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BARBOSA, Lethicia. Uma Vida Melhor: O Outro Lado Do Programa Minha Casa 
Minha Vida. 2021. Número total de folhas 47. Trabalho de Conclusão de Curso de 
Serviço Social – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, 2021. 

RESUMO 

Esse trabalho se propõe a apresentar questões que envolvem a habitação de 
interesse social, apresentadas nas edificações construídas em Londrina com recurso 
do Programa Minha Casa Minha Vida. Observando as vulnerabilidades ligadas a 
questão de territorialidade, segregação social e as dificuldades de acesso à cidade. A 
construção do estudo se deu por meio de revisão de literatura, artigos e teses que 
abordam o assunto, visando compreender as questões relacionadas as famílias 
contempladas em empreendimentos, e devido à não contemplação de suas 
necessidades básicas, acabam por vender, alugar ou abandonar o imóvel tornando-
se ex- mutuários, impossibilitados de receberem novas unidades habitacionais 
oriundas da  Política.  Pontuando que para combater o crescente déficit habitacional, 
não basta aumentar o recurso financeiro e número de construções de moradias 
destinadas as camadas mais pauperizadas, sem  levar em consideração as demandas 
apresentadas pelos usuários. O PMCMV fomenta nos usuários a expectativa do sonho 
da casa própria, mas na realidade o que elas encontraram foi a condição de abandono 
sem a oferta das condições básicas para habitar, com ausência de serviços básicos 
como educação, saúde, assistência social e dificuldade de mobilidade. 
 
 
Palavras-chave: Habitação. PMCMV. Londrina. Territorialidade.  
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Program. 2021. Número total de folhas 47. Trabalho de Conclusão de Curso de 
Serviço Social – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, 2021. 

ABSTRACT 

This work proposes to present issues that involve social housing, presented in 
buildings built in Londrina using the Minha Casa Minha Vida Program. Observing the 
vulnerabilities linked to the issue of territoriality, social segregation and the difficulties 
of access to the city. The construction of the study took place through a review of 
literature, articles and theses that address the subject, aiming to understand the issues 
related to families contemplated in undertakings due to not meeting their basic needs, 
end up selling, renting or abandoning the property making - former borrowers, unable 
to receive new housing units arising from the Policy. Pointing out that to combat the 
growing demand for the housing deficit, it is not enough to increase the financial 
resources and the number of housing constructions for the poorest strata, without 
offering to consider the demands presented by users. The PMCMV encourages users 
to expect the dream of home ownership, but in reality what they found was the 
condition of abandonment without the offer of basic conditions to live in, with the 
absence of basic services such as education, health, social assistance and mobility 
difficulties. 
 

Key-words: Housing. PMCMV. Londrina. Territoriality. 
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INTRODUÇÃO 

A escolha temática desse estudo se deu pelo processo de estágio realizado 

na Companhia de Habitação de Londrina, período esse que foi acompanhado pela 

pandemia, derivada da alta contaminação do vírus SARS-COV-2. 

 Durante a passagem neste campo de estágio a política de habitação, era 

até então desconhecida  enquanto estudante, visto que é uma matéria localizada na 

grade de disciplinas do 4º ano, desde então foram realizados estudos  sobre o 

contexto de construção desta política no município de Londrina, buscando entender 

como se dava o trabalho do assistente social neste campo. Eis que me deparei com 

o conhecimento sobre os programas habitacionais e a questão de vulnerabilidade 

social como um divisor de público, visto que existiam editais de seleção específicos 

para diferentes grupos. 

 Dentre as atribuições do setor social uma das funções dos assistentes 

sociais, acompanhados de sociólogos e estagiários, era o estudo das ocupações 

irregulares, onde eram feitas entrevistas com os moradores destas áreas, cujo objetivo 

seria levantar o perfil socioeconômico e a situação de vida daqueles moradores.  

Durante a realização das entrevistas, alguns moradores indicavam que eram 

originários de empreendimentos do PMCMV realizados em Londrina, fator esse que 

me causava muita dúvida, visto que já entendia que a política de habitação era 

direcionada para famílias que estavam em busca do primeiro imóvel.  

Toda essa discordância fomentava o questionamento sobre  porquê essas 

famílias que teoricamente haviam obtido o benefício de moradia regular mediada por 

este programa, acabavam por se retirar desse imóvel e retornar para as áreas 

irregulares, visto que as ocupações irregulares, mesmo possuindo organizações 

dinâmicas, como a intitulação da liderança da comunidade que pode ser feita de 

diversas formas uma delas  sendo quando o líder também é a primeira pessoa a 

ocupar o território, e outra quando o sujeito é o responsável pela organização 

criminosa presente na ocupação, servindo como gestor na definição de famílias que 

irão ocupar as diferentes parcelas de terras dentro da área ocupada, e também 

servindo como suporte para o sustento daqueles que estão em condição de alta 

vulnerabilidade.  

Estas ocupações ainda apresentam características comuns, como por 

exemplo a dificuldade de abastecimento de água e energia de maneira regular, 
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levando aquelas famílias a realizarem ligações clandestinas, visto que devido aos 

acordos realizados no município as companhias responsáveis pelos serviços são 

impedidas de instalar seus padrões de abastecimento dentro destes territórios 

irregulares. 

 Outra importante questão, era relacionada as famílias que residiam em 

área de ocupação, e, eram indicadas para moradia em um programa habitacional e 

tempo algum tempo após a contemplação retornavam para a vivência em terreno 

ilegal, ficando impedidas de participar de outras seleções oriundas da política de 

habitação, visto que mesmo não residindo  no imóvel ainda eram considerados 

sujeitos contemplados com unidade habitacional 

Levando a necessidade de construção desse estudo buscando a 

compreensão de como os fatores de territorialidade influenciaram no retorno das 

famílias que foram contempladas no Residencial Vista Bela para as ocupações 

irregulares. Considerando que este empreendimento é o maior construído no 

Município com recurso do Programa minha casa minha vida, e que possuía muitas 

denúncias de imóveis alugados, vendidos de forma ilegal ou até mesmo 

abandonados. 

Para isso é necessário entender brevemente como se deu a organização 

territorial em Londrina enquanto área urbanizada. E como foi fundamentada a política 

de habitação do município, além de compreender o PMCMV e a sua intenção, para 

então analisar as fragilidades apontadas, que ocasionam no abandono de alguns 

imóveis. 

Essa pesquisa inicia sua crítica ao programa desde a formulação do título, 

quando se fala de “Uma vida melhor: o outro lado do programa minha casa minha 

vida”, já se faz a alusão a esperança que os usuários da política depositaram no 

programa para a realização do sonho de casa própria, mas o que encontraram não foi 

melhoria da qualidade de vida, pelo contrário ao chegar aos residenciais, perceberam 

a proposta de segregação social que compraram e a dificuldade de acesso aos 

serviços básicos, o que acarretou ainda mais a condição de vulnerabilidade dos 

“contemplados”. 

Esta pesquisa se fundamentará por meio de um estudo exploratório 

descritivo de caráter qualitativo e quantitativo com revisão de literatura e pesquisa 

documental. 

Desse modo o primeiro capítulo tratara da trajetória histórica de Londrina, 



16 

quando em 1929 a Companhia de Terras do Norte do Paraná inicia a compra de terras 

no local que viria a ser Londrina, com a proposta de venda para pequenos produtores. 

Devido ao aumento da cidade se torna necessário uma proposta de urbanização, 

neste contexto iniciam as primeiras projeções do que viria a ser a Política Habitacional, 

o que resultaria na construção de conjuntos habitacionais.  

O segundo capítulo traz a conceituação do Minha Casa Minha Vida, como 

um programa que é implementado pelo governo federal, com o objetivo de enfrentar 

a demanda habitacional e frear a crise econômica girando o mercado imobiliário e da 

construção civil, e devido a necessidade de mão de obra para a construção foram 

criados novos postos de trabalho. 

 Apesar do PMCMV partir da ideia de solucionar questões latentes a época, 

o mesmo acaba por resultar em geração de riqueza em detrimento das demandas da 

população pauperizada que necessitava de habitação. 

