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RESUMO 

DELFINO, Tiago dos Santos. Loteamento Jequitibá: Proposta da COHAB-LD 
para a Ocupação Aparecidinha – Londrina. 2022. 68f. Trabalho de Conclusão de 
Curso Graduação em Serviço Social – Cento de Estudos Aplicados – CESA, 
Universidade Estadual de Londrina – UEL, Londrina, 2022.  

A questão da moradia no Brasil tem se constituído historicamente como um 
problema estrutural, expresso pela ausência de políticas habitacionais e o alto déficit 
habitacional, