
das populações beneficiárias; 
III- o atendimento prioritário aos segmentos populacionais 
socialmente mais vulneráveis; 
IV- o tratamento da questão habitacional como política de Estado; 
V- a universalização do direito à moradia e à cidade; 
VI- a democratização da gestão urbana; 
VII- a inclusão sócio espacial da população de baixa renda; 
VIII- a integração da política habitacional às demais políticas 
urbanas;  
IX- a incorporação dos fundamentos da sustentabilidade 
socioeconômica e ambiental;  
X- a adoção do viés socioeconômico pautado no enfoque da 
população de baixa renda; 
XI- a inclusão sócio espacial da população de baixa renda;  
XII- integração das políticas habitacionais a outras políticas públicas 
em geral. (LONDRINA, 2008) 
 

As diretrizes dessa Política Municipal de Habitação se apresentam no 

artigo 41 da mesma Lei, sendo elas: 
I- assegurar a compatibilização entre a distribuição populacional, a 
disponibilidade e a intensidade de utilização da infraestrutura urbana; 
II- garantir participação da população nas fases de projeto, 
desenvolvimento e implantação de programas habitacionais; 
III- diversificar as modalidades de acesso à moradia, tanto nos 
produtos quanto nas formas de comercialização, adequando o 
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atendimento às características socioeconômicas das famílias 
beneficiadas; 
IV- estabelecer normas especiais de urbanização, de uso e ocupação 
do solo e de edificações para assentamentos de interesse social, 
regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 
população de menor renda, respeitadas a situação socioeconômica 
da população e as normas ambientais; 
V- instituir zonas especiais de interesse social (ZEIS); 
VI- estabelecer critérios para a regularização de ocupações 
consolidadas e promover a titulação de propriedade aos seus 
ocupantes; 
VII- assegurar, sempre que possível, a permanência das pessoas em 
seus locais de residência, limitando as ações de remoção aos casos 
de residentes em áreas de risco ou insalubres; 
VIII- priorizar ações no sentido de resolver a situação dos residentes 
em áreas de risco e insalubres; 
IX- desenvolver programas preventivos e de esclarecimento quanto à 
ocupação e permanência de grupos populacionais em áreas de risco 
ou insalubres; 
X- permitir o parcelamento e ocupação do solo de interesse social 
com parâmetros diferenciados, como forma de incentivo à 
participação da iniciativa privada na produção de habitação para as 
famílias de menor renda, desde que em parceria com o gestor 
municipal do Fundo Municipal de Habitação; 
XI- priorizar, quando da construção de moradias de interesse social, 
as áreas já devidamente integradas à rede de infraestrutura urbana, 
em especial as com menor intensidade de utilização; 
XII- promover a progressiva eliminação do déficit quantitativo e 
qualitativo de moradias, em especial para os segmentos 
populacionais socialmente vulneráveis, residentes no Município; 
XIII- redefinir as formas legais de acesso ao solo urbanizado e à 
moradia para atender as especificidades da demanda; 
XIV- estabelecer parâmetros para a implantação das Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS); 
XV- estabelecer parâmetros para a regularização fundiária dos 
assentamentos precários; 
XVI- garantir a alocação de recursos públicos para a execução da 
política habitacional do Município; 
XVII- indicar ações para a reestruturação da COHAB-LD e demais 
órgãos públicos, que atuam na questão habitacional e para a 
capacitação de seus recursos humanos; 
XVIII- estabelecer os critérios para a criação do Conselho Municipal 
de Habitação e instituição do Fundo Municipal de Habitação; e 
XIX- definir os critérios para aplicação dos instrumentos do Estatuto 
da Cidade na questão habitacional. (LONDRINA, 2008).  
 

No mesmo ano de aprovação desta Lei 10.637/2008 aconteceu uma 

eleição para prefeito e, a partir dela, Londrina entrou em um período de crise política 

com várias trocas de prefeitos. Na eleição do ano de 2008, o vencedor foi Antonio 

Belinati, mas teve sua candidatura cassada pela Justiça Eleitoral que também 

marcou uma nova eleição. Nesse intervalo de tempo, assumiu o cargo o presidente 

da Câmara de Vereadores, José Roque, que ficou no cargo de janeiro a abril de 
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2009. Por essa nova eleição, Homero Barbosa Neto se tornou prefeito e tomou 

posse em 01 de maio de 2009.  

Em 30 de julho de 2012, Homero Barbosa Neto teve seu mandato 

cassado pela Câmara de Vereadores e assumiu o cargo José Joaquim Martins 

Ribeiro que era vice-prefeito. José Joaquim Martins Ribeiro ficou no cargo de 31 de 

julho a 29 de setembro de 2012 quando renunciou ao cargo. Em seu lugar assumiu 

Gerson Moraes de Araújo que era presidente da Câmara de Vereadores e que ficou 

no cargo de 20 de setembro até 31 de dezembro de 2012.  

Em meio a essa crise política, de acordo com o Perfil do Munícipio de 

Londrina (LONDRINA, 2020), o poder público conseguiu entregar para a população 

3.340 unidades habitacionais, todas construídas pela COHAB-LD. Em relação à 

regularização das áreas de ocupações irregulares, o Perfil do Munícipio de Londrina 

(LONDRINA, 2020) não apresenta nenhuma área regularizada no período de 2009 a 

2012. Em relação à urbanização das ocupações irregulares, o Perfil do Munícipio de 

Londrina (LONDRINA, 2020) apresenta que foram urbanizadas três ocupações, 

conforme iremos apresentar no Quadro abaixo. 

Quadro 18 – Ocupações Irregulares regularizadas entre 2009 e 2012 

Localização Número de 
Famílias 

Número de 
Pessoas Região Ano de 

Urbanização 
Jardim Franciscato I 132 462 Sul 2011 
Jardim Franciscato II 142 497 Sul 2011 
Vila Romana 10 35 Leste 2012 

TOTAL 284 994   
Fonte: A própria autora a partir de dados do Perfil do Município de Londrina (LONDRINA, 2020) 

Ainda no período de crise política, aconteceu a ll Conferência Municipal 

de Habitação. A Conferência aconteceu no ano de 2009 e o tema foi “Moradia Digna 

e Legal”. Segundo Cordeiro (2015, p.156), nessa Conferência as “discussões 

recaíram sobre a regularização fundiária e legislação urbanística adequada à 

realidade do município” e foi a partir dessa Conferência que o Conselho Municipal de 

Habitação passou a funcionar de fato.  

De acordo com a mesma autora, isso aconteceu em um momento em que 

o Governo Federal já havia criado o Programa Minha Casa, Minha Vida que exigia 

que os municípios que quisessem implantar programas de habitação para a 

população de menor faixa de renda aderissem ao Programa. Desse modo,   
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[...] nesse ano (2009), o município buscou, por meio da elaboração 
de projetos, viabilizar o Programa Minha Casa Minha Vida. Para 
participar do PMCMV foram viabilizadas duas formas de acesso: uma 
intermediada pela COHAB-LD, que atende ao cadastro das 
demandas, e outra, as pessoas individualmente ou pequenas 
construtoras apresentam a proposta diretamente à Caixa Econômica 
Federal. Em 2009 e 2010, segundo o PLHIS (2011), o volume de 
financiamentos liberados, particularmente nas faixas de renda 
superiores do PMCMV, foi bastante significativo, bem como a 
distribuição no território, muito embora ainda privilegie a zona norte. 
(CORDEIRO, 2015, p.156-157).  

No Quadro abaixo podemos observar os empreendimentos lançados pela 

COHAB-LD a partir do Programa Minha Casa Minha Vida desde o ano de 2009 até o 

ano de 2012.  

Quadro 19 – Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida concretizados 

em Londrina - 2009 a 2012. 

Ano Empreendimento Programa Fonte de 
Recursos Nº Unidades 

2009 Residencial Elizabeth PMCMV FAR 32 

2010 Jardim Nova Esperança PMCMV FAR 100 
Jardim Ana Terra 85 

2011 
Jardim Columbia   21 
Residencial Vista Bela PMCMV FAR 2.712 
Jardim Nova Esperança 16 

2012 Paiquerê  PMCMV FAR 156 
TOTAL    3.122 
Fonte: SOUZA (2018), a partir de dados da COHAB-LD (2018) 

Em 2012, Londrina começou a superar a crise política com a eleição de 
Alexandre Lopes Kireeff. O mesmo assumiu a Prefeitura em 01 de janeiro de 2013 e 

ficou no cargo até 31 de dezembro de 2016. Depois de Alexandre Kireeff, tivemos 

dois mandatos de Marcelo Belinati, de 2017 a 2020 e de 2020 até os dias atuais  

Também no ano de 2012 aconteceu a III Conferência Municipal de 

Habitação. Conforme nos apresenta Cordeiro (2015, p. 161), o tema dessa 

Conferência era “morar na cidade que me reconhece”,  
resumindo na ideia de que o enfrentamento do déficit habitacional 
não poderia se limitar à oferta de moradias. O texto básico da 
conferência dizia que o processo de crescimento e desenvolvimento 
da cidade e a democratização da oferta de moradias precisavam ser 
compreendidos como meio de integrar as pessoas e articular a vida 
de toda a cidade. Nessa conferência foi apresentado o PLHIS, que 
era o documento necessário para que o município acessasse os 
recursos junto ao Programa Minha Casa, Minha Vida. Nessa 
conferência também foi debatida a importância da constituição ZEIS 
como estratégia para a produção habitacional de interesse social. 
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A IV Conferência Municipal de Londrina aconteceu em 2015 com o tema 

“Viver Londrina: Por uma cidade inclusiva, solidária e sustentável”. Conforme 

apresenta a COHAB-LD (2016), o objetivo da conferência era “proporcionar um 

espaço de amplo debate entre os diferentes atores sociais com base na Temática 

proposta definindo diretrizes para a Política Habitacional do Município e eleger os 

Conselheiros para a próxima gestão do Conselho de Habitação”. Em relação à V 

Conferência Municipal de Londrina, não conseguimos localizar informações sobre a 

mesma que teria acontecido em 09 de novembro de 2019. 

Nesse período de 2012 a 2019, como apresentado no capítulo anterior, as 

ocupações irregulares continuavam crescendo em Londrina, já que do ano de 2010 

até dezembro de 2019, surgiram 13 novas ocupações, abrigando 1.827 pessoas no 

ano da ocupação. Como também apresentado, em dezembro de 2019 Londrina 

tinha 58 ocupações irregulares onde moravam 8.790 pessoas, sem contar as 2.108 

pessoas que moravam em 12 áreas que estavam aptas a serem regularizadas. 

Conforme a COHAB-LD (2015b), o crescimento das ocupações 

irregulares se deu por conta da ausência de soluções voltadas para a habitação de 

interesse social e o aumento das ocupações levou Londrina a perder uma das 

principais linhas de crédito imobiliário de interesse social, que seria o Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR). Conforme uma diretiva do Ministério das Cidades 

e da Caixa Econômica, os “municípios onde houvesse ocupações ou obras 

paralisadas [seriam proibidos] de receber recursos do FAR”. Sem recursos do FAR o 

que restou foi o Programa Minha Casa Minha Vida “com subsídios menores e uma 

série de exigências para o financiamento” (COHAB-LD, 2015b). 

Neste sentido, conforme o Perfil do Município de Londrina (LONDRINA, 

2020), de 2013 a 2019 foram entregues à população de Londrina 12 

empreendimentos, sendo 10 com recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida, 

01 com recursos do PMCMV e do FGTS e 01 pela COHAPAR com recursos do 

Programa Minha Casa, Minha Vida.   

Esses empreendimentos somaram um total de 1.646 unidades, sendo 940 

entregues no ano de 2013; 615 entregues nos anos de 2014/2015; 72 entregues no 

ano de 2015; e 19 entregue no ano de 2019. No Quadro abaixo iremos apresentar 

quais foram esses empreendimentos.  
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Quadro 20 - Distribuição de Unidades, por Conjunto Habitacional, no Município de 

Londrina entre 2013 e 2019  

Conjunto Habitacional Nº de 
Unidades 

Ano de 
Entrega 

Localização 
(Região) 

Procedência 
de Recursos 

Nova Esperança III 61 2013 Sul PMCMV 
Cristal I e II 480 2013 Sul PMCMV 
Cerejeira – Yticon – Faixa II 176 2013 Oeste PMCMV 
Quatro Bairros – Portal dos 
Pioneiros 15 2013 Leste PMCMV 

Azaléias – Yticon – Faixa II 208 2013 Norte PMCMV 
Quatro Bairros – Res. Abussaf  54 2014 Leste PMCMV 
Quatro Bairros – Moradas dos 
Pioneiros 12 2014 Leste PMCMV 

Ipê – Faixa II 256 2014 Norte PMCMV 
Acácia – Faixa II 144 2014 Norte PMCMV 
Quatro Bairros – Jerônimo 
Nogueira 149 2014/2015 Norte PMCMV 

MCMV- Programa Nacional de 
Habitação Rural 72 2015 Rural PMCMV/ 

COHAPAR 
Vila Romana 19 2019 Leste PMCMV/FGTS 
Fonte: A própria autora a partir de dados do Perfil do Município de Londrina (LONDRINA, 2019) 

Em relação à urbanização ou regularização das áreas ocupadas pelas 

ocupações irregulares, o Perfil do Município de Londrina (LONDRINA, 2020) 

apresenta que nenhuma área foi urbanizada ou regularizada na década de 2010.  

Desse modo, a resposta do poder público para as ocupações irregulares entre 2010 

e 2019 foi a construção de unidades habitacionais.  

Porém, essa resposta foi insuficiente para atender a população das 

ocupações irregulares e também a que morava na periferia da cidade sem condições 

de adquirir casa própria ou pagar aluguel, pois foram entregues no período apenas 

4.736 unidades habitacionais.  

Muitas das famílias não contempladas estavam na lista de espera da 

COHAB-LD, como apresentamos no Quadro a seguir.  
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Quadro 21 - Número de inscritos para cadastro de aquisição de moradia e número 

de contemplados – Londrina – 2010 a 2019 

Ano Número de Inscritos (*) Número de Contemplados 
2010 42.286 4.670 
2011 49.191 5.556 
2012 57.492 7.821 
2013 58.918 8.553 
2014 52.847 176 
2015 55.354 39 
2016 56.585 168 
2017 57.490 142 
2018 51.440 523 
2019 53.214 211 

(*) Os números são acumulativos, somando os inscritos no ano e descontando os contemplados. 
Fonte: A própria autora, a partir de Cordeiro (2015) para o período de 2010 a 2013; do Perfil do 
Município de Londrina (LONDRINA, 2016) para o ano de 2014; e do Perfil do Município de Londrina 
(LONDRINA, 2020) para o período de 2015 a 2019. 

Diante disso, o que acontece na década de 2010 é a continuidade do 

crescimento do déficit habitacional e o não atendimento das necessidades de 

habitação da população de Londrina. Como temos apresentado neste trabalho, para 

as famílias de menor renda que não conseguem ser contempladas pela COHAB-LD 

para aquisição de casa própria não tem restado muitas alternativas a não ser fugir 

do aluguel indo morar em ocupações irregulares. Foi isso o que aconteceu com a 

maioria das famílias que ocupou o Residencial Flores do Campo, como 

apresentaremos no próximo capítulo.   
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4 A OCUPAÇÃO DO FLORES DO CAMPO E SUA POPULAÇÃO 

O objetivo desse capítulo é apresentar os resultados da pesquisa 

documental realizada em relação à Ocupação do Flores do Campo e de sua 

população. Conforme nos apresentam Kripka, Scheller e Bonotto (2015, p. 244), a 

pesquisa documental “é aquela em que os dados obtidos são estritamente 

provenientes de documentos, com o objetivo de extrair informações neles contidas, a 

fim de compreender um fenômeno”.  

Com isso, a pesquisa realizada se caracterizou pelo exame de 

documentos, adotando como procedimento metodológico a comparação entre dados 

do perfil socioeconômico da população da ocupação irregular do Residencial Flores 

do Campo do ano de 2017 ao ano de 2019. Desse modo, o intuito desse capítulo foi 

expor os resultados dessa comparação, atendendo aos seguintes objetivos 

específicos deste Trabalho: resgatar a trajetória dessa ocupação desde sua 

ocupação no ano de 2016; caracterizar a população ocupante do Flores do Campo 

em relação ao sexo, idade, escolaridade, composição familiar, situação de trabalho, 

renda e outros indicadores; identificar possíveis alterações nestes indicadores no 

período entre 2017 e 2019; e identificar as condições habitacionais e de 

infraestrutura da ocupação, assim como possíveis alterações ocorridas entre 2017 e 

2019. 

Segundo o autor Gil (2008, p. 51), em uma pesquisa documental os 

documentos podem ser de primeira ou de segunda mão. São considerados 

documentos de primeira mão aqueles    
[...] que não receberam qualquer tratamento analítico, tais como: 
documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, 
filmes, fotografias, gravações etc. [... e os de segunda mão são 
aqueles] que de alguma forma já foram analisados, tais como: 
relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas 
etc. 

Os documentos utilizados em nossa pesquisa foram de primeira mão, já 

que a fonte principal foram os que se originaram dos levantamentos realizados pela 

COHAB-LD a respeito da população que ocupou o Empreendimento Residencial 

Flores do Campo. Os levantamentos foram feitos por técnicos e estagiários da 

Seção Social da COHAB-LD nos anos de 2017, 2018 e 2019 e os documentos 

foram: Responsável pela Unidade Familiar e Características do Grupo Familiar 

referentes ao mês de setembro de 2017; Responsável pela Unidade Familiar e 



90 

Características do Grupo Familiar no mês de abril de 2018; Responsável pela 

Unidade Familiar e Características do Grupo Familiar no mês de outubro de 2018; e 

Responsável pela Unidade Familiar e Características do Grupo Familiar entre o mês 

de fevereiro e o mês de março de 2019.  

Além desses documentos também utilizamos como fonte o Trabalho de 

Conclusão do Curso de Vania Lúcia da Silva que foi apresentado ao curso de 

Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina no ano de 2018 e teve como 

título “A organização dos moradores e apoiadores da ocupação flores do campo, no 

município de Londrina-PR, na luta pelo direito à cidade”. Foi utilizado ainda como 

fonte reportagens publicadas a respeito da ocupação e da realidade do Flores do 

Campo e de seus moradores. 

Feitas estas considerações, entendemos necessário iniciar a exposição 

dos resultados da pesquisa pela apresentação do próprio Residencial Flores do 

Campo. 

O Empreendimento Residencial Flores do Campo, como deveria ser 

denominado a partir da sua idealização, se localiza na zona norte da cidade de 

Londrina-Paraná, há aproximadamente 10 km do centro da cidade. Está localizado 

próximo à região conhecida como Cinco Conjuntos e faz divisa com os bairros 

Catuaí e Cidade Industrial l. No mapa a seguir podemos ver sua localização.  

Figura 1 – Localização do Residencial Flores do Campo 

 

Fonte: Google Maps 
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Podemos observar no mapa acima e na foto a seguir que para acessar o 

Flores do Campo é necessário sair da avenida Saul Elkind, principal via do Cinco 

Conjuntos, e andar cerca de 2 km em uma estrada de chão, seguindo pela 

continuidade da Rua Walfrido Rincon Kemmer.  

Figura 2 – Acesso à Ocupação Flores do Campo - 2018 

 
Fonte: Vânia Lucia da Silva (2018) 

O Flores do Campo surgiu no ano de 2013, ano em que se iniciaram as 

providências para a sua construção. Londrina já apresentava naquele momento um 

grande déficit habitacional. Como apresentamos no terceiro capítulo deste Trabalho, 

no início do ano de 2013 haviam 58.918 pessoas na lista de inscritos da COHAB-LD 

e apenas 8.553 foram atendidas durante aquele ano. Sendo assim, só o déficit da 

COHAB-LD era de 50.365 pessoas.  

Conforme nos apresenta Frazão (2013), na época a gestão municipal do 

prefeito Alexandre Kireeff (2013-2016) tinha como meta enfrentar o déficit 

habitacional e diminuir a fila de espera de pessoas que estavam cadastradas na 

COHAB-LD através da construção de 7.000 moradias nos quatro anos seguintes.  

Também como exposto no capítulo anterior, o acesso ao Programa Minha 

Casa Minha Vida se dava por dois formas: através da procura da Caixa Econômica 

Federal diretamente pelas pessoas interessadas ou por pequenas construtoras e 

através da apresentação de projetos por órgãos dos municípios. Em Londrina, como 

apresentado por Cordeiro (2015), o município aderiu ao Programa a partir do ano de 

2009, com a intermediação da COHAB-LD que elaborou projetos para atender as 

famílias cadastradas. 

Um desses projetos foi o da construção do Residencial Flores do Campo 
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que seria o primeiro empreendimento da fase 2 do PMCMV. A previsão era de 

construir unidades habitacionais para famílias com renda de até três salários 

mínimos e que estavam cadastradas na COHAB-LD. 

Segundo Monteiro (2016), a partir de dados da Caixa Econômica Federal, 

a obra do Flores do Campo “receberia investimentos de R$ 82,8 milhões, sendo R$ 

77,9 milhões com recursos do FAR”. Esses recursos seriam utilizados para a 

construção de 1.218 unidades habitacionais e para obras de infraestrutura: 

“iluminação pública, redes de energia, água e esgoto, drenagem de águas pluviais, 

pavimentação em concreto betuminoso, passeio em concreto, arborização e muros 

de arrimo entre as casas e na divisa do loteamento” (MONTEIRO, 2016). 

Como também apresentado no capítulo anterior, uma exigência na fase 2 

do PMCMV era que os empreendimentos fossem entregues contando com 

equipamentos sociais. Assim, Frazão (2013) expõe que no planejamento original do 

Flores do Campo estavam “projetados uma escola estadual, uma escola municipal, 

um posto de saúde e um centro de educação infantil” que iam exigir investimentos 

de cerca de 10 milhões.  

Em relação às moradias, o projeto original era que as 1.218 unidades não 

seriam totalmente padronizadas. Conforme dados da COHAB-LD (2019a), elas 

teriam aproximadamente 42 m2, que seriam divididos em dois quartos, sala e 

cozinha conjugadas, banheiro e uma vaga de garagem e seriam de quatro tipos, 

sendo eles: 1) Casa térrea; 2) Prima Casa – Apartamentos com 02 pavimentos com 

acesso individual; 3) Condomínio Prima também com 02 pavimentos; e 4) 

Condomínio Prima Vivenda com 03 pavimentos. No Quadro abaixo iremos 

apresentar a quantidade de residências previstas para cada tipo.  

Quadro 22 - Número de Unidade Habitacionais do Empreendimento Flores do 

Campo – Por Tipologia 

Tipologia Número de Unidades Habitacionais 
Casa Térrea 158 
Prima casa – Apartamento com 02 pavimentos  596 
Condomínio Prima – Morada com 02 pavimentos  104 
Condomínio Prima Vivenda com 03 pavimentos  360 
Número de famílias a serem beneficiadas 1.218 
Fonte: COHAB-LD (2019a) 

Para a construção do Flores do Campo foi assinado um contrato com a 

Fórmula Empreendimentos Imobiliários em agosto de 2013 e o contrato previa a 
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entrega do “primeiro lote de residências, entre 400 e 500, em oito meses” (FRAZÃO, 

2013) e o restante até janeiro de 2015. Porém, esta previsão não foi cumprida.  

