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RESUMO 

 
 

Este trabalho versa sobre a trajetória da habitação de interesse social no município 
de Londrina nos anos de 2009 a 2017, considerando esse um período 
correspondente ao marco legal e a instituição da Política Nacional de Habitação. A 
habitação de interesse social e suas variáveis interagem com uma série de fatores 
sociais, econômicos e ambientais, e é garantida constitucionalmente como direito e 
condição de cidadania. Entretanto, para cumprir as garantias no Brasil, observam-se 
inúmeros desafios a serem superados, sobretudo nos fatores que se impõem como 
obstáculos ao desenvolvimento da sociedade como um todo. Nesse aspecto, não foi 
diferente com o munícipio de Londrina. Nesta pesquisa tratamos do estudo da 
questão habitacional em Londrina, percorrendo a trajetória do processo de 
urbanização nos âmbitos nacional e municipal, a partir da sua problematização. 
Neste contexto, a questão habitacional, portanto, é uma expressão das contradições 
inerentes à relação capital versus trabalho no mundo urbano, no qual a cidade é 
uma expressão da luta de classes. A pesquisa identifica por meio do Plano Local de 
Habitação de Interesse Social (PLHIS), realizado pelo município de Londrina, os 
problemas urbanos do Município, o déficit habitacional e as estratégias para o 
enfrentamento da questão habitacional. Entre as estratégias identificadas no PLHIS 
foram analisados dois eixos, a produção habitacional e a regularização fundiária. A 
partir desses eixos foi possível realizar uma comparação com os dados fornecidos 
pela COHAB-LD na execução das ações definidas pelo PLHIS.  A análise desses 
dados em relação à previsão do PLHIS e a evolução da demanda por moradia do 
Município nos anos supracitados demonstrou que, os investimentos por parte do 
Estado no atendimento de moradia à população de baixa renda tiveram um reflexo 
ínfimo na demanda apresentada, ou seja, as ações do poder público não atingiram o 
objetivo do PLHIS de maneira que, a política de habitação de interesse social 
mostrou-se ineficiente e insuficiente no atendimento de moradia às famílias de baixa 
renda. 
 
 
Palavras-chave: Moradia, Habitação de Interesse Social, Déficit Habitacional e Plano 
Local de Habitação de Interesse Social.
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ABSTRACT 

 
 

This paper deals with the trajectory of housing of social interest in the municipality of 
Londrina from 2009 to 2017, considering a period corresponding to the legal 
framework and the institution of the National Housing Policy. Housing of social 
interest and its variables interact with a series of social, economic and environmental 
factors, and is constitutionally guaranteed as a right and condition of citizenship. 
However, in order to fulfill the guarantees in Brazil, there are many challenges to be 
overcome, especially in the factors that impose themselves as obstacles to the 
development of society as a whole. In this respect, it was no different with the 
commune of Londrina. In this research we deal with the study of the housing issue in 
Londrina, traversing the urbanization process in the national and municipal scopes, 
based on its problematization. In this context, the housing issue, therefore, is an 
expression of the contradictions inherent in the capital versus labor relation in the 
urban world, in which the city is an expression of the class struggle. The research 
identifies, through the Local Plan of Housing of Social Interest (PLHIS), carried out by 
the municipality of Londrina, the urban problems of the Municipality, the housing 
deficit and the strategies to face the housing issue. Among the strategies identified in 
the PLHIS were analyzed two axes, housing production and land regularization. From 
these axes it was possible to make a comparison with the data provided by COHAB-
LD in the execution of the actions defined by PLHIS. The analysis of these data in 
relation to the prediction of the PLHIS and the evolution of the demand for housing of 
the Municipality in the above mentioned years showed that, the investments by the 
State in the service of housing to the low income population had a minor effect on the 
presented demand, that is to say , the actions of the public power did not reach the 
objective of the PLHIS in a way that, the policy of housing of social interest was 
inefficient and insufficient in the service of housing to low income families. 
 
 
Keywords: Housing, Housing of Social Interest, Housing Deficit and Local Plan of 
Housing of Social Interest. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Diante de um quadro social, em que a falta de moradia tem sido uma temática 

latente junto às expressões da questão social1, reunimos esforços para 

identificarmos, para além do déficit habitacional na cidade de Londrina, as 

estratégias que foram pontuadas como enfrentamento da questão e dentro do 

contexto da sociedade capitalista como se deram a sua implementação. 

Com os reflexos de uma política neoliberal, as crises vivenciadas nos âmbitos 

social, econômico e político dos últimos anos, agravaram ainda mais a questão do 

atendimento à moradia, representados no aumento do número de ocupações e na 

crescente demanda por moradia, não só de Londrina, como em todo o Estado 

brasileiro. 

O tema abordado foi resultado das constantes inquietações que se 

desencadearam no decorrer da graduação, dividida em dois momentos. O primeiro 

refere-se aos dois primeiros anos do curso de Serviço Social, quando as ementas 

das disciplinas tinham como cerne, o direito dentro do sistema capitalista, um 

movimento de caráter contraditório. Os contrassensos observados nos estudos 

nesses dois primeiros anos referem-se aos direitos que temos em lei e a efetivação 

destes na sociedade em si, no qual se somam com a questão trabalhada agora no 

campo de estágio. 

A inserção no campo de estágio na Companhia de Habitação de Londrina 

(COHAB-LD) teve início a partir do terceiro ano da graduação em cumprimento da 

grade curricular, e a partir dessa experiência é que foi possível a aproximação com o 

tema da habitação. Nesse campo de atuação, ocorreram às primeiras aproximações 

com a política habitacional, no qual se iniciou um processo de reflexão sobre essa 

temática. O segundo momento foi à participação como aluna de iniciação científica 

no Projeto de Pesquisa2, iniciado alguns meses após o estágio, o que intensificou os 

estudos do tema abordado. 

A partir do campo de estágio (Seção Social da COHAB-LD), os contatos com 

                                                
1 O conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que têm uma raiz 
comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, 
enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte da 
sociedade. (IAMAMOTO, 1999, p.27) 
2 ―Direito à cidade: A interface da Política Urbana com a Habitação de Interesse Social na região 
metropolitana de Londrina e seus instrumentos de controle social”. 
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as famílias que demandam na política de habitação, e a apresentação das suas 

expectativas e frustações em relação à materialidade da Política, contribuíram para o 

aprofundamento das indagações, sobre como tem sido a implementação da 

legislação vigente e de que maneira essa legislação altera o quadro atual das 

demandas por moradia. 

Um panorama parcial dessa demanda no município de Londrina foi divulgado 

no início do ano de 2018 pela COHAB-LD. No ano de 2017 foi possível identificar, 

através de um levantamento de campo realizado pela equipe da Companhia de 

Habitação de Londrina, o número de ocupações e de famílias que se encontram em 

ocupações irregulares. Perfazendo um total de 3.860 famílias que ocupam áreas 

irregulares na cidade de Londrina e mais de 50 ocupações irregulares espalhadas 

pelo Município e região. Sendo distribuídas em áreas de reassentamento, áreas em 

estudo para regularização fundiária e entre os cinco distritos de Londrina. 

As atividades realizadas na Seção Social da COHAB-LD, junto as assistentes 

sociais e outros profissionais envolvidos na questão, em sua maioria nos permitem 

ouvir a voz da população, devido à proximidade que se estabelece com as famílias 

no âmbito do exercício profissional. Fato esse, que nos levou muitas vezes a refletir 

sobre a fala dos usuários e associá-lo-ás aos apontamentos da lei sobre a questão 

da moradia. 

O suporte no atendimento às famílias (seja ele presencial ou por telefone) na 

política de habitação é uma das atividades executadas pelo estagiário de Serviço 

Social. Dentre esses atendimentos, destacamos dois atendimentos telefônicos3 

realizados no início do estágio que nos chamaram a atenção, para o que se refere à 

efetividade da política de habitação de interesse social. O primeiro referia-se à 

ligação de uma pessoa idosa que, ao indagar sobre a demora no atendimento à 

moradia, relatou esperar pelo atendimento há muitos anos na fila da COHAB. O 

segundo atendimento, destacou-se pela compreensão que a família tinha acerca do 

processo seletivo na política de habitação. A mesma relatou ter sido informada de 

que era a assistente social quem definia as famílias, no qual seriam beneficiadas 

com as unidades habitacionais, ou seja, no entendimento dessa família a 

responsabilidade na concretização do direito à moradia competia ao profissional de 

                                                
3 Atendimentos realizados na Companhia de Habitação de Londrina (COHAB-LD) no ano de 2017 
registrados no diário de campo. 
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Serviço Social. De fato, as aproximações com o público da política de habitação, nos 

trouxeram alguns elementos para a discussão do direito à moradia e a materialidade 

desse direito. A expectativa pelo atendimento à moradia fica evidente na fala dessas 

e de outras inúmeras famílias que passam pela COHAB-LD, por outro lado, é 

possível perceber que para as famílias demandantes, o benefício à moradia foge 

completamente da perspectiva do direito. 

Sendo assim, por intermédio do campo de estágio dirigimos o nosso olhar 

para a área da habitação, e através dos estudos no grupo de pesquisa, podemos 

situar a questão habitacional como um problema histórico e de grande relevância no 

cerne da sociedade, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH), que já no ano de 1948, estabelecia que, o direito à habitação constituía-se 

como um direito fundamental: 

Art. 25, parágrafo 1º. Todo ser humano tem direito a um padrão de 
vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, 
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 
perda dos meios de subsistência fora de seu controle. (DUDH, 1948) 
 

O direito à habitação foi sendo discutido e incorporado em vários tratados 

internacionais, porém só no ano de 2000 é que o Brasil adequa o direito à moradia a 

Constituição Federal, através da Emenda Constitucional nº 26/2000, reafirmando 

que: 

Art. 6. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. (BRASIL, 1988) 

.  

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, as três últimas 

décadas marcaram o cenário brasileiro com o desenvolvimento de um arcabouço de 

legislações referente às questões urbanas e em especial a habitação, com destaque 

para a criação do Estatuto das Cidades em 2001, o Ministério das Cidades em 2003 

e a Política Nacional de Habitação em 2004 e seus instrumentos, entre eles: a 

Habitação de Interesse Social. 

Na elaboração da Política Nacional de Habitação (PNH) teve-se como objetivo 

principal atender com moradia digna as famílias brasileiras, especialmente aquelas 

de baixa renda. Na PNH, um dos principais instrumentos é o Sistema Nacional de 

Habitação (SNH), a partir de dois subsistemas: Habitação de Interesse Social e 
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Habitação de Mercado, ―que objetivam segregar as fontes de recursos para viabilizar 

o acesso à moradia digna, às diferentes demandas e perfil do déficit‖ (PNH, 2004, 

53).  

Nesse sentido a habitação de interesse social (HIS) destina-se as famílias de 

menor poder aquisitivo que não conseguem acesso à moradia pela via do mercado e 

para isso conta com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), 

esse por sua vez, visa à articulação entre as três esferas de governo, bem como a 

destinação de recursos para o Fundo Nacional de Interesse Social (FNIS) e demais 

fundos habitacionais em outros níveis de governo, de maneira a atuar no 

enfrentamento do déficit habitacional. Para acessar esses recursos os municípios 

tiveram exigências a cumprir, como a criação de um fundo, a instituição de um 

conselho e a elaboração de um plano municipal de interesse social. 

O município de Londrina em 2009, após aderir ao SNHIS, criou o fundo, 

instituiu o conselho e iniciou a elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse 

Social - PLHIS que contou com o diagnóstico do Município e as estratégias para o 

enfrentamento do déficit habitacional4. 

O déficit habitacional do Estado brasileiro segundo a atualização realizada 

pela Fundação João Pinheiro5 - FJP, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD mostra 

que, em 2015 o Brasil enfrentava um déficit de 6.355.743 domicílios, distribuídos nas 

áreas urbana e rural, sendo que 5.572.700 corresponde à área urbana e 783.043 a 

área rural. Somente para o estado do Paraná a carência de habitação ficou em torno 

de 290.008 domicílios.  

Em relação ao município de Londrina, os dados oficiais do déficit habitacional 

são apresentados pelo último Censo do IBGE realizado em 2010, que serviu como 

ponto de referência para a elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse 

Social, o PLHIS de Londrina. Com esses dados o PHLIS realizou uma projeção até 

2025 e a estimativa para o déficit do Município em 2018 apontava para a carência de 

18.521domicílios, considerando as áreas urbana e rural. Conforme a COHAB-LD, a 
                                                
4 Segundo o IPEA: O déficit habitacional reflete quatro caracterizações: habitações precárias, 
coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo em domicílios locados 
IPEA: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Instituição pública vinculada à Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais. Órgão oficial que presta serviços técnicos aos 
governos estadual e federal, prefeituras e câmaras municipais. Atua nas áreas de graduação, 
especialização e mestrado em Administração Pública, avaliação de políticas públicas e na produção 
de indicadores estatísticos, econômico-financeiros, demográficos e sociais. 
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instituição apresenta atualmente uma demanda por moradia que tem ultrapassado 

os 50 mil inscritos. 

A inferência desses dados quantitativos, nos leva a reunir esforços para 

identificar nesse importante documento quais são as questões apresentadas no 

diagnóstico referente ao déficit habitacional e quais as medidas que foram definidas 

pelo PLHIS em relação à Habitação de Interesse Social? 

Portanto a pesquisa teve como objetivo geral, Identificar a trajetória da 

Habitação de Interesse Social no município de Londrina a partir do Plano Local de 

Habitação de Interesse Social – PLHIS, apontando as demandas e as estratégias 

para o seu enfrentamento. E como objetivos específicos: a) Descrever a Política de 

Habitação de Interesse Social implementada no Município a partir de seu marco 

regulatório; b) Elencar as questões habitacionais, suas propostas e estratégias 

contidas no PLHIS para o seu enfrentamento e; c) Analisar os programas 

habitacionais de interesse social implementado e seus reflexos na demanda 

habitacional. 

Para realização desse estudo investigativo optou-se pela pesquisa do tipo 

qualitativo de cunho exploratório fundamentada no método dialético crítico que 

permite ―Descobrir as determinações recíprocas entre essa totalidade e suas partes, 

- que - constitui a essência do método dialético do conhecimento elaborado por 

Marx‖ aponta CORAZZA.5 

Como procedimentos metodológicos para coleta de dados, utilizamos a 

revisão de literatura seguida de pesquisa documental. A revisão de literatura se deu 

através de livros, dissertações, teses e artigos que tratam da temática. 

Para pesquisa documental como fonte primária utilizamos o PLHIS - Plano 

Local de Habitação de Interesse Social; documentos e relatórios da COHAB-LD, e 

em fontes secundárias utilizamos dados da Fundação João Pinheiro, IBGE e 

Ministério das Cidades. 

Os critérios de escolha do período de 2009 a 2017 se deu pelo fato de que no 

ano de 2009 o Município aderia ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social – SNHIS e iniciava a discussão referente à elaboração do Plano Local de 

Habitação de Interesse Social - PLHIS que teve a sua aprovação em 2011. 

Considerando que no PLHIS foi apontado o diagnóstico das demandas habitacionais 

                                                
5
  CORAZZA, Gentil. Ciência e método na história do pensamento econômico. Revista de Economia, 

v. 35, n. 2 (ano 33), p. 107-135, maio/ago. 2009. 
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do Município e consequentemente definidas as estratégias para o seu 

enfrentamento, buscamos retratar essa realidade. 

Nessa pesquisa utilizamos a análise de conteúdo para as aproximações e 

definimos como categorias: a produção de novas moradias para suprir o déficit 

habitacional quantitativo e a regularização urbanística e jurídica de assentamentos 

precários e ocupações irregulares. 

O trabalho está organizado em três capítulos, sendo que o primeiro retrata 

como se deu o processo de urbanização e os elementos constituintes desse 

processo: a industrialização e o protagonismo do Estado; o êxodo rural; as 

imigrações; o sistema fordista de produção, o processo de globalização e suas 

implicações na questão da moradia. Nesse primeiro momento da pesquisa, 

buscamos discorrer, de forma incipiente, sobre as categorias fundantes da questão 

habitacional pautado sobre alguns dos acontecimentos históricos que tiveram 

reflexos ideológicos e políticos na questão da moradia, no Brasil e no mundo. Por 

último, apresentamos a relevância dos tratados internacionais, que foram elementos 

fomentadores para a legislação que temos hoje, e ainda buscamos relatar as 

mudanças históricas, econômicas e legislativas que desencadearam o processo de 

redemocratização no País. 

No segundo capítulo podemos constatar os avanços no âmbito legislativo em 

relação à habitação e entender que esses avanços são reflexos de discussões que 

já vinham ocorrendo no mundo sobre a importância da moradia. Na pesquisa 

apresentamos as várias formas de intervenção do Estado brasileiro na tentativa de 

resolver o problema da habitação, principalmente para as famílias de baixa renda e a 

estruturação da legislação concernente à habitação e principalmente a habitação de 

interesse social. O capítulo ainda discorre sobre os instrumentos da habitação de 

interesse social, com ênfase no Plano Local de Habitação de Interesse Social – 

PLHIS. 

O terceiro capítulo vem delinear a trajetória da habitação no município de 

Londrina executada pela COHAB, e a adesão ao novo Sistema Nacional de 

Habitação, bem como as exigências para esse acordo de adesão: constituição do 

fundo, instituição do conselho e a elaboração do plano municipal, (o PLHIS de 

Londrina). Por meio do Plano local de Habitação de Interesse Social realizado pelo 

município de Londrina foram levantados os problemas urbanos, o déficit habitacional 

e as estratégias para o enfrentamento da questão habitacional. Dentre essas 
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estratégias elencamos dois eixos de análise, a produção habitacional e a 

regularização fundiária. A partir desses eixos foi possível realizar uma comparação 

com os dados fornecidos pela COHAB-LD na execução das ações definidas pelo 

PLHIS.   

E por fim estão descritas as considerações finais que por meio das análises 

comparativas nos permitiram apontar que a trajetória da habitação de interesse 

social, entre os anos supracitados, no município de Londrina teve um alcance ínfimo 

em relação aos objetivos definidos no PLHIS e consequentemente ineficiente no 

atendimento às demandas por moradia da população de baixa renda. 
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1. O DIREITO Á MORADIA NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

  
O direito à moradia constitui-se como um dos elementos essenciais à 

existência humana e sobre essa perspectiva relacionaremos a materialidade desse 

direito na trajetória de consolidação do sistema capitalista. Este capítulo discorrerá 

sobre a moradia no cerne da questão social urbana e para isso, apresentamos o 

processo de urbanização das cidades que traz as desigualdades sociais presentes, 

para tanto destacamos a cidade segundo CARLOS (2007, pg.11) 

[...] enquanto construção humana é um produto histórico-social e 
nesta dimensão aparece como trabalho materializado, acumulado ao 
longo do processo histórico de uma série de gerações. Expressão e 
ida humana, obra e produto, processo histórico cumulativo, a cidade 
contém e revela ações passadas, ao mesmo tempo em que o futuro, 
que se constrói nas tramas do presente – o que nos coloca diante da 
impossibilidade de pensar a cidade separada da sociedade e do 
momento histórico analisado. 

 

Para a autora, nos defrontamos com a necessidade de desvendar os 

conteúdos do processo de urbanização, a partir das contradições que estão postas 

no mundo moderno e que se revelam, com toda a sua força, na metrópole. Assunto 

esse que inicia a discussão, sendo esse o processo de urbanização. 

 
1.1 O Processo de Urbanização 
 

Segundo LEFEBVRE (2001) para entender a questão social urbana e toda a 

sua problemática é necessário recorrer ao processo de industrialização que se deu 

inicialmente nas cidades europeias a partir do capitalismo concorrencial (século 

XIX), ―a industrialização fornece o ponto de partida da reflexão sobre a nossa 

época‖. (2001, p.11). O autor analisa que o processo de industrialização das cidades 

tem seu apogeu na figura dos capitalistas urbanos. 