Em seguimento o terceiro capítulo apresentará o Vista Bela como exemplo 

real das fragilidades geradas pelo Programa, utilizando como foco as noções de 

territorialidade e dificuldade de acesso as outras políticas como saúde, educação e 

assistência social, ocasionadas pela segregação social, o distanciamento do restante 

da cidade, entre outros fatores que levaram essas famílias a abandonarem as 

moradias com a qual foram contempladas.   

Concluindo que somente o aumento do recurso destinado ao Programa não 

seria assertivo, visto que devido as vulnerabilidades geradas pelos empreendimentos 

o resultado não foi  a diminuição da demanda por habitação, mas o aumento desta, 

composta por usuários que já haviam recebido benefício oriundos da habitação e 

retornavam as precárias condições das ocupações agora sem suporte da política. 
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DESENVOLVIMENTO 

CAPÍTULO 1: LONDRINA E A TRAJETÓRIA DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO  

Em 1929 a Companhia de Terras Norte do Paraná- CTNP, com a proposta 

de expansão econômica direcionada a comercialização imobiliária, inicia a compra de 

terras na área conhecida como Norte do Paraná.  

A proposta era pautada em realizar a compra de terras, em um local 

afastado dos grandes centros urbanos, cujo valor imobiliário era relativamente baixo, 

para depois fracioná-los em lotes para comercialização com pequenos produtores. 

Com a proposta de tornar o território um posto avançado de 

comercialização de lotes a CTNP começa a adquirir uma grande quantidade de terras 

onde seria construído o município de Londrina. 

A cidade de Londrina localizada na região norte do Paraná, surge nesta 

lógica, de compra de terras e comercialização de lotes principalmente por pequenos 

produtores migrantes de minas gerais, que para fugir dos grandes monopólios e, em 

busca de qualidade de vida, migram para o local que viria a se chamar Londrina. No 

início esses produtores tinham como forma de produção a agricultura de subsistência 

(produção para suprimento de necessidades básicas). 

 

O plano imobiliário-colonizador da CTNP era muito semelhante ao 
realizado na colonização do Sudão, tendo à frente uma grande 
empresa imobiliária de tipo capitalista e fundando cidades em função 
da valorização de sua principal mercadoria, a terra. (BERNARTTE, 
1956, p. 18) 

 
 

Nesse contexto  de construção da cidade,  Londrina sediou o escritório da 

CTNP, no qual o objetivo era implementação de um projeto agrícola com incentivo à 

cultura do café, visto que tratava-se de um terreno fértil para produção do grão, fator 

que foi responsável pela migração de muitos trabalhadores rurais para a região, que 

foi composta por pequenos proprietários de terras. 

Essa função foi atribuída principalmente aos núcleos maiores, 
planejados como cidades-pólo, por sua vez hierarquizadas em torno 
de uma capital regional, que seria a função historicamente 
desempenhada por Londrina. As cidades nasciam assim com uma 
espécie de predestinação: fornecer os quadros e equipamentos 
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urbanos de uma região predominantemente agrícola (e virtualmente 
monocultora), voltada para a economia de exportação. (BERNARTTE, 
1956, p. 21). 

 
   

 Diante da proposta da companhia de terras, pequenos proprietários e 

trabalhadores rurais que buscavam melhores postos de trabalho, e a possibilidade de 

melhoria da qualidade de vida, iniciam um processo de compra dos lotes e ocupação 

da cidade. Ocorre que, ao chegar ao território, esses produtores se deparam com uma 

cidade inexplorada e sem acesso aos serviços básicos como moradia, alimentação, 

meios de cultivo da terra, transporte e escoamento da produção.  

Devido aos problemas encontrados relacionados a acomodação dos novos 

moradores e as dificuldades para produção, a Companhia de terras do Norte do 

Paraná, abre a venda dos lotes para indústrias nacionais e estrangeiras, para que 

estas utilizassem uma parcela dos terrenos para a construção de suas fábricas, 

promovendo assim a modernização da cidade. Desse modo, a partir da década 1930, 

Londrina começa a ser ocupada e explorada por várias empresas, que compraram 

terras e implementaram ferrovias, maquinário, vagões, dormentes e locomotivas. 

Em 1930 inicia-se o processo de construção da cidade, com ruas sendo 

abertas, casas sendo construídas, implementação dos comércios locais, e a intensa 

comercialização de terras, atrelados ao negócio do café. Nesta época já cresciam os 

grandes vazios urbanos, pois, com a supervalorização da terra na região central de 

Londrina, onde ficavam concentrados os responsáveis pela comercialização das 

terras e do café, a supervalorização destas, fazia com que a população de baixa renda 

não conseguisse compartilhar tal espaço, passando a habitar as margens da cidade, 

concentrando-se em vilas.  

Os primeiros registros de ocupação da população de menor poder 

aquisitivo foram conhecidos como Vila Agari, fundada em 1936 e Vila Cazoni, cujo 

início se deu em 1939. 

Em 1950 foi o período em que o município apresentou maior expansão 

econômica populacional e físico-territorial, necessitando intensificação no processo de 

desenvolvimento urbanístico da cidade. Na ocasião Londrina ganhava sua real 

dimensão, com a potencialização do aumento dos vazios urbanos ocasionados por 

relação de classes como já mencionado, onde a maior parcela da população se 

sujeitava a conquistar um espaço na periferia.  
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A expansão populacional fomenta diversos problemas urbanos, como o 

aumento do déficit habitacional.  Em resposta a esta demanda em 1951 é criado o 

plano urbanístico que buscava regulamentar, modernizar e ordenar o crescimento da 

cidade que teve como resultado o aumento do valor das terras concentradas na malha 

central, gerando um imenso vazio urbano na parte de terras mais caras, ocasionando 

em um afastamento ainda maior da população com menor poder aquisitivo, visto que, 

estes não possuíam recursos financeiros para compra de um lote na malha central e, 

dessa forma, procuravam lugares mais distantes da cidade, em ocupações 

irregulares, pois era mais acessível. 

 A ausência de respostas do estado para esta situação de déficit 

habitacional da camada mais pauperizada, tem como resultado o surgimento das 

primeiras ocupações irregulares, cuja primeira se localizava no território oeste 

conhecida como Ocupação Nossa Senhora da Paz, fundada em 1959. As primeiras 

ocupações são constituídas pela população rural e de outras cidades que migravam 

para Londrina, com o sonho de emprego e melhor qualidade de vida, mas o que 

encontravam era um espaço de segregação social. 

  Somente em 1963, é que o poder público estabeleceu uma Lei de 

Zoneamento que detalhava a divisão da cidade em zonas de comércio local, regional, 

residencial individual e coletiva e zona industrial, com o objetivo de ordenar a 

expansão urbana, materializando o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano. Apesar da elaboração do plano ter ocorrido em 1963, somente no ano de 

1965 é que o Plano começa a ser implementado, com a proposta de planejamento de 

regras e critérios para a expansão urbana. Neste período as questões habitacionais 

referentes a população estavam praticamente abandonas, não somente no Município, 

em todo Brasil. 

 A resposta encontrada foi a criação do Banco Nacional de Habitação-BNH, 

com o objetivo de financiar e incentivar a construção de habitações, gerando um 

aumento expressivo da construção civil que, abandona o formato construção de 

pequena escala e passa a trabalhar com produção em massa.  

O Banco Nacional de Habitação foi criado em 1964, período do governo 

militar, e surge com o discurso de combate aos problemas inflacionários que o país 

atravessava por meio de investimento habitacional. O Sistema Financeiro de 

Habitação gerenciava dois subsistemas o Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo-SBPE, recurso recolhido das cadernetas de poupança e demais títulos 
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imobiliários, capital que era repassado as empreiteiras que apresentavam projetos de 

edificações (conjuntos habitacionais verticais e horizontais). Já as construtoras 

ficavam responsáveis por encontrar os terrenos, gerir a planta e repassar a venda dos 

imóveis aos mutuários. Vale lembrar que o sistema de Poupança era destinado à 

classe média/alta. 

O Banco Nacional de Habitação também administrava o recurso oriundo da  

arrecadação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS,  valor descontado 

na folha de pagamentos dos trabalhadores com registro, e possuíam com função 

principal  implementar a construção de casas de interesse social, conjuntos populares, 

e o financiamento dos setores de saneamento e desenvolvimento urbano. 

 O banco não se limitava a articulação de financiamentos, ainda era 

responsável por direcionar verba para a habitação em todo o país. É neste contexto 

que são criadas as Companhias de Habitação, empresas mistas sobre controle 

acionário dos governos estaduais e/ou municipais. Estas companhias obtinham 

verbas do Banco Nacional de Habitação mediante apresentação de projetos, que 

eram habilitados pelo banco, que selecionava as construções mais viáveis e atuava 

como órgão fiscalizador desses empreendimentos, para que garantissem habitação 

as camadas mais pauperizadas.  

É neste período que é criada a Companhia de Habitação do Paraná, com 

o objetivo de defender as questões do estado ligadas à habitação, bem como gerir a 

construção dos conjuntos habitacionais e desenvolvimento urbano. Já em Londrina 

através da Lei n°1008 de 26 de agosto de 1965, e, de acordo com as diretrizes da Lei 

Federal n°438 de 21 de agosto e 1964, é criada a Companhia de Habitação de 

Londrina que passa a ser responsável pelas demandas habitacionais do Município. 

Com a criação da COHAB-LD Londrina passa a utilizar os recursos do BNH para a 

construção de diversos conjuntos habitacionais, cuja maioria está localizado na parte 

norte da cidade. 

Em virtude da disponibilidade de investimento do BNH para habitação, em 

1970, acentua-se o processo de urbanização. Ocorre que o déficit habitacional era 

altíssimo no município, e estes empreendimentos não foram suficientes para frear o 

crescente aumento do número de assentamentos precários, as margens da cidade.  

Neste período a resposta do estado parte de políticas higienistas e de 

culpabilização do indivíduo, favorecendo a classe dominante e atendendo as 

demandas destes. 
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 Vale lembrar que essa política se estrutura através da repressão daquele 

que questionasse qualquer atitude do governo autoritário que assumia a época.  

Para às camadas pauperizadas era oferecido empregos com baixos 

salários, impossibilitando a manutenção das necessidades básicas do povo, 

facilitando a naturalização da ideia de habitação como luxo e não como necessidade 

de subsistência, conforme a Constituição de 1988. 

Em resposta a demanda por habitação e o tensionamento, são 

implementados os primeiros conjuntos habitacionais. Segundo CORDEIRO (2015) o 

primeiro foi o Conjunto Vitória Regia (1970) localizado na região leste. 

Na década de 1970 é construído o Projeto CURA (Comunidade Urbana 

para a Recuperação de Acelerada) financiado pelo Banco Nacional de Habitação para 

promover urbanização com infraestrutura em aproximadamente 10 bairros no 

Município. 

Para uma pequena parcela que era ofertado a habitação de interesse 

social, as moradias eram construídas de forma padrão, muitas vezes sem estudo em 

relação as necessidades da família, atendendo parcialmente as condições 

necessárias para habitabilidade. Outro fator era a ausência de preocupação com a 

questão de territorialidade, que levava os moradores a retornavam para o 

assentamento de origem. 

 

RODRIGUES (2001); A reforma urbana é necessária porque mais de 
70% da população brasileira mora nas cidades. A maior parte se 
encontra em favelas, cortiços ou loteamentos clandestinos na periferia 
desurbanizada. Não consegue participar do mercado imobiliário 
devido ao seu baixo poder aquisitivo e ao alto preço da moradia, objeto 
de especulação. (RODRIGUES, 2001, p.62) 

 
Frente ao cenário de criação da COHAB-LD que passa a ter a 

responsabilidade de responder à questões habitacionais do Município, no ano de 

1980, inicia-se uma canalização de recursos para a Companhia de Habitação, 

motivado por duas questões centrais, o crescente déficit habitacional, e a questão de 

habilitação das famílias nos conjuntos habitacionais na região norte, uma malha de 

terreno distante do centro do Município e que possuía valor aquisitivo relativamente 

baixo, algo que chamava atenção das construtoras visto que conseguiam obter um 

percentual maior de lucro   devido à desvalorização das terras na região. 

O aumento dos empreendimentos verticais, construções com dois ou mais 
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andares, resultou em sérios problemas, visto que além da questão de adaptação das 

famílias residirem em apartamento, enfrentavam ainda as questões de custos relativo 

ao condomínio, cobrança inexistente nas construções horizontais dos conjuntos 

habitacionais de interesse social. 

Em relação as famílias residentes nas ocupações irregulares, o governo 

buscava apresentar soluções para a camada mais pauperizada que buscava o direito 

à habitação digna. Já a classe dominante tensionava para o desfavelamento, 

pressionando o mesmo a levar infraestrutura aos assentamentos.  

Desse modo inicia-se um processo de urbanização das áreas reconhecidas 

como ocupações irregulares, onde era oferecido saneamento básico, criação de ruas 

e regularização. Neste processo era ofertado a esta população o direito ao lote, mas 

para muitos deles a moradia ainda continuava precária com baixas condições de 

habitabilidade, oferecendo risco aos moradores. 

Um exemplo se dá na ocupação do bairro, hoje conhecido como União da 

Vitória, formado inicialmente por 15 famílias originados da “Favela OK”, composto por 

uma série de moradias irregulares, que não oferecia segurança para a população que 

residia no local. É importante ressaltar que a proposta de regularização do solo sem 

recurso para construção de moradia é utilizada pela COHAB-LD até os dias atuais, 

respaldada pelo instrumento de regularização fundiária regulamentada pela 

RESOLUÇÃO/CAD N°003 DE 17 DE JULHO DE 2015.  

A Ocupação Nossa Senhora da Paz, primeira ocupação a passar pelo 

processo de regularização fundiária, localizada na região oeste de Londrina e que 

depois se torna Conjunto Paranoá I e Conjunto Paranoá II. 

Conforme anexo I da RESOLUÇÃO/CAD N° 003 DE 14 DE DEZEMBRO 

DE 2020, divulgada no site institucional da Companhia de Habitação de Londrina, 

apresenta as ocupações irregulares que passaram pelo processo de regularização e 

que estão em fase de escrituração: 

 

RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA I - Regularizados, em processo operacional de outorga 
das escrituras aos ocupantes. 1) Jardim União da Vitória I – 479 
unidades 2) Jardim Novo Perobal – 209 unidades 3) Jardim João 
Turquino – 592 unidades 4) Jardim União da Vitória II – 1572 unidades 
5) Jardim Morar Melhor – 70 unidades 6) Jardim Maracanã – 639 
unidades 7) Jardim Santa Fé – 364 unidades 8) Jardim Primavera I – 
46 unidades 9) Jardim São Jorge – 751 unidades 10) Jardim Felicidade 
– 157 unidades 11) Jardim dos Campos – 85 unidades 12) Jardim 
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Primavera – 271 unidades 13) Vila Marizia I – 40 unidades 14) Jardim 
Quati – 39 unidades 15) Jardim Monte Cristo – 454 unidades 16) 
Jardim Franciscato I – 132 unidades 17) Jardim Fraciscato II – 142 
unidades 18) Jardim São Marcos – 160 unidades 19) Jardim Campos 
Verdes – 376 unidades 20) Jardim Peroba Rosa – 133 unidades 21) 
Jardim Leste-Oeste – Setor I – 165 unidades 22) Jardim Nova 
Conquista – 151 unidades 23) C.H. Santa Luzia – 26 unidades 24) 
C.H. Paranoá I – 47 unidades 25) C.H.Paranoá II – 216 unidades 26) 
C.H. Novo Amparo – 369 unidades (COHAB, Programas) 

   

Em 1986, o Banco Nacional de Habitação é fechado devido a uma crise 

financeira, ocasionado por investimentos frágeis e financiamento de construções 

precárias em terrenos inapropriados, que eram oferecidos à população de baixa renda 

com preços superiores aos do mercado. 

Segundo Cordeiro (2015), após o fechamento do BNH, a habitação passa 

por um período de privatização, derivada da ausência de financiamento do banco, as 

construtoras passam a construir moradias cujo valor aquisitivo era alto, visto que seu 

objetivo era obter lucro, o que resulta na exclusão de atendimentos as famílias 

consideradas baixa renda. Durante este momento a habitação foi marcada pela 

municipalização da política, com realização de “obras de urbanização”. 

 Diante do fechamento do BNH a Caixa Econômica Federal assume a 

responsabilidade fiscal e financeira por questões ligadas à habitação. 

Em 1992 a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal, 

realiza um seminário, onde foram debatidos projetos de leis, tais como o Projeto de 

Lei 2710/1992 que formula a política de habitação. Esta reunião foi realizada com a 

participação de outras instituições como a Caixa Econômica Federal, ONGs e 

entidades profissionais.  

Dentre os acontecimentos é importante relatar sobre a homologação da Lei 

Municipal n°7.756/1999 (que foi alterada pelas Leis 8.835/2002 e 9.747/205) que 

estabelece a Companhia de Habitação de Londrina, e as normas para a 

implementação dos loteamentos destinados ao Programa Habitar Londrina. Esta lei 

autoriza a aprovação de projetos de loteamentos com dimensão mínima de 100.00 

m², algo que diverge das dimensões exigidas nacionalmente (com mínimo de 125.00 

m² 

Em 2000, após a apresentação do Plano Estratégico Municipal para 

Assentamentos Subnormais-PEMAS, que continha o diagnóstico da subnormal idade, 

identificando que no Município é crescente o número de ocupações irregulares, 



24 

localizados tanto em áreas particulares quanto em áreas públicas, com foco principal 

em fundos de vale. 

Segundo dados da COHAB-LD, no ano de 2001, foi realizado um 

levantamento socioterritorial em Londrina, onde foram encontrados 51 

assentamentos, em 2007 o levantamento do número de ocupações apresentou a 

existência de 69. Estas informações retratam um aumento dos assentamentos 

precários no Município, neste período também existiu um grande aumento da procura 

por habitação de interesse social, o que reflete sobre o crescente déficit habitacional.  

É importante relembrar do período de 2001, onde foi criado o Estatuto da 

Cidade, regulamentado pela Lei n°10.257 de 10 de Junho de 2001, como ponto de 

partida, o projeto de Lei n°181/1989, que traz consigo instrumentos para o 

planejamento e gestão das cidades. 

 

No ano de 2001 é aprovado o Estatuto da Cidade que traz um conjunto 
de instrumentos que visam o planejamento e a gestão da cidade, 
como: o Plano Diretor e seus instrumentos, parcelam compulsório, 
Edificação compulsória, IPTU progressivo, Solo Criado, Direito de 
Superfície e ZEIZ. (SOUZA, THAIS APARECIDA, 2018, p. 56) 

 
Em 2003 é criado o Ministério das Cidades, com o objetivo de construir 

estratégias para conter os problemas ligados à habitação.  

 

O Ministério das Cidades teve sua estrutura baseada nos três 
principais problemas sociais que afetam as populações urbanas, e que 
estão relacionados ao território, são eles: a moradia, o saneamento 
ambiental (que agrega água, esgoto, drenagem e coleta e destinação 
de resíduos sólidos) e as questões reunidas sob o tema do transporte 
da população urbana – mobilidade e trânsito. (BRASIL. Ministério das 
Cidades, 2004, p. 5)  

 
Este órgão tornou-se formulador e gestor da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano, que inclui a Habitação, criada em 2004, cujo objetivo seria 

retomar o planejamento do setor habitacional e garantir condições para a retomada 

da produção de moradias para a população, com destaque para as famílias com 

menor poder aquisitivo.  

Em 2009 é apresentado pela Secretaria Nacional de Habitação o Plano 

Nacional de Habitação- PLANHAB, com objetivo de formular uma estrutura para 

enfrentamento do déficit habitacional vivido há anos, direcionados para todos os 

munícipios do Brasil. 
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Segundo Melchiors (2016): 

 

[...] planejar as ações públicas e privadas, no médio e longo prazo, 
com o propósito de formular uma estratégia do Governo Federal para 
enfrentar as necessidades habitacionais do país, considerando o perfil 
do déficit habitacional, a demanda futura por moradia e a diversidade 
do território nacional (MELCHIORS, 2016). 

 

Mediante um cenário de demanda da população por habitação, que não 

era correspondida OLIVEIRA (2007) aponta que a Política Habitacional juntamente 

com o Sistema Nacional de Habitação, propõem uma resposta para a problemática 

do déficit habitacional, fragmentando a questão habitacional em dois blocos:  1) a 

habitação de interesse social, destinada as famílias consideradas baixa renda; 2) a 

habitação de mercado direcionada aos que possuem poder aquisitivo para compra de 

um imóvel, conforme proposto há décadas.  

 Nos anos 2000 os principais programas executados foram o Habitar 

Brasil/ BID (programa destinado para assentamentos de risco ou favelas, com o 

objetivo de melhorar as condições habitacionais); Programa de Arrendamento 

Residencial- PAR (destinado para auxiliar os estados e  municípios na construção de 

moradias para atender as famílias com renda até R$1800,00); FNHIS (utilizava-se de 

recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social pra a construção e 

reassentamento de famílias em ocupações irregulares); e o Programa Minha Casa 

Minha Vida, que será apresentado de forma mais detalhista no  próximo  capítulo. 
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CAPÍTULO 2 : A PROPOSTA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

O Programa MCMV nasce em um contexto de crise econômica, escassez 

de emprego, demanda da população por habitação e intensa mobilização.  

Regulamentado pela Lei n°11.977 de 7 de julho de 2009, O Minha Casa 

Minha Vida do Governo Federal, é criado em resposta ao enfrentamento do déficit 

habitacional, combate ao desemprego visando a criação de novos postos de trabalho, 

e controle da inflação. 

 A proposta foi a construção de um milhão de casas com investimento de 

34 bilhões, cujo objetivo era atender as famílias que procuram na política de habitação 

o acesso ao “primeiro imóvel” com o recurso da União, os já beneficiados por  

Programas anteriores, estariam impedidos de participar do PMCMV, mesmo que não 

possuíssem mais o imóvel. Os indivíduos que já tivessem inscrição no CAD MUT, 

estariam automaticamente impedidos de participar de novas seleções.  

 Para compor o processo de seleção, as famílias participantes foram 

divididas em grupos que condizem com a sua  renda familiar: Faixa 01 – Famílias com 

renda de até R$ 1.800,00;  Faixa 1,5 – Famílias com renda de R$ 1.801,00 a R$ 

2.350,00; Faixa 02 – Famílias com renda entre R$ 2.350,00 até R$ 3.600,00; Faixa 03 

– Famílias com renda entre R$3.600,01 e R$ 5.000,00.   

As famílias por sua vez, deveriam atender aos critérios de enquadramento 

estabelecidos por sua respectiva faixa de renda para seguir o processo de seleção 

até a contemplação. 

O Programa Minha Casa Minha Vida apresenta como proposta a 

construção de moradias com apoio público privado, ou seja, o governo financia as 

obras com recurso público, e as construtoras privadas ficam responsáveis pelo 

processo de construção desde a aquisição do terreno até a entrega final das unidades 

habitacionais. 

No que tange a população atendida pelo programa, segundo o que Boulos 

(2012) apresenta em sua pesquisa, grande parte do recurso disponibilizado pelo 

governo foi alocado para a construção das moradias destinadas às famílias que 

apresentavam renda superior a 3 salários mínimos, resultando na construção de 60% 

das moradias realizadas pelo programa. 

  Para as famílias com renda menor que 3 salários mínimos o Programa 

direcionou uma parcela menor de recurso, resultando em 40% das moradias 



27 

construídas, o que representa menos de 10% do déficit habitacional nesta faixa de 

renda.  

2.1 Programa Minha Casa Minha Vida em Londrina 

O Programa Minha Casa Minha Vida, nasce com o objetivo de minimizar o 

déficit habitacional, e como resposta para a questões ligadas a inflação atrela a crise 

econômica, o combate ao desemprego, gerando novos postos de trabalho e 

movimentando o mercado interno. No município de Londrina foram entregues vários 

empreendimentos com recuso deste programa 

 Esse estudo fará o recorte em relação as construções destinadas para as 

famílias consideradas Faixa I, ou seja, aqueles que possuíam renda familiar de R$0,00 

à R$1800,00.  

Em relação aos empreendimentos destinados as famílias de baixa renda 

foram propostos 24 empreendimentos, sendo que 22 foram entregues. Conforme 

mencionado foram propostos a criação de 24 empreendimentos, ocorre que destes 2 

residenciais então com data de entrega atrasada sendo eles:  

O Residencial Flores do Campo localizado na região norte de Londrina, 

empreendimento que deveria ter sido entregue em 2015, cujo as obras estão 

paralisadas até o momento da construção desse trabalho. Atualmente está ocupado 

por famílias que não possuem acesso a outras formas de moradia, residindo neste 

local que agrega risco, visto que não possuem condições de habitabilidade pois são 

moradias inacabadas. 

O Residencial Alegro Village localizado na região sul do Município, está em 

processo de conclusão de obras, após ter passado por um período em que as obras 

foram paralisadas e que anterior a isso também passou por um processo de 

suspenção das obras. 

 

No próprio município de Londrina existem dois (2) empreendimentos 
que estão com suas obras paradas, um é o Residencial Flores do 
Campo, situado na região norte, que deveria ter sido entregue no ano 
de 2015, contando com 1218 unidades habitacionais e o segundo é o 
Residencial Alegro Village, situado na região sul, que conta com 144 
unidades, a previsão de entrega era para o ano de 2017. Vale ressaltar 
que no empreendimento Residencial Alegro Village o processo de 
seleção das famílias, realizado pela COHAB – LD, já havia sido 
concluído. Em última instância, as famílias aguardam não só a 
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resolução da pendência das obras, como também a avaliação final da 
Caixa Econômica Federal (CEF) referente aos cadastros 
encaminhados à CEF. (SOUZA, Thais Aparecida, ps.77, 2019) 

 

 Conforme verifica-se na tabela 1 que apresenta os empreendimentos do 

PMCMV, destinados as famílias de baixa renda, e as regiões de localização. 

 

Tabela 1: Empreendimentos do PMCMV construídos em Londrina e que 

possuíam como público alvo as famílias de baixa renda: 

Empreendimento Número 

de 

unidades 

Região Situação 

C.H Cristal I 232 Sul Entregue 

C.H Cristal II 248 Sul Entregue 

C.J Res Maravilha 60 Sul Entregue 

Jd. Columbia 21  Entregue 

Jd. Nova Esperança 50 Sul Entregue 

Jd. Nova Esperança 

II 

61 Sul Entregue 

Quatro Bairros 

Morada dos Pioneiros 

12 Leste Entregue 

Quatro Bairros Portal 

dos Pioneiros 

15 Leste Entregue 

Quatro Bairros Res 

Jeronimo Nogueira 

149 Leste Entregue 

Quatro Bairros Res 

Abussaf 

54 Leste Entregue 

Res Ana Terra 85 Norte Entregue 

Res Elizabeth 32 Norte Entregue 

Res Vista Bela I 305 Norte Entregue 

Res Vista Bela II 208 Norte Entregue 

Res Vista Bela III 208 Norte Entregue 

Res Vista Bela IV 431 Norte Entregue 

Res Vista Bela V 224 Norte Entregue 



29 

Res Vista Bela VI 536 Norte Entregue 

Res Vista Bela VII 144 Norte Entregue 

Res Vista Bela VIII 224 Norte Entregue 

Res Vista Bela IX 224 Norte Entregue 

Res Vista Bela X 208 Norte Entregue 

Res Alegro Village  144 Sul Aguarda conclusão 

Res Flores do Campo 1218 Norte Paralisado 

Fonte: Companhia de Habitação de Londrina, 2021. 

 

Conforme descrito na tabela 1 que apresenta os empreendimentos do 

PMCMV construídos em Londrina e que possuíam como público alvo as famílias de 

baixa renda, onde grande parte dos empreendimentos ofertados para as famílias de 

baixa renda são localizados na região norte, local mais afastado do centro da cidade. 

 Quanto aos outros empreendimentos localizados em outras regiões, 

analisando o mapa 1 abaixo verifica-se que apesar de não se concentrarem na região 

norte estão localizados às margens da cidade. 

A localidade dos empreendimentos destinados as famílias de baixa renda 

ocorre de forma calculada. Para analise desta colocação é necessário retornar a  

criação do Programa, com  a proposta de tornar-se uma parceria público privada, onde 

o governo seria responsável pelo financiamento e a indicação dos compradores, e o 

setor privado era o responsável por toda a parte de construção, desta forma as 

construtoras privadas buscavam por terrenos em grandes vazios urbanos, terrenos 

estes que são localizados longe do centro da cidade e que não ofereciam 

infraestrutura e por consequência da localidade possuíam valor especulativo baixo, 

aumentando a margem para lucro. 

 

Além disso, ao deixar nas mãos das empresas todo o pro- cesso de 
projeto e construção, surgiram as piores aberrações. Os conjuntos 
habitacionais são construídos em regiões muito periféricas, com pouca 
infraestrutura, já que os terrenos aí custam menos para as 
empreiteiras. (BOULOS, Guilherme Castro, São Paulo, 2012, p. 22) 

 

A localização dos terrenos por sua vez, acaba por impulsionar a 

especulação imobiliária com favorecimento dos proprietários das terras próximas aos 

conjuntos habitacionais, visto que para a conclusão destes, era necessária a 
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implementação de saneamento básico, asfaltamento e outros serviços, de modo que 

para a implantação da  infraestrutura nas unidades habitacionais, era necessário que    

atravessasse vazios de terras privadas de forma que acarretou na valorização das 

mesmas. 

A realidade apresentada em Londrina, referente a construção dos 

empreendimentos em meio a vazios urbanos, não é somente uma característica do 

Município, visto que Boulos (2012) ao analisar os empreendimentos construídos com 

o recurso do PMCMV realizados em São Paulo, já apresentava essa reflexão. 

 

A resposta veio com o tempo. Depois do loteamento clandestino, o 
governo – pressionado pelos proprietários – levava uma estrada, uma 
linha de ônibus, rede de água e de energia elétrica até a região. Mas, 
para que toda esta estrutura chegasse até o bairro mais distante, 
precisaria passar pelos bairros que estão no caminho. (BOULOS, 
Guilherme Castro, 2012, p. 26) 

 

O mapa abaixo foi composto por Ayoub (2019) em sua tese de doutorado 

e mostra a disposição geográfica dos empreendimentos financiados com recurso do 

PMCMV, e são eles: Residencial Vista Bela, Quatro Bairros Jeronimo Nogueira, 

Jardim Elizabeth, Jardim Ana Terrado, Jardim Columbia, Quatro Bairros Morada dos 

Pioneiros, Quatro Bairros Portal dos Pioneiros, Quatro Bairros Residencial Abussaf, 

Conjunto Habitacional Maravilha, Conjunto Habitacional Cristal I e II, Jardim Nova 

esperança, Flores do Campo e Residencial Alegro Village, todos destinados para as 

famílias mais vulneráveis, que mesmo apresentando regiões diferentes ainda mantém 

a característica afastamento da população mais pauperizada do centro da cidade. 
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Mapa 1: apresenta localização de alguns empreendimentos do PMCMV- Faixa I 

Fonte: Thamine de Almeida Ayoub Ayoub  (2019). 
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Reconhecendo que estes empreendimentos já agregam a questão do 

afastamento da cidade, as famílias contempladas deixam o seu local de origem e 

passam a habitar em um local desconhecido, onde precisam iniciar novamente a 

relação de identidade como o local, onde precisam construir noções de sociabilidade 

com a nova vizinhança. Santos (2002) aponta essa importante reflexão:  

 
O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto 
de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo 
homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma 
identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. 
O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e 
espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em 
território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em 
território usado, utilizado por uma dada população. (Santos, 2002, 
p.96). 

 
  Conforme Santos (2002) aponta é importante ressaltar que o território não 

 é apenas um espaço encontrado no mapa, é ligado a construção de identidade 

daquela população que agregada ao sentimento de pertencimento ao local vão 

organizado os espaços em bairros, ocupações e afins. 

Na interpretação de Raffestin (1993), espaço e território não são 
sinônimos, todavia, complementam-se e sobre- põem-se, ou seja, o 
espaço é anterior ao território que, por sua vez, somente se efetiva a 
partir das relações sociais. (Santos, 2002, p.317) 

 
Considerando que o espaço afastado da cidade é um agravante para a 

dificuldade de permanência das famílias nestes empreendimentos, visto que esses 

grupos são realocados em locais longínquos e que apresentam a população uma 

dificuldade para acesso aos serviços básicos, atrelado a questão de locomoção e 

serviço de transporte que também acarreta em dificuldades de mobilidade da 

população.   

É o território alternativo que se configura propondo uma outra forma 
de organização do espaço geográfico que deixa de ser abstrato, que 
passa do sonho a sua concretude expressa através da conquista da 
terra, da reconstrução da identidade e da territorialidade. São as novas 
relações que surgem do novo território. (SAQUET, Marcos Aurélio. 
Sposito, Eliseu Savério, 2009, p.29) 

 
 

Ou seja, estas famílias no processo de reconhecimento deste novo lugar 

como sua casa, precisam reconstruir suas relações sociais, visto que compartilham o 

local com mais habitantes que também estão em processo de familiarização neste 

novo território, e que também estão enfrentando barreiras para conseguirem 
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permanecer no local. 

Nestes empreendimentos a territorialização das famílias é uma forma de 

resistência para permanecerem no local, estes são realocadas em uma área, onde 

além de não possuírem acesso de forma ampla aos serviços, ainda precisam construir 

identidade de moradia com o novo bairro.  

 
Considerando a abordagem de Kowarick (2002) sobre a noção de 
vulnerabilidade e risco da vida na periferia, outros fatores deveriam ser 
considerados para embasar a escolha das áreas de remoção. A 
territorialidade é um fator fundamental tendo em vista que as redes de 
solidariedade que se formam nos bairros, a proximidade com o local 
de emprego, ambientação das crianças nas escolas, proximidade das 
residências de familiares, etc., são aspectos que influenciam nos 
graus de vulnerabilidade das famílias e, portanto, também deveriam 
ser  considerados.(Santos, 2002, p. 22). 

 

O programa apesar de apontar que seus interesses são pautados no  

enfrentamento ao déficit habitacional, apresentam em sua composição diversas 

questões que rementem a reflexão sobre o real interesse na lucratividade imobiliária 

e dos setores de construção civil, visto que ao refletir sobre as obras entregues pelo 

Programa é possível identificar que as construções beneficiaram muito o setor 

privado, pois estes construíram as unidades habitacionais em terrenos afastados, 

considerando que estas terras possuíam valor especulativo baixo, mas não levam em 

consideração que essa economia poderia trazer várias vulnerabilidades a população 

que viria habitar o local.  O governo por sua vez, se tornou omisso em relação as 

questões de espaço e território.  

Como forma de caracterizar as vulnerabilidades atreladas a questão de 

territorialidade, será apresentado no próximo capítulo o Residencial Vista bela como 

como base para de reflexão de tema. 
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Capítulo 3: Vista Bela um grande exemplo para a reflexão de territorialidade nos 

empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida 

Considerado como um dos maiores empreendimentos realizados com 

recurso do Programa Minha Casa Minha Vida, temos o Residencial Vista Bela, 

localizado na região norte do município.  

A entrega deste conjunto habitacional foi distribuída em 10 etapas, que 

iniciaram em 2011 e foram concluídas em 2012, onde foram entregues 2712 unidades 

habitacionais, compostas por casas e apartamentos.  

O público alvo eram famílias consideradas de Faixa I, ou seja, aqueles que 

possuíam renda familiar de R$0,00 à R$1800,00, originados de diversas regiões da 

cidade.  

Gráfico 1: apresenta a o número das famílias direcionadas para o 

Residencial Vista Bela em relação a região de origem 

O gráfico acima foi retirado da tese de doutorado da autora Sandra Maria 

Aparecida Cordeiro (2015), e apresenta a proporção das famílias que foram 

“contempladas” no residencial.  

Conforme a operacionalização do Programa Minha Casa Minha Vida, em 
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realização ao acordo do setor público e privado, a construtora ficou responsável pelas 

obras e o município ficou responsável pela distribuição das unidades habitacionais 

regulamentado pela Lei n° 11.977/2009. Ocorre que esta legislação permitia ao 

município realizar a seleção, mas não previa atendimento prioritário (pessoas em 

situação de risco e em área de ocupação irregular), atividade esta que foi 

regulamentada posteriormente pela Lei n°12.424/2011. 

Ainda sobre as famílias selecionadas para o Residencial Vista Bela, a 

Companhia de Habitação de Londrina, instituição responsável pelo levantamento de 

dados que retratavam o número e localização da população em área de risco. Como 

demonstrado acima a lógica de indicação de famílias não seguia necessariamente a 

questão de territorialidade, diante dos dados apresentados no gráfico 1, é possível 

identificar que a população direcionada para o empreendimento era originária de 

diferentes regiões. 

A proposta de aquisição de moradia parte da realização do sonho de 

possuir uma casa própria, o que leva muitas famílias a aceitarem as condições 

impostas previstas no contrato assinado com a CEF, e saírem do território em que 

moravam, para residir na região norte do município uma área que muitos moradores 

desconheciam.  

O maior conjunto habitacional construído pelo programa foi o 
Residencial Vista Bela, localizado no limite da malha urbana no 
extremo oeste da zona norte da cidade. Para esse conjunto, foram 
removidas famílias residentes em ocupações irregulares de diferentes 
regiões da cidade, rompendo com os princípios de territorialidade. 
(AYOUB, 2019 os. 47-78) 

 

Como resposta para a questão de territorialidade, e com o objetivo de 

manutenção de vínculos, a COHAB-LD adota como medida de organização a 

distribuição das primeiras quadras para as famílias oriundas de ocupações irregulares, 

de forma que os moradores do mesmo assentamento permanecem em uma mesma 

quadra. 

A solução apontada pela Cohab-LD como forma de “minimizar” o 
impacto dos deslocamentos das diferentes regiões da cidade, as 
famílias oriundas das mesmas ocupações foram locadas em uma 
mesma quadra dentro do bairro. Sendo assim, de forma aproximada, 
cada quadra foi ocupada por famílias originárias da mesma favela. 
(AYOUB, Thamine de Almeida Ayoub, 2019, p. 174) 

 
 

Ocorre que somente a manutenção de proximidade das famílias residentes 



36 

da ocupação originária, não foi um fator muito relevante para o desenvolvimento do 

sentimento de pertencimento dos moradores realocados naquele território, visto que 

no local em que moravam irregularmente os mesmos possuíam o sentimento de 

pertencimento a área, além de já estarem incluídos nos serviços públicos próximos, 

como por exemplo a inclusão das crianças nas escolas próximas, atendimentos em 

unidades básicas de saúde, acompanhamento no Centro de Referência de 

Assistência Social-CRAS, dentre outros serviços. 

   

O território de um assentamento é constituído por um grupo de 
pessoas que vivem no mesmo espaço e que lá vivem não por se 
identificarem, mas porque se engajaram em um movimento cuja 
identidade comum é ser sem-terra e cujo objetivo comum é a busca 
da terra. (SAQUET, Marcos Aurelio, SPOSITO, Eliseu Savério, 2009, 

p. 219)  
 
 

Conforme apresentado no Mapa 2, podemos identificar o território em que 

está localizado o Residencial Vista Bela, e ao lado do empreendimento o extenso 

vazio urbano, envolto de terras privadas. 

Mapa 2: localização do Vista Bela em meio ao vazio urbano 
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A questão de localização dos empreendimentos do PMCMV vem atrelado 

a uma série de fragilidades, conforme Cordeiro (2015) pontua, o Programa Minha 

Casa Minha Vida apresenta uma série de problemas como por exemplo a segregação 

social, onde um grande número de famílias é realocado em um lugar distante da 

cidade, sem acesso aos serviços básicos, dificuldade de mobilidade, distanciamento 

dos seus locais de trabalho, visto que estas famílias foram para um empreendimento 

onde existiam moradia, mas faltaram serviços públicos, como escola, unidade básica 

de saúde, e até mesmo comércio.   

O que chama a atenção é a pouca infraestrutura do Residencial Vista 
Bela, pois muitas famílias foram obrigadas a se mudar para o local que 
ainda não conta com posto de saúde, escolas e na entrega em 2011, 
não havia nenhum tipo de comércio, como mercado, ou seja, 
estabelecimentos básicos para o desenvolvimento da população. 
(BEZERRA, Heloiza Gomes, 2014, p. 226) 

 
No que se refere aos serviços públicos como escola, unidade básica de 

saúde e centro de referência da assistência social, Thamine (2019), relata que não 

foram disponibilizados terrenos para a construção desses espaços, ficou acordado 

que tais edificações deveriam ser de responsabilidade das construtoras, algo que 

acarretou na eventual demora da chegada destes serviços para a comunidade, visto 

que as construtoras visaram a obtenção de lucro e não levam em consideração em 

seu planejamento as demandas apresentadas pelas famílias que iria residir no local. 

 
Como as normativas do PMCMV exigem a implantação dos 
equipamentos no caso da ausência ou insuficiência na região de 
implantação, essa questão foi solucionada no caso do Vista Bela com 
a assinatura de um Termo de Compromisso em que a Prefeitura 
liberou as construtoras da responsabilidade de prover os terrenos para 
esse fim, se comprometendo a implantar os equipamentos nas áreas 
do entorno do empreendimento e, como contrapartida, as construtoras 
ficaram com a responsabilidade de construir uma ponte na 
transposição de um Fundo de Vale no acesso sul do terreno, tendo em 
vista que o terreno encontrava-se isolado da malha urbana. 
Entretanto, logo após os trâmites do empreendimento, durante as 
obras, o prefeito foi cassado e apenas uma creche foi entregue, e após 
seis anos da entrega do empreendimento foi construída a primeira 
escola (entregue em 2017). Isso gerou uma grave situação na região 
devido à sobrecarga dos equipamentos públicos de bairros vizinhos, 
com vagas insuficientes e falta de atendimento para grande parte da 
população do Res. Vista Bela, considerando que o bairro possui mais 
de duas mil unidades residenciais onde residem mais de 12 mil 
pessoas.  (AYOUB, Thamine de Almeida Ayoub, 2019, ps. 166-167) 
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Conforme apontado por Thamine (2019) além das questões de 

planejamento da urbanização do novo bairro, a ausência das unidades que 

comportariam os serviços públicos neste território, resultaria em uma sobrecarga dos 

serviços básicos de bairros próximos, visto que o local abrigaria cerca de 12 mil 

pessoas. 

Pagani (2013) realizou um estudo em 2012 no território do Vista Bela 

período em que residiam aproximadamente 8.395 habitantes e constatou que destes 

4.087 eram pessoas entre 0 e 17 anos, ou seja, em período escolar. Ocorre que 

apesar dessa faixa de idade representar quase 50% dos moradores do território, não 

havia planejamento concreto para a construção de escola em acompanhamento a 

entrega do empreendimento as famílias. 

Segundo Amaral (2013) a situação de falta de planejamento dos serviços 

públicos não era somente destinada a política de educação, também se estendia as 

outras políticas, visto que a conclusão da entrega das moradias foi finalizada em 2012, 

e, em 2015 ainda não havia no bairro os já mencionados serviços públicos. 

Nesse sentido, a perspectiva territorial torna-se fundamental para a 
gestão da política habitacional, pois pode ser um fator facilitador da 
superação das vulnerabilidades ou fortalecedor das dificuldades 
vivenciadas pelos diversos atores que nele vivem. (PAGANI, Eliane 
Santos Barbosa, 2013, p. 2) 

 

 Como  a ausência de acesso aos serviços públicos no bairro,  a população 

foi direcionada para as unidades “próximas” ao local, fato que gera dois problemas, o 

de mobilidade, visto que por esses serviços não serem ofertados na comunidade, a 

população se deslocava por uma longa distância até o bairro vizinho em busca de 

atendimento, e a sobrecarga das unidades próximas, visto que além de atender os 

territórios já previstos ainda foram incluídas 2712 famílias moradoras do Residencial 

Vista Bela.  

 

De acordo com Costa (1998), a cidade é o espaço de exercício de 
direitos e deveres de cidadania. Desta forma, para o autor, o direito à 
cidade é um direito à vida urbana, o que inclui o direito à habitação 
digna, à mobilidade e aos espaços públicos. (PAGANI, Eliane Santos 
Barbosa, 2013, p. 3) 

 
Conforme apresentado, o público alvo deste empreendimento eram 
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famílias consideradas baixa renda , e que utilizavam a rede de serviços públicos, visto 

que um dos critérios para enquadramento da seleção era que esses indivíduos 

precisariam estar inscritos no Cadastro Único, que é um sistema de informações sobre 

as famílias brasileiras em situação de pobreza extrema, e, é um instrumento utilizado 

pelo estado e os municípios para a implementação de diversas políticas públicas.  

Diante do já mencionado, as famílias que participaram desta seleção 

habitacional, já eram cadastradas no Cad Único, o que reflete que estes sujeitos eram 

público alvo da assistência social, sistema único de saúde e educação, e a passarem 

a residir no Vista Bela continuariam utilizando esses serviços. Ocorre que ao 

chegarem nas unidades habitacionais em que foram contemplados perceberam que 

lá não era ofertado nenhum destes atendimentos, somente uma moradia, distante de 

tudo e sem acesso a nada. 

Quanto aos serviços básicos precisavam se utilizar dos atendimentos 

prestados em outro bairro, algo que afeta diretamente na condição de vida destes 

novos “contemplados”. 

No que se refere ao território, cabe ressaltar que conforme apresentado em 

outros empreendimentos do PMCMV, o Residencial Vista Bela também apresenta 

fragilidades em relação a territorialidade. 

Conforme retratado no gráfico 1, foram direcionadas famílias de diferentes 

regiões para o empreendimento localizado na região norte. Pessoas que já traziam 

consigo sua própria bagagem emocional, suas experiencias questões culturais e de 

identidade ligadas a antiga moradia. Estes moradores foram para o território e 

encontraram uma grande diversidade de indivíduos desconhecidos, que também 

buscavam construir a sensação de pertencimento a comunidade.  Essa diferença de 

vivencias e questões culturais ocasionaram no estranhamento por parte dos 

mutuários, visto que eles não se reconheciam como vizinhos, e encontravam uma 

barreira para estabelecer um novo convívio social.   

 
Essas famílias, ao migrarem do território em que habitavam, levaram 
consigo seus costumes, suas crenças, valores e histórias de vida, ou 
seja, as identidades antes construídas. Essas várias identidades 
familiares juntaram-se em um outro território, onde nova identidade 
será estabelecida, ou seja, grupos distintos em um território comum, 
em busca de uma nova configuração. (PAGANI, Eliane Santos 
Barbosa, 2013 ps.  18-19) 

 

Considerando que o espaço afastado da cidade, conforme apresentado no 
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mapa 2, retrata perfeitamente a construção em meio ao vazio urbano, e considerando 

a dificuldade da sensação de pertencimento ao local e criação de identidade de bairro, 

atrelado a falta de acesso aos serviços básicos, são fatores decisivos  que resultam 

no abandono das moradias. 

Estas famílias sem outras opções acabam por vender ou alugar a moradia 

e muitas vezes retornam ao local de origem, independente de se tratar de área de 

ocupação irregular ou coabitação com parentes, visto que neste território possuem 

acessos aos serviços básicos e sensação de pertencimento ao local. 

Estes moradores ao deixarem o local são denunciados para a Caixa 

Econômica Federal como inadimplentes contratuais, e diante disso a CEF inicia o 

processo de reintegração da posse, e desapropria o imóvel da família, mas não retira 

os mesmos do registro no Cadastro Nacional de Mutuários- CAD MUT, o que 

impossibilita estes moradores de participarem de novas seleções, criando um novo 

déficit habitacional. 
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CONCLUSÃO 

A proposta deste estudo foi entender qual foi o resultado do Minha Casa 

Minha Vida no município de Londrina, programa que é implementado com o objetivo 

de enfrentamento ao déficit habitacional, combate à inflação atrelada a crise 

econômica, criando postos de trabalho e movimentando o mercado interno.  

Partindo da concepção de que o Minha Casa Minha Vida foi o maior 

programa em nível nacional, e que atendeu o maior número de famílias, ficam alguns 

questionamentos, dentre eles: Qual o tipo de atendimento ofertado? Foram oferecidas 

condições objetivas para que os moradores pudessem residir no local?   

Diante destas questões, a ausência de territorialidade em quanto a 

construção de sensação de pertencimento ao local e as relações de vizinhança, 

fragiliza ainda mais aquela população que passa a habitar em um espaço que não 

oferece condições mínimas de bem-estar, visto que estes saem de seus locais de 

origem e passam a residir em outro espaço com a proposta de realização do sonho 

de ser dono de sua casa própria e lá construírem novos laços sociais.  

Ocorre que o que encontram ao chegar ao local são as dificuldades de 

permanecia no empreendimento, pois lá além de não possuírem acesso aos serviços 

que eles já frequentavam, encontram um espaço visível de segregação social, visto 

que para a população pauperizada são ofertadas moradias distantes da cidade 

deixando a malha central e urbanizada para os detentores do capital. 

Outro ponto importante para a construção desse estudo é fundamentando 

em um dos pilares do conceito de territorialidade, que se fundamenta na dificuldade 

que estes moradores possuem de construir novos vínculos com a vizinhança e com o 

local, justificado pela ausência de estudos acerca da importância da construção de 

identidade, da sensação de pertencimento que os moradores precisam desenvolver 

no espaço que se tornariam seu novo lar, mas o que encontram é um grande grupo 

de pessoas unidos exclusivamente pela vulnerabilidade social, mas com origem, 

vivências, costumes e necessidades diferentes.  

A tentativa de construção de comunidade  foi exemplificada na organização 

do Residencial Vista Bela, que de forma superficial e errônea traz a questão de 

territorialidade, acreditando que a solução para esta demanda seria organizar os 

contemplados originários de território de ocupação irregular de modo que os membros 

da mesma ocupação permanecessem na mesma quadra, como “vizinhos”, está 
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“solução” construiu dentro do espaço do residencial vários territórios e não resultou 

na formação de uma unidade comunitária. 

Outra fragilidade apresentada em relação a territorialidade aparece ao 

analisar que um empreendimento composto por quase 50% de crianças e jovens não, 

contava com unidade escolar no bairro, além da ausência de outros serviços como 

UBS e CRAS, o que obrigava os moradores que necessitassem desse atendimento 

se deslocarem a outros bairros, situação esta que resulta no aumento da 

vulnerabilidade social e não superação dela. 

Estas questões levam o sujeito que sai de seu território com a perspectiva 

de realização do sonho de ser dono de sua casa própria, para um indivíduo 

completamente frustrado que não consegue visualizar alternativas para ficar naquele 

imóvel, visto que permanecer no território se torna uma forma de resistência, onde o 

“direito” a habitação, vem somado a dificuldade de acesso a outras políticas  como 

saúde, educação, e a outros desafios  como a dificuldade de acesso ao mercado e 

farmácias, visto que o comercio mais próximo ficava a quilômetros de distância.  O 

que resulta no abandono das moradias, onde nesse processo alguns mutuários 

vendem ou alugam os imóveis, resultando em um problema ainda maior.  

A resposta que o estado oferece para a situação de abandono das 

moradias não parte de uma análise social para identificar o que de fato leva os 

mutuários a desistirem do sonho da casa própria, mas sim da culpabilização do 

indivíduo que saiu do local que apresentava uma série de fragilidades que os levam a 

realizar tal escolha. Para estas famílias a resposta é, vocês já foram contemplados e 

saíram de livre e espontânea vontade, e agora não serão contemplados novamente. 

 Ou seja as famílias ao saírem do local são denunciadas a Caixa 

Econômica Federal, pois quebram a cláusula contratual que diz que o imóvel tem que 

servir de moradia para o contratante, isso resulta em um processo de reintegração de 

posse, onde a CEF passa a ser a detentora daquele imóvel e tem o direito de 

comercializá-lo novamente, mas isso não anula o registro no Cadastro Nacional de 

Mutuários, ou seja, estas famílias continuam apresentando a restrição de CAD MUT 

mesmo não possuindo mais o imóvel. 

Como resultado, a população retorna as margens da Política de Habitação, 

mas com um fator que impossibilita a contemplação com outra unidade habitacional, 

visto que ficam restritos a participar de outras seleções, considerando que a política 

de habitação apresenta como critério a construção de moradias destinadas às famílias 
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que nunca possuíram imóvel. 

Ao analisar o MCMV considerando que este foi o programa que mais 

atendeu as famílias de baixa renda, o resultado de sua implementação deveria ser a 

redução do déficit habitacional, e não a crescente demanda por moradia, que salienta   

que não basta somente aumentar o investimento na Política de Habitação, é 

necessário ainda romper com a lógica de lucratividade imobiliária, visto que o 

Programa não gera somente a movimentação mercantil, ela reflete a ideia da moradia 

como uma questão de luxo e não como direito da população. Ou seja, ao direcionar o 

poder de decisão das obras para empresas privadas que visam o lucro,  as questões 

realmente importantes como a reflexão sobre as necessidades das famílias atendidas 

são negligenciadas, o que justifica a entrega de conjuntos habitacionais que são 

direcionados para as famílias de baixa renda, mas que não possuem outra coisa além 

da construção de moradia. 

Desse modo o Programa deve levar em consideração que o atendimento 

com uma unidade habitacional não se limita somente a entrega de uma construção, 

devem ser analisadas as demandas apresentadas pelos futuros moradores, para que 

a contemplação aconteça na perspectiva de superação de vulnerabilidade e direito a 

cidade. 

Toda essa negligência em relação as demandas apresentadas pela 

população que iria habitar o local, gera uma sensação de solidão e não inclusão no 

novo bairro, o que tensiona os mutuários a deixarem o local que não ofereceu 

nenhuma condição para sua permanecia, mediante esta escolha os mutuários são 

penalizados com a restrição da participação em  qualquer outra seleção que seja 

ofertada pela política, os deixando as margens da Política de Habitação. 

Ao saírem dos empreendimentos do MCMV retornam para seu local de 

origem onde encontram a rede de apoio social. Nessa situação muitos voltam a ocupar 

terrenos de forma irregular e à medida que estas ocupações são regularizadas vão 

migrando para outras regiões da cidade. 

A proposta que poderia solucionar o problema, seria o investimento no 

trabalho social de forma mais efetiva sendo iniciado ao mesmo tempo do planejamento 

da construção, para que essas questões pudessem ser trabalhadas com os 

moradores antes mesmo da realização da mudança, de forma que  as necessidades 

básicas, pudessem se tornar demandas coletivas, incluído assim as relações sociais 

como um todo proporcionando que estes mutuários tivessem condições de entender 
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seus direitos e conseguissem se organizar na luta para a manutenção destes, além 

das construções serem planejadas de forma que atendam às necessidades dos 

futuros moradores. Por fim,  o empreendimento seria entregue de forma que a 

construção atendesse as demandas da população, mantendo bairro articulado,  capaz 

de se gerir e lutar por seus direitos, se reconhecendo como uma unidade comunitária, 

facilitador para a construção de identidade de bairro, esta seria uma forte estratégia 

para  que as famílias contempladas consigam permanecer no espaço das unidades 

habitacionais, visto que a questão da territorialidade é uma das vulnerabilidades 

apresentadas neste espaço, não a única delas. 
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