Conforme a COHAB-LD (2019a), as obras começaram no ano de 2013, 

no entanto, a conjuntura econômica e política do país, que se encontrava em crise, 

teve um efeito direto nas obras. Com a crise, o repasse de recursos públicos ficou 

prejudicado e isso causou a falta de pagamento à empreiteira. A consequência disso 

foi que a construtora Fórmula realizou a paralização da obra e, com isso, houve a 

rescisão do contrato com a instituição financeira gestora do PMCMV que é a Caixa 

Econômica Federal. Conforme nos apresentam Volpato e Ruiz (2020, p. 67)  
A empresa responsável, a Fórmula Empreendimentos Imobiliários, 
que firmou contrato em 2013 para a construção do empreendimento, 
alegou falência em 2015, após pedidos seguidos de adiamento; 
apanhou recursos do governo federal e construiu, segundo ela, 48% 
do projeto. Construções, prédios inacabados, além de materiais 
diversos dispostos no terreno, ficaram ao léu, sob chuva, sob o 
quente sol londrinense. A situação permaneceu assim durante 
meses.  

Na foto a seguir podemos observar as condições em que o Flores do 

Campo foi deixado e que esses autores relataram: 

Figura 3 – Condições deixadas com a paralização das obras do Empreendimento 

Flores do Campo 

 
Fonte: Paulo Monteiro (2016) 

No ano de 2016, as obras ainda estavam paralisadas, sem uma data para 

a entrega, e no dia 01 de outubro de 2016 aconteceu a ocupação. Conforme 

apresentamos no segundo capítulo deste Trabalho, na década de 2010 surgiram em 

Londrina 13 novas ocupações irregulares, sendo que 07 delas surgiu entre 2015 e 

2016. Apenas no ano de 2016 foram ocupados 04 locais: uma área localizada na 
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Rua Pitágoras e Rua Adolfo Bezerra de Menezes no Jardim California na zona leste; 

uma área no Jardim Novo Amparo (SPL e Linha Férrea) na zona norte; outra área de 

propriedade privada também no Jardim Novo Amparo; e o Residencial Flores do 

Campo também na zona norte da cidade. Essas 04 ocupações irregulares 

abrigavam 446 famílias no ano da ocupação.  

Sendo assim, a ocupação do Flores do Campo aconteceu em um 

momento em que estavam surgindo muitas ocupações irregulares em Londrina, 

aproveitando espaços urbanos vazios. No caso do Flores do Campo, uma área 

localizada no extremo norte da cidade onde estava sendo construído mais um 

conjunto habitacional. Conforme Silva (2018, p. 23), quando aconteceu a ocupação 

do Flores do Campo, a construção do mesmo já estava com um “atraso de um ano e 

oito meses e durante os seis meses anteriores a ocupação, não teve quaisquer 

movimentações no canteiro de obras”.  

De acordo com a COHAB-LD (2019a, p. 2), a paralização das obras e a 

rescisão do contrato entre com a Construtora Fórmula e a Caixa Econômica,  
associados ao agravamento da questão social e a falta de uma 
Política Habitacional com programas de construção de novas 
moradias para atender ao déficit habitacional Município, várias 
organizações populares se organizaram com lideranças (segundo 
denúncias anônimas feitas à COHAB-LD através de contato 
telefônico e pessoalmente na sede), e ocuparam de forma irregular 
as unidades habitacionais ainda não finalizadas.  

É possível observar na foto a seguir que algumas unidades não puderam 

ser ocupadas, pois estavam muito inacabadas ou, como afirmam os autores Volpato 

e Ruiz (2020), apresentando problemas estruturais de construção.  

Figura 4 – Unidades Habitacionais não ocupadas do Empreendimento Flores do 

Campo 

 
Fonte: Vânia Lucia da Silva (2018) 
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Além dessa situação das casas inacabadas e com problemas estruturais, 

a Construtora Fórmula não havia construído nenhum dos equipamentos sociais 

previstos no projeto original (escolas, posto de saúde e centro de educação infantil). 

Também não havia nenhuma obra de infraestrutura concluída, como energia elétrica, 

rede de água e esgoto ou pavimentação. As fotos que iremos apresentar a seguir 

mostram a falta de infraestrutura no Flores do Campo. 

Figura 5 – Entrada da Ocupação Flores do Campo 

  
Fonte: Vânia Lucia da Silva (2018) 

Figura 6 – Uma das ruas internas da Ocupação Flores do Campo 

 
Fonte: COHAB-LD (2019a) 

Ainda em relação à infraestrutura, Silva (2018) afirma que os ocupantes 

do Flores do Campo não tinham acesso à água e energia elétrica e que, para 

resolver isso, os moradores improvisaram ligações, passando a utilizar água e 

energia elétrica do Jardim Catuaí, bairro vizinho da ocupação. Cita também o 
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problema da estrada que dá acesso à ocupação ainda não ter asfalto, conforme 

mostramos na foto a seguir. Com isso, em dias de chuva os moradores continuam 

enfrentando a dificuldade de andar no barro. 

Figura 7 – Via de acesso ao Flores do Campo após período de chuvas 

 
Fonte: Vânia Lucia da Silva (2018) 

Conforme também nos apresenta Silva (2018), uma grande conquista 

para os moradores do Flores do Campo em relação à infraestrutura foi conseguir a 

primeira linha de ônibus. A linha começou a circular na ocupação em agosto de 

2017, dez meses depois do início da ocupação, porém, o horário dos ônibus tinha 

início às 06:00 horas da manhã e o último horário era às 20:20 horas. 

Como apresentado, a obra do Flores do Campo foi paralisada antes que 

fossem construídos os equipamentos sociais públicos que estavam previstos no 

projeto original. Devido a isso, nos dias atuais os moradores ainda são obrigados a 

utilizar os equipamentos que existem nos bairros vizinhos:  
A referência de serviços públicos que atendem a comunidade são: O 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizada no 
conjunto Aquiles Stengel - que informou aos moradores do Flores do 
Campo que o cadastro da Assistência para darem o devido 
atendimento às famílias se iniciaria em outubro de 2017, e a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) também situada no mesmo bairro (SILVA, 
2018, p.26) 

Em relação à ocupação, Volpato e Ruiz (2020, p. 67) afirmam que em 

torno de 1.000 famílias participaram da ação que aconteceu no dia 01 de outubro de 

2016. Os autores conseguiram essa informação por meio de conversas informais 

com os moradores e apresentam que o que os mesmos disseram “bate com alguns 

conteúdos produzidos por veículos locais, como uma matéria do Massa News, 



97 

publicada três dias depois que a região foi ocupada”.  

Segundo reportagem de Paulo Monteiro (2016), em 16 de novembro de 

2016, 42 dias depois da ocupação, a população do Flores do Campo já contava com 

aproximadamente 4.000 moradores e este número continuava crescendo porque as 

pessoas continuavam chegando e se instalando nas casas inacabadas:  
Durante a tarde chegavam carros, carroças com móveis e 
eletrônicos, levantando poeira do solo de terra fofa. "As pessoas não 
param de chegar e com isso nos fortalecemos. Há muitos idosos que 
tinham sido abandonados pelos familiares e estavam desabrigados. 
Nosso trabalho é de acolhimento. Não impedimos ninguém de entrar, 
mas todos são devidamente identificados na entrada e na saída", diz 
uma das representantes da comunidade. Ao lado da entrada foi 
improvisado um escritório. Cadernos com nomes dos habitantes e 
pastas com projetos ocupam a sala. 

Com a reportagem podemos confirmar as condições de infraestrutura que 

apresentamos antes. Monteiro (2016) afirma ainda que em novembro o local já 

contava com coleta de lixo uma vez por semana e que a própria população se 

mobilizou e vinha fazendo mutirões para eliminar água parada para evitar a dengue. 

A reportagem também constatou que já havia no local “inúmeros estabelecimentos e 

até assistência religiosa. Para abrigar a criançada, a comunidade prepara um 

espaço para servir de creche” (MONTEIRO, 2016) 

Silva (2018, p. 25) também apresenta essas informações. Para a autora, 

outro feito dos moradores foi a organização do comércio local, fazendo referência a 

um mercadinho que “dispunha de materiais básicos de limpeza, alimentação (frutas 

e verduras) e também alimentos não perecíveis e gás de cozinha”. Além do 

mercadinho, o Flores do Campo contava com um sacolão feito de madeira que foi 

construído pelos próprios moradores. Essa iniciativa teve o intuito de ajudar a 

movimentar o mercado local e trazer para os moradores a facilidade de realizar suas 

compras dentro da comunidade, já que para sair do Flores e chegar até a avenida 

de comércio mais próxima, seria necessário andar em torno de 2,5 km.  

A respeito do espaço para servir de creche, Silva (2018, p. 28) relata que  
As moradoras, insatisfeitas com o descaso do Estado em não 
garantir vagas nos Centros de Referências Infantis, decidiram 
construir creche no antigo barracão da construtora para as crianças 
passarem o dia enquanto as mães trabalhavam. Estas passavam de 
casa em casa pedindo doação de alimentos. Assim, a refeição das 
crianças era garantida com as doações da comunidade. A 
responsabilidade era dividida entre as mães para atuarem na creche 
em meio período, enquanto outra voluntária se dispunha no restante 
de tempo. O barracão hoje é o espaço para a comunidade se divertir 
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com os bailes funks, comum a todas as comunidades, é também 
igreja cristã e salão de reuniões para eventos de interesses 
comunitários.  

Figura 8 – Antigo barracão da Construtora adaptado pelos moradores do Flores do 

Campo 

 
Fonte: Vânia Lúcia da Silva (2018 

No que diz respeito ao perfil da população que ocupou o Flores do 

Campo, Monteiro (2016) nos apresenta que em sua maioria eram mulheres e 

crianças. Havia também muitos desempregados e muitas pessoas já possuíam sua 

inscrição na COHAB-LD. Apresenta ainda que as pessoas que ocuparam o Flores 

do Campo eram principalmente pessoas que não tinham condições de pagar aluguel 

e que viam a ocupação como um caminho para ter acesso à casa própria: 
Segundo os moradores, a demora motivou a ocupação do 
empreendimento. "Não tínhamos um lugar para morar, nem 
condições de pagar os aluguéis, por isso ocupamos o Flores do 
Campo. Todos aqui possuem inscrições há anos 
na Cohab (Companhia de Habitação de Londrina). Nosso sonho é 
formalizar esta situação e pagar a primeira prestação da casa 
própria. Sabemos que a ‘estrada’ até isso acontecer é longa, mas, 
além da resistência, temos muita paciência", adianta a outra 
representante do grupo, que também pediu para não ter o nome 
divulgado  

Desse modo, as pessoas que ocuparam o Flores do Campo tinham a 

expectativa de que a COHAB-LD regularizaria a ocupação, mantendo no local as 

famílias que participaram da ocupação. No entanto, conforme Monteiro (2016), ainda 

no mês de outubro de 2016 “a Justiça Federal determinou a reintegração de posse 

do residencial Flores do Campo, em favor da Caixa Econômica Federal” e a Caixa 

Econômica estava aguardando as “medidas legais por parte das autoridades 

https://www.bonde.com.br/tags/cohab/
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responsáveis, com o objetivo de reaver o empreendimento”.  

Em relação à situação dos moradores, o Sr. José Roberto Hoffman, que 

era presidente da COHAB-LD na época, já anunciava que eles não iriam para o 

início da fila de espera para aquisição de casa própria e que seria mantido o mesmo 

sistema: “os nomes são chamados pela Cohab de acordo com a vulnerabilidade da 

família, e divulgados a partir de sorteios” (MONTEIRO, 2016). 

Segundo Silva (2018, p. 27), a “ameaça de reintegração acontece desde 

a primeira semana de ocupação pela ação (interdito proibitório n° 5014835-

43.2016.4.04.7001)”. Com essa decisão judicial foi garantida a posse da área para a 

Caixa Econômica Federal e foi autorizado o uso de força policial para cumprir o 

mandato de reintegração de posse a qualquer tempo.  