[...] as terras escapam aos feudais e passam para as mãos dos 
capitalistas urbanos. [...] segue uma sociedade no seu conjunto, 
compreendendo a cidade, o campo e as instituições que 
regulamentam suas relações, tende a se constituir em rede de 
cidades, com certa divisão do trabalho (tecnicamente, socialmente e 
politicamente) feita entre essas cidades ligadas por estradas, por vias 
fluviais e marítimas, por relações comerciais e bancárias. Lefebvre 
(2001, p.12) 
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De acordo com o autor, quando se inicia o capitalismo concorrencial com uma 

burguesia especificamente industrial, ―a cidade já tem uma poderosa realidade‖. 

A partir do produto crescente da agricultura, em detrimento dos 
feudos as cidades começam a acumular riquezas: objetos, tesouros 
e capitais virtuais, já existem nestes centros urbanos uma grande 
riqueza monetária, obtida pela usura e pelo comércio. Lefebvre 
(2001, p.14) 

 
Ainda, segundo o autor: 
 

As forças produtivas da indústria que tende a se concentrar nas 
cidades agem poderosamente sobre os campos. É uma verdadeira 
revolução que a indústria provoca na agricultura e nas relações 
sociais dos agentes da produção agrícola: crescimento da superfície 
cultivada, mas diminuição da população rural, despovoamento dos 
campos. (LEFEBVRE, 2001, p.14) 

 

Portanto, essa revolução da indústria proporcionou o processo de migração 

da população do campo para as cidades juntamente com os elementos que 

incidiram diretamente nas várias dinâmicas sócio espacial, tais como a urbanização, 

a industrialização, a concentração fundiária e a mecanização do campo. 

Para compreendermos a urbanização brasileira se faz importante que, 

relembremos alguns marcos históricos relacionados ao crescimento urbano de 

nossas cidades. 

Para SANTOS (1993) as raízes da urbanização brasileira são encontradas na 

sua história colonial e os primeiros centros urbanos surgiram no século XVI, ao  

longo do litoral nordestino em razão da produção do açúcar. Nos séculos XVII e 

XVIII, a descoberta de ouro fez surgir vários núcleos urbanos no interior do território 

e no século XIX a produção de café foi importante no processo de industrialização. 

Para o autor o Brasil deixou o século XIX com aproximadamente 10% da sua 

população residindo em cidades. 

A história do Brasil tem início com a colonização de Portugal e com o objetivo 

de sustentar a realeza europeia. O País que tinha uma característica estritamente 

agrícola, até então dependia exclusivamente da produção inglesa, mais tarde, na 

segunda metade do século XIX, começa a vivenciar um processo de transformação 

com o fim da escravatura (1888), a Proclamação da República (1889) e em especial 

com a industrialização. 

Para ROLNIK (2015) o processo de industrialização no Brasil, ocorreu no país 

de forma tardia, e somente com os investimentos por parte dos governos e que esse 

http://www.mundoeducacao.com/geografia/urbanizacao-brasileira.htm
http://www.mundoeducacao.com/geografia/a-industrializacao-brasileira.htm
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processo pôde avançar. Com o objetivo global de fazer do Brasil um país industrial, 

um conjunto de medidas começam a ser implementadas, entre elas: a mecanização 

do trabalho no campo e a instalação das indústrias nas cidades, os reflexos dessas 

medidas são o deslocamento da população rural para a área urbana, em busca de 

novas oportunidades de trabalho, desencadeando um novo processo no território 

brasileiro, denominado como processo de urbanização.  

Esse processo gerou uma grande mudança nos aspectos territorial, social e 

ambiental. Nesse sentido, destacamos os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo 

que contam até hoje com uma grande densidade populacional, consequência da 

migração populacional e dos investimentos econômicos estatais desenvolvidos 

majoritariamente nas grandes metrópoles da época, para atender o progresso 

industrial. O deslocamento intenso da população rural para as áreas urbanas 

combinadas com a falta de infraestrutura das cidades e de ações que visassem 

responder a carência por moradia resultou em uma mudança significativa tanto nas 

demandas apresentadas ao Estado, quanto no estilo de vida da sociedade. 

MARICATO (2001, p.17) diz que a partir do final do século XIX e início do 

século XX, muito lentamente, as cidades brasileiras conheceram algumas reformas 

urbanas. Essa iniciativa impulsionara o crescimento da população urbana e lançara 

as bases de um urbanismo moderno, como: 

 

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. 

 
 

No período de 1930, algumas das ações do Estado se davam no intuito de 

substituir o número de importações e atender as demandas locais, bem como os 

investimentos em obras de infraestrutura, que tinham como finalidade o 

desenvolvimento industrial, que além de contribuir com o processo de urbanização, 

ainda oportunizou a inserção da burguesia industrial no âmbito político. A nova 

classe burguesa adentrava ao contexto político, contudo permaneciam os velhos 

interesses das oligarquias. Em 1940, percebe-se segundo SANTOS (1993, p.9), 
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―uma verdadeira inversão da população rural em urbana‖, nessa década a 

população urbana representava o número de 10.891.000 pessoas. E isso se 

intensificou, a partir de vários fatores: com o ingresso de estrangeiros no Brasil, que 

se destinavam aos vários estados do País; com a adesão de um novo modelo de 

produção, adotado na década seguinte; com a queda nos números de mortalidade 

(como resultado dos investimentos realizados nas condições sanitárias da população 

e nos aspectos da urbanização brasileira, assevera o autor) e a alta taxa de 

natalidade.  

O sistema fordista de produção adotado na década de 1950, com ênfase na 

indústria automobilística tinha a proposta de um sistema racional. Esse modelo de 

produção pressupunha a produção em massa, bem como, o consumo em massa 

que trouxeram mudanças importantes e significativas em toda a sociedade. 

Conforme apresenta MARICATO (2001): 

 

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, 2001, p. 19). 

  

 

As mudanças também são percebidas nos crescentes números em relação à 

população residente nas cidades. O censo de 1950 mostra que a população urbana 

compreendia 18.783.000 pessoas morando nas cidades6. Esse aumento da 

população nas regiões urbanas é reflexo, também, do novo modelo de atividades do 

sistema fordista de produção.  Nesse novo modelo, o processo laboral dispensava o 

conhecimento completo do trabalhador sobre o processo de produção, ou seja, era 

imposta aos trabalhadores a execução de atividades fragmentadas dentro do 

processo de produção, fato que possibilitou a inserção de vários trabalhadores com 

pouca ou nenhuma qualificação. 

                                                
6 Fontes: Cadernos Mcidades/Des. Urbano Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 1, Brasília, 
Novembro de 2004; Ruben George Oliven, Urbanização e mudança social no Brasil, Vozes, 
Petrópolis, 1980, p. 69, tabela 1; IBGE, Censos de 1940-2000/ estimativa maio/2006. 
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Dessa forma, essa década (1950) ao passo que é marcada pela continuidade 

do crescimento populacional urbano condicionado ao aumento das oportunidades de 

empregos, apresenta ainda outro elemento relevante, que incide diretamente no 

processo de urbanização, a falta de responsabilização do capital sobre a questão da 

moradia. A moradia é um dos componentes essenciais à reprodução da força de 

trabalho, no entanto quando há omissão por parte do capital para custeá-lo ou 

mesmo do Estado na viabilização do acesso à moradia, inúmeras famílias passam 

não só a fazer parte do déficit habitacional, como em algumas situações a adequar-

se a condições desumanas. Assim, o processo de urbanização sofreu sérios 

agravantes com os baixos salários ofertados pelas indústrias á classe trabalhadora, 

que por não darem conta de subsidiar o custo da habitação condicionou ás famílias, 

que não dispunham de recursos para arcar com a despesa de moradia, a buscar 

alternativas, a exemplo dos assentamentos precários. 
Segundo SANTOS (1993, p.36) já na década de 1960, o Brasil investiu 

fortemente na urbanização com obras de infraestrutura com a política de 

industrialização. Entre elas, destaca-se a construção de ferrovias que permitiram a 

integração dos territórios, tudo isso, graças à generalização dos meios técnicos e 

científicos disponíveis, no afã de expandir o mercado interno que consumia cada vez 

mais, como também para atender a demanda do mercado externo. O autor destaca 

que, nessa década, com o golpe de 1964, o movimento militar criou as condições de 

uma rápida integração do país à economia internacional que influenciou no processo 

de urbanização. 

O processo de globalização foi outro fenômeno que ganhou espaço e que 

alterou radicalmente o ordenamento das cidades. Este movimento teve início a partir 

da década de 1970 com o declínio econômico do pós-guerra e ganhando força por 

meio da injeção monetária realizada nos países emergentes. Sendo o elemento 

propulsor da recessão econômica vivida nas décadas seguintes. GALVÃO (2007) 

analisa os impactos advindos da globalização ao longo desse período. 

 

Nesse período, cuja série se inicia em 1970 e vai até 2004, o mundo 
foi acometido por grandes crises econômicas — algumas com 
impactos globais, como a brusca elevação dos preços do petróleo e 
das taxas de juros nos mercados financeiros internacionais — e por 
diversas outras com efeitos mais localizados, mas que também 
influenciaram negativamente o desempenho de vastas regiões do 
mundo, afetando a dinâmica regional de crescimento, através do que 
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se poderia denominar "efeito dominó". [...] as denominações de "Era 
da Catástrofe" (que durou de 1914 a 1945) e "Era Dourada" (com 
duração entre os anos do pós-guerra e o início da década de 1970), 
conforme a periodização histórica do clássico estudo de Eric 
Hobsbawn (GALVÃO 2007, p.64) 

 

Ainda segundo o autor, as décadas que se seguiram de 1970 aos dias atuais 

caracterizariam uma nova era de "decomposição, incertezas e crise‖. 

 

[...] e talvez a outra quase ― Era da Catástrofe, como também 
sugerido pelo autor citado, em virtude de alguns importantes e 
dramáticos acontecimentos: as inúmeras guerras civis em diversos 
países africanos, levando à morte, à invalidez e ao empobrecimento 
de dezenas de milhões de pessoas; a longa crise econômica, 
iniciada na entrada dos anos 1970, responsável por cerca de duas 
décadas perdidas de crescimento em grande parte do mundo em 
desenvolvimento. IDEM 

  
Considerando que o Brasil, é um país periférico e de economia em 

desenvolvimento, o tripé composto pela globalização, políticas neoliberais e o 

acelerado e desordenado processo de urbanização das cidades, traz consigo 

respostas negativas. Sendo um país de contradições onde o crescimento econômico 

caminha junto com a pobreza constante, as autoras CARLOTO e CORDEIRO7 

asseguram que: 

O acelerado processo de urbanização do Brasil, nas últimas décadas 
acarretou um quadro de deficiência, no que diz respeito ao 
desenvolvimento urbano, com déficit elevado em habitação, 
saneamento, infraestrutura e com acesso precário aos equipamentos 
públicos e sociais, afetando principalmente a população mais 
desprovida de condições econômicas. (CARLOTO E CORDEIRO, 
2009, p.43) 
 
 
 

Ainda, sobre a urbanização própria do Capitalismo periférico, MARICATO 

(2011)8 comenta sobre a desigualdade social e também acerca da predação 

ambiental. 

                                                
7 CORDEIRO, Sandra Maria Almeida; CARLOTO, Cássia Maria. A Luta por uma Moradia. In: 
Serviço Social e Políticas Públicas: Processo de Trabalho e Direitos Sociais, GUEDES, Olegna de 
Souza (Org.) Londrina: EDUEL, 2009, p. 42-81 
 
8 MARICATO, Ermínia. A Cidade Sustentável. 9º Congresso Nacional De Sindicatos De  
Engenheiros – CONSENGE. Julho 2011. Disponível em: 
<http://coptec.org.br/biblioteca/Agroecologia/Artigos/A%20cidade%20sustent%E1vel%20- 
%20Erminia%20Maricato.pdf 

http://coptec.org.br/biblioteca/Agroecologia/Artigos/A%20cidade%20sustent%E1vel%20-%20Erminia%20Maricato.pdf
http://coptec.org.br/biblioteca/Agroecologia/Artigos/A%20cidade%20sustent%E1vel%20-%20Erminia%20Maricato.pdf


 

29 
 

 

 

De 1940 a 2010 a proporção da população brasileira vivendo nas 
cidades passou de 31% a 84%, com atuais cerca de 160 milhões de 
residentes urbanos. Pode-se dizer que foi um dos processos mais 
intensos de urbanização ocorridos no mundo durante o século XX. 
Esse deslocamento gigantesco de população está relacionado à 
histórica concentração da terra rural e ao fracasso da proposta de 
Reforma Agrária, uma das propostas de Reforma de Base 
sustentada pelos movimentos sociais e sindicais no período que 
antecedeu o Regime Militar. (MARICATO, 2011, p.13) 

  

A união da globalização com as políticas neoliberais contribui com impactos 

calamitosos nas cidades, como o desenfreado crescimento populacional urbano9. Os 

dados do Centro Regional de Informação das Nações Unidas – UNRIC (2015) 

revelam que a População Urbana Mundial tem crescido rapidamente passando de 

746 milhões ano de 1950 para 3,9 mil milhões em 2014 e faz projeções: 

 

Espera-se que em 2045 a população urbana mundial ultrapasse os 
seis mil milhões. Muito do esperado crescimento urbano terá lugar 
nos países das regiões em desenvolvimento. Consequentemente, 
esses países enfrentarão inúmeros desafios em atender às 
necessidades do crescimento da população urbana, inclusive para a 
habitação, para as infraestruturas, transportes, energia e emprego, 
assim como para os serviços básicos como a educação e os serviços 
de saúde. 

 

O processo intenso de urbanização aliado a um sistema que se sustenta na 

desigualdade das classes sociais, desencadeou no cerne da sociedade inúmeros 

problemas, dentre eles a violência, o desemprego, as doenças, a insegurança, os 

ambientes insalubres, a precariedade das condições de vida da população e a falta 

de moradia. Diante do processo de industrialização e urbanização brasileira, 

ressaltamos a questão habitacional como corolário da urbanização desordenada e 

do sistema desigual vigente, fazendo-se necessário a problematização e 

aprofundamento sobre a questão habitacional e quais os elementos fundantes que 

envolvem a problemática dentro de uma perspectiva crítica para a devida 

compreensão daquilo que denominamos como: a questão habitacional, ponto que 

será abordado a seguir. 

 

                                                
9
 DADOS. Portal Brasileiro de. PAC: Programa de Aceleração do Crescimento. Disponível em: 

http://dados.gov.br/dataset/obras-do-pac-programa-de-aceleracao-do-crescimento/. 

http://dados.gov.br/dataset/obras-do-pac-programa-de-aceleracao-do-crescimento/
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 1.2 A Questão da Habitação 
 

O problema habitacional é um tema recorrente na história, e a partir das crises 

cíclicas oriundas do sistema capitalista, a sociedade presencia um maior 

agravamento dessa questão, constatação essa, que nos permite de forma incipiente, 

relacionar a questão habitacional à questão econômica. Sobre esse prisma, 

pretendemos analisar a questão da habitação, contextualizando os fatores e 

episódios ocorridos na história que contribuíram para o processo daquilo que 

denominamos como questão habitacional. 

Problematizaremos o tema a partir de uma perspectiva crítica, buscando 

identificar os elementos fundantes da questão habitacional, bem como, desvelar as 

estratégias escamoteadoras de perpetuação da questão dentro do sistema 

capitalista. O inchaço populacional das cidades, retratado anteriormente como 

reflexo dos processos de industrialização e de urbanização, iniciou a nossa 

discussão destacando como uma das grandes carências urbanas a questão da 

moradia. 

Para ENGELS (2015) ―a escassez de moradia é o sintoma agudo da 

Revolução Industrial‖, nesse sentido o processo de industrialização foi o principal 

fator que propiciou um grande êxodo rural nos séculos XVIII e XIX, o deslocamento 

da população interiorana para os grandes centros urbanos sem um aparato 

econômico, técnico e político propiciaram um grande número de famílias que 

demandavam por moradia. Nos referidos séculos, a entrada da mecanização no 

campo trouxe um grande aumento na produtividade agrícola, alterando 

significativamente as relações no mundo do trabalho. 

O impacto significativo da incorporação das máquinas nos processos 

agrícolas teve um aspecto negativo enquanto condicionante para a exclusão da 

mão-de-obra no campo, todavia, com a instalação de inúmeras indústrias nos 

centros urbanos e as ofertas de trabalho nas indústrias, foi fator imperativo para as 

migrações da população do campo às cidades, que buscavam por oportunidades de 

trabalho.  

Coerentemente com o aumento do número de habitantes nas cidades e com 

um espaço que se tornava cada vez mais urbanizado, aumentava 

consideravelmente as demandas da classe trabalhadora: alimentação; vestuário; 

mobilidade; educação; moradia, saneamento básico, entre tantas outras, que diante 
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dos baixos salários pagos pelas indústrias não dispunham de condições para supri-

las. As desobrigações do capital industrial na reprodução da força de trabalho, com 

destaque para a moradia, levam a população trabalhadora a responsabilizar-se 

sobre a necessidade de moradia. 

ENGELS (2015) ao afirmar que a falta de moradia é um dos reflexos 

fidedignos do processo de industrialização expressa esse processo, como um dos 

elementos fundantes na ―questão da habitação‖. O desenvolvimento industrial traz 

no seu bojo tanto a evidência do deslocamento populacional (do campo à cidade) 

quanto à relação capital versus trabalho.  A utilização da força de trabalho na ordem 

capitalista, ou seja, em torno da acumulação do capital, é a base para a 

concretização dessa ordem, nesse sentido, para que os antagonismos das classes 

sejam perpetuados e a classe dominante tenha seu status inalterável, ela utiliza de 

diversas estratégias de espoliação que assegurem o status quo.  

 Nesse processo uma das estratégias de espoliação do capital é a omissão do 

capital em arcar com o custeio da moradia. Quando a moradia não é contada no 

valor que é pago ao trabalhador e o Estado não se responsabiliza para prover a 

moradia, compete ao trabalhador a responsabilidade pela provisão de tal 

necessidade, que quando não é possível a aquisição de um imóvel pelas vias 

formais, encontra nas vias informais a alternativa de escape. 

Na tentativa de compreender como ocorre esse processo ideologicamente, 

nos reportamos ao século XVIII e ao movimento burguês conhecido como a 

Revolução Francesa, um movimento que lutava contra a prevalência da monarquia 

francesa da época. Segundo as autoras NALESSO e RIZOTTI (2013) a bandeira de 

luta do movimento estava baseada nos ideias de igualdade, fraternidade e liberdade. 

Dentre os ideais levantados na Revolução Francesa, discorreremos sobre o ideário 

de igualdade, que para as autoras constituiu-se pautado na desigualdade das 

classes. 

Assim nasce a postulação da igualdade entre homens, legalmente 
sustentada nas diferenciações da forma de usufruir e viver essa 
igualdade. Homens livres e iguais para dispor e comprar toda e 
qualquer mercadoria, mas diferentes na possibilidade de usufruir 
deste direito. (NALESSO e RIZOTTI, 2013, p. 3) 

 
A invenção de igualdade no sistema capitalista teve como finalidade o 

estabelecimento de contratos legais para a compra e venda da força de trabalho. 

Conforme as autoras supracitadas a condição de homens iguais e livres é postulada 
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como uma ferramenta na sociedade capitalista a fim de estabelecer e legitimar as 

relações mercantis, tanto para a disposição da venda da força de trabalho, quanto 

para a compra de mercadorias. 

A igualdade propagada na Revolução Francesa fez com que os homens 

alcançassem, no âmbito político, o status de cidadão sem que houvesse nenhuma 

alteração no campo econômico, aponta as autoras NALESSO e RIZOTTI (2013). 

Diante disso, podemos considerar que a propagação da igualdade dentro do sistema 

capitalista trouxe consigo inúmeros aspectos negativos para a sociedade, pois, para 

além de corroborar com a mistificação da realidade, referente à falta de igualdade 

econômica, durante os vários anos a assimilação do conteúdo da igualdade - 

observa-se como uma das estratégias cristalizadas do capital – buscava retirar o 

sentido coletivo do problema da falta de moradia; impetrar a responsabilização 

pessoal sobre o problema do acesso à moradia e consequentemente desmobilizar 

as ações de inconformidade concernente ao problema da habitação. 

De acordo com ROLNIK (2015), as mobilizações de diversos grupos 

inconformados com a situação do País contribuíram para que os grandes problemas 

da sociedade fossem absorvidos pelo Estado na forma de direitos em lei: 

 
Na década de 1980, quando o modelo desenvolvimentista autoritário 
dos anos 1960 e 1970 já davam claros sinais de esgotamento, a 
congregação de um arranjo de forças sociais de oposição levou a um 
processo de democratização que culminou com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988. Sob pressão de movimentos sociais 
urbanos que surgiram principalmente nas grandes cidades, o novo 
texto constitucional afirmou uma série de direitos sociais e foi 
amplamente reconhecido como um importante avanço jurídico em 
direção à inclusão social e á diminuição de desigualdades históricas. 
(ROLNIK, 2015, p.268). 

 

Não obstante a igualdade idealizada, a real condição econômica vivenciada 

por grande parte da população brasileira foi um dos elementos fomentadores para a 

mobilização e pressão exercida pelos movimentos sociais, na conquista histórica 

pelos direitos sociais. No entanto, a conquista desses direitos estabelecidos em lei 

se defronta com as metamorfoses do sistema em busca de atingir o objetivo da 

acumulação capitalista. Para entendermos esse processo de mutação nos dirigimos 

às reflexões feitas por Marx no século XIX sobre a lei sobre o furto da madeira.   

 A afirmação que MARX (2017) faz ao referir que a população desprovida de 

recursos é duplamente atingida no processo de acumulação capitalista teve como 
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pano de fundo o século seguinte após a Revolução Francesa, em 1842. Diante dos 

fatos ocorridos na Alemanha sobre os furtos da madeira seca e da lei que tratava 

sobre esse assunto, o filósofo alemão não só reuniu esforços para defender o direito 

dos pobres, como e, sobretudo, para desvelar as ações por parte do Estado, 

cooptado pelo capital, que tem como máxima perenizar as diferenças de classes, 

conforme citação abaixo: 

 

O ladrão de madeira subtraiu madeira do proprietário florestal, mas o 
proprietário florestal usou o ladrão de madeira para subtrair o próprio 
Estado (MARX, 2017, p. 115) 
 
 

Conforme a afirmação de MARX (2017) a coleta de madeira seca, exercida 

como uma atividade costumeira dos camponeses alemães em prol da sua 

subsistência era vista pelos proprietários das terras - no qual eram coletadas as 

madeiras - como sendo uma atitude criminosa. E ao acionarem o Estado para 

defenderem as suas terras se depararam com a possibilidade de que, por intermédio 

da contratação do Estado como defensor da propriedade privada, pudesse dar 

continuidade à espoliação da classe pobre.  

Nesse sentido, é relevante abordarmos a definição de ENGELS acerca do 

Estado: 

[...] o Estado nada mais é do que a totalidade do poder organizado 
das classes possuidoras, dos proprietários de terras e dos 
capitalistas em confronto com as classes espoliadas, os agricultores 
e os trabalhadores. (ENGELS, 2015, p.17) 

 
 

 MARX (2017) em seu livro discorre que no decurso histórico, o 

estabelecimento da propriedade privada, evidenciou-se, em nada mais que, na 

―benção do Estado‖ em favor daqueles que primeiramente se apossavam da terra 

enquanto ainda a ninguém pertencia, um processo que naturalmente excluía a 

oportunidade de que outros pudessem estar na mesma condição de proprietários. 

O autor conclui que os pobres tiveram o seu direito de propriedade privada 

furtada e novamente sofriam, quando penalizados pela coleta da madeira seca – 

madeira esta que até então não tinha nenhuma serventia para os proprietários 

florestais -. Dessa maneira, a lei que penalizava esse tipo de atividade, passa a ser 

objeto de uma nova modalidade de espoliação em relação à classe trabalhadora, 

não somente com o amparo do Estado, mas com a própria atuação do Estado, 
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desde as normativas legais à vigilância e o monitoramento dos guardas florestais.10 

Os proprietários, cientes da sua condição de proprietário, por intermédio do Estado, 

utilizam-se dos mecanismos estatais - o judiciário (sistema de leis) e a polícia (braço 

armado do Estado) – para lidar com os ―despossuídos‖. 

 A exposição do autor sobre o episódio descrito acima, nos leva a inferir que o 

Estado isentando-se do seu papel de provedor e garantidor do mínimo de condição 

para a sobrevivência e o desenvolvimento da sociedade se põe a criminalizar e, em 

certas ocasiões, a legitimar estratégias que visem à acumulação do capital. 

Depreende-se a partir disso que, semelhantemente, as estratégias de consolidação 

e acumulação capitalista são evidenciadas também na questão da habitação. O 

Estado, que no percurso da história teve ações tímidas e de resoluções pontuais na 

tentativa de encarar a problemática da habitação, oferece como suporte os 

instrumentos do Estado, sobretudo, na garantia de responder eficazmente os 

interesses da classe para qual foi contratado.  

No Brasil uma das formas como a questão da habitação tem sido enfrentada 

pelo Estado, se dá em torno de definir o problema habitacional como uma questão 

meramente moral, isenta do contexto histórico, ideológico, econômico e social que 

permeia a questão. Diante do problema da falta de moradia, o trato do Estado, 

frequentemente, está voltado a culpabilização e a criminalização do indivíduo e 

raramente é observada enquanto um reflexo da ausência de respostas do Estado, 

bem como da própria prioridade que o Estado dá ao mercado. Nesse sentido, 

segundo MARICATO (1996)11 a mídia brasileira chegou a publicar que existiria no 

Brasil a ―cultura da ilegalidade‖. A afirmativa se referia as inúmeras ocupações 

irregulares, que refletem a insegurança dos proprietários e o dilema social que o 

País vive há muitos anos. No entanto, ao problematizar a alternativa de moradia 

adotada por parte das famílias brasileiras, passamos da sugestão de uma ―cultura da 

ilegalidade‖ à compreensão de questões estruturais que condicionam essas e outras 

famílias a viverem nessas condições. 

 Os assentamentos precários tornaram-se uma alternativa às famílias de 

baixa renda na tentativa de resolver o problema da moradia. A população pobre tem 

sido muitas vezes compelida a ―escolher‖ a habitação precária como via de escape, 

                                                
10

 Para maior aprofundamento sobre o assunto ler MARX, K. Os despossuídos: Debates Sobre a Lei 
Referente ao Furto de Madeira. Boitempo, 2017. 
11

 MARICATO, E. Metrópole na periferia do capitalismo. São Paulo, Hucitec,1996 
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se sujeitando a morar em lugares sem nenhum tipo de infraestrutura e sem nenhuma 

disponibilidade de equipamentos urbanos. A ausência de saneamento básico: água 

potável; esgotamento sanitário; destinação correta do lixo; drenagem e manejo das 

águas pluviais nesses espaços permitem uma condição de moradia desumana para 

as famílias ocupantes. A adoção ―dessa alternativa‖ por parte de inúmeras famílias 

brasileiras fundamenta-se na definição de que a ―escolha ou liberdade‖, na lógica do 

sistema capitalista, está intimamente ligada à condição econômica. 

Para ENGELS (2017), a questão do déficit habitacional está intrínseca a 

condição econômica. Com base nessa análise, compreendemos que, as crises no 

sistema capitalista, a partir da produção em larga escala, estão pautadas não sobre 

a carência de bens e serviços, mas na distribuição ou no acesso dessa produção. A 

lógica do acesso no sistema capitalista é corroborada pela informação divulgada na 

própria Política Nacional de Habitação (PNH, 2004), o documento tem em conta o 

número de espaços vazios que se sobrepõe ao número de famílias que demandam 

por moradia. Isto é, mesmo diante da grande demanda por habitação apresentada 

nos dias atuais, podemos inferir que é possível reverter esse quadro, todavia as 

respostas para solucionar ou mesmo atenuar a questão habitacional exigem um 

novo posicionamento político-ideológico. 

A habitação como política pública, trata-se de uma política transversal, na 

medida em que perpassa por todas as outras políticas, fazendo-se necessário uma 

interlocução, principalmente, com as políticas de assistência social, saúde, 

transporte, segurança e de emprego e renda, a fim de viabilizar o direito á moradia 

digna ás famílias, em especial àquelas de baixa renda. Ou seja, no âmbito político a 

habitação precisa ser trabalhada em consenso com outras áreas: econômica, 

jurídica e social. Já no campo ideológico à moradia, deve ser pensada na 

perspectiva do direito essencial à sobrevivência humana.  Nesse sentido, vale 

ressaltar que o direito à moradia apesar de ter alcançado o status de propriedade 

privada, não deve ser entendida por esse ângulo. E sim como o direito de 

atendimento a uma necessidade humana e essencial.  

A dificuldade de pensar em outras propostas, que garantam o direito à 

moradia – como, por exemplo: o aluguel social - trazem grandes implicações no 

cenário da questão habitacional. Isso porque as respostas do Estado enquadram-se 

em atender a população carente de moradia com a propriedade privada, vale 

lembrar que isso não é totalmente ruim, considerando o sistema vigente no qual 
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estamos inseridos. Para as famílias que demandam por moradia, além de terem sido 

atendidas com a moradia ainda contam com a titulação de um bem. Já em relação 

ao Estado, a relevância da titularidade de um imóvel está relacionada às tributações, 

que são revertidas aos cofres públicos. Porém, diante da ordem do neoliberalismo e 

da prioridade dada ao mercado, a ―escassez‖ de recursos é a frase mais comumente 

usada pelo Estado para que o mesmo se isente da sua função de garantir o direito à 

moradia.  

A perspectiva do direito à moradia como valor de troca e não como valor de 

uso, termina por priorizar o econômico e suprimir o social, agregando cada vez mais 

novas estratégias de acumulação capitalista. Entende-se como uma dessas 

estratégias, o processo de gentrificação12 que se constitui como a valorização de um 

local ou região através da implantação de pontos comerciais ou de construção de 

novos edifícios ou condomínios, possibilitando a elevação dos preços de produtos e 

serviços para a população, por conseguinte, prejudica o acesso e a permanência 

dos antigos moradores naquela região.  

O século XXI é marcado por essas novas estratégias de alargamento da 

acumulação capitalista. E um dos campos para o desenvolvimento dessas 

estratégias foi o setor da habitação, a moradia que outrora, era vista como 

segurança e fator de renda mais restrito, agora recebe uma nova versão dentro da 

lógica capitalista, conforme ROLNIK (2015).  

A trajetória de financeirização da habitação, assunto tratado pela autora 

supracitada, é legitimada no sentido em que a moradia é concebida como valor de 

troca através da idealização da casa própria. O sonho da casa própria vem a se 

tornar o projeto de vida mais comumente objetivado na sociedade capitalista, uma 

difusão entre o estabelecimento do status quo e o vislumbre da inserção na 

sociedade do consumo. Uma relação estreita com o conceito de fetichismo segundo 

a definição de Karl Marx. 

Nesse sentido, a habitação no alvo da trajetória de financeirização, não só 

                                                
12 É um processo de transformação de centros urbanos através da mudança dos grupos sociais ali 

existentes, onde sai a comunidade de baixa renda e entram moradores das camadas mais ricas. O 
fenômeno decorre da revitalização urbana, em que espaços até então abandonados passam a ser 
vistos com potencial por determinados grupos sociais e econômicos. Isto faz com que faz haja 
aumento do custo de vida no bairro, e por consequência, afaste seus moradores tradicionais. 
(Conteúdo dado em sala de aula pela docente Sandra Maria Cordeiro em abril de 2018 na 
Universidade Estadual de Londrina) 
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extingue a expectativa da população de baixa renda ao acesso á moradia como, 

diante dos ínfimos investimentos estatais, na tentativa de solucionar ou minimizar o 

problema da habitação, não proporciona alterações significativas na situação das 

famílias que demandam por moradia. 

Frente ao exposto, depreendemos que, quando discutimos sobre a questão 

habitacional, naturalmente, estamos falando sobre as condições econômicas de uma 

parte da sociedade, que por esse motivo não consegue acessar a moradia pela via 

do mercado e consequentemente avoluma os números correspondentes ao déficit 

habitacional. Esse problema, ao longo da história e com os constantes 

direcionamentos macroeconômicos, ganhou proporções ainda maiores que exigiram 

do próprio sistema a invenção de novas facetas para dar continuidade ao processo 

de acumulação capitalista.  

O problema da falta de moradia no País é um problema de responsabilidade 

do Estado, devendo, portanto ser visto como um direito essencial à sobrevivência 

humana. Diante dessa constatação, a população de baixa renda carece de ações 

por parte do Estado que garanta a moradia como um direito social. Assunto que será 

abordado no próximo item deste trabalho. 

 

1.3 O Direito á Moradia 

 
O direito à moradia foi inserido no rol dos direitos humanos desde a 

proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, inaugurando 

assim, uma nova dimensão de direitos sociais, o artigo 25 da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos assim enuncia: 

 

Art. 25, parágrafo 1º. ―Todo ser humano tem direito a um padrão de 
vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, 
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 
perda dos meios de subsistência fora de seu controle‖. (DUDH, 1948) 

  

Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o sistema internacional 

de direitos humanos passou a proteger o direito à moradia numa série de tratados e 

convenções internacionais, os quais ratificaram o teor da Carta de 1948. 

Sendo o primeiro marco internacional reconhecendo a moradia como direito 

primário ainda que, sem saber como seria operacionalizado nos diversos países, 
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posteriormente, em 1966 é oficializado um documento fazendo menção não apenas 

à moradia, mas uma moradia adequada. Neste documento não tinha especificações 

objetivas do que viera a ser uma moradia adequada, embora o termo seja 

compreensível. 

Para Silva (2006) o direito à moradia, significa ocupar um lugar como 

residência, para nela habitar e residir com animus de permanência, na condição de 

recôndito para abrigar a família. 

O art. 23, inciso IX, da CF/88 preconiza que: 

 

[...] é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios promover programas de construção de moradias e 
a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 

 
Tal diretriz se traduz em um dever constitucional atribuível a todos os entes 

federados, identificado no artigo acima citado como uma derivação dos fundamentos 

e objetivos da República Federativa do Brasil, os quais visam assegurar a dignidade 

da pessoa humana com a diminuição das desigualdades sociais e a erradicação da 

pobreza. No texto original da Constituição Federal de 1988, o direito fundamental à 

moradia não estivesse literalmente contemplado, segundo Silva (2006) era possível 

extraí-lo a partir de uma interpretação das diretrizes emanadas dos princípios 

constitucionais. 

Com o advento da Emenda Constitucional n. 26, de 2000, o art. 6º passou a 

ter a seguinte redação: 

 

― São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 
 
 

A inclusão desse direito pela EC evidenciou a proteção implícita definida na 

Constituição que estabelece como fundamento a dignidade humana, pressupondo a 

moradia tornando-se um direito essencial expresso na Constituição Federal de 1988. 

O Comentário nº 4 do Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais em 1991 define o que considera uma moradia adequada: 

 

Segurança da posse: a moradia não é adequada se os seus 
ocupantes não têm um grau de segurança de posse que garanta a 
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proteção legal contra despejos forçados, perseguição e outras 
ameaças. 
Disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura: a 
moradia não é adequada, se os seus ocupantes não têm água 
potável, saneamento básico, energia para cozinhar, aquecimento, 
iluminação, armazenamento de alimentos ou coleta de lixo. 
Economicidade: a moradia não é adequada, se o seu custo ameaça 
ou compromete o exercício de outros direitos humanos dos 
ocupantes. 
Habitabilidade: a moradia não é adequada se não garantir a 
segurança física e estrutural proporcionando um espaço adequado, 
bem como proteção contra o frio, umidade, calor, chuva, vento, 
outras ameaças à saúde. 
Acessibilidade: a moradia não é adequada se as necessidades 
específicas dos grupos desfavorecidos e marginalizados não são 
levadas em conta. 
Localização: a moradia não é adequada se for isolada de 
oportunidades de emprego, serviços de saúde, escolas, creches e 
outras instalações sociais ou, se localizados em áreas poluídas ou 
perigosas. 
Adequação cultural: a moradia não é adequada se não respeitar e 
levar em conta a expressão da identidade cultural (UNITED 
NATIONS, 1991). 
 
 

Foram várias conferências, declarações e planos de ação, a exemplo da 

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

(1992), a Declaração de Istambul sobre Assentamentos Humanos (1996), a Agenda 

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

que explicaram vários aspectos do direito à moradia adequada e asseguraram os 

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

Portanto o direito à moradia corresponde tanto aos direitos civis e políticos 

como aos direitos econômicos e sociais, sendo reconhecido tanto pelo PIDESC 

(Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) quanto pelo 

PIDCP (Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos) no âmbito das Nações 

Unidas (OSÓRIO, 2014). 

 A habitação no Brasil recebe maior atenção doze anos após a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, promovendo um avanço significativo nos âmbitos 

histórico-político e social. O momento histórico constituiu-se um grande avanço na 

perspectiva de direitos, contudo, não minorou a grandeza da questão. Conforme os 

dados do IBGE, atualmente o país vem apresentando um número expressivo de 

assentamentos precários, onde se alojam cerca de 3,2 milhões de famílias 

distribuídas no território nacional. A inclusão do direito à moradia na Constituição de 



 

40 
 

 

1988 frente aos dados atuais da realidade brasileira nos remete a seguinte 

indagação: Como o direito à moradia se torna cada vez mais obscurecido à 

população que demanda por ela? 

O século XX compõe tanto, o avanço legislativo, com a promulgação da 

Constituição de 1988, considerada como ―Constituição Cidadã‖, quanto com as 

medidas estatais baseadas no advento do neoliberalismo, novas regras que 

ecoavam na contramão do período democrático. O conteúdo proposto na carta 

magna teve maior relevância, porque atendia aos anseios da população brasileira 

que participou do período da ditadura militar e da pós-ditadura. O período de 

redemocratização e construção da nova constituição contou com protagonistas de 

vários setores da população que almejavam vivenciar um similar Welfare State 

brasileiro. No entanto, conforme ROLNIK (2015) o País nunca viveu de fato um 

Estado de Bem-Estar como o que ocorreu, principalmente, nos países centrais da 

Europa, como também não vivenciamos um momento histórico de desmonte de 

direitos, complementa a autora. Para a autora, o que ocorreu no Brasil, foi à inserção 

tardia do processo de industrialização, ou seja, inúmeros investimentos do Estado ao 

setor industrial que não contaram com nenhum amparo ao trabalhador e nem com 

um estado de direitos. 

Quanto à nova agenda do neoliberalismo imposta ao País, o fim do século XX 

e o início do século XXI, o Brasil sofreu um reajustamento macroeconômico, que foi 

capaz de inviabilizar muitos investimentos que poderiam dar seguimento a proposta 

de uma sociedade mais justa e com condições igualitárias. 

Com a chegada do novo milênio a nação brasileira se depara também com 

mudanças no cenário político, com a ascensão do Partido dos Trabalhadores (PT). A 

proposta de uma gestão voltada à inclusão e a perspectiva de direitos à população, 

garantiu que o período ―Lulista‖ contribuísse significativamente para a formulação de 

um arcabouço de legislações referente às políticas públicas, entre elas na área da 

habitação. Logo no início da gestão de Lula (2003-2006)13 a questão habitacional foi 

contemplada com a criação do Ministério das Cidades e o Conselho das Cidades em 

2003; a Política Nacional de Habitação em 2004; como também, um alto 

investimento nas liberações de crédito, que por meio do consumo permitiu que, a 

população tivesse acesso a alguns bens e serviços, que até então estavam distantes 

                                                
13

 Luiz Inácio Lula da Silva – primeira gestão – 2003 até 2006 – segunda gestão – 2007 até 2011. 
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de serem acessados pela população brasileira. O governo ainda contou com os 

programas de financiamento para a educação superior como FIES e os programas 

habitacionais como o PMCMV. 

Conforme ROLNIK (2015, p. 263) no período do governo Lula ―no Brasil o 

número de pobres caiu de 57 milhões para menos de 30 milhões de pessoas, de 

30% para 15% da população, entre 2001 e 2008‖, não obstante, esse avanço trouxe 

benefícios significativos para o mercado, configurando-se como uma nova estratégia 

na ordem de acumulação capitalista. 

Essa queda no número de famílias vivendo em situação de pobreza, mediante 

os dados do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (IPC-IG/PNUD)14 demonstra 

que ainda temos uma longa distância para percorrer no que diz respeito a tentativa 

de melhorar as condições de vida da população brasileira. Segundo a pesquisa do 

IPEA, que havia analisado 29 países desenvolvidos e em desenvolvimento – entre 

os anos de 2006 a 2014, baseado nos dados do imposto de renda – constatou-se 

que, o Brasil está entre os cinco países mais desiguais do mundo, diante dessa 

informação, é possível perceber que o reconhecimento do direito á moradia, bem 

como outros direitos essenciais à vida humana é um avanço considerável, mas 

referente à sua concretização, ainda é um desafio histórico. 

No que tange a moradia, como conceito fundamental à vida do ser humano, 

CORDEIRO (2015) complementa que: 

 

No contexto subjetivo, esse direito fundamental legitima a pretensão 
do seu titular, individualmente, protegendo-o no caso de uma 
restrição. No contexto objetivo, esse direito fundamental representa 
uma garantia social coletiva, o que implica proibir restrições à sua 
eficácia. (CORDEIRO, 2015, p. 57) 
 
 

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

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

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

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

creches, escolas, lazer, varejos, transporte, trabalho, saneamento básico, entre 

                                                
14

 Extraído:https://nacoesunidas.org/brasil-esta-entre-os-cinco-paises-mais-desiguais-diz-estudo-de- 
centro-da-onu/> Acesso em: 19/11/18 
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outros, com a finalidade de que todos os moradores de um centro urbano tenham 

acesso aos benefícios que uma cidade pode oferecer. 

Segundo OLIVEIRA (2012) as contradições postas entre os interesses de 

mercado e a efetivação dos direitos fundamentais exigiram a promulgação de uma 

Emenda Constitucional que enfatizasse o compromisso do Estado com a lei, e não 

com os interesses privados. É a partir da Emenda Constitucional nº 26 que se 

tornam mais ativos e decisivos os estudos e as tentativas de implementação de 

políticas públicas voltadas para população de interesse social, com acesso a uma 

moradia. 

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

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

Dentro do marco constitucional tem como objetivo a regulamentação dos artigos 182 

e 183 da Constituição, prevendo assim a criação de espaços urbanos melhor 

distribuídos para garantir o acesso aos bens e serviços que uma cidade pode 

oferecer, visando qualidade de vida e o crescimento da cidade de uma forma mais 

democrática. 

Um fator de extrema relevância, que merece destaque, é a moradia como um 

direito definido na Constituição de 1988, como conceito social para a diminuição dos 

agravantes mencionados processo histórico de urbanização, com relação à falta de 

moradia digna aos trabalhadores advindos da área rural para a área urbana. Diante 

disso, é imprescindível a intervenção do Estado no enfrentamento do déficit 

habitacional, no entanto, o que não ficou totalmente esclarecido foram as 

competências das três esferas de governo: municipal, estadual e federal a respeito 

deste assunto. 

No próximo capítulo abordaremos a trajetória da política habitacional no Brasil 

e o protagonismo do Estado na formulação de uma política habitacional destinada á 

famílias de baixa renda, a fim de solucionar ou minimizar a grande problemática da 

falta de moradia que atingem as famílias brasileiras.  
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2. TRAJETÓRIA E O MARCO LEGAL DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO NO 
BRASIL 

 
A partir do processo de urbanização que alterou notavelmente o território 

brasileiro, esse capítulo descreverá sobre como e quais intervenções foram 

empreendidas por parte do Estado diante das emergentes questões urbanas, com 

destaque a habitação. 

 

2.1 Discorrendo sobre a Trajetória da Habitação no Brasil 
   

 
De acordo com RODRIGUES (2001) no final do século XIX e início do século 

XX, as cidades brasileiras apresentavam um grande número de trabalhadores 

morando em cortiços, o que era tratado como caso de saúde pública e saúde moral.  

RODRIGUES (2001) apresenta que desde 1853, havia estímulos do governo 

imperial para a construção de habitações higiênicas. Mas somente, na última década 

do século XIX e início do XX, começam a serem construídas as chamadas Vilas 

Operárias que tiveram aportes na compra de terra e através do não pagamento de 

impostos por 15 anos. 

Conforme a autora, diante da grande demanda por mão de obra no intuito de 

sustentar o processo de industrialização que vinha ocorrendo, a construção das 

Vilas Operárias, em parte foram realizadas pelos próprios industriais. As Vilas 

Operárias destinadas à locação para os trabalhadores apresentavam duplo sentido. 

Por um lado visava minimizar a necessidade de moradia, e por outro, mantinha a 

vinculação do trabalhador ao seu trabalho, ou seja, uma evidente estratégia de 

controle sobre a classe trabalhadora.  

RODRIGUES (2001) relata que, as Vilas Operárias também tiveram suas 

edificações empreendidas pelas companhias de construção, que locavam essas 

moradias visando um novo nicho de mercado, contudo, essas novas formas de 

moradia não foram capazes de alterar a rentabilidade e a realidade dos cortiços. 

Segundo OLIVEIRA (2012), a questão da habitação, como uma das 

expressões da questão social, até a década de 20 era considerada como caso de 

polícia e é na primeira metade do século XX, que a presença do Estado no 

enfrentamento da questão habitacional pôde ser constatada de fato. Porém foi na 

década de 30, com a Era Vargas com a característica de um governo populista, que 



 

44 
 

 

na busca pela legitimação no poder, empreendeu ações para a classe trabalhadora 

contemplando entre elas a moradia. 

Com o decreto nº 1.749, em 1937, os Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(IAPS) passaram a construir conjuntos habitacionais e a financiar moradias 

populares, exclusivamente, aos seus associados (RODRIGUES, 2003). Essa 

exclusividade tirava o caráter social da ação por parte do Estado. No entanto, para 

OLIVEIRA (2012) ainda assim, os IAPS representaram a primeira tentativa de 

intervenção estatal, na oferta de moradias populares no país. Os IAPS apresentaram 

três formas de operações imobiliárias: Plano A: locação ou vendas de unidades 

habitacionais em conjuntos residenciais construídos ou adquiridos, aos associados; 

Plano B: financiamento aos associados para aquisição de moradia ou aquisição em 

terreno próprio; e Plano C: empréstimos hipotecários feitos a qualquer pessoa física 

ou jurídica, bem como outras operações imobiliárias que o instituto julgasse 

conveniente. 

Segundo RODRIGUES (2013): 

  

Os Institutos de Aposentadoria e Pensões, organizados por 
categorias, construíam conjuntos e financiavam moradias isoladas 
aos seus associados. De 1937 a 1964 foram construídos 279 
conjuntos, num total de 47. 789 moradias e financiadas 72.236 
habitações. Embora os números sejam modestos, demonstram uma 
nova forma de ação do Estado, ou seja, como o Estado interfere 
diretamente na produção da habitação. (RODRIGUES, 2003, p. 56). 
 

 
RODRIGUES (2003) diz que o trato dado à questão não apresentava a forma 

de direito e sim, de maturação do sistema capitalista que tinha como forte aliado, 

nesse momento, à indústria. Para autora as ações governamentais, subjugadas às 

pressões da nova elite industrial, estiveram meramente pautadas no sentido de 

garantir a saúde pública. 

A era Vargas contou ainda com a Lei do Inquilinato15 que, com o objetivo de 

regular a lucratividade dos donos de casas de aluguel em favor do locatário, 

                                                
15 A Lei do Inquilinato refere-se ao Decreto-Lei nº 4.598, de 20 de Agosto de 1942, foi a medida 

adotada pelo governo Getúlio Vargas. A Lei visava restringir a livre negociação dos aluguéis, 
impactando significativamente na relação entre proprietários e inquilinos. Portal da Câmara dos 
Deputados. Decreto-Lei nº 4.598, de 20 de Agosto de 1942. Disponível em: < 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4598-20-agosto-1942-414411-
publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em 19/02/2019 
 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4598-20-agosto-1942-414411-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4598-20-agosto-1942-414411-publicacaooriginal-1-pe.html
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contribuiu para que muitos locadores vendessem seus imóveis, resultando no 

despejo de um grande número de famílias e de uma crise da habitação na década 

de 1940 (OLIVEIRA, 2012).  

No final do século XIX e início do século XX, o país presenciou um expressivo 

processo de ocupação, autoconstrução e favelização, tendo como um dos fatores 

desencadeadores as ações do Estado pautadas na perspectiva higienista. Na 

medida, em que se retiravam os cortiços dos centros urbanos, também eram 

retiradas as famílias moradoras, restando à população, migrar para os espaços 

periféricos da cidade e para a ocupação de terrenos ociosos, ou seja, o problema 

era eliminado em um lugar, no entanto, aparecia em outro, predominando a 

dicotomia do capital x trabalho (OLIVEIRA, 2012). 

Segundo BONDUKI (1994), entre as medidas mais importantes 

implementadas pelo governo Vargas, referente à questão habitacional, destacam-se: 

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, 

viabilizou o financiamento da promoção imobiliária; e o Decreto-Lei n° 58, que 

regulamentou a venda de lotes urbanos a prestações. 

Diante da emergente questão social urbana, as agendas governamentais 

abrem espaço para a temática da habitação. Conforme OLIVEIRA (2012) o Governo 

Dutra criou no ano de 1946 a Fundação da Casa Popular (FCP) o primeiro órgão do 

governo federal que tinha como objetivo atender a demanda por moradia das 

famílias de baixa renda. É importante salientar que, no decorrer de sua trajetória, a 

FCP introduziu novos projetos, que visavam atender as ofertas de saneamento 

básico, energia elétrica, assistência social, dentre outras. 

Segundo RODRIGUES (2001):  

 

De 1946 a 1964, ano em que a Fundação da Casa Popular foi 
extinta, foram construídas 19 mil unidades, pouco mais de 
novecentas unidades por ano, concentrada principalmente na região 
sudeste. Resultados tão modestos demonstram que a Fundação da 
Casa Popular limitou-se a construir onde os recursos permitiam e os 
interesses determinavam. (RODRIGUES, 2001, p. 56)  

  

Com o fracasso do FCP, a década de 1950, vivenciou as inúmeras 
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construções de favelas como uma das alternativas de moradia para a população de 

baixa renda. Diante do agravamento da questão habitacional, os governos da era 

ditatorial, que contavam com governantes pertencentes à elite nacional, tiveram 

como um de seus objetivos a propagação do ideário da casa própria.  

A disseminação do ideário da casa própria entre a sociedade repercutiu, na 

medida, em que a população trabalhadora ao absorver naturalmente o desejo de ter 

sua casa própria, acrescia a sua rotina semanal a tarefa da autoconstrução. Por 

outro lado, enquanto as famílias tinham como meta a construção da sua própria 

casa, o Estado se beneficiava da limitação de tempo da classe trabalhadora de 

possíveis questionamentos políticos (OLIVEIRA, 2012). 

Para RODRIGUES (2001) a habitação como centralidade na política urbana 

contribuiu para o fortalecimento do curso do sistema vigente, através do ideário da 

casa própria. Nessa lógica, a busca pelo sonho da casa própria garantiria a 

movimentação da produção de materiais de construção e o aumento do emprego. 

Na objetivação do sonho da casa própria e na tentativa de solucionar a falta 

de moradia, é possível constatar os investimentos dispensados e as condições que 

se submetem a classe trabalhadora. Para RODRIGUES (2001) essa constatação 

começa na diferença dos valores de lotes vendidos, no qual se refere à localidade e 

a concentração de equipamentos urbanos disponíveis, nesse sentido os lotes que 

ficam disponíveis para a população de baixa renda, geralmente encontra-se nas 

franjas da cidade ou em lugares em que não há nenhuma garantia de posse. 

Submetido a ―essa‖ oportunidade o trabalhador compra (e/ou adquire) um lote com 

uma oferta acessível e daí enceta esforços para a construção da casa. A autora 

discorre que esse esforço direcionado na construção da casa recebe a cooperação 

de vizinhos, amigos e familiares, porém não exime a tarefa árdua na concretização 

do sonho da casa própria, bem como na satisfação de uma necessidade 

fundamental. 

Segundo RODRIGUES (2001) 

É principalmente através da autoconstrução que a maioria da 
população trabalhadora resolve seu problema de moradia, 
principalmente nas grandes cidades brasileiras e de modo geral da 
América Latina. (RODRIGUES, 2001.p.30). 

 

Nesse sentido, as autoconstruções se tornaram uma cultura na sociedade 

brasileira, e não é difícil que você venha a ouvir relatos de inúmeras famílias 

brasileiras que conseguiram um teto para morar utilizando o meio da 
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autoconstrução. Com um sentido um tanto questionável, no sentido de que, os 

governos alinharam essa alternativa aos seus projetos de governo, visando a 

economicidade nos caixas estatais e a obtenção de novos recursos por meio dos 

impostos. Desde projetos internacionais até aos nacionais, o Estado incorporou a 

ideia que já vinha em execução desde o inicio do século XX e acentuou-se nas 

décadas de 50 e 60. RODRIGUES (2001). 

Esse período, segundo OLIVEIRA (2012) apresenta o processo das novas 

alternativas no acesso a moradia frente à ausência do Estado como: as 

autoconstruções, as favelas; os cortiços e as ocupações de terras. Para o autor em 

referido momento algumas dessas alternativas foram até mesmo aceitas pelo  

Estado e até disseminadas e/ou conciliadas com a ideologia dominante, como pode 

ser constatado na autoconstrução. 

De acordo com OLIVEIRA (2012) diante de tais problemas que reverberavam 

na vida urbana, no Rio de Janeiro, em 1963 acontece o Seminário de Habitação e 

Reforma Urbana, que tinha a pretensão de apresentar a relevância dos problemas 

urbanos e consequentemente trazer a responsabilidade para o campo da política. A 

proposta de reforma urbana compreendia o governo de João Goulart e os 

movimentos de Reforma de Base. Um ano mais tarde, em meio à era ditatorial, o 

governo cria o Banco Nacional de Habitação (BNH) e posteriormente o Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH). 

 

Os respectivos órgãos, acima citados, tinham como objetivos a 
organização da política habitacional, bem como a orientação e o 
acompanhamento da iniciativa privada, estimulando a produção de 
moradias populares; o financiamento da aquisição da casa própria, 
na melhoria do padrão habitacional e do ambiente; a eliminação de 
favelas; o aumento do investimento da indústria de construção civil e 
o estímulo à poupança privada e o investimento no setor 
habitacional. (OLIVEIRA, 2012, p. 33) 

 

 

O BNH iniciou a sua atuação com um escasso recurso, em comparação à 

grande demanda por moradia. Para complementar os parcos recursos iniciais do 

BNH, o banco contou com a criação do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimos (SBPE) e a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e a instituição do BNH como gestora desses recursos, dessa forma propiciou 

a expansão dos recursos para atuar na área da habitação e, subsidiar o 

financiamento das obras destinadas à população de baixa renda (OLIVEIRA, 2012). 
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Segundo RODRIGUES (2001) a atuação do BNH contemplava o 

financiamento de moradia para famílias com uma renda mensal de um a três  

salários mínimos, que posteriormente foi ampliado para cinco salários mínimos, 

tendo como agentes as Companhias de Habitação (COHABs), atuação essa 

questionável. 

Na década de 70 destacam-se alguns projetos de intervenção estatal que 

visavam o enfrentamento do déficit habitacional como: o Plano Nacional de 

Habitação Popular (PLANHAP); o Programa de Financiamento de Lotes 

Urbanizados (PROFILURB); o Programa de Erradicação da Sub-habitação 

(PROMORAR) e o Programa de Financiamento de Materiais de Construção 

(FICAM). E em 1979 o PLANHAP apresenta o Programa Nacional de 

Autoconstrução Assistida: ―João-de- Barro‖, para o BNH o aumento desses 

programas tornou-o alvo de endividamento (OLIVERA, 2012). 

Para OLIVEIRA (2012) o SFH em sua atuação na história brasileira foi um dos 

instrumentos responsáveis pela capitalização das empresas ligadas á construção 

civil e pela contribuição do desenvolvimento urbano no País. 

Para os autores16 que tratam dessa temática, há um consenso em afirmar que 

o desenvolvimento urbano orquestrado por intermédio das ações do Estado 

apresentou e, ainda apresentam, características excludentes, acirrando ainda mais 

as contradições das classes sociais. Conforme: 

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) 

  

OLIVEIRA (2012); 

 
Vieira (1987) destaca que ao deixar de atender ao interesse social, a 
política adotada pelo regime militar na gestão do SFH estimulou o 
mercado, incentivando a especulação imobiliária e à administração 
de empreendimentos com amplos riscos de créditos. Ainda conforme 
o autor, a maioria dos conjuntos habitacionais foi construída nas 
periferias, em locais distantes e de difícil acesso, consolidando a 

                                                
16 RODRIGUES (2001); OLIVEIRA (2012) e ROLNIK (2015) 
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afirmação do projeto autoritarista que afirmava a periferia como 
espaço reservado ao pobre. (OLIVEIRA, 2012, p.36, apud, VIEIRA, 
1987) 

 

ROLNIK (2015); 

 
Se, por um lado, os espaços que se constituíram nos anos de grande 
crescimento urbano (1960 – 1980) são hoje dotados de água, luz, 
equipamentos públicos e espaços comerciais, por outro, uma nova 
geografia da pobreza e da vulnerabilidade social, muito mais 
heterogênea e complexa, define o ―lugar dos pobres‖ na cidade, um 
grupo social também muito mais heterogêneo. (ROLNIK, 2015, p. 
265) 

 
 

Nesse sentido, os dados do relatório do BNH, apontados abaixo, corroboram 

a ideia dos autores de contradição entre os objetivos do BNH e a sua atuação nesse 

período: 

 
 
De 1964 a 1984, foram financiadas 4 milhões e 369 mil unidades, 
sendo 2 milhões e 557 mil na faixa de interesse social, o que 
representa 58,5% do total de unidades financiadas. Na faixa do 
SBPE, foram financiadas um milhão e 812 mil unidades. Predomina, 
em termos de unidades, um maior número para a faixa de interesse 
social. No entanto, quando se considera os valores de 
financiamentos, verifica-se que a maior porcentagem de recursos foi 
canalizada para a faixa do SBPE. ... Estudos recentes destacam que 
apenas 18% do FGTS, foram destinados à habitação de interesse 
social. (RODRIGUES, 2001, p. 59) 
 

  

As ações do Estado nesse período configuraram-se não como uma 

responsabilização estatal frente à demanda por moradia da população de baixa 

renda e sim como um instrumento de fortalecimento do sistema capitalista, quando 

ao invés de atender aos setores populacionais que não tinham recursos para a 

provisão de habitação, se voltava a privilegiar setores da média e alta classe social 

(OLIVEIRA, 2012). 

Para entendermos como se deu a intervenção estatal utilizando essa 

alternativa, ressaltamos o texto de RODRIGUES (2001): 

 

Em 1985, 21 anos após sua criação, o BNH, através de Projetos 
FICAM (Financiamento de Construção, Aquisição ou Melhoria da 
Habitação de Interesse Social) tinha financiado 37.531 unidades e 
1.651  estavam  em  construção;  no  Projeto  ―João  de  Barro‖  haviam 
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3.575 unidades em construção e estava prevista a construção de 
mais 1.183 unidades. Isto significa que 43.940 famílias ―tinham sido 
beneficiadas‖ com os financiamentos para o material de construção. 
Quando se compara a atuação do Estado nesses programas com a 
produção individual de autoconstrução (70% das cidades são feitas 
por este processo), tem-se uma dimensão da modéstia destes 
financiamentos (RODRIGUES, 2001, p.33). 

  

A década de 80 concentra vários acontecimentos que permitem uma nova 

perspectiva para se pensar a política de habitação, como: o Projeto de Lei 775/1983, 

que traz normativas para o desenvolvimento urbano como: a função social da terra; 

regularização fundiária, entre outros; a extinção do BNH em 1986 (OLIVEIRA, 2012). 

O mapa abaixo mostra a trajetória da política habitacional no Brasil: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Mapeamento da Política Habitacional no Brasil 

  

Fonte: Trzcinski 2014. 
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Antes de o governo federal decretar a extinção do BNH, em 1986, ocorreram 

discussões acerca da descentralização do Banco e de mudanças no sistema 

financeiro, sem que se alcançasse consenso sobre essas questões. AZEVEDO 

(2007) discorre: 

A maneira como o governo incorporou o antigo BNH à Caixa 
Econômica Federal tornou explícita a falta de proposta clara para o 
setor. Em outras palavras, nenhuma solução foi encaminhada para 
os controvertidos temas que permeavam o debate anterior. Nesse 
sentido, a pura desarticulação institucional do Banco, sem o 
enfrentamento de questões substantivas, somente agravou os 
problemas existentes. (AZEVEDO, 2007, p.4) 

 

Segundo AZEVEDO (2007) a partir de então, a Caixa Econômica Federal 

(CEF) passa a comandar a política habitacional, apesar de o setor responsável ter 

estado subordinado a sete diferentes ministérios e estruturas administrativas, 

ocorrendo isso de 1986 a 2003. Essas alterações demonstram o (des) 

comprometimento do estado com a elaboração e execução de uma política 

habitacional para o período. O autor avalia o impacto que tiveram as medidas 

lançadas pela Resolução 1.464 de 26/02/88, do Conselho Monetário Nacional, 

responsável pela regulamentação do crédito habitacional. Para AZEVEDO (2007): 

 

Esta acabou por criar restrições ao acesso a créditos por parte das 
COHABs, uma vez que o crédito habitacional passou a ser ―de modo 
definitivo, um instrumento de política monetária, o que levou a um 
controle mais rígido do crédito, dificultando e limitando a produção 
habitacional. (AZEVEDO, 2007, p.13) 

 
A Caixa Econômica ao criar novas normas para adaptar-se à Resolução, 

transformou as COHABs, antes agentes promotores, em simples órgãos assessores 

e transferiu os custos totais do terreno e urbanização para os mutuários finais 

gerando: 

a) a paulatina diminuição do poder por parte das companhias 

habitacionais; 

b) a elevação da exigência de renda da clientela dos programas 

tradicionais, que passaram a voltar-se fundamentalmente para famílias com 

rendimentos mensais acima de cinco salários mínimos; 

c)  a desaceleração dos programas alternativos. 

(AZEVEDO, 2007).  
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Depreende-se que as ações estatais até esse momento, não deram conta de 

resolver o problema da moradia apresentando no desenvolvimento das suas ações 

um caráter higienista e elitizado, no qual contribuí para a consolidação da 

propriedade privada dentro do espaço urbano; a segregação socioespacial e para o 

processo de financeirização da moradia (OLIVEIRA, 2012). 

Posteriormente, a chegada do novo milênio, a nação brasileira se depara 

também, com mudanças no cenário político. Com a proposta de uma gestão voltada 

à inclusão e a perspectiva de direitos à população, o Partido dos Trabalhadores (PT) 

ascende ao poder e o período ―Lulista‖ apresentou grandes contribuições, entre elas 

para a área da habitação, logo no inicio da gestão17 2003 a 2006 (OLIVEIRA, 2007). 

O período tratado no próximo item tem início com a reabertura política no 

Brasil, após o regime militar, época de forte mobilização popular e de retomada da 

proposta da Reforma Urbana. Aqui serão tratados os processos que marcaram a 

trajetória da política habitacional nacional ao longo das décadas de 1990 e 2000 que 

demarcam um novo marco regulatório para a habitação. 

 

 
2.2 Marco Regulatório da Política Nacional de Habitação 

  
O período que antecede a promulgação da Constituição Federal de 1988 tem 

como destaque as péssimas condições de vida da população brasileira e a ausência 

de respostas por parte do Estado, reiterando a necessidade de uma legislação que 

atendesse aos anseios da população. 

De acordo com RODRIGUES (2001) a atuação do Estado no auge da crise 

habitacional tratava os efeitos e não as causas, o que contribuiu para a organização 

dos movimentos populares em busca pelo direito à cidade. 

 

Mais de 150 mil eleitores subscreveram a Emenda sobre a Reforma 
Urbana. Esta Emenda foi entregue em 12.8.1987 em Brasília por 
representantes do Movimento Nacional pela Reforma Urbana de todo 
o Brasil. (RODRIGUES, 2001, p. 63). 

 
 

Nesse processo de redemocratização, a questão da moradia foi inicialmente 

contemplada na nova legislação com a inclusão da função social da propriedade na 

                                                
17 Luiz Inácio Lula da Silva – primeira gestão – 2003 a 2006. 

 



 

53 
 

 

Constituição Federal de 1988. Dessa forma, a função social da terra desencadeou 

um grande avanço no que tange ao aspecto legislativo, como proposta de ações que 

visassem à redução da desigualdade brasileira, contribuindo assim para se pensar 

no atendimento de moradia às famílias de baixa renda (OLIVEIRA, 2007) 

A democratização no acesso a terra é tratada no capítulo II da Carta Magna 

como mostra a seguir: 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei 
têm 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 cinquenta 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) 
 

O caráter social do atendimento de moradia á famílias de baixa renda recebe 

atenção especial, doze anos mais tarde com a afirmação da moradia como um 
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direito social18. Para além da nova concepção sobre o uso da terra com vistas ao 

enfrentamento da desigualdade no País, o novo marco legal propõe o rompimento 

de um modelo centralizador na gestão das políticas públicas, até então pautada 

somente na esfera federal. As diretrizes da Constituição de 1988 pressupunham a 

descentralização das políticas sociais, na perspectiva de responder aos problemas 

da sociedade, a partir das especificidades de cada região (OLIVEIRA, 2012). 

Segundo OLIVEIRA (2012), vale ressaltar que a descentralização expressa na 

Constituição de 88, pode ser entendida a partir de duas formas, a 

―intragovernamental‖ e a ―democratização‖. A descentralização intragovernamental 

refere-se à transferência de responsabilidade do poder federal para os municípios, já 

em relação à descentralização sob a perspectiva de democratização refere-se à 

participação da sociedade sobre as decisões políticas. O entendimento de uma 

política descentralizada como acesso de participação, tem nas esferas locais a 

melhor maneira para sua efetivação. 

A partir da relevância dada à esfera local, o paradigma da descentralização 

remete aos municípios a responsabilidade político-administrativa na gestão das 

políticas sociais, como também no âmbito da Política Urbana. Segundo OLIVEIRA 

(2012):  

Entretanto, na década de 1990, observa-se que nas demais áreas 
estratégicas, principalmente ligadas ao desenvolvimento urbano, há 
um vazio institucional implicando diretamente na dificuldade ou na 
capacidade dos municípios desempenharem a gestão de 
determinadas políticas. (OLIVEIRA, 2012, p.54) 

 

O período de redemocratização e as propostas de gestões democráticas no 

País estiveram na contramão dos novos objetivos internacionais, coincidindo com o 

esgotamento do Estado de Bem Estar. Enquanto o Brasil almejava viver um estado 

análogo ao ocorrido nos países centrais da Europa, o País enfrentou a imposição da 

nova estratégia mundial, ou seja, a adoção de uma nova agenda macroeconômica 

para os governos, fato esse que reduziria ou mesmo inviabilizaria muitas das 

propostas contidas na Carta magna (OLIVEIRA, 2012) 

Os governos pós-constituição que adotarão a ideologia neoliberal, tratarão de 

                                                
18 O direito á moradia é consagrado na Carta magna como um direito social, através da Emenda 

Constitucional nº 26/2000: Art. 6. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL, 1988) 
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conter os gastos públicos por intermédio dos ajustes fiscais feitos na época, 

relegando ao Estado, ações com características focalistas e seletivas no 

atendimento das demandas sociais. Os governos19 da década de 90 propagaram o 

inchaço da máquina pública como uma das justificativas pela situação econômica 

que passava o País e pela adoção de estratégias de contenção de gastos, 

direcionando algumas de suas responsabilidades acerca das mazelas sociais para o 

mercado e a sociedade civil (OLIVEIRA, 2012). 

Ainda conforme OLIVEIRA (2012) depois da extinção do BNH e SFH, as 

intervenções estatais foram esparsas consoante a grande demanda por moradia, em 

1989, foi formada com a Secretaria Especial de Habitação e Ação Comunitária 

(SEAC) alocada no Ministério do Interior, trazendo no seu bojo o Programa Nacional 

de Mutirões Habitacionais com recursos, a fundo perdido, do Orçamento Geral da 

União (OGU). Mas adiante a habitação foi constituída no Ministério da Ação Social 

(MAS), com a criação do Plano de Ação Imediata para a Habitação (PAIH), o plano 

apresentava os seguintes programas, Programa de Moradias Populares, Programa 

de Lotes Urbanizados e o Programa de Ação Municipal de Habitações Populares. 

Posteriormente transformado no Ministério de Bem Estar Social (MBES). Vale 

ressaltar que ―entre 1992 e 1995, não foi firmado nenhum acordo ou contrato de 

empréstimo para financiamentos habitacionais, sendo que os recursos existentes se 

limitaram ao pagamento dos contratos firmados nos programas anteriores.‖ 

(ARRETCHE, 2000, apud, OLIVEIRA, 2012). 

No governo do Fernando Henrique a habitação teve espaço na Secretaria 

Especial de Política Urbana (SEPURB), já no seu segundo mandato alocou a 

habitação para a Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da 

República (SEDU/PR) ligada ao Ministério do Planejamento e Orçamento 

(OLIVEIRA, 2007). 

Segundo OLIVEIRA (2012) os avanços legislativos continuaram, após 

transitar por quatro ministérios, a habitação, depois da criação do Estatuto das 

Cidades e do Ministério das Cidades ganha seu devido lugar. 

No ano de 2001 é aprovado o Estatuto da Cidade20 que traz um conjunto de 

                                                
19 FERNANDO COLLOR (15 de março de 1990 à 29 de dezembro de 1992); ITAMAR FRANCO (29 
de dezembro de 1992 à 1 de novembro de 1995) e FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (1 de 
novembro de 1995 à 1 de janeiro de 2003). 
  
20 Lei de nº 10.257 de 10 de julho de 2001, e teve como ponto de partida o Projeto de Lei nº181/1989, 
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instrumentos que visam o planejamento e a gestão da cidade, como: o Plano Diretor 

e seus instrumentos, Parcelamento compulsório, Edificação compulsória, IPTU 

progressivo, Solo Criado, Direito de Superfície e ZEIZ. Já no ano de 2003 são 

criados o Ministério das Cidades composto por quatro secretarias: Secretaria 

Nacional de Habitação; Secretaria Nacional de Programas Urbanos; Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental e a Secretaria Nacional de Transporte e 

Mobilidade Urbana e o Conselho Nacional das Cidades composto por quatro 

comitês: Habitação; Planejamento Territorial e Urbano; Saneamento Ambiental e 

Transporte e Mobilidade Urbana (MANCINI, 2008). 

O ano de 2004 é o marco da estruturação da Política Nacional de Habitação 

que tem como objetivo central criar condições para o acesso à moradia digna a 

todos os segmentos da população e, para tanto, está organizada em três eixos: 

política fundiária, política financeira e estrutura institucional (BONDUKI; ROSSETTO; 

GHILARDI, 2009). 

Tem como princípios o direito à moradia; o acesso à moradia digna 

acompanhada do padrão mínimo de habitabilidade (infraestrutura, saneamento 

ambiental, mobilidade, transporte coletivo, equipamentos, serviços urbanos e 

sociais) como direito e vetor da inclusão social; o cumprimento da função social da 

propriedade como forma de ordenamento e controle do solo, combate à especulação 

fundiária e promoção do acesso a terra urbanizada; a questão habitacional como 

política de Estado, duradoura e socialmente pactuada, gerida democraticamente 

(através do controle social e transparência) e, por fim, a articulação da política 

urbana com as demais políticas sociais e ambientais. A PNH busca ainda o 

barateamento de custos da produção habitacional através da combinação de 

recursos onerosos e não onerosos adequados para cada classe de renda a ser 

atendida pelos programas habitacionais (BONDUKI; ROSSETTO; GHILARDI, 2009). 

Dessa forma, os agentes locais poderão ter acesso aos recursos do FNHIS através 

da apresentação de propostas aos programas que contam com estes recursos. A 

transferência entre fundos é ainda condicionada ao oferecimento de contrapartida 

pelo ente federado (em forma de recursos financeiros, bens imóveis ou serviços). 

BONDUKI; ROSSETTO; GHILARDI destaca que: 

                                                                                                                                                   
que visava regulamentar o capítulo sobre a política urbana da nova Constituição Federal (Lei 
infraconstitucional). 
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[...] a participação com recursos por parte dos municípios e estados, 
mesmo que em proporção inferior ao valor do repasse federal, é 
essencial para a lógica do SNHIS: trata-se da conjugação de 
esforços, a partir de princípios e programas comuns, para resolver de 
forma conjunta uma questão afeta a todos, isto é, a universalização 
da moradia digna. (2009, p. 36) 
 
 

Para MELCHIORS (2016) a implantação da PNH foi previsto o Plano Nacional 

de Habitação (PlanHab), instrumento apresentado à Secretaria Nacional de 

Habitação em dezembro de 2008, cuja elaboração contou com intenso processo 

participativo dos segmentos da sociedade civil. O PlanHab tem como principal 

objetivo: 

[...] 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). 

 
 

Depreende-se, até o momento, que o processo de redemocratização 

vivenciado no Brasil, culminou em uma estrutura de legislações da área urbana, 

propiciando a expectativa do enfrentamento da questão habitacional. 

Não obstante, presenciamos o esvaziamento da Política, ao constatar que as 

estratégias de enfrentamento sem o orçamento compatível para a sua execução, 

tornou-se um belo plano estruturado, que não saiu do papel. Os avanços se 

mostraram pontuais, carecendo de continuidade na tentativa de solucionar questões 

que interferem diretamente nas condições objetivas da população. 

A Politica Nacional de Habitação (PNH) estabelece o Sistema Nacional de 

Habitação, á partir de dois subsistemas: Habitação de Interesse Social e Habitação 

de Mercado, assunto que será abordado no próximo tópico (OLIVEIRA, 2007). 

 

 

2.3 A Estruturação da Habitação de Interesse Social e seus Instrumentos 

  
A Habitação de Interesse Social integra parte das demandas populares na 

tentativa de trazer para o Estado a responsabilização ao problema da falta de 

moradia e no intuito de dar respostas à população de baixa renda no que tange ao 

acesso dessa população a moradia digna. 
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O Subsistema de Habitação de Interesse Social tem como referência 
o primeiro projeto de iniciativa popular apresentado ao Congresso 
Nacional em 1991, fruto da mobilização nacional dos Movimentos 
Populares de Moradia de diversas entidades e do Movimento 
Nacional da Reforma Urbana. (BRASIL, 2004) 

 

A regulamentação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS), foi implementada pela Lei nº 11.124 em junho de 2005 e conta com o 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) bem como seu Conselho 

Gestor (CGFNHIS), a partir da articulação com os órgãos gestores (BRASIL, 2004). 

 

Figura 2 Organograma da Política Nacional de Habitação  

  

Fonte: Brasil (2004) 

 

Para a implementação do SNHIS definia-se como responsabilidade à 

elaboração de Planos de Habitação a nível local, a constituição de Fundos 

Estaduais, Municipais e Fundos Locais de Habitação, ainda a institucionalização de 

Conselhos Estaduais, Municipais ou Locais de Habitação e elaboração do plano, 

conforme demarca figura abaixo. 
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Figura 3 Política Nacional de Habitação e seus instrumentos 

 

 

 
Fonte: Brasil 2004 

Dessa forma, o acesso a recursos do FNHIS só poderiam ser viabilizados 

através da adesão ao Sistema e o cumprimento das suas exigências, á saber, a 

criação do Fundo e da elaboração de Planos Estaduais e Locais de Habitação de 

Interesse Social. 

Num primeiro momento o Ministério das Cidades reformulou alguns 

programas existentes, elaborados no governo do FHC tais como o PAR, a Carta de 

Crédito Associativo, o Habitar Brasil/BID, o Pró-moradia, o PSH e o Apoio à 

Produção e criou um novo Programa de Crédito Solidário. Em um segundo momento 

entre 2005 a 2008 foram criados novos programas principalmente aqueles que 

movimentavam o FNHIS e era destinada a população de até 03 salários mínimos de 

renda: Programa da Ação de Provisão Habitacional de Interesse Social; Programa 

de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários e Apoio a 

Produção Social de Moradia. (CORDEIRO, 2015) 

Segundo CARDOSO, ARAGÃO e ARAÚJO (2011) no ano de 2008, o mundo 

submergiu em uma profunda crise econômica que teve início nos Estados Unidos a 

partir dos problemas sistêmicos financeiros provocados pela crise dos mercados 

secundários de títulos lastreados em hipotecas, envolvendo os chamados 

subprimes21. A crise do subprime para o autor contaminou todo o mercado financeiro 

provocando um ―efeito cascata‖, afetando todo o setor financeiro globalizado e 

                                                
21

 Segundo IPEA: O conceito de subprime tornou-se conhecido ao longo do segundo semestre do ano 
de 2007, quando os mercados financeiros foram sacudidos por notícias de elevadas perdas no 
financiamento de imóveis nos Estados Unidos, o que ameaçou a saúde de importantes bancos e 
fundos de investimento. Subprime são hipotecas de maior risco ou de segunda linha. Com o excesso 
de liquidez no mercado internacional nos últimos anos, os bancos e financeiras dos Estados Unidos 
passaram a financiar a compra de casas a juros baixos para pessoas com histórico de crédito ruim, 
tendo o próprio imóvel como única garantia. Mas veio a queda nos preços dos imóveis e os bancos 
ficaram ameaçados de não reaver os empréstimos feitos. IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada. O que é subprime? Disponível em: < 
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2156:catid=28&Itemi
d=23> Acesso em: 20/02/2019 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2156:catid=28&Itemid=23
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2156:catid=28&Itemid=23
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também, por decorrência, toda a economia capitalista, dependente das finanças 

globais. 

A reação do governo brasileiro à crise internacional foi rápida, adotando 

medidas de expansão do crédito pelos bancos públicos (Banco do Brasil, BNDES e 

Caixa Econômica), de forma a compensar a retração do setor privado, e também 

medidas de apoio aos setores em dificuldades.  

Como medida de caráter anticíclico, o governo manteve os investimentos em 

infraestrutura previstos no âmbito do PAC e mobilizou a Petrobrás no sentido de que 

também mantivesse os investimentos previstos. 

O programa foi aprovado pela Medida Provisória nº 459, publicada em 25 de 

março de 2009, posteriormente convertida na Lei no 11.977, de 7 de julho 2009, e 

pelo Decreto no 6962, de 17 de setembro de 2009. Tinha como meta a construção 

de um milhão de moradias, em curto prazo, tendo para isso alocado R$ 34 bilhões. 

Desse total, R$ 25,5 bilhões originavam-se do Orçamento Geral da União e R$ 7,5 

bilhões do FGTS. Foi ainda previsto um investimento de R$ 1 bilhão para 

complementação de infraestrutura urbana, a ser distribuído através do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

Os recursos do PMCMV foram distribuídos pelas diversas unidades da 

federação de forma proporcional à estimativa do déficit habitacional dos estados, a 

partir dos estudos desenvolvidos pela Fundação João Pinheiro. Essa distribuição 

estabeleceu, na verdade, cotas máximas de acesso a recursos, já que o acesso 

dependeria da demanda a ser apresentada à Caixa Econômica pelas empresas. Por 

essa razão, no final de 2010, alguns estados reclamavam junto ao governo por 

terem já ―estourado‖ a sua meta e não disporem de mais recursos enquanto outros 

permaneciam aquém da meta original. Essa questão será retomada mais adiante 

Nesse contexto, ROLNIK (2015) aponta que o País presenciou duas décadas 

de recessão econômica, contudo, no final do século XX e nas primeiras décadas do 

século XXI, houve mudanças significativas nos aspectos econômicos e sociais que 

demarcaram um novo período para a política urbana. 

Para autora o aumento no PIB brasileiro, no salário mínimo e nos 

investimentos nas políticas sociais contribuiu para que no Brasil o número da 

população pobre viesse a cair de 57 milhões para menos de 30 milhões entre 2001 a 

2008, ou seja, um percentual de 30% para 15%. É interessante citar que o montante 

de recursos direcionados aos financiamentos propiciou uma alavancagem no setor 
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econômico e, dentro desse montante, no setor da habitação verificou-se uma 

progressão de 25,7 bilhões, em 2004, para 80 bilhões, em 2009, de modo que, 

contribuiu para o crescimento urbano, porém o direito a cidade não estavam 

garantidos (ROLNIK, 2015). 

Conforme orienta o Guia para Estados DF e Municípios, os Conselhos locais 

devem ter natureza participativa, garantindo o principio democrático da escolha de 

seus membros observando o principio da proporcionalidade, ou seja desde que suas 

competências e composição sejam adequadas as condições estabelecidas pela lei 

de criação do FNHIS ( MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006) 

Os Fundos devem ter natureza contábil com objetivo de gerenciar recursos 

orçamentários para os programas estruturados no âmbito do SNHIS destinados a 

implementar políticas habitacionais direcionadas a população de baixa renda, sendo 

geridas pelo Conselho. Além do Conselho e do fundo outro instrumento de gestão  

da Politica de Habitação são os Planos de Habitação de Interesse Social  

instrumento de planejamento e gestão da politica habitacional. O próximo assunto 

discorrera sobre o PLHIS. 

  

2.3.1 Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS 
   

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS) representam uma 

das ferramentas na gestão da Política de Habitação em todo o território nacional e 

sua implantação a partir de 2010 tornou-se obrigatória, para os municípios com mais 

de 50 mil habitantes ou localizados nas regiões metropolitanas. 

Os objetivos do PLHIS seguem os objetivos do Plano Nacional de Habitação 

que é: 

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 (PLANHAB, 2009, p. 45). 
 
 

Por meio dos planos, o poder público, nas diferentes instâncias, formaliza um 

conjunto de ações capazes de construir um caminho que permita avançar no sentido 

de atingir o principal objetivo da Política Nacional de Habitação que é universalizar o 

acesso à moradia digna para todo cidadão brasileiro. As prioridades a serem 

seguidas são: 
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1. Prioridade para planos, programas e projetos habitacionais para a 
população de menor renda, articulados no âmbito federal, estadual, 
do Distrito Federal e municipal; 
2. Utilização prioritária de incentivos ao aproveitamento de áreas 
dotadas de infraestrutura não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na 
malha urbana;  
3. Utilização prioritária de terrenos de propriedade do poder público 
para a implantação de projetos habitacionais de interesse social;  
4. Sustentabilidade econômica, financeira e social dos programas e 
projetos implementados;  
5. Incentivo à implementação dos diversos institutos jurídicos que 
regulamentam o acesso à moradia, previstos no Estatuto da Cidade 
e outros;  
6. Incentivo à pesquisa, incorporação de desenvolvimento 
tecnológico e de formas alternativas de produção habitacional;  
7. Adoção de mecanismos de acompanhamento e avaliação e de 
indicadores de impacto social das políticas, planos e programas; 
8. Observação de mecanismos de quotas para idosos, deficientes e 
famílias chefiadas por mulheres dentre o grupo identificado com o de 
menor renda;  
9. Desenvolvimento institucional para que a atuação local tenha cada 
vez mais institucionalidade, com a criação de órgão próprio ou com a 
internalização de algum órgão já estruturado e relacionado com a 
problemática da habitação e que possa contar com os meios 
administrativos, técnicos e financeiros necessários (PLANHAB, 2009, 
p. 76) 
 
 

Os PLHIS estão formatados obedecendo a dois aspectos fundamentais: o 

Diagnóstico do Setor Habitacional; e as Estratégias de Ação. O Diagnóstico 

Habitacional reúne informações a respeito do déficit habitacional (quantitativo e 

qualitativo). No que se refere às Estratégias de Ação, estas apontam as diretrizes e 

os objetivos da política, as linhas programáticas e ações, as leis e normativas, as 

fontes de recursos existentes, os parceiros da política, os critérios de atendimento da 

população pretendente e, por fim, alguns elementos de monitoramento e avaliação. 

E deverá ser construído a partir de três etapas, sendo a primeira a metodológica, a 

segunda o diagnostico e a terceira as estratégias de ação, apontadas na figura 

abaixo. 
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Figura 4 Etapas de elaboração do PLHIS 

             Fonte: Ministério das Cidades 2008 

 

Nesse sentido, a Habitação de Interesse Social apresenta-se como um 

instrumento na tentativa de atender a necessidade de moradia, para a população de 

baixa renda que não consegue o acesso á moradia e nem ao direito á cidade. 

Este resumo nos permite identificar e compreender os períodos históricos e a 

intervenção através de programas na habitação. A partir dessa perspectiva histórica 

da política habitacional passaremos a compreensão desses fatos a nível municipal, 

ou seja, em Londrina. 

  
3 A POLÍTICA DE HABITAÇÃO EM LONDRINA 

 

Para compreendermos a trajetória da habitação no município de Londrina, 

convém situa-lo dentro do contexto histórico, econômico e social. 

Desde o início o município de Londrina manteve um crescimento constante, 

consolidando-se como ponto de referência do Norte do Estado do Paraná, tendo 

como principal atividade agrícola o cultivo do café, que veio a atrair um grande 

contingente de trabalhadores, chegando ao século XXI com uma população 

correspondente a 506.701 habitantes segundo censo IBGE (2010). 
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3.1 A Trajetória da Habitação Implementada pela COHAB-LD 
 
 

Londrina foi uma cidade planejada na década de 1930, com a finalidade de 

atender a um determinado número de habitantes, constituindo-se como um pólo de 

referência. Conforme MELCHIOR & SILVA, 2005, a criação da cidade foi objetivada 

por colonizadores ingleses através de um loteamento realizado pela Companhia de 

Terras do Norte do Paraná (CTNP) na região do norte do Paraná. 

Segundo os autores a cidade nasceu sobre a égide capitalista, com a 

implementação do comércio e o desenvolvimento do setor imobiliário, mas a partir 

da década de 70 esse processo se intensificou. A cidade de Londrina foi projetada 

para constituir-se como referência no processo de ocupação agrícola no Norte do 

Paraná. Com o sucesso do empreendimento, baseado na cultura do café, e seu 

vínculo com os grandes centros desenharam uma cidade dinâmica, 

economicamente desenvolvida e que exercia influência em uma ampla área do 

Estado. (PLHIS, 2011, p 11). 

Embora tenha sido projetada para 20.000 habitantes, em duas décadas 

Londrina duplicava a sua população, como observamos na tabela abaixo. De 1930, 

ano de sua fundação à 1950 o Município já contava com 37.182 habitantes, bem 

acima da projeção. 

 

Tabela 1 Evolução da população de Londrina 1940/2010 

 

Fonte: Perfil 2013. 
 

Diante da necessidade de enfrentar os problemas habitacionais advindos do 
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processo acelerado de urbanização no País, situação que também se evidenciou no 

município de Londrina, em 1965 o Município institui a Companhia de Habitação de 

Londrina (COHAB-LD) sendo uma sociedade composta por ações de economia 

mista que foi idealizada após a formação do Banco Nacional da Habitação (BNH) e 

criada, oficialmente, por Lei Municipal22. 

A Companhia foi fundada a partir de uma recomendação do antigo BNH e 

teve como seu primeiro diretor um agropecuarista23. Na ocasião, a primeira diretoria 

adquiriu alguns terrenos para futuras construções, entre eles, 2,5 alqueires próximos 

ao hoje extinto IBC – Instituto Brasileiro do Café, no qual identificamos a presença 

de conjuntos habitacionais edificados através do BNH. 

Segundo MARTINS (2007) a ação do Estado representada pela COHAB/LD 

atuou no sentido de alocar os conjuntos habitacionais distantes da malha urbana, 

carentes de infraestrutura e serviços públicos, produzindo e reproduzindo as 

condições de reprodução do capital e das relações sociais de produção ao colocar 

os trabalhadores distantes do seu local de trabalho e de outras necessidades. 

Embora que, a atuação do poder público estivesse direcionada na tentativa de 

solucionar ou minimizar o déficit habitacional, as políticas habitacionais não foram 

suficientes para suprir a crescente necessidade de moradia da classe trabalhadora. 

O autor destaca que no período de 1979-1983, a Companhia voltou sua 

atenção apenas para a construção de grandes núcleos habitacionais, principalmente 

na região Norte de Londrina, sem levar em conta as questões das condições de 

qualidade das habitações, já que foi um período marcado pelo notável aumento 

populacional. Já no período de 1983-2000 houve uma diminuição na construção de 

habitações devido às crises do BNH e do cenário econômico brasileiro. 

Após a Constituição de 1988, os municípios deveriam promulgar suas leis 

orgânicas, foi então que Londrina promulga essa lei24 que faz referência à habitação, 

embora ainda não se configure como uma política pública de habitação. 

 

Não existe nenhum programa, plano, legislação ou instrumento 
específico que coordene a questão habitacional no município de 
Londrina e possibilite a sua articulação com as outras políticas 
públicas. O único meio de promoção de programas e projetos 

                                                
22

 Lei nº 1.008, de 26 de agosto de 1965, na gestão do prefeito José Hosken de Novaes. 
23

 Otávio Antonio Pedrialli, empossado em 28 de setembro de 1965. 
24

 Abril de 1989. Título 5º da Ordem Econômica Social, Capítulo 8 da Habitação, Artigos 200 à 202 
tratam sobre a Política Municipal de Habitação. 
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habitacionais de interesse social é através da atuação da COHAB- 
LD. Deve-se destacar, todavia, que a Lei Orgânica do Município de 
Londrina, em seu título 5º - Da Ordem Econômica e Social, Capítulo 
8º - Da Habitação, artigos 200 a 202, indica diretrizes genéricas para 
a política habitacional municipal. Fonte: PMH- 1989 pg.15 
  

 

No ano de 1993 edita-se uma lei que dispunha sobre a criação do Conselho 

Municipal de Habitação e do Fundo Municipal de Habitação. No entanto a iniciativa 

de criação do Fundo Municipal de Habitação e a constituição do Conselho Municipal 

de Habitação foram frustradas, pois, os recursos destinados a esse Fundo, não 

chegaram a ser repassados. Em 15 de setembro de 1997 foi editada a Lei n.º 7.153 

que extinguiu o Fundo Municipal de Habitação. 

O Município só passou a implementar os mecanismos necessários para a 

institucionalização da Política Municipal de Habitação, a partir das exigências do 

SNHIS, especificada na PNH. No ano de 2006 realizou-se a 1ª Conferência 

Municipal de Habitação no qual se deu a formação do Conselho Municipal de 

Habitação. Mais uma vez a política de habitação no Município não foi efetivada e os 

membros do conselho não assumiram suas funções. Somente no ano de 2009 os 

membros do Conselho foram empossados e em 2010 realizou-se a 2ª Conferencia 

Municipal de Habitação. 

Diante da falta de investimento por parte do Município para desempenhar 

projetos habitacionais e amenizar a crescente demanda por moradia. O município de 

Londrina encontra na criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

e de seus instrumentos a possibilidade de acessar recursos que possam subsidiar 

projetos que atendam ao déficit habitacional do Município, em especial às famílias 

de baixa renda. Nesse sentido, a COHAB – LD diante da obrigatoriedade do Plano 

de Habitação de Interesse Social como meio de acessar os recursos, em 2009 aderi 

ao SNHIS e inicia a discussão e a elaboração do Plano Local de Habitação de 

Interesse Social - PLHIS. 

Em suma o município de Londrina, principalmente, entre as décadas de 60 e 

80, foi cenário de inúmeras construções habitacionais com os investimentos do 

governo federal, na tentativa de enfrentar o problema da falta de moradia. Com o 

agravamento do problema habitacional e da pressão dos movimentos populares 

surge, a partir da lei constitucional houve a estruturação de leis complementares que 

priorizavam a habitação de interesse social. O próximo tópico trará a trajetória da 
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habitação de interesse social no município de Londrina junto aos seus instrumentos, 

em específico o Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS. 

 

 

3.2 A Habitação de Interesse Social e seus Instrumentos no Município de 
Londrina 
 

A partir da elaboração do Plano Nacional de Habitação, foi estruturado o 

Sistema Nacional de Habitação, a partir de dois subsistemas, um destinava-se a 

habitação de mercado e outro à habitação de interesse social. O subsistema de 

habitação de interesse social tem como finalidade direcionar recursos para o 

atendimento de moradia à população de menor poder aquisitivo. Contudo para a 

obtenção desses recursos, os entes federativos além de aderir ao sistema tinham de 

cumprir as suas exigências: constituir o Fundo Local de Habitação de Interesse 

Social (FLHIS) com dotação orçamentária própria, destinado a implementar a 

Política de Habitação de Interesse Social; constituir o Conselho (CGFLHIS) 

contemplando a participação de todos os segmentos da sociedade, nos casos em 

que já tenha sido constituído, adaptar ou apresentar a Lei de criação dos 

instrumentos; apresentar o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) 

considerando as particularidades de cada região, bem como a demanda do 

Município e apresentar o relatório de Gestão do Fundo Local de Habitação de 

Interesse Social. 

Após estabelecer o fundo e o conselho, o município de Londrina iniciou a 

elaboração do plano municipal de habitação de interesse social que apresentou além 

de um diagnóstico habitacional, as estratégias definidas para o enfrentamento da 

questão. Para alcançar os objetivos da habitação de interesse social, foi necessário 

primeiro identificar a realidade do Município, reconhecendo os problemas urbanos da 

região, definindo assim o déficit habitacional da cidade de Londrina. É importante 

ressaltar que a identificação do déficit habitacional no PLHIS foi realizada a partir da 

consulta de várias fontes. Do ponto de vista de CORDEIRO (2015): 

 

A utilização de diferentes fontes de informação como PEMAS (2002), 
IPARDES (2000), IBGE (2000), SESA (2008), IPEA (2007), FJP 
(2000), dentre outras, as informações municipais produzidas são 
consideradas um desafio em se tratando da compatibilização 
adequada de dados. (CORDEIRO, 2015, p. 190) 
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Para a autora, o maior desafio está voltado na compatibilização dos dados 

nacionais com a realidade dos assentamentos no Município. No próprio documento 

do PLHIS há referência sobre a complexidade do déficit habitacional e os vários 

elementos que envolvem essa questão: político, econômico, social, cultural, 

legislativo e outros que de tempo em tempo definem um determinado panorama de 

carência habitacional. 

 

O diagnóstico sobre a realidade habitacional do Município e o cálculo 
detalhado dos déficits quantitativo e qualitativo envolve processos e 
técnicas relativamente complexos, tendo em vista que as 
informações disponíveis são insuficientes. (PLHIS, 2011, p.3) 
 
 

De acordo com o PLHIS, a COHAB – LD não dispunha de dados suficientes 

sobre o déficit do Município, salvo a informação do número de famílias cadastradas 

que, segundo o PLHIS (2011, p.103), até ―março de 2011 totalizava 37.809 famílias‖. 

Vale ressaltar que as informações oficiais sobre o número de famílias 

cadastradas na COHAB – LD são apresentadas a partir do ano de 2002, quando a 

Cia realizou um chamamento para que as famílias que demandavam por moradia 

realizassem o seu cadastramento. Desde a criação da COHAB – LD até o ano de 

2002 os cadastros eram feitos manuais e após a COHAB passar por um processo de 

informatização, esses cadastros vieram a ser incinerados. A Cia conta com um 

sistema informatizado próprio que aglutina as informações das famílias que 

demandam por moradia, denominado Ficha de Caracterização de Renda (FCR). O 

próprio nome do sistema sugere a caracterização sobre o perfil econômico do 

público atendido na COHAB, que são prioritariamente famílias com renda mensal de 

até 1.800,00 reais. 

Nesse sentido as propostas que foram apresentadas pelo PLHIS tinham como 

objetivo, minimamente, garantir a terra urbanizada e a moradia às famílias que não 

conseguem acessá-la pela via do mercado. O PLHIS de Londrina caracteriza-se 

como um documento que contém resumidamente o diagnóstico dos problemas e 

carências da questão urbana, que serviram de suporte para a formulação de um 

conjunto de intervenções necessárias, no enfrentamento do déficit habitacional local. 

Segundo CORDEIRO (2015) a projeção do PLHIS em relação ao déficit habitacional 

do Município, contou com uma previsão de quinze anos. Os objetivos e metas 
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expostos no PLHIS são: 

(1) produção de novas moradias para suprir o déficit habitacional 

quantitativo atual (precariedade existente); 

(2) produção de novas moradias para suprir o déficit habitacional 

quantitativo, futuro (incremento populacional); 

(3) qualificação de infraestruturas urbanas necessárias para situações já 

instaladas e para novos assentamentos; 

(4)   produção de melhorias domiciliares (construção de módulos sanitários),  

(5)   recuperação de habitações degradadas; 

(6) regularização urbanística e jurídica de assentamentos precários e nos 

loteamentos irregulares; 

(7) reordenamento institucional e readequação organizacional para que a 

Companhia de Habitação - COHAB-LD possa cumprir sua finalidade; 

(8) reordenamento jurídico normativo para adequá-lo às necessidades do 

PHLIS e; 

(9) qualificação da participação social. 

 

 Em relação ao alcance dos objetivos pré-definidos no PLHIS, CORDEIRO 

(2015) pontua que, seria necessário à intervenção imediata do Estado, por outro 

lado, para a autora não é só a ausência de intervenções pró-moradia que se 

apresenta como desafio no alcance das metas definidas pelo PLHIS, mas também a 

postura prejudicial do mercado frente às ações implementadas pela Política na área 

da habitação de interesse social. 

Mediante os investimentos realizados pelo poder público nos espaços 

urbanos, com infraestrutura e implantação de equipamentos sociais os espaços 

tendem a ser valorizados. Nesse sentido, o mercado imobiliário encontra vantagem 

na valorização desses espaços, e que muitas vezes acabam por elevar os preços 

desses espaços. Deixando para o Estado a busca por terrenos mais baratos, que 

por sua vez, encontram-se geralmente localizados nas periferias da cidade, com 

pouca ou nenhuma infraestrutura para construção de empreendimentos de interesse 

social. 

Desta forma, as condições em que se promove a Política de Habitação de 

Interesse Social ficam na contramão do Direito à Cidade, ou seja, desvinculada da 

preservação do bem- estar e da acessibilidade, restrita somente no foco da 
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habitabilidade. Em síntese a forma de implementação da política habitacional para a 

população de baixa renda reproduz, conforme ROLNIK (2015, p.275) o ―[...] 

elemento central de uma cultura urbana excludente‖. 

Para que a política habitacional de interesse social trabalhe, no sentido não só 

de promover a moradia, mas também a moradia digna e de romper com uma ―cultura 

urbana excludente‖, convém que seja contemplada a intersetorialidade, 

principalmente, entre as políticas habitacional e urbana. De acordo com OLIVEIRA 

(2012) a ausência de diálogo entre os órgãos responsáveis pela política urbana e 

habitacional e o reduzido número de profissionais para executar a Política de 

Habitação de Interesse Social são fatores apontados, na elaboração do documento 

(PLHIS), como determinantes para a inviabilidade da Política. Segundo o autor 

supracitado: 

O desafio da atual Política Nacional de Habitação é, sem sombra de 
dúvida, consolidar a perspectiva do Sistema Nacional de Habitação 
de Interesse Social, através do processo democrático de elaboração 
dos Planos Estaduais e Planos Locais de Habitação de Interesse 
Social. (OLIVEIRA, 2012, p.91) 

 

O lema Direito à Cidade estava presente em vários documentos que faziam 

referência à habitação. (OLIVEIRA, 2012). Diante disso esperava-se que, através da 

estruturação da política de habitação, houvesse uma maior efetividade no 

atendimento das demandas por habitação dos setores de baixa renda. Com as 

mudanças políticas e econômicas vivenciadas no País nesse período, era gerada na 

população uma grande expectativa na tentativa de solucionar ou atenuar os 

inúmeros problemas sociais, principalmente os problemas oriundos da área urbana. 

Nesse sentido, O PLHIS apresentou-se como um importante documento, a fim de 

que pudesse dar respostas concretas aos extratos da população de baixa renda, que 

demandavam além da moradia, o direito à cidade. 

 

3.2.1 A Produção de Novas Moradias para Suprir o Déficit Habitacional 
Quantitativo 
 
 

Para a elaboração das estratégias de enfrentamento das questões 

habitacionais, o PLHIS preconizou a identificação do déficit habitacional no município 

de Londrina: 
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A metodologia utilizada neste estudo foi baseada na metodologia da 
FJP abrangendo dois conceitos básicos: (i) do déficit habitacional 
quantitativo que [...] corresponde à necessidade de reposição total 
das unidades referentes aos domicílios rústicos e inabitáveis, além 
das demandas das classes que não se adéquam as ofertas de 
mercado, (ii) da inadequação domiciliar que se aplica as unidades 
habitacionais precárias as quais não representam necessidade de 
construção de nova moradia e sim melhoria das condições de 
habitabilidade e infraestrutura. 
Compõe o déficit habitacional a soma dos domicílios rústicos, 
domicílios improvisados, casos de coabitação e adensamento 
excessivo em domicílios próprios e casos que necessitam de 
remoção por conta da exposição de riscos humanos e ambientais. 
Compõe o déficit por inadequação domiciliar, casos de inadequação 
de domicílios que não apresentam condições adequadas de 
inadequação de moradia, inadequação de infraestrutura e 
inadequação fundiária. (PLHIS, 2011, p.93) 

  
  

Dessa forma o déficit habitacional é apresentado no documento do PLHIS 

sobre duas vertentes: o déficit habitacional quantitativo (por reposição de estoque e 

por incremento de estoque) e o déficit habitacional por inadequação domiciliar. O 

déficit habitacional por reposição de estoque compreende as situações de remoção 

de áreas de risco e fundos de vale, domicílios rústicos25 e domicílios improvisados26, 

como demostra abaixo a tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 [...] todos os domicílios situados em áreas de fundo de vale, APP, encosta íngreme e situações de 
risco, além dos domicílios rústicos, construídos com madeira não aparelhada ou mesmo de alvenaria 
sem acabamento e edificado sem orientação técnica que representam desconforto e riscos de 
contaminação por doenças ou insalubridade. (PLHIS, 2011, p.94). 
 
26 Os domicílios improvisados [...] são locais construídos sem fins residenciais e que servem como 
moradia. (PLHIS, 2011, p.95) 
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Tabela 2 Déficit Habitacional (situações de risco) 

 

Déficit Habitacional - Reposição de Estoque 

 

 
Região 

Número de domicílios 

Assentamentos 

 
Precários 

Domicílios Rústicos 

Ocupação Irregular 

 
Áreas de risco 

/ fundos de 

vale 

Loteamentos 

Irregulares 

CENTRO 41 38 0 

NORTE 0 579 0 

SUL 4 735 0 

LESTE 0 677 0 

OESTE 0 132 0 

RURAL 24 1.349 0 

Subtotal domicílios 69 3.510 0 

Total domicílios 3.579 

Fonte: PLHIS, 2011. 

 
 

Quanto às famílias vivendo em situações de risco, a tabela retirada do PLHIS 

apontava que 3.579 domicílios estavam sob essas condições, sendo que a maior 

parte refere-se a famílias que ocupavam áreas de preservação ambiental (APP). 

Configurando-se como déficit habitacional que tem como resposta a reposição de 

estoque, ou seja, a construção de novas unidades habitacionais para a remoção 

imediata dessas famílias. 

Já em relação ao déficit habitacional por incremento de estoque consideram-

se os seguintes aspectos: coabitação familiar; adensamento excessivo em domicílios 

próprios e o ônus excessivo com aluguel e demais despesas mensais oriundos da 

situação de moradia. Esses aspectos evidenciam a carência de moradia, no entanto 

não estão elencadas como situações de risco.   

Referente à coabitação familiar27, o documento retrata que o 

                                                
27 O componente coabitação familiar compreende a soma das famílias conviventes secundárias que 
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CENSO/IBGE/2000 apresentou 8.699 domicílios com famílias conviventes, já em 

relação ao adensamento excessivo28 segundo o mesmo ano de referência do IBGE, 

a Região metropolitana de Londrina apresentava um total de 8.222 domicílios, com 

5.894 domicílios concentradas no município de Londrina. A partir desse total, o 

documento enfatiza que 3.122 unidades se referem a famílias com renda mensal de 

até três (3) salários mínimos.  

Na categoria de ônus excessivo com aluguel e demais despesas mensais 

oriundos da situação de moradia, de acordo com o Censo/IBGE/2000, o PLHIS 

demonstrou quantas famílias com renda inferior a 3 salários mínimos estavam 

submetidas a moradia de aluguel, os dados do Município são apresentados na 

tabela abaixo: 

 
Tabela 3 Déficit Habitacional (ônus excessivo com aluguel) 

 

 

DOMICÍLIOS URBANOS ALUGADOS, POR FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 3 SALÁRIOS 
MÍNIMOS – 2000 

MUNICÍPIO 
SEM 

RENDIMENTOS 
ATÉ 1 S.M 

MAIS DE 1 
a 2 S.M 

MAIS DE 2 Aa 3 S.M 

LONDRINA 344 552 1966 2326 

Fonte: PLHIS, 2011. 

 
 

Na tabela acima 344 famílias que moravam de aluguel, se encontravam na 

categoria sem renda, em seguida esse número vai aumentando de acordo com o 

aumento na renda das famílias, a última coluna mostrou que 2326 famílias com 

renda de 2 a 3 salários mínimos tinham como despesa o aluguel de moradia. Os 

dados supracitados corroboram com a discussão de que o déficit habitacional está 

intrínseco a questão econômica. Desta forma, para um resultado profícuo no 

enfrentamento do déficit habitacional, faz-se necessário a execução de uma política 

na perspectiva da intersetorialidade, em especial entre as políticas de habitação, 

urbana, de assistência social e a de trabalho e renda.  
                                                                                                                                                   
vivem junto a outra família em um mesmo domicílio e das que vivem em cômodos – exceto os 
cedidos por empregador. As famílias conviventes secundárias são constituídas por, no mínimo, duas 
pessoas ligadas por laço de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência, e que 
residem no mesmo domicílio com outra família denominada principal. O responsável pela família 
principal é também o responsável pelo domicílio. (PLHIS, 2011, p.95 e 96) 
28 [...] o adensamento excessivo ocorre quando o domicílio apresenta um número médio de moradores 
superior a três por dormitório. O número de dormitórios corresponde ao total de cômodos da casa que 
servem, em caráter permanente, de dormitório para os moradores do domicílio. (PLHIS, 2011, p.96). 
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O documento ainda identificou como déficit habitacional a inadequação 

domiciliar, partindo dos seguintes aspectos: inadequação de moradias; domicílios 

sem banheiros; inadequação de infraestrutura: iluminação, rede de abastecimento 

de água, instalação sanitária, destino do lixo e inadequação fundiária. Os índices de 

domicílios nas condições de inadequação de moradia apontados no PLHIS foram 

968 em assentamentos precários e 1.091 em loteamentos irregulares, 

compreendendo um total de 2.059 domicílios. 

Referente aos domicílios sem banheiro, o quadro abaixo, apontado pela faixa 

de renda ganha destaque na análise dessa condição. 

  
 

Tabela 4 Déficit Habitacional (inadequação domiciliar) 
 

 
DOMICÍLIOS URBANOS (1), SEM BANHEIRO POR FAIXA DE RENDA – 2000 

 
 

MUNICÍPIO 
ATÉ 3 S.M MAIS DE 3 a 5 MAIS DE 5 TOTAL 

Absoluto percentual Absoluto Percentual absoluto percentual absoluto Percentual 

Londrina 1.922 78,93 348 14,29 165 6,78 2.435 100 

Fonte: PLHIS, 2011. 

Nota: (1) Considerados apenas casas e apartamentos urbanos. 

 

 
Segundo a tabela 4, considerando que o maior número de domicílios sem 

banheiro está relacionado às famílias com renda de até três (3) salários mínimos, 

novamente a condição econômica é reiterada como elemento imperativo na 

qualidade de vida das famílias.  

Constitui-se ainda, como inadequação domiciliar os domicílios carentes de 

infraestrutura, que apenas serão destacados os números totais. Conforme o PLHIS, 

o déficit para o município de Londrina neste seguimento referia que 1.131 domicílios 

localizados em assentamentos precários e loteamentos irregulares apresentavam 

ausência de condições de iluminação. No que tange ao abastecimento de água 541 

domicílios apresentavam essa demanda e com relação ao esgotamento sanitário, o 

total no Município correspondia a 3.615 domicílios carentes. A coleta de lixo, por sua 

vez, apresentou a menor demanda dentro da infraestrutura dos domicílios, com 138 

domicílios de assentamentos precários. 

Acrescenta-se a relação de inadequação domiciliar, a inadequação fundiária 
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compondo parte do déficit habitacional no Município. De acordo com o PLHIS, o 

número de domicílios nas condições de inadequação fundiária correspondia à soma 

dos assentamentos irregulares e dos loteamentos irregulares, respectivamente, 

1.319 e 1.451, totalizando 2.770 moradias. 

A identificação do déficit habitacional na cidade de Londrina no PLHIS retratou 

o diagnóstico das fragilidades, problemas e carências urbanas do Município, dando 

suporte para a formulação de um conjunto de intervenções necessárias ao 

enfrentamento do déficit habitacional local. Quanto às estratégias de enfrentamento 

contidas no PLHIS, a tabela abaixo nos dá a dimensão do que o documento 

propunha como solução para o problema da falta de moradia no Município.  

 

Tabela 5 Previsão do PLHIS para Produção Habitacional 

Fonte: PLHIS, 2011 

 

Conforme a tabela 5, uma das ações para enfrentamento do déficit 

habitacional quantitativo por incremento de estoque refere-se à produção de 

moradias prevista no documento, que contava com a produção de 21.294 moradias. 

A produção habitacional foi elencada como um dos eixos dessa pesquisa, nesse 

sentido, buscou-se identificar o quanto foi realizado em relação à previsão 
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estabelecida. Na tabela abaixo temos um panorama das produções habitacionais no 

período correspondente de 2009 a 2017. 

Tabela 6 Produção Habitacional em Londrina – 2009-20017 
 

ANO EMPREENDIMENTO PROGRAMA FONTE DE RECURSOS Nº de UH 

2009 RES. ELIZABETH  
 

PMCMV 

 
 

FAR 

32 

2010 JD. NOVA ESPERANÇA 100 

JD. ANA TERRA 85 

 
 
 
 

2011 

SANTA JOANA APHFBR OGU 2 

JD. COLUMBIA  

PMCMV 

 

FAR 

21 

RES. VISTA BELA 2712 

JD. NOVA ESPERANÇA 16 

UNIDADES EM VÁRIOS LOTES PURIAP FNHIS 2008 117 

RES. VILA ROMANA APHFBR OGU 18 

2012 
PAIQUERÊ PMCMV FAR 156 

PRIMAVERA PAC-PPI OGU 15 

HORIZONTE II PURIAP FNHIS 2009 293 

 

2013 
JD. CRISTAL I e II  

 
 
 
 
 
 

PMCMV 

 
 
 
 
 
 
 

FAR 

540 

JD. NOVA ESPERANÇA 95 

PORTAL DOS PIONEIROS 15 

2014 ABUSSAF 54 

JERÔNIMO NOGUEIRA 149 

2017 
 

MORADA DOS PIONEIROS 
 

12 

 TOTAL 4432 

Fonte: COHAB-LD 2018 (autoria própria) 
 

A sistematização dos dados coletados apresentam que entre os anos 

correspondentes, a produção de moradia esteve em torno de 4.432 unidades nas 

modalidades verticais e horizontais, a sua grande maioria implementada pelo 

Programa Minha Casa Minha Vida. 

O Município viabilizou através de financiamento do governo federal, 

programas que atendessem principalmente as faixas de renda de até 03 salários 

mínimo nacional, mas esses valores ficaram aquém das necessidades do Município 

e da previsão do PLHIS. 

Com a falta de investimentos e recursos por parte do gestor local em 

amenizar a crescente demanda por moradia, não há por parte do Município recursos 

anuais para projetos habitacionais, assim a população ficou refém de um único 

programa, o PMCMV que fora lançado no ano de 2008 e que na atualidade (2018) 
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não sabemos se terá sua continuidade. Destacamos na tabela acima que mesmo 

diante de um número tão ínfimo referente à produção de unidades habitacionais, nos 

anos de 2015 a 2016 não houve nenhum investimento do poder público para a 

execução de obras habitacionais. 

Em Londrina, nos últimos anos assistimos a tão falada ―lista‖29 da COHAB-LD 

aumentando em grande número os seus inscritos. Atualmente a Companhia de 

Habitação de Londrina - COHAB/LD conta com 69.062 inscritos em seu sistema. 

Dentre esses, 57.492 ainda não receberam atendimento à moradia. As famílias com 

renda de R$ 0,00 à R$ 1.200,00 refere-se ao número de 38.319 inscritos, 67% do 

total da demanda. Já as famílias que possuem uma renda entre R$ 1.200,00 a 

1.800,00, estão na casa dos 12.774 inscritos, um percentual de 22%. As famílias que 

tem uma renda de R$ 1.800,01 a R$ 2.600,00 referem-se ao número de 4.484, 8% e 

as famílias com renda superior à R$ 2.600,00 formam 1.915, 3% do total. 

 

Tabela 7 Cadastrados na COHAB – LD 
 

INSCRITOS NA COHAB/LD POR RENDA 

RENDA INSCRITOS % 

0 à 1.200,00 38.319 67% 

1.200,00 à 1.800.00 12.774 22% 

1.801,00 à 2.600,00 4.884 8% 

Acima de 2.600,00 1.915 3% 

TOTAL 57892 100% 

Fonte: COHAB-LD 2017 
 

 

Se considerarmos a renda de até R$ 1.800,00 que completa a demanda por 

habitação de interesse social identificamos que 51.093 famílias estão à espera de 

uma moradia. Conforme os dados apresentados a população de menor poder 

aquisitivo é a que mais demanda por moradia, e na história da habitação no País é a 

                                                
29

 ―Lista da COHAB”: É um termo usado pelas famílias e pela sociedade como um todo, referindo-se 
ao sistema de cadastramento da COHAB-LD, denominado como Ficha de Caracterização de Renda 
(FCR) no qual são aglutinadas as informações das famílias que demandam por moradia no Município 
e região. O termo para muitos é utilizado com o entendimento de uma fila, que após o atendimento de 
moradia para um indivíduo ou família, logo o outro será atendido. Contudo, após o Município aderir ao 
SNHIS em 2009, os programas federais executados no Município que visam atender as famílias com 
renda de até 3 salários mínimos, não priorizavam em seu processo a ordem cronológica da  inscrição. 
O processo de seleção contava com a avaliação socioeconômica e posteriormente com o sorteio das 
famílias. No entanto, há ainda outros editais em que a ordem cronológica das inscrições é respeitada, 
a exemplo dos editais de chamamento para os inscritos que tenham interesse em imóveis 
reintegrados. 



 

78 
 

 

COHAB-LD 

14000 

 
12000 

 
10000 

 
8000 

 
6000 

 
4000 

 
2000 

 
 

que menos foi assistida no direito à moradia. 

O gráfico abaixo demonstra a demanda e a resposta do poder público local 

em relação ao número de unidades habitacionais o que corresponde a 9,6% da 

necessidade habitacional. 

 

Gráfico 1 Panorama das demandas e atendimentos entre 2009 a 2017 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ANO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº de UH 32 185 2886 464 650 203   12 

INSCRIÇÕES POR ANO NA 

COHAB/LD 
13073 6641 6794 5806 3921 4172 2706 1241 1428 

 

Fonte: COHAB - LD 2018 
 

O quadro acima apresenta dados alarmantes referente às respostas do 

Estado em relação a demanda por moradia. Entre os anos de 2009 a 2017 o número 

de inscritos anualmente no sistema da COHAB – LD, em todos os anos, excederam 

a quantidade de produções habitacionais. Nesse sentido, mesmo diante de uma 

gama de leis propostas para o atendimento à moradia, constatamos que somente 

9,6% das famílias demandantes foram atendidas entre os anos correspondentes. O 

total de novas inscrições na COHAB - LD entre os anos supracitados é de 45782 

famílias e as produções de habitação somente de 4432 unidades. 

Os dados refletem que o número de produções habitacionais tem sido 
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insuficiente para atender as famílias que demandam por moradia no Município, não 

obstante ainda encontramos obras paradas e muitas sem nenhuma expectativa de 

resolução. 

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 resolução da pendência das obras, como 

também a avaliação final da Caixa Econômica Federal (CEF) referente aos 

cadastros encaminhados à CEF.  

Esse não é um problema particular de Londrina, através dos dados obtidos 

pela UOL junto ao Ministério das Cidades, o site Cotidiano30 aponta que, o maior 

programa habitacional do País (PMCMV) tem 279 empreendimentos paralisados, 

representando um total de 40.990 mil unidades habitacionais. As obras paradas 

estão em todo país, foram mencionadas em Olinda (PE), Bauru (SP), Alexânia (GO) 

e inclusive os empreendimentos parados de Londrina. 

 

3.2.2 Regularização Urbanística e Jurídica de Assentamentos Precários e 
Ocupações Irregulares 
   

A partir do novo marco regulatório da moradia, coube aos municípios à 

promoção da regularização fundiária para combater a desigualdade social e, 

consequentemente, a melhora nas condições de vida da população nos 

assentamentos informais e precários. 

Segundo ALFONSIN a regularização fundiária é: 

[...] um processo conduzido em parceria pelo poder público e 
população beneficiária, envolvendo as dimensões jurídicas, 
urbanísticas e sociais de uma intervenção que prioritariamente 
objetiva legalizar a permanência de moradores de áreas urbanas 
ocupadas irregularmente para fins de moradia e acessoriamente 
promove melhorias no meio ambiente urbano e na qualidade de vida 
do assentamento, bem como incentiva o pleno exercício da cidadania 

                                                
30 Extraído:https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/08/13/minha-casa-minha-vida- 
tem-mais-de-40-mil-imoveis-com-obras-paradas-pelo-pais.htm Acesso em: 14/12/2018. 
  

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/08/13/minha-casa-minha-vida-tem-mais-de-40-mil-imoveis-com-obras-paradas-pelo-pais.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/08/13/minha-casa-minha-vida-tem-mais-de-40-mil-imoveis-com-obras-paradas-pelo-pais.htm
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pela comunidade sujeito do projeto. ALFONSIN (2006, p.60). 

 

A COHAB – LD vive um dilema na gestão da política habitacional, como a 

gestora da política de habitação, atualmente convive com a ausência de recursos 

para investir em projetos, que visem mitigar a demanda por moradia e com o 

aumento das ocupações irregulares. É o que demostra os números do último 

levantamento feito pela Cia em 2017, na tabela abaixo: 

  

Tabela 8 Ocupações Irregulares 
 

EVOLUÇÃO DAS ÁREAS DE REASSENTAMENTO 

ANO DE LEVANTAMENTO Nº DE OCUPAÇÕES Nº DE FAMÍLIAS Nº DE PESSOAS 

2009 36 2153 6171 

2012 31 
1 

154 
4497 

2013 29 1041 3294 

2014 36 1439 4174 

2015 40 1693 5764 

2017 56 3160 10867 

Fonte: COHAB – LD 2017 

 
 

De acordo com a Tabela 08, destaca-se que após o ano de 2010 a 2013, 

houve uma diminuição no número de ocupações no Município, esse decréscimo 

pode ser atribuído a entrega das unidades habitacionais através do Programa Minha 

Casa, Minha Vida (PMCMV) situada na região norte de Londrina. O Residencial 

Vista Bela, que ficou conhecido como ―o maior canteiro de obras do Brasil do 

Programa Minha Casa Minha Vida com 2.712 moradias, contou com 1.440 

apartamentos e 1.272 casas, incluindo as moradias adaptadas para deficientes 

físicos‖, para esse lugar foram alocadas famílias de várias ocupações irregulares do 

Município. 
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Tabela 9 Total de famílias e ocupações irregulares 

 

ÁREAS DE REASSENTAMENTO - 2017 - NÚMERO DE OCUPAÇÕES POR 
REGIÃO 

REGIÃO OCUPAÇÕES FAMÍLIAS 

NORTE 18 1578 

SUL 14 974 

LESTE 18 467 

OESTE 5 120 

CENTRO 1 21 

TOTAL 56 3160 

Fonte: COHAB - LD 2017 
 
 

Atualmente as ocupações irregulares tem se tornado uma questão de difícil 

solução para a gestão do Município, considerando que de 2014 até 2017 esse 

número aumentou consideravelmente, compreendendo um total de 56 ocupações. 

Quanto ao número de famílias vivendo em situação de irregularidade, a região norte 

comporta o maior número de famílias com 1578 (Conforme Tabela 9). Vale ressaltar 

que uma dessas ocupações está concentrada no Residencial Flores do Campo 

desde outubro de 2016, após a paralização das obras. 

O diagnóstico físico dos 56 assentamentos precários existentes em Londrina 

está sistematizado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 2 Lotes em processo de regularização 

Fonte: COHAB/LD 2018. 
 

 

A COHAB – LD atua no Programa de Regularização Fundiária através da Lei 

Municipal nº 9.866/2005, parágrafo 3º do Art. 17, alterada pela Lei Municipal nº 

12.215/2014. Com base nessa legislação o estágio da intervenção física desses 

assentamentos, conforme a COHAB/LD vem atuando estão descritas na tabela 

abaixo. 
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Tabela 10 Lotes em processo de regularização 
  

Núcleo Habitacional Em PROCESSO 

DE REGULARIZAÇÃO 

 
Região 

Nº lotes à 

regularizar 

(titular) 

Aprovação 

do   

Loteamento 

 
Dominio da área 

Assentamento Jardim Leste Oeste 

Setor 2 
Oeste 29 02/06/2014 COHAB 

Assentamento Jardim Rosa BRANCA Leste 137 12/04/2016 COHAB/PML 

Jardim Monte Cristo - Praça 3 Leste 12  PML 

Vila Marizia II Centro 68  COHAB/PML 

Remanescente Jardim Santa Luzia - 

Quadras 04 e 05 
Leste 13 

 
COHAB 

Remanescente Alto da Boa Vista I Norte 45  COHAB 

Assentamento Jardim Shekinah Norte 92 16/03/2016 COHAB 

Assentamento Jardim São Rafael Leste 106  COHAB 

Áreas remanescentes Jardim Morar 

Melhor - Quadra 3, PML e Praça 3 
Leste 21 08/03/2017 COHAB/PML 

Vila Amaral Leste 18 em trâmite COHAB 

Quadra 10, Área PML do Jardim Cristal Sul 24  COHAB/PML 

Assentamento Vila Santa Inês - 

Quadra 03 - GUARAVERA 
Distrito 24 

 
COHAB 

Remanescente do C. H Vivi Xavier e 

Quadras 25, 26 e 27 
Norte 79 

 
PML 

TOTAL: 13 ÁREAS  668   

Fonte: COHAB – LD 2018 

 
 

O levantamento do total de assentamentos precários no Município aponta 

para (56) ocupações, no entanto somente treze (13) áreas são passiveis de 

regularização, que se encontra em diversos estágios de regularização fundiária. 

A COHAB - LD tem atuado na regularização fundiária desde 2005, a partir da 

legislação que trata o assunto. A tabela abaixo demonstra que de 2005 a 2016 a 

Companhia viabilizou a regularização fundiária de 33 áreas no Município, 

entregando 5.938 títulos de propriedade. Diante dos números apresentados, desde o 

inicio da formação das ocupações em Londrina, as ocupações irregulares no 

Município já ultrapassaram o número de 80 ocupações. Um fato que evidencia um 

problema social recorrente no Município.  
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Tabela 11 Lotes regularizados 
 

 
Núcleo Habitacional 

REGULARIZADO 

 

Região 

 

Nº lotes 

 
Registro do 

loteamento 

Titulos 

entregues ate 

DEZ/2017 

 

Recursos 

Jardim União da Vitória I Sul 479 1990 398 Próprios 

Jardim Vila Rica Oeste 5 1989 5 Próprios 

Conjunto Habitacional José 

Belinati 
Norte 133 2015 67 Próprios 

Jardim União da Vitória II Sul 1572 1996 1171 Próprios 

Vila Fraternidade Leste 105 1971 70 Próprios 

Jardim Novo Perobal Sul 209 1995 209 Próprios 

Jardim João Turquino Oeste 592 1997 555 HBB 

Jardim São Jorge Norte 751 2003 705 Próprios 

Jardim Kobayshi Leste 41 2016 29 Próprios 

Jardim São Marcos Sul 160 2014 128 Próprios 

Jardim Santa Fé Leste 364 1999 240 Próprios 

Vila Marizia I Centro 40 2006 31 Cohapar 

Jardim Morar Melhor Sul 70 1996 43 Próprios 

Jardim Maracanã Oeste 639 2002 606 HBB 

Jardim Campos Verdes Cambé 204 2012 0 Próprios 

Jardim Monte Cristo Leste 455 2007 454 Próprios 

Jardim Primavera I Norte 46 1999 45 HBB 

Jardim Primavera Norte 271 2005 255 HBB 

Jardim dos Campos Norte 85 2005 78 PAC 

Jardim Leste-Oeste - Setor 1 Oeste 165 2015 110 Próprios 

Jardim Quati Norte 39 2006 29 Próprios 

Jardim Felicidade Norte 157 2003 101 PAC 

Jardim Franciscato I Sul 132 2011 106 Próprios 

Jardim Franciscato II Sul 142 2011 74 Próprios 

Jardim Vila Romana Leste 18 2012 18 OGU 

Jardim Nova Esperança Sul 62 1996 58 
FNHIS 

2008 

Jardim Novo Horizonte Norte 10 1999 10 PAC/PP I 

Jardim Itapoá Norte 3 1997 3 PAC/PP I 

Jamile Dequech Norte 10 2004 10 
FNHIS 

2008 

Residencial Horizonte II Sul 293 2011 Resp. PML 
FNHIS 

2009 

Jardim Vila Ricardo - 

Bananeiras 
Leste 29 2016 23 Próprios 

CH itália Furiati Choucino - 

Q10 - WARTA 
Distrito 11 2016 13 Próprios 

Jardim Novo Perobal - Quadra 

11 e 12 
Sul 26 2016 13 Próprios 

33 áreas  7318  5.938  

Fonte: COHAB - LD 2018 
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No documento do PLHIS a situação retratada pelo ara o ano de 2007 era que 

o Município possuía 69 ocupações irregulares, contabilizando um total de 10.524 

famílias. Se contarmos que foram regularizadas 33 áreas e entregues 5.938 títulos 

até o ano de 2016, podemos dizer que 56% dessas famílias já foram atendidas. Mas 

não é essa simples conta matemática, pois as ocupações continuaram 

principalmente a partir do ano de 2014 até a presente data. Enquanto 33 áreas 

foram regularizadas tivemos mais 23 que surgiram, o que demonstra que se não 

houver propostas efetivas de unidades habitacionais ou de lotes urbanizados para 

essa população, essa situação esta longe de ser resolvida. 

Ressaltamos também aqui algumas dificuldades desse processo, pois muitas 

vezes o local não é passível de regularização e a Companhia deve apontar outra 

área para o remanejamento dessas famílias. 

Lotes urbanizados é outra estratégia definida no PLHIS, no entanto a 

quantidade de terrenos que a COHAB - LD possui atualmente, para o atendimento 

das necessidades habitacionais da faixa de renda prioritária (0 a 3 salários mínimos), 

não são suficientes. Os maiores entraves para o acesso à terra no Município tem 

sido a escassez e seu alto custo, de forma que o novo Plano Diretor que ainda está 

sendo discutido, deverá buscar incorporar os instrumentos de ampliação do acesso 

à terra, previstos no Estatuto da Cidade. 

Esse exercício deveria ter dado origem ao banco de terras de Londrina, 

composto pelas áreas públicas. As áreas deverão ser delimitadas pelo Plano Diretor 

como ZEIS ou vazios urbanos. Os demais tipos são: as Áreas Públicas Destinadas 

ao Uso Habitacional, as Áreas Públicas abandonadas e Doadas a Associações de 

Moradores, bem como Áreas Públicas oriundas de doações, recebidas pelo 

município como quitação de dívidas relativas a impostos municipais. 

Dessa maneira, levando em conta apenas a disponibilidade de áreas públicas 

que podem ser destinadas a projetos habitacionais, seria possível, através do uso 

das reservas de terra de propriedade do município, sanar muito pouco o déficit 

quantitativo calculado para a faixa de renda prioritária, de 0 a 3 salários mínimos. O 

volume de recursos investidos em habitação anualmente não permite a equalização 

das necessidades habitacionais do município em longo prazo. (Previsão do PLHIS 

financeiro)
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Tanto o Estatuto da Cidade (2001) quanto a elaboração do Plano Diretor de 

Londrina (2018-2028), se incorporarem os instrumentos que permitem a ampliação 

do acesso à terra, podem marcar um ponto de inflexão na política urbana no 

município, discussão eu está em curso no município na revisão do Plano Diretor. 

Ao elaborar o PLHIS a gestão pública passa a ter em mãos a consolidação 

das informações sobre a situação habitacional, mais não da disponibilidade de terras 

públicas, bem como de recursos para a aplicação em programas e na provisão de 

novas moradias, isso nos permite afirmar que as estratégias até foram definidas 

mais que foram ínfimas diante da situação a que passam as famílias de baixa renda 

que estão à espera de uma moradia retratada nesta fala ―espero pelo atendimento 

há muitos anos na fila da COHAB”.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31

 Fala do usuário da Política de Habitação, inscrito na COHAB-LD  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A necessidade por habitação surge com mais intensidade diante da 

emergência do processo de industrialização provocando uma significativa 

transformação no mundo do trabalho e nas condições de vida das famílias. A 

expansão do processo de industrialização se deu no século XVIII com início nos 

países europeus, acontecendo de forma mais tardia nos países periféricos. O Brasil 

por sua vez teve o seu desenvolvimento logo após a Segunda Guerra Mundial 

(1945) e como aconteceu com outros países, no Brasil não foi diferente, o processo 

industrial trouxe no seu bojo o processo de urbanização e o crescimento 

populacional das cidades. 

O Brasil como um país eminentemente agrícola encontra no processo de 

industrialização o fomento para o desenvolvimento social e econômico. Diante da 

inserção da máquina, da energia e de novas técnicas de trabalho ao processo 

produtivo foi possível perceber os impactos no interior da sociedade. Os resultados 

foram tanto positivos como negativos no decurso histórico. Como elemento positivo 

podemos mencionar a possibilidade de produção em série e em larga escala, já 

como aspecto negativo destacamos a substituição da mão de obra dos 

trabalhadores pela máquina, sendo esse o fator central no fenômeno do êxodo rural. 

As famílias trabalhadoras, diante da falta de oportunidade de trabalho, são levadas a 

migrar para as cidades, demandando não só emprego, como também outras 

necessidades entre elas a moradia e é nesse viés que destacamos a moradia como 

elemento essencial a existência humana. 

A emergência da necessidade por moradia é evidenciada no Brasil 

principalmente através dos cortiços, que predominantemente encontrava-se 

localizado próximo aos centros urbanos e com condições precárias de vivência, 

caracterizada como um ambiente insalubre e imoral. A elite brasileira preocupada 

com a saúde, mas também pelo comportamento dessas famílias residentes nesses 

espaços, começa a pressionar o Estado, considerando que nas décadas 30 e 40 era 

muito forte a presença das oligarquias no âmbito da política, para resolver o 

―problema da falta de moradia‖. É nesse momento que o Estado começa a assimilar 

a responsabilidade pela questão urbana e em especial a questão habitacional. É 

bem verdade que as condições de vida em que aquelas e outras famílias ainda 

vivem, davam aberturas para a propagação de doenças e epidemias, porém as 
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ações adotadas para resolver a questão, estiveram longe de ter um caráter social, 

mais parecia atender diretamente ao bem-estar das elites brasileiras. 

No contexto político do País houve vários ensaios na tentativa de atenuar o 

problema da falta de moradia, entre as ações investidas por parte do Estado, 

destacamos a construção do BNH no período da ditadura militar. O momento 

histórico apresentava sinais de uma expressiva desigualdade social e urgia por 

intervenções, nesse sentido o BNH foi instituído com a finalidade de atender às 

famílias de baixa renda na demanda por moradia. Nos vinte anos de atuação do 

BNH, mostraram que o objetivo de atender prioritariamente as famílias de baixa 

renda por vezes foi desviado, ao voltar o atendimento às famílias que tinham poder 

aquisitivo para o acesso a moradia. Para isso reproduzimos aqui novamente os 

números do período de atuação do BNH, segundo RODRIGUES (2001) dos 4 

milhões e 369 mil unidades financiadas pelo Banco, 2 milhões e 557 mil foi 

destinada a habitação de interesse social um milhão e 812 mil unidades para o 

atendimento da faixa do SBPE. Mas o que nos chama a atenção é que, acerca dos 

valores envolvidos nesses financiamentos, a autora pontua que para a habitação de 

interesse social o investimento em valor foi menor, do FGTS foram destinados 

somente 18% no período correspondente. 

Com a extinção do BNH, os índices de pauperismo elevado, o fim do período 

ditatorial e a pressão exercida pelos movimentos populares o Brasil inicia um 

processo de redemocratização que culminou na promulgação da Constituição 

Federal de 1988. 

Nas três últimas décadas no Brasil houve um avanço no reconhecimento da 

necessidade de habitação como fator essencial à existência humana. A moradia já 

havia sido apresentada nos tratados internacionais como um direito humano e 

essencial à vida. Mas só vem ser a contemplada como direito social, doze anos, 

após a elaboração da Carta Magna que previu a democratização da terra, a partir da 

inserção da função social da terra. Através da Emenda Constitucional nº 26/2000 o 

direito à moradia é reafirmado. Em 2001 com a criação do Estatuto das Cidades, a 

partir da lei federal de n.º 10.257 de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição que tratam do desenvolvimento urbano e da função da terra. O Estatuto 

das Cidades traz instrumentos que contemplam a gestão democrática e a 

participação popular. 

Deste modo, após a criação do Ministério das Cidades (2003) foi estruturado 
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a Política Nacional de Habitação (PNH, 2004). A PNH por intermédio do Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) preconizava a habitação de 

interesse social, a partir de seus instrumentos: o fundo, o conselho e o plano 

municipal de habitação de interesse social. A instituição desses instrumentos, entre 

eles o (PLHIS), por parte dos municípios permitem a adesão ao SNHIS. Diante 

dessas obrigatoriedades, em 2009 o município de Londrina, além de criar o fundo e 

o conselho iniciou a elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social – 

PLHIS, documento que identifica as condições de carência urbana do Município, 

bem como as estratégias de intervenção. 

Dado o exposto, entendemos que a trajetória de habitação de interesse social 

no município de Londrina entre os anos de 2009 a 2017 iniciou trazendo esperança 

na tentativa de resolução do problema habitacional às famílias de baixa renda, 

porém em sua trajetória se deparou com alguns entraves que dificultaram a sua 

caminhada. Um dos principais problemas identificados na execução da Política foi a 

falta de recursos que acabaram por implicar em ações e estratégias que não sairão 

do papel. 

O PLHIS apresentou através dos dados do último Censo/IBGE 2010 uma 

estimativa de carência de moradias nos anos supracitados o total de 140.516 

domicílios, já em relação às propostas de enfrentamento o Plano previa a  

construção de 21.564 moradias para suprir o déficit habitacional. 

Diante das necessidades e propostas apresentadas empreendemos esforços 

para verificar quanto das ações previstas no Plano, nos dois eixos de análise, foram 

executadas. Por intermédio dos dados coletados na COHAB-LD identificamos que 

entre os anos de 2009 a 2017 o número de produção habitacional foi insuficiente em 

relação ao previsto, totalizando 4.432 unidades habitacionais e em relação a 

regularização fundiária os dados informam os resultados até o ano 2017, 33 áreas 

foram regularizadas ou estão em processo, porém demonstramos que a situação 

continua a persistir e atualmente em 2018 são 56 áreas ocupadas. 

Quando se trata de regularização fundiária entendemos que é um 

procedimento que busca tornar lícita a ocupação da terra ocorrida de forma irregular. 
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Porém, mesmo com um índice mais alto do que o eixo das produções 

habitacionais, o processo de regularização é tão moroso que as famílias que 

encontraram na alternativa de ocupação irregular a condição para ter moradia, 

costumeiramente esperam por anos para que ocorra essa regularização que 

depende da aprovação das condições ambiental, urbanística e jurídica. Muitas 

dessas famílias de ocupações consolidadas quando passam pelo processo de 

titulação, acabam por enfrentar outras barreiras como demandas de inventário, 

divórcio e ação de partilha para conseguir a escritura. 

A partir do panorama de respostas do Estado na tentativa de atenuar ou até 

mesmo de superar o déficit habitacional do município de Londrina, depreende-se 

que os resultados obtidos na Política de Habitação de Interesse Social não 

alcançaram o proposto e nem apresentaram um índice razoável através das ações 

empreendidas. Mesmo diante de uma gama de legislações que indicam prioridade 

em relação a moradia, o Município vive hoje o dilema do crescimento de ocupações 

irregulares e de famílias que diariamente batem na porta da COHAB – LD 

demandando por atendimento de moradia. 

A priori a falta de recursos é um dos impedimentos para a execução das 

ações definidas no PLHIS. Sobretudo destacamos que parte dessa inviabilidade está 

na forma de gestão. A ausência de recursos para o Município fez definhar a projeção 

de sucesso do Plano, e diante da atual conjuntura não sabemos que rumo à 

habitação de interesse social irá tomar. 

A que se pensar ainda, que a crise da habitação, nem no passado e nem hoje 

está fundamentada na falta de espaço e sim na falta de renda. Nesse sentido, o 

problema não está concentrado na falta de moradia, mas em que inúmeras famílias 

não dispõem de recursos para morar dignamente, seja pela casa própria ou pelo 

pagamento do aluguel de uma casa. Nesse sentido entendemos que a Política de 

Habitação é uma política transversal que perpassa por várias políticas, inclusive a de 

emprego e renda. 

Outro problema para ser pensado está no entendimento do direito à moradia 

constituída na lei. Os inúmeros programas criados pelos governos tinham na sua 

essência a propagação do sonho da casa própria, como exemplos têm um dos 

maiores programas criados pelo governo federal, o Minha Casa Minha Vida (MCMV) 

que traz no nome a conotação de que o direito à moradia é o direito à propriedade 

privada. A titulação não é ruim, visto estarmos inserido dentro de um sistema 
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capitalista, a princípio tem como fundamento a segurança, no entanto devemos 

considerar alternativas no atendimento à moradia, que exprime o teor social através 

do cuidado para com as famílias que carecem de moradia, considerando que a 

moradia é fundamental ao ser humano. 

O tema de habitação de interesse social está longe de ser esgotado, porém 

através dessa pesquisa podemos inferir que, mesmo diante do avanço na criação de 

leis complementares para o atendimento de moradia, principalmente, a  população 

de baixa renda, a falta de políticas públicas e recursos para a implementação da 

política habitacional no município de Londrina constituem -se um dos maiores 

entraves para que seja contemplado o direito constitucional de moradia. 
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