A mesma autora apresenta que o temor dos moradores de que 

acontecesse uma reintegração de posse violenta era aumentado pela presença 

constante de forças policiais no Flores do Campo: 
Durante o período que completaria um ano de ocupação, a presença 
do Estado se deu através de repressão policial, com a justificativa de 
trabalho rotineiro, arrombaram algumas casas para que os foragidos 
fossem encontrados e, conforme a ameaça de reintegração se 
tornava iminente, a mídia contribuiu para que fosse divulgado notícia 
cada vez mais via televisão a fim de que os moradores deixassem o 
local sem a necessidade de intervenção policial do âmbito Federal na 
comunidade. (SILVA, 2018, p. 26-27) 

Até maio de 2021, quatro anos e sete meses após a ocupação, a 

reintegração de posse ainda não foi feita, apesar de ter sido anunciada algumas 

vezes, como, por exemplo, para outubro de 2017 e depois para novembro de 2017. 

Conforme nos apresenta Silva (2018), nesses mais de quatro anos a 

população do Flores do Campo recebeu inúmeros apoios e contou com pessoas que 

deram assessoria em sua luta pela permanência no local, inclusive na área jurídica. 

A população chama essas pessoas de “apoiadores” e elas atuam nessa assessoria 

desde abril de 2017. Entre essas pessoas estão principalmente membros da 

Consulta Popular que, conforme Silva (2018, p. 30) “surgiu em 1997, com o impulso 

dos movimentos sociais, especialmente o Movimento dos Sem Terra”. A Consulta 

Popular reúne militantes de movimentos sociais e sua proposta principal é  
contribuir na construção de um Projeto Popular para o Brasil. Eles 
defendem que o povo brasileiro deve construir um projeto que 
organize o uso de sua capacidade criativa e produtiva, tendo em 
vista atingir um futuro desejado. O Projeto Popular é a força social 
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organizada do povo brasileiro lutando para executar seu programa 
político de mudanças estruturais na sociedade (SILVA, 2018, p. 31). 

De acordo com Silva (2018), com a assessoria dos apoiadores a 

organização da população do Flores foi crescendo, se fortalecendo e conseguindo 

alguns feitos, como a intervenção jurídica dos apoiadores quando houve o anúncio 

de que a reintegração de posse iria acontecer no dia 21 de novembro de 2017. Os 

moradores foram orientados a entrar com um recurso no Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região e, com esse recurso, conseguiram uma prorrogação da reintegração 

por 90 dias para que as pessoas pudessem sair da ocupação por vontade própria.  

Segundo Volpato e Ruiz (2020, p. 67), o temor de um despejo violento e 

as próprias condições de infraestrutura levaram muitas famílias a saírem da 

ocupação naquela época, mas, como apresentado anteriormente, a reintegração de 

posse prevista para novembro de 2017 também não foi concretizada 

Silva (2018, p. 32) menciona outro feito que a população do Flores do 

Campo conseguiu que foi uma manifestação dos moradores em frente à Prefeitura 

Municipal em setembro de 2017, “quando os moradores acamparam durante uma 

semana, exigindo do município uma resposta de onde colocariam as famílias caso 

houvesse a reintegração prevista para o começo de outubro”. 

No total foram cinquenta pessoas que se revezaram no local durante o dia 

e a noite, entre 20 e 27 de setembro de 2017. Os moradores estavam reivindicando 

uma reunião com o prefeito Marcelo Belinati e o intuito dessa reunião era “para 

negociarem sobre as casas e apartamentos ocupados no jardim Flores do Campo. A 

população queixava-se da ameaça de reintegração prevista para outubro, sendo que 

em momento algum foi discutido para onde levariam as famílias” (SILVA, 2018, p. 

33). A reunião foi realizada, mas não teve resultados concretos:  
Em relação as propostas dos moradores de pagar as parcelas de 
compra das casas com valores cabíveis a realidade financeira dos 
moradores de baixa renda, a resposta do prefeito, mais uma vez, foi 
de negativa, com a justificativa de que a construção do jardim Flores 
do Campo é de âmbito Federal e o município nada poderia fazer 

No entanto, como também nos apresenta Silva (2018, p. 33-34),  
Apesar da negativa da gestão municipal, a ocupação do gramado da 
Prefeitura fortaleceu a comunidade que pela primeira vez, após 
quase um ano de ocupação, teve uma visibilidade favorável na 
imprensa. A praça dos três poderes viu as pessoas mobilizadas e 
isso foi um saldo positivo em termos de organização para a 
comunidade. A alimentação foi recebida de doações de várias 
instituições diferentes; barracas foram emprestadas para os 
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ocupantes. A sociedade civil contribuiu muito para a permanência 
dos moradores da comunidade Flores do Campo.  

Neste mesmo período de setembro de 2017, Silva (2018, p.36) apresenta 

outros dois feitos da população do Flores do Campo. O primeiro foi a elaboração de 

uma “Carta de denúncia para o Conselho Nacional dos Direitos Humanos” que foi 

assinada por vários movimentos sociais e que era como um “pedido de socorro para 

os moradores que presenciavam cotidianamente a repressão policial”.  

O segundo foi um cadastramento das famílias que permaneciam 

ocupando o empreendimento e que se dispuseram a fornecer informações. As 

informações eram basicamente sobre a renda e, conforme Silva (2018, p. 22), o 

“cadastro apresentou 164 famílias residentes da ocupação Flores do Campo sendo, 

52 famílias sem renda, 29 famílias dependentes do Bolsa Família, 48 famílias 

recebem até um salário mínimo e 35 famílias recebem mais que um salário mínimo”. 

Também em setembro de 2017 a COHAB-LD realizou um primeiro 

levantamento no Flores do Campo. O levantamento foi realizado pela Seção Social 

da COHAB-LD que é composta por sociólogas e assistente sociais e o intuito do 

levantamento era identificar o perfil dos moradores e a quantidade de famílias no 

local.  

Deste levantamento realizado no ano de 2017 a COHAB-LD disponibilizou 

para nossa pesquisa um documento com a organização dos dados sobre a 

caracterização das famílias que moravam na ocupação do Residencial Flores do 

Campo e sobre a caracterização dos responsáveis pelas unidades familiares 

(COHAB-LD, 2017). 

Através desse documento, a COHAB-LD apresenta que em setembro de 

2017 identificou que haviam 374 famílias residindo na ocupação, mas que foram 

entrevistadas apenas 160 pessoas que eram responsáveis pela unidade familiar 

porque as 214 famílias restantes estavam ausentes.  

Dos 160 responsáveis pela unidade familiar que foram entrevistados, a 

COHAB-LD identificou que 58,8% eram do gênero feminino e 41,3% do masculino. 

Porém, na caracterização do grupo familiar, as famílias eram compostas 

principalmente por homens. A porcentagem de homens era de 50,9%, enquanto a 

taxa de mulheres era de 49,1%. 

Apesar das famílias serem formadas na maior parte por homens, haviam 

31 famílias chefiadas por mulheres e só 07 chefiadas por homens, confirmando a 
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tendência de que no Brasil a maioria das famílias é chefiada por mulheres. As 

famílias que informaram que o chefe da família era o casal somavam 55.  

Em relação ao tamanho das famílias, a maior porcentagem foi de 33,1% 

que era referente a famílias formadas por dois integrantes. Em segundo lugar, com 

28,1%, estavam famílias com até três pessoas, seguidas por famílias com apenas 

um integrante com a taxa de 18,1%. Famílias compostas por quatro integrantes 

vieram logo a seguir com 10,6%. Observamos que conforme aumenta o número de 

integrantes da família a taxa diminui, já que 6,9% correspondiam a famílias com 

cinco integrantes, 2,5% para famílias com seis pessoas e a menor taxa foi de 0,6% 

que dizia respeito a famílias com sete integrantes. 

Nenhum responsável pelo grupo familiar possuía algum tipo de 

deficiência, problema de saúde, era acamado ou fazia uso de aparelhos, como 

muletas e cadeiras de rodas. Em relação ao grupo familiar, a COHAB-LD identificou 

uma pessoa com problemas de saúde e uma pessoa com deficiência múltipla.   

Em relação à composição familiar podemos notar que grande parte das 

pessoas que residiam na ocupação em 2017 eram adultos entre 25 e 59 anos. 

Notamos também que no ano de 2017 existia um número grande de crianças na 

ocupação. No Quadro a seguir iremos apresentar a composição familiar do Flores do 

Campo. 

Quadro 23 – Composição do Grupo Familiar do Flores do Campo em setembro de 

2017 – Distribuição por Idade 

Composição do Grupo Familiar  Total % 
Crianças de até 2 anos 9 2,1% 
Crianças de 3 a 4 anos 23 5,4% 
Crianças de 5 a 10 anos 69 16,2% 
Crianças de 11 a 14 anos 35 8,2% 
Adolescentes de 15 a 17 anos 12 2,8% 
Jovens de 18 a 24 anos 81 19,0% 
Adultos de 25 a 59 anos 184 43,2% 
Idosos 60 anos ou mais 13 3,1% 
Total de pessoas 426 100,0% 
Fonte: A autora a partir de dados da COHAB-LD (2017) 

Outro dado que foi levantado através das entrevistas foi o grau de 

escolaridade dos responsáveis pelo grupo familiar. Dos 160 representantes das 

famílias que foram entrevistados, a maior parte, que correspondia a 49,4%, possuía 

o fundamental incompleto. O segundo maior número, que era de 20,6%, 

correspondia a pessoas que concluíram o ensino médio. Quatro faixas tiveram a 
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mesma porcentagem de 0,6%, sendo elas pessoas que estavam cursando o 

fundamental, pessoas cursando ensino superior, pessoas que possuíam curso 

superior completo e pessoas que possuíam curso técnico. Dos responsáveis 

entrevistados, 2,5% não eram escolarizados, enquanto 8,8% possuíam o 

fundamental completo. Observamos também que 9,4% não possuíam ensino médio 

completo, 1,9% das pessoas estavam cursando o ensino médio e 5,0% não 

informaram o grau de escolaridade. 

Em relação ao trabalho, o levantamento confirmou que a maioria das 

pessoas que moravam no Flores do Campo em setembro de 2017 estavam 

desempregadas. O número era de 110 pessoas, correspondendo a 25,8%. Apenas 

7% tinham emprego formal, enquanto 22,8% eram trabalhadores informais. A 

porcentagem de aposentados ou pensionistas era de 2,8%.  

Foi realizado também um levantamento referente às famílias que 

recebiam algum tipo de benefício social, como o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), Bolsa Família e Benefício Municipal de Transferência de Renda (PMTR). 

Entre as famílias entrevistadas, foi identificado que 129 pessoas recebiam algum tipo 

de benefício, sendo que a maior taxa foi de 45,6% que recebiam o PMTR. Os que 

recebiam Bolsa Família eram 30,6% e 4,4% recebiam BPC.  

Em relação à renda familiar total, iremos apresentar no quadro a seguir 

que a maioria das famílias tinha renda de um a dois salários mínimos, mas havia um 

grande número de famílias que não tinham nenhuma renda.  

Quadro 24 – Renda Familiar Total em setembro de 2017 

Renda Familiar Total Total % 
Sem renda 35 21,9% 
Até ¼ de salário mínimo 4 2,5% 
De ¼ a ½ salário mínimo 8 5,0% 
De ½ a 1 salário mínimo 30 18,8% 
De 1 a 2 salários mínimos 70 43,8% 
De 2 a 3 salários mínimos 11 6,9% 
Acima de 3 salários mínimos 2 1,3% 
Fonte: A autora a partir de dados da COHAB-LD (2017) 

De acordo com uma notícia publicada em 02/01/2017 pelo Portal G1 do 

Grupo Globo (2017), o salário mínimo nacional era de R$ 937,00 e o salário mínimo 

do estado do Paraná naquele mesmo ano, girava em torno de R$ 1.070,33. Desse 

modo, se observarmos a realidade do Flores do Campo, cerca de 48,2% das 

famílias que viviam na Ocupação sobreviviam com menos de R$1.000,00.   



104 

A maioria de 27,5% tinha renda per capita entre ¼ e ½ salário mínimo, 

seguida de 25,0% que tinham renda per capita entre ½ e 01 salário mínimo e de 

21,9% que não possuíam renda. Desse modo, 143 famílias ou 89,4% das famílias 

tinham renda per capita entre R$ 0,0 e R$ 937,00. As famílias com renda per capita 

de 0 a ½ salário mínimo, entre R$ 0,0 e R$ 468,50, eram 103 famílias ou 64,4%. A 

maioria de 27,5% tinha renda per capita entre ¼ e ½ salário mínimo, seguida de 

25,0% que tinham renda per capita entre ½ e 01 salário mínimo e de 21,9% que não 

possuíam renda.  

Em 2018 a Seção Social da COHAB-LD realizou dois levantamentos na 

Ocupação do Flores do Campo com o mesmo intuito de identificar a quantidade de 

famílias que permaneciam no local e o perfil dos moradores. Um levantamento foi 

realizado no mês de abril (COHAB-LD, 2018a) e outro no mês de outubro de 2018 

(COHAB-LD, 2018b), um ano depois do levantamento de 2017.  

A respeito desses levantamentos, a COHAB-LD também disponibilizou 

um documento com a caracterização das famílias e a caracterização dos 

responsáveis pela unidade familiar dos moradores do Flores do Campo. Porém, na 

planilha do levantamento de abril não constam informações sobre a situação de 

trabalho, sobre a renda familiar total, a renda familiar per capita e o recebimento de 

benefícios. 

No ano de 2017 foram entrevistados 160 responsáveis, correspondendo a 

42,78% do total de famílias. No ano de 2018 a porcentagem de responsáveis 

entrevistados foi maior, já que em abril foram entrevistados 109, correspondendo a 

75,17%, e em outubro foram entrevistados 116, correspondendo a 82,56%. Em abril 

estavam ausentes 36 famílias e em outubro estavam ausentes 28 famílias. 

Dos representantes do grupo familiar entrevistados, em abril, 63% eram 

mulheres e 37% eram homens. Em outubro, esse número não mudou muito, já que 

68,1% eram do sexo feminino e 31,9% eram do sexo masculino. Porém, em relação 

à condição de chefes de família, o número de mulheres diminuiu. Em abril, 25,7% 

das famílias eram chefiadas por mulheres e em outubro a porcentagem era de 19%.  

Ao contrário do ano de 2017, nos dois levantamentos de 2018 foi 

identificado que 0,18% dos responsáveis pelo grupo familiar possuíam algum tipo de 

deficiência. Em abril, a COHAB-LD identificou um caso de deficiência mental e um 

caso de deficiência física e, em outubro, identificou um caso de deficiência física e 

um caso de deficiência visual.  
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Em relação à escolaridade dos responsáveis familiares que foram 

entrevistados, o maior número também correspondia a pessoas que possuíam 

fundamental incompleto, que eram 47,2% em abril e 60,3% em outubro. Iremos 

apresentar a seguir um Quadro que apresenta o que a COHAB-LD identificou sobre 

a escolaridade dos responsáveis familiares nos dois levantamentos de 2018. 

Quadro 25 – Escolaridade dos Responsáveis pela Unidade Familiar em abril e em 

outubro de 2018 

Nível de Escolaridade Abril de 2018 Outubro de 2018 
Número % Número % 

Não escolarizado 01 0,9% 03 2,6% 
Fundamental Incompleto 51 47,2% 70 60,3% 
Fundamental Incompleto (cursando) 01 0,9% 00 0,0% 
Fundamental Completo 19 17,6% 12 10,3% 
Médio Incompleto 18 15,6% 13 11,2% 
Médio Incompleto (cursando) 01 0,9% 00 0,0% 
Médio Completo 10 9,1% 14 12,1% 
Superior Incompleto 00 0,0% 00 0,0% 
Superior Incompleto (cursando) 00 0,0% 00 0,0% 
Superior Completo 02 0,18% 02 1,7% 
Curso Técnico 00 0,0% 00 0,0% 
Não Informado 06 6,0% 02 1,7% 
Fonte: COHAB-LD (2018ª) e COHAB-LD (2018b) 

Podemos observar nesse Quadro 25 que os números variaram de abril 

para outubro de 2018 e também em relação ao levantamento de 2017, o que talvez 

possa ser resultado das mudanças de famílias para outros locais e da chegada de 

famílias diferentes ao Flores do Campo. A maior mudança foi no número de 

representantes das unidades familiares com fundamental incompleto que subiu de 

47,2% em abril para 60,3% em outubro de 2018. Considerando o levantamento de 

2017, a taxa de representantes com fundamental incompleto subiu em 10,9%.  

Notamos que as outras mudanças não são muito significativas em relação 

à porcentagem, mas observamos que em abril só foi identificado 01 representante 

do grupo familiar que não era alfabetizado, enquanto em outubro eram 03 e em 

setembro de 2017 eram 04. Observamos ainda a diminuição do número de 

representantes familiares que possuíam ensino fundamental completo, ensino médio 

completo e ensino superior completo. Em abril, essas categorias somavam 26,9% e 

outubro somavam 24,1%.  

Considerando o levantamento de 2017, a porcentagem de representantes 

do grupo familiar que tinha o ensino médio completo e incompleto diminuiu bastante. 
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Em 2017 eram 33 pessoas com médio completo e 15 com ensino médio incompleto, 

correspondendo a um total de 31,9%. Em abril de 2018 essas duas categorias 

correspondiam a 25,6% e em outubro correspondiam a 23,3%. 

No que diz respeito ao tamanho das famílias, em abril e em outubro de 

2018 novamente o maior número correspondia a famílias formadas por dois 

integrantes com uma taxa de 33,2% e de 29,3%. Em seguida, tínhamos famílias 

compostas por apenas um integrante que em abril tinha uma taxa de 26,7% e em 

outubro uma taxa de 21,6%. No levantamento de outubro de 2018 as famílias 

compostas por três integrantes também correspondiam a 21,6%, enquanto no 

levantamento de abril elas ocupavam o terceiro lugar, com 16,5%. 

A taxa de famílias com quatro integrantes e com cinco integrantes subiu 

entre abril e outubro, indo de 12,5% para 13,8% e de 8,3% para 9,5%. Houve 

aumento ainda de famílias maiores, aparecendo 02 famílias com 07 integrantes e 01 

família com 08 integrantes que não tinham aparecido no mês de abril. 

No quadro a seguir apresentaremos um comparativo dos levantamentos 

realizados em 2017 e 2018 em relação à composição do grupo familiar do Flores do 

Campo 

Quadro 26 – Composição do Grupo Familiar do Flores do Campo – Distribuição por 

Idade – Comparativo entre 2017 e 2018 

Composição do Grupo Familiar 
(distribuição por idade) 

Setembro/2017 Abril/2018 Outubro/2018 
Nº % Nº % Nº % 

Crianças de até 2 anos 9 2,1% 21 8,2% 33 10,3% 
Crianças de 3 a 4 anos 23 5,4% 11 3,5% 18 5,6% 
Crianças de 5 a 10 anos  69 16,2% 28 11,0% 42 13,1% 
Crianças de 11 a 14 anos 35 8,2% 16 6,0% 18 5,6% 
Adolescentes de 15 a 17 anos 12 2,8% 16 6,0% 21 6,5% 
Jovens de 18 a 24 anos  81 19,0% 42 16,1% 48 15,0% 
Adultos de 25 a 59 anos  184 43,2% 117 45,2% 134 41,7% 
Idosos 60 anos ou mais 13 3,1% 5 4,0% 4 1,2% 
Não informado 0 0% 0 0% 3 0,9% 
Total de pessoas 426 100,0% 256 100% 321 100,0% 
Fonte: A autora a partir de dados da COHAB-LD (2017), COHAB-LD (2018a) e COHAB-LD (2018b) 

A partir do Quadro é possível observar que houve uma diminuição no 

número total de pessoas que ocupavam o Flores em 2017 e em abril de 2018 e, 

depois, voltou a aumentar entre abril e outubro de 2018. Notamos também que 

aumentou o número de crianças de até 2 anos. No ano de 2017 tínhamos uma taxa 

de 2,1% e, em 2018, subiu para 8,2% em abril e para 10,3% em outubro.  
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Apesar das diferenças, a maior parte da população do Flores do Campo 

continuou na faixa de adultos entre 25 e 59 anos, seguida de jovens entre 18 e 24 

anos e de crianças entre 5 e 10 anos.  

Um aspecto que chamou a atenção ao observar os dados foi referente às 

famílias que recebiam benefícios no ano de 2018. Como apresentado anteriormente, 

não constam dados a esse respeito no levantamento de abril de 2018, mas em 

outubro apenas 55,2% das famílias recebiam benefício, sendo ele somente o Bolsa 

Família. No ano de 2017, as famílias que recebiam algum tipo de benefício 

correspondiam a 80,6%, sendo os benefícios o Bolsa Família, o PMTR e o BPC.  

Essa diminuição no número de pessoas ou famílias que recebiam algum 

tipo de benefício pode ter trazido consequências para o perfil da população do 

Flores do Campo em relação à renda familiar total, já que houve algumas alterações 

em relação a essa em outubro de 20185 em comparação com o levantamento do 

ano de 2017.    

O número de famílias que não possuíam renda subiu de 21,9% em 

setembro de 2017 para 39,7% em outubro de 2018, um aumento de 17,8% em um 

ano. Aumentou também o número de famílias que recebiam até ¼ de salário mínimo 

e de famílias que recebiam de ¼ a ½ salário mínimo. No levantamento de 2017, a 

porcentagem de famílias com renda total de até ¼ de salário mínimo era de 2,5% e 

em 2018 a porcentagem subiu para 21,6%. Em relação às famílias que recebiam de 

¼ a ½ salário mínimo, a porcentagem subiu de 5,0% para 19,8%.  

No número de famílias que recebiam de 1 a 2 salários mínimos houve 

uma diminuição de um ano para o outro, caindo de 43,8% em 2017 para 25,0% em 

2018. Isso aconteceu também com famílias que recebiam de 2 a 3 salários mínimos 

e com famílias que recebiam mais de 03 salários mínimos. Em 2017, a porcentagem 

de famílias que tinham renda total de 2 a 3 salários mínimos era de 6,9% e das 

famílias que recebiam mais de 03 salários mínimos era de 1,3%. No levantamento 

de outubro de 2018 não foram identificadas famílias com essas rendas.  

Desse modo, podemos notar que a população do Flores do Campo 

empobreceu entre setembro de 2017 e outubro de 2018, já que aumentou o número 

de famílias nas menores faixas de renda e diminuiu o número de famílias nas faixas 

de renda maior. Em 2017, as famílias que não tinham renda e as famílias que 
 

5 Lembramos que os dados do levantamento de abril/2018 sobre renda familiar total não 
foram disponibilizados. 
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recebiam até 1 salário mínimo correspondiam a 48,2% e em 2018 essa porcentagem 

subiu para 92,3%. Em relação às famílias que recebiam mais de 01 salário mínimo a 

porcentagem caiu de 52,0% para 7,8%. Essa situação repercutiu na renda per 

capita, já que em 2017 a média da renda per capita das famílias era R$ 319,00 e em 

2018 essa média caiu para R$ 206,10.  

Conforme apresentado anteriormente, Silva (2018) afirma que desde a 

primeira semana da ocupação, em outubro de 2016, a população do Flores do 

Campo viveu com ameaça constante de reintegração de posse por parte da Caixa 

Econômica Federal. 

Em 2018 também houve ameaças de reintegração de posse com uso de 

força policial. Conforme nos apresenta Garrido (2018), em uma notícia publicada 

pela CBN Londrina na data de 21 de agosto de 2018, os moradores do Flores do 

Campo teriam sido notificados por um oficial de justiça para que desocupassem 

imediatamente o empreendimento. A ordem judicial era da Justiça Federal e deveria 

ser cumprida dentro de 60 dias. Segundo a notícia, esse prazo teria acabado em 

julho, pois a ordem expedita estava com a data de 9 de maio de 2018.  

Novamente os moradores do Flores se viram diante de uma situação 

difícil. Conforme Garrido (2018), a ordem judicial foi entregue a uma das 

representantes da população do Flores que informou que os moradores só iriam sair 

do local caso a prefeitura de Londrina cedesse um terreno onde as famílias 

pudessem morar.  

Assim como havia acontecido no período entre 2017 e 2018, as ameaças 

constantes de reintegração de posse com uso de força policial levaram algumas 

famílias a sair da ocupação. Desse modo, no levantamento mais recente que 

tivemos acesso (COHAB-LD, 2019), o número de famílias tinha diminuído para 130. 

Esse levantamento foi realizado novamente pela Seção Social da COHAB-LD, entre 

fevereiro e março do ano de 2019 e, em relação a ele, a COHAB-LD também 

disponibilizou para nossa pesquisa um documento com a organização dos dados 

sobre o perfil das famílias que moravam na ocupação e sobre os responsáveis pelas 

unidades familiares.  

Entre fevereiro e março do ano de 2019 foram entrevistados todos os 130 

responsáveis pelas unidades familiares e a maior taxa de entrevistados era 

novamente de pessoas do sexo feminino com 66,9%, sendo 33,1% do sexo 

masculino. Em relação à condição de chefe da família, também novamente a maior 
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parte das famílias era chefiada por mulheres, apesar do primeiro lugar ter continuado 

a ser do casal. No Quadro abaixo iremos apresentar o perfil das famílias em relação 

à condição de chefe do grupo familiar.  

Quadro 27 – Condição de Chefe de Família – Comparativo entre 2017, 2018 e 2019 

Tipos de Família 
Setembro 

2017 Abril 2018 Outubro 
2018 

Março 
2019 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Com mulheres chefes de família 31 19,4% 28 25,7% 22 19,0% 32 24,6% 
Com homens chefes de família  7 4,4% 7 6,4% 6 5,2% 7 5,4% 
Com o casal chefes de família  55 34,4% (*) (*) 41 35,3% 41 31,5% 
(*) Informação não disponibilizada no levantamento de abril de 2018 
Fonte: A autora a partir de dados da COHAB-LD (2017), COHAB-LD (2018a) COHAB-LD (2018b) e 
COHAB-LD (2019) 

Em 2019 foi identificado que aumentou o número de representantes dos 

grupos familiares que possuíam algum tipo de deficiência. Com taxa de 0,8% cada, 

foram identificados 01 deficiente visual, 01 deficiente auditivo e 01 deficiente mental. 

Foram identificadas também 06 pessoas que apresentavam alguma deficiência 

física, correspondendo a 4,6%. Em comparação com os anos anteriores o número 

aumentou, já que em 2019 foram identificados 09 responsáveis com algum tipo de 

deficiência, enquanto em 2017 não foi identificado nenhum. Em 2018 foram 

identificados 02 em abril e 05 em outubro.  

No que diz respeito à escolaridade dos responsáveis familiares, podemos 

observar que pelo terceiro ano seguido o maior índice era de pessoas que tinham 

fundamental incompleto, sendo que em 2019 a taxa era de 58,5%. Em segundo 

lugar apareceu, com 14,6%, pessoas com ensino médio incompleto e, em quarto, 

com taxa de 13,1%, pessoas com ensino médio completo. A porcentagem das 

pessoas que tinham concluído o fundamental foi de 7,7%, ocupando o quinto lugar.  

Conforme iremos apresentar no Quadro abaixo, podemos notar que em 

2019 aumentou a taxa de pessoas não escolarizadas e diminuiu a taxa de pessoas 

que tinham curso superior completo ou incompleto. A taxa de pessoas com ensino 

fundamental completo ou incompleto não mudou de modo significativo nos 03 anos, 

assim como a taxa de pessoas com ensino médio completo ou incompleto.  

Desse modo, podemos concluir que tanto no ano de 2017 como no de 

2018 e no de 2019 a maior porcentagem dos responsáveis pelas unidades familiares 

era de pessoas com baixa escolaridade. A taxa de não escolarizados, somando com 

os que tinham ensino fundamental completo ou incompleto, era de 61,3% em 2017, 
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de 55,6% em abril de 2018, de 73,2% em outubro de 2018 e de 70,1% em 2019. 

Quadro 28 – Nível de Escolaridade – Comparativo entre 2017, 2018 e 2019 

Nível de Escolaridade Setembro 
2017 

Abril 
2018 

Outubro 
2018 

Março 
2019 

Não escolarizado 2,50% 0,9% 2,6% 3,10% 
Fundamental Completo e Incompleto 58,8% 65,7% 70,6% 67,0% 
Médio Completo e Incompleto 31,9% 25,6% 23,3% 29,2% 
Superior Completo e Incompleto 1,2% 0,18% 1,7% 0,8% 
Curso Técnico 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Não Informado 5,0% 6,0% 1,7% 0,0% 
Fonte: A própria autora a partir de dados da COHAB-LD (2017), COHAB-LD (2018a), COHAB-LD 
(2018b) e COHAB-LD (2019) 

Em relação ao tamanho das famílias, no levantamento de 2019 a maior 

porcentagem foi de 26,9% que correspondia a famílias de apenas um membro. Em 

segundo lugar ficaram famílias com três integrantes, com taxa de 24,6% e, em 

terceiro, famílias com dois integrantes, com taxa de 16,9%. 

Considerando os levantamentos de 2017, 2018 e 2019, notamos que não 

houve grandes mudanças referente ao tamanho das famílias, como iremos 

apresentar no Quadro a seguir. 

Quadro 29 – Tamanho das Famílias – Comparativo entre 2017, 2018 e 2019 

Número de pessoas do 
Grupo Familiar 

Setembro/2017 Abril/2018 Outubro/2018 Março/2019 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

01 integrante 29 18,1% 29 26,7% 25 21,6% 35 26,9% 
02 integrantes 53 33,1% 37 33,2% 34 29,3% 24 18,5% 
03 integrantes 45 28,1% 18 16,5% 25 21,6% 32 24,6% 
04 integrantes 17 10,6% 13 12,5% 16 13,8% 22 16,9% 
05 integrantes  11 6,9% 0 8,3% 11 9,5% 13 10,0% 
06 integrantes  4 2,5% 3 2,8% 2 1,7% 1 0,8% 
07 integrantes  1 0,6% 0 0,0% 2 1,7% 2 1,5% 
08 integrantes 0 0,0% 0 0,0% 1 1,7% 1 0,8% 
09 integrantes ou mais 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Fonte: A autora a partir de dados da COHAB-LD (2017), COHAB-LD (2018a) COHAB-LD (2018b) e 
COHAB-LD (2019) 

Pelos dados desse Quadro 29, podemos observar uma mudança do ano 

de 2017 para o ano de 2019 que foi o crescimento do número de famílias formadas 

por apenas um membro e também de famílias maiores, com sete e oito integrantes. 

A taxa de famílias com dois membros caiu em 2019 para 18,5%, mas já vinha caindo 

nos anos anteriores tanto em número como em porcentagem.  

A taxa de famílias com três integrantes cresceu de 2018 para 2019, mas 
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não ficou muito diferente da taxa de 2017. As taxas dos outros tamanhos de famílias 

apresentam mudanças, mas também não mudaram muito nos três anos.  

Desse modo, concluímos que nestes três anos a população do Flores do 

Campo se apresenta como formada por famílias menos numerosas, entre um e três 

integrantes. No ano de 2017 elas correspondiam a 79,3%, em abril de 2018 

correspondiam a 76,4%, em outubro de 2018 correspondiam a 72,5% e em 2019 

correspondiam a 70,0%.   

Em relação às famílias formadas por apenas um integrante, observamos 

que nos três anos a maior taxa era de homens sozinhos. O quadro que iremos 

apresentar a seguir mostra quais foram as taxas em 2017, 2018 e 2019.  

Quadro 30 – Composição do Grupo Familiar do Flores do Campo com apenas um 

integrante – Distribuição por sexo – Comparativos entre 2017, 2018 e 2019 

Composição do Grupo Familiar 
(distribuição por sexo) 

Setembro 
2017 

Abril 
2018 

Outubro 
2018 

Março 
2019 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Com mulheres sem dependentes 12 7,5% 15 13,8% 7 6,0 11 8,5% 
Com homens sem dependentes  17 10,6% 18 16,5% 18 15,5% 24 18,5% 

Fonte: A autora a partir de dados da COHAB-LD (2017), COHAB-LD (2018a) COHAB-LD (2018b) e 
COHAB-LD (2019) 

Podemos notar por esse Quadro 30 que, tirando os resultados do 

levantamento realizado em abril de 2018, a taxa de famílias sem dependentes e 

formada apenas por mulheres ficou sempre abaixo de 10%, enquanto a taxa de 

homens que viviam sozinhos e não tinham dependentes ficou sempre acima de 

10%. Esse resultado confirma a tendência de que as mulheres costumam assumir a 

condição de chefes de família e de responsáveis pelos cuidados do grupo familiar, 

sendo eles filhos, netos ou outros parentes. 

A seguir iremos apresentar um quadro comparativo entre os quatro 

levantamentos referente à composição do grupo familiar de acordo com a idade.  
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Quadro 31 – Composição do Grupo Familiar do Flores do Campo – Distribuição por 

Idade – Comparativos entre 2017, 2018 e 2019 

Composição do Grupo 
Familiar 

Setembro/2017 Abril/2018 Outubro/2018 Março/2019 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Crianças de até 2 anos 9 2,1% 21 8,2% 33 10,3% 29 8,1% 
Crianças de 3 a 4 anos 23 5,4% 11 3,5% 18 5,6% 20 5,6% 
Crianças de 5 a 10 anos 69 16,2% 28 11,0% 42 13,1% 68 18,9% 
Crianças/adolescentes 
de 11 a 14 anos 35 8,2% 16 6,0% 18 5,6% 26 7,2% 

Adolescentes de 15 a 17 
anos 12 2,8% 16 6,0% 21 6,5% 20 5,6% 

Jovens de 18 a 24 anos 81 19,0% 42 16,1% 48 15,0% 42 11,7% 
Adultos de 25 a 59 anos 184 43,2% 117 45,2% 134 41,7% 151 41,9% 
Idosos 60 anos ou mais 13 3,1% 5 4,0% 4 1,2% 4 1,1% 
Não informado 0 0% 0 0,0% 3 0,9% 0 0% 
Total de pessoas 426 100,0% 256 100,0% 321 100,0% 360 100,0% 

Fonte: A autora a partir de dados da COHAB-LD (2017), COHAB-LD (2018a) COHAB-LD (2018b) e 
COHAB-LD (2019) 

Podemos observar que apesar do número de famílias em 2019 ter sido 

menor na comparação com 2018, a quantidade de pessoas aumentou. Houve um 

aumento também em relação a crianças de 5 a 10 anos e de adultos entre 25 a 59 

anos. Em 2018 houve uma queda no número de pessoas nessa faixa de 25 a 59 

anos e em 2019 os números voltaram a subir. No entanto, em relação à 

porcentagem não houve grandes mudanças e esse grupo se manteve em primeiro 

lugar nos três anos.  

No segundo e no terceiro lugar houve uma mudança no ano de 2019 em 

comparação com o ano de 2017 e com o ano de 2018. Até outubro de 2018 o 

segundo lugar era de jovens de 18 a 24 anos e em 2019 ficaram as crianças de 5 a 

10 anos. Os jovens de 18 a 24 anos ficaram em terceiro lugar nos anos de 2017 e 

de 2018 e em segundo lugar no ano de 2019. 

Comparando os anos de 2017, de 2018 e de 2019, concluímos que em 

sua maior parte a população do Flores do Campo é formada por pessoas que tem 18 

anos ou mais e não por crianças e adolescentes de até 17 anos. A diferença entre 

essas duas faixas de idade foi caindo nos três anos, mas ainda há mais pessoas a 

partir de 18 anos. Em 2017 e em abril de 2018, a taxa dessas pessoas era de 

65,3%, em outubro de 2018 caiu para 57,9% e em 2019 caiu para 54,7%. A taxa de 

pessoas com até 17 anos era 34,7% em 2017 e em abril de 2018. Em outubro de 

2018 subiu para 41,1% e em 2019 para 45,4%.  

Em relação ao trabalho, o levantamento realizado entre fevereiro e março 
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de 2019 apresentou que a maioria das pessoas que moravam no Flores do Campo 

estavam desempregadas. O número era de 129 pessoas, correspondendo a 35,8%. 

A taxa de pessoas que tinham emprego formal era de 6,1%, enquanto 9,2% eram 

trabalhadores informais. A seguir iremos apresentar um Quadro comparativo da 

situação de trabalho nos quatro levantamentos realizados pela COHAB-LD. 

Quadro 32 – Situação de Trabalho – Comparativo entre 2017, 2018 e 2019 

Situação de Trabalho Setembro/2017 Abril/2018 Outubro/2018 Março/2019 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Trabalho Formal 30 7,0% 10 9,1% 9 2,8% 22 6,1% 
Trabalho Informal 97 22,8% 36 33,2% 61 19,0% 33 9,2% 
Desempregado/Ñ trabalha 110 25,8% 59 54,1% 103 32,1 129 35,8% 
Aposentado/pensionista 12 2,8% 4 3,6% 9 2,8% 3 0,8% 
Fonte: A autora a partir de dados da COHAB-LD (2017), COHAB-LD (2018a) COHAB-LD (2018b) e 
COHAB-LD (2019) 

Pelos dados desse Quadro, podemos observar que não foi só o 

levantamento de 2019 que confirmou que a maioria das pessoas que moravam no 

Flores do Campo estavam desempregadas. Em todos os levantamentos a maior 

parte das pessoas com idade para o trabalho estava desempregada, apesar dos 

números e das porcentagens terem se alterado nos quatro levantamentos.  

Considerando a distribuição entre trabalho formal e trabalho informal, 

também a maior parte as pessoas estava em trabalho informal. No caso do 

levantamento de 2019, o número de trabalhadores informais diminuiu, mas o número 

de desempregados aumentou, o que talvez possa significar que pessoas que tinham 

trabalho informal acabaram ficando desempregadas. O número de aposentados e de 

pensionistas também diminuiu, assim como o número de pessoas ou famílias que 

recebiam algum benefício. 

Em relação às famílias que recebiam benefícios em 2019 o cenário voltou 

a mudar, já que em outubro de 2018 as famílias que recebiam algum tipo de 

benefício, que era de 55,2%, recebiam apenas o Bolsa Família. Em 2019 o total de 

pessoas ou famílias que recebiam algum benefício era de 85, um número maior que 

os 64 identificados em outubro de 2018, mas bem menor que os 129 que recebiam 

algum tipo de benefício no ano de 2017. Em termos de porcentagem, em 2017 as 

pessoas ou famílias que recebiam algum tipo de benefício correspondiam a 76,6%, 

em outubro de 2018 caiu para 55,2% e em 2019 voltou a subir para 65,4%. Os 

dados de abril de 2018 não foram disponibilizados pela COHAB-LD. 

Em relação ao tipo de benefício recebido, em 2019 novamente a maior 
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taxa, que foi de 63,1%, foi de famílias que recebiam o Bolsa Família, mas, em 

comparação com outubro de 2018, também apareceram o BPC e o PMTR. Em 2019, 

a COHAB-LD identificou 1,5% de pessoas que recebiam BPC e 0,8% famílias que 

recebiam PMTR. Notamos que entre 2017 e 2019 aumentaram de 49 para 82 as 

famílias que recebiam Bolsa família, mas diminuíram de 73 para apenas 01 que 

recebia PMTR e o BPC diminuiu de 07 para 02. 

Em relação à renda total das famílias, iremos apresentar abaixo um 

Quadro que compara as informações levantadas pela COHAB-LD em setembro de 

2017, outubro de 2018 e em fevereiro/março de 2019.  

Quadro 33 – Renda Familiar Total – Comparativos entre 2017, 2018 e 2019 

Renda Familiar total Setembro/2017 Outubro/2018 (*) Março/2019 
Nº % Nº % Nº % 

Sem renda 35 21,9% 46 39,7% 75 57,7% 
Até 1/4 de Salário Mínimo 4 2,5% 5 4,3% 1 0,8% 
De 1/4 a 1/2 Salário Mínimo 8 5,0% 8 6,9% 3 2,3% 
De 1/2 a 1 Salário Mínimo 30 18,8% 23 19,8% 27 20,8% 
De 1 a 2 Salários Mínimos 70 43,8% 29 25,0% 22 16,9% 
De 2 a 3 Salários Mínimos 11 6,9% 4 3,41% 1 0,8% 
Acima de 3 Salários Mínimos 2 1,3% 1 0,9% 1 0,8% 
(*) Os dados do levantamento de abril/2018 sobre renda familiar total não foram 
disponibilizados. 
Fonte: A autora a partir de dados da COHAB-LD (2017), COHAB-LD (2018a) COHAB-LD (2018b) e 
COHAB-LD (2019) 

Em 2019, novamente podemos observar que houve um aumento de 

famílias que não possuíam renda. Desde o primeiro levantamento realizado em 2017 

o número de famílias que não possuíam renda cresceu e em 2019 o número subiu 

para 57,7%. Temos três categorias que tiveram uma taxa de 0,8% em 2019, sendo 

elas de famílias que tinham renda de até ¼ de salário mínimo, famílias que tinham 

renda de 2 a 3 salários mínimos e famílias que tinham renda acima de 3 salários 

mínimos. Famílias com renda de ½ a 1 salário mínimo tiveram uma taxa de 20,8%. 

Com renda de ¼ a ½ salário mínimo as famílias diminuíram para 2,3%. E, 

novamente, houve uma queda nas famílias que recebiam de 1 a 2 salários mínimos, 

já que a taxa em 2019 foi para 16,9%. 

A partir dos levantamentos foi possível acompanhar o perfil das famílias e 

verificar que em sua maioria são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade 

social. A maior parte dos dados apresentados em relação aos levantamentos de 

2017, de outubro de 2018 e de 2019 manteve o mesmo padrão. Houve aumento ou 
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diminuição dos números entre os três anos, mas a situação se apresentou 

praticamente a mesma.  

No entanto, podemos observar que a taxa de famílias com maior renda foi 

diminuindo nos três anos, enquanto a taxa de famílias com menor renda foi 

aumentando. Em 2017, a taxa de famílias que recebiam de 0 até 01 de salário 

mínimo era de 48,2% e subiu para 70,7% em outubro de 2018 e para 81,6% em 

2019. Na faixa de 01 salário mínimo ou mais, em 2017 a taxa era de 52,0% que 

diminuiu para 29,31% em outubro de 2018 e para 18,5% em 2019.  

Desse modo, podemos concluir que a condição de vulnerabilidade social 

das famílias que ocuparam o Flores do Campo em 2016 foi se agravando durante os 

três anos e que pode ter contribuído para isso a diminuição das famílias que 

recebiam algum tipo de benefício.  

Como apresentamos anteriormente, a maioria das famílias não tinham 

nenhuma renda em 2019 ou tinha renda de ¼ até 1 salário mínimo. A taxa de 

famílias sem renda era de 57,7%, uma porcentagem bem maior que os 39,7% em 

outubro de 2018 e os 21,9% em setembro de 2017. A taxa de famílias que tinham 

renda de ¼ até 01 salário mínimo era de 23,9% em 2019, uma porcentagem bem 

menor que os 31,0% em outubro de 2018 e os 26,3% em setembro de 2017. 

O aumento na condição de vulnerabilidade social é demonstrado ainda 

pela diminuição da renda per capita. Se a média em 2017 era de R$ 319,00, em 

outubro de 2018 caiu para R$ 206,10 e em 2019 caiu para R$ 139,80. Em relação 

às porcentagens, nos três anos também houve crescimento de famílias sem 

nenhuma renda, de 21,9% em 2017 para 57,7% em 2019. Em relação às famílias 

com renda per capita entre ¼ e 01 salário mínimo, no ano de 2017 correspondiam a 

67,5% e diminuiu para 52,6% em outubro de 2018 e para 36,0% em 2019.  

A partir dos dados levantados podemos observar ainda que em relação à 

situação de trabalho, ao longo dos anos o número de pessoas que tinham trabalho 

informal foi maior que o número de pessoas que tinham trabalho formal. Podemos 

observar também que ao longo dos anos o número de desempregados aumentou. 

Desse modo, podemos concluir que a situação de trabalho reforça a situação de 

vulnerabilidade em que vivem essas famílias. 

Outro aspecto que podemos observar é que em relação à escolaridade 

dos responsáveis familiares em todos os levantamentos permaneceu em primeiro 

lugar pessoas que possuíam o fundamental completo. Com essa informação e com 
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as outras que a COHAB-LD identificou em relação ao nível de escolaridade, 

podemos concluir que a maioria dos moradores do Flores do Campo tem baixa 

escolaridade, o que contribui para a situação de desemprego ou de trabalho 

informal. 

Esse perfil de pessoas com baixa escolaridade e na condição de 

desempregados ou em trabalho informal se relaciona com os resultados dos 

levantamentos sobre a renda familiar total, com a situação de vulnerabilidade social 

e com a condição de serem pessoas que moram em uma ocupação irregular. Em 

uma realidade de alta taxa de desemprego que o Brasil vive, conseguir um trabalho 

formal é muito mais difícil para pessoas com baixa escolaridade, o que contribui para 

o desemprego e para a ocupação em trabalho informal. O desemprego e o trabalho 

informal contribuem para que as famílias tenham renda baixa ou nenhuma renda, o 

que impede que essas famílias tenham condições financeiras de pagar aluguel e 

menos ainda de adquirir uma casa própria.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo traçar um perfil socioeconômico 

da população da Ocupação do Flores do Campo que está localizado na zona norte 

da cidade de Londrina. A ocupação aconteceu no ano de 2016 após o 

empreendimento ter suas obras paralisadas sem a conclusão das unidades 

habitacionais e sem a instalação de infraestrutura e equipamentos sociais. 

Para alcançar esse objetivo, realizamos uma pesquisa documental que 

teve como intuito estabelecer um comparativo a respeito desse perfil e possíveis 

alterações nele a partir dos levantamentos feitos pela COHAB-LD nos anos de 2017, 

de 2018 e de 2019. Assim, a pesquisa documental teve como fonte principal 

documentos fornecidos pela COHAB-Ld que se originaram desses levantamentos.  

No segundo capítulo tentamos expor o processo de urbanização pelo qual 

o Brasil passou, assim como o processo de urbanização de Londrina, onde a 

Ocupação do Flores do Campo está localizada. O intuito principal do capítulo era de 

apresentar as consequências desse processo em relação ao surgimento e ao 

crescimento das ocupações irregulares.  

Em relação à urbanização do Brasil, podemos observar que o processo 

sempre esteve ligado com a industrialização, já que boa parte da população vinda 

de outros países ou de outras regiões do país ia para as grandes cidades em busca 

de trabalho que o crescimento da industrialização oferecia e, com isso, melhores 

condições de vida. A migração interna foi principalmente do campo para a cidade e 

isso contribuiu para o aumento da população urbana em relação à população rural. 

As cidades foram crescendo de modo acelerado e desordenado e a população de 

baixa renda foi sendo expulsa para a periferia das cidades.  

Desse modo, foi possível observar que os problemas relacionados ao 

déficit habitacional sempre acompanharam o processo de urbanização e que, com o 

crescimento desordenado e a falta de planejamento das cidades, vieram muitas 

questões urbanas, com destaque aqui os problemas de habitação, como as 

ocupações irregulares. As ocupações irregulares são habitações precárias que 

surgem normalmente da ocupação ilegal de terrenos públicos ou privados em áreas 

que não seriam adequadas para construir moradias e que não têm infraestrutura 

básica ou equipamentos sociais.  

Assim, como apresentam as autoras Silva e Macêdo (2009), as 
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ocupações irregulares são um problema advindo do crescimento desordenado e não 

planejado das cidades. As ocupações irregulares são respostas da população de 

baixa renda ao déficit habitacional e uma alternativa para a falta de condições 

financeiras de adquirir uma moradia legal ou de pagar aluguel. 

No que diz respeito a urbanização da cidade de Londrina, notamos que 

seu desenvolvimento não está relacionado à industrialização, já que o município 

nasceu e se desenvolveu ligado à agricultura e ao setor de serviços. Mas notamos 

que no desenvolvimento de Londrina também houve uma grande migração de 

pessoas que viviam no campo para a cidade e que a população urbana também 

cresceu de modo acerelado, desordenado e sem planejamento.  

Com um crescimento urbano acelerado e desordenado também surgiram 

ocupações irregulares. A primeira ocupação de Londrina foi a Favela do Pito Aceso 

que estava localizada na região sul da cidade em 1953. A partir daí o número de 

ocupações só cresceu ao longo dos anos. No último levantamento que tivemos 

acesso, que é referente a dezembro de 2019, o número de ocupações irregulares 

era de 58, além de 12 assentamentos ou favelas que estavam aptos a serem 

regularizados  

No terceiro capítulo do Trabalho tentamos apresentar algumas respostas 

do Estado para os problemas na área de habitação e para situação das ocupações 

irregulares, abordando primeiramente intervenções dos governos federais e depois 

no município de Londrina.  

Com essa apresentação, observamos que inicialmente o Estado não 

queria para si a responsabilidade de assumir uma política pública de habitação. 

Porém, a partir da década de 1930 o Estado começou a apresentar medidas para 

diminuir o déficit habitacional, medidas que não foram suficientes, principalmente 

para a população de baixa renda. Desse modo, ao percorremos a história dos 

programas de habitação notamos que são mais recentes e que a habitação passou 

a ser um direito social apenas com a Constituição de 1988.  

No ano de 2005 foi criado o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS) e a partir dele os municípios passaram a receber recursos e elaborar 

Planos de Habitação de Interesse Social. Em 2009, com o intuito de aquecer a 

economia, foi criado o Programa Minha Casa Minha Vida e um dos principais 

objetivos do Programa era a redução do déficit habitacional para famílias de baixa 

renda. O Programa Minha Casa Minha Vida foi extinto em 2021, sendo substituído 
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pelo Programa Casa Verde e Amarela. 

Apesar de toda a intervenção do Estado Brasileiro na área de Habitação 

ao longo dos anos, podemos concluir que o Brasil continua apresentando déficit 

habitacional principalmente para as famílias de baixa renda e que infelizmente a 

Política Habitacional não consegue enfrentar esse problema, tendo em vista que o 

déficit cresce a cada ano e que o movimento de ocupações irregulares nas cidades 

de grande porte também cresce vertiginosamente. 

Em relação à Londrina, foi possível observar que as medidas e políticas 

municipais de habitação também não foram capazes de enfrentar o déficit 

habitacional e o crescimento constante das ocupações irregulares. De acordo com o 

que foi exposto ao longo do trabalho a COHAB-LD é responsável pela questão 

habitacional no município, já que atua como órgão formulador e regulador da 

política, trabalhando para responder ao déficit habitacional do mesmo.  

A partir da década de 1970, a resposta da COHAB-LD para o déficit 

habitacional no município foi a construção de conjuntos habitacionais em áreas 

distantes do centro, principalmente na região norte da cidade. Essa política mudou 

um pouco a partir da década de 1990, já que os conjuntos habitacionais construídos 

se apresentaram menos concentrados na região norte da cidade e tinham um 

número menor de unidades. No entanto, os conjuntos continuaram a ser construídos 

em áreas distantes do centro, alguns no limite extremo da malha urbana.  

Outra mudança foi que a partir da década de 1990, COHAB-LD passou a 

entregar um número menor de unidades habitacionais devido às dificuldades com 

financiamento. Apesar disso, podemos observar, a partir dos dados que 

apresentamos no terceiro capítulo, que entre 1970 e 2019 a COHAB-LD entregou 

mais de 30.000 unidades habitacionais, sendo 4.768 pelo Programa Minha Casa 

Minha Vida. No entanto, esse número não foi suficiente para enfrentar o déficit 

habitacional. Como também apresentamos no terceiro capítulo, no início do ano de 

2019 o número de inscritos na COHAB-LD para adquirir uma casa própria e que não 

tinham sido contemplados era de 53.214 pessoas.  

Em relação ao crescimento das ocupações irregulares, a resposta da 

COHAB-LD foi a de erradica-las através da urbanização das áreas ocupadas e 

através da transferência das famílias que residiam nessas áreas para os conjuntos 

habitacionais. Porém, a principal resposta da COHAB-LD para as ocupações 

irregulares foi mesmo a de transferir as famílias e não a regularização e urbanização 
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das áreas ocupadas. 

Na gestão do prefeito Luiz Eduardo Cheida houve uma tentativa de 

priorizar a população de baixa renda, mas ela não foi suficiente e isso contribuiu 

para a continuação do crescimento das ocupações irregulares como resposta ao 

déficit habitacional.   

Notamos que entre 2001 e 2008, na gestão de Nedson Micheletti, 

também houve uma maior preocupação do poder público com a população de menor 

renda e com a urbanização das ocupações irregulares. No entanto, apesar disso, foi 

possível observar que as medidas tomadas também não foram capazes de diminuir 

o número de ocupações irregulares que continuou a crescer.  

Ao longo dos anos, as ocupações irregulares cresceram em um ritmo 

acelerado em Londrina como resposta ao déficit habitacional e às próprias 

condições de vida da população. Uma consequência para o poder público desse 

crescente número de ocupações e de obras do Programa Minha Casa, Minha Vida 

paralisadas é que o Governo Federal não tem enviado recursos para a realização de 

novos empreendimentos, o que contribui novamente para o crescimento do déficit 

habitacional em Londrina. 

No quarto capítulo desse Trabalho, tivemos o intuito de apresentar os 

resultados da pesquisa documental que realizamos sobre a Ocupação do Flores do 

Campo e a sua população. 

Com a pesquisa, foi possível conhecer e acompanhar a história da 

ocupação, as constantes ameaças de reintegração de posse por parte do Estado, 

como a população se organizou e a situação em que a população vivia até 2019.  

Desse modo, foi possível também conhecer o perfil das pessoas que, por falta de 

opção, escolheram ocupar um empreendimento que estava com as obras 

paralisadas.  

Através da apresentação da história e do perfil socioeconômico da 

população do Flores do Campo nos anos de 2017, 2018 e 2019 foi possível observar 

que ao longo dos levantamentos o número de ocupantes oscilou bastante, já que em 

2017 eram 426 pessoas, em abril de 2018 eram 256 pessoas, em outubro de 2018 

eram 321 e em fevereiro/março de 2019 voltou a subir para 360 pessoas.  

Podemos supor que a diminuição da população entre 2017 e 2018 tem 

relação com as constantes ameaças de reintegração de posse que até hoje, maio de 

2021, não aconteceu de fato. Porém, podemos supor que essa diminuição da 
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população também tem relação com as condições de vida na ocupação, como casas 

inacabadas e inexistência de infraestrutura básica e de equipamentos sociais. 

Através da apresentação da história e do perfil socioeconômico da 

população do Flores do Campo nos anos de 2017, 2018 e 2019 foi possível observar 

ainda que muitas características da população permanecem as mesmas ao longo 

dos anos.  

Um exemplo é a faixa etária da população do Flores do Campo. A maior 

parte continua sendo de adultos entre 25 e 59 anos, sendo que a maioria da 

população é formada por pessoas com 18 anos ou mais e não por crianças e 

adolescentes até 17 anos. O grau de escolaridade dos entrevistados como 

representantes das unidades familiares também não sofreu grandes mudanças, 

embora a taxa de pessoas não escolarizadas tenha aumentado enquanto a taxa de 

pessoas com curso superior completo e incompleto diminuiu.  

Ao longo dos anos houve um aumento referente a famílias formadas por 

apenas um membro e famílias maiores (com sete e oito integrantes). No entanto, as 

famílias menores, compostas de um a três integrantes, permaneceu como maioria 

nos três anos. 

Em relação aos benefícios sociais, observamos que nos três anos a maior 

taxa de famílias que recebiam algum benefício recebiam o Bolsa Família. Contudo, 

houve uma diminuição no número de famílias que recebiam algum tipo de benefício 

entre Bolsa Família, PMTR e BPC. Em 2017, essas famílias correspondiam a 76,6% 

da população do Flores e essa porcentagem variou para 55,2% em 2018 e voltou a 

subir para 65,4% em 2019. 

Algo que se manteve em todos os levantamentos foi que a maior parte 

das pessoas com idade para o trabalho que moravam no Flores do Campo estavam 

desempregadas e que as que estavam empregadas tinham empregos informais. 

Esse tipo de situação em relação ao trabalho e ao recebimento de 

benefícios sociais afeta a população do Flores do Campo em termos de renda 

familiar total. Foi possível observar ao longo dos três anos que aumentou o número 

de famílias que não possuíam nenhuma renda e que em 2019 elas representavam 

57,7% do total das famílias. Foi possível observar também que ao longo dos três 

anos foi diminuindo o número de famílias de maior renda, enquanto o número de 

famílias que tinha menor renda foi aumentando.  

Desse modo, conseguimos concluir que a maior parte das pessoas que 
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ocuparam e ocupam o Flores do Campo são pessoas que se encontram em situação 

de vulnerabilidade, que é resultado direto da situação de trabalho e de renda e que é 

agravada pela questão da baixa escolaridade.  

Apresentando essas características, é compreensível que a população do 

Flores do Campo tenha participado de uma ocupação e que continue morando nela, 

apesar das condições precárias de moradia. Temos uma política habitacional que 

infelizmente não atende a população, principalmente pessoas de baixa renda. Assim 

como outras famílias, as que ocupam e ocuparam o Flores do Campo possuem 

cadastro na COHAB-LD há muitos anos e até então não conseguiram atendimento. 

Sendo assim, a ocupação se apresenta para essas famílias como única solução 

para o problema referente à moradia. 

Finalizando, acreditamos que com os resultados da pesquisa foi possível 

alcançar o objetivo deste Trabalho que era traçar o perfil socioeconômico da 

população do Flores do Campo a partir dos dados disponibilizados pela COHAB-LD 

e, desse modo, fornecer elementos para a formulação de políticas ou possíveis 

soluções para atender as necessidades das famílias que permanecem na 

Ocupação. 

Nesse sentido, entendemos que a melhor solução para a população que 

reside no Flores seria a regularização da área e sua urbanização, oferecendo aos 

ocupantes a infraestrutura básica e a instalação de equipamentos sociais 

necessários. Isso exigiria que a COHAB-LD e a Prefeitura Municipal de Londrina 

intercedessem junto ao governo federal e à Caixa Econômica Federal para 

conseguir essa regularização. Contudo, se isso não for possível, a solução urgente 

seria que a COHAB-LD transferisse as famílias do Flores do Campo para outro local 

onde tenham condições de moradia e que a Caixa Econômica Federal retomasse as 

obras para abrigar as famílias que originalmente iriam para o Empreendimento.  

No entanto, o ideal seria que as famílias que ocuparam o Flores do 

Campo e todas as outras não necessitassem desse recurso tão precário que é são 

as ocupações irregulares como a única solução de moradia. Para isso, seria 

necessário um maior investimento e atenção às famílias que, por estarem em 

situação de vulnerabilidade social, não tem condições de entrar nos critérios dos 

programas habitacionais por não terem renda. Seriam necessários programas ou 

políticas voltadas para a população de baixa renda não só a que está na Ocupação 

do Flores do Campo, mas em todas as ocupações irregulares de Londrina.  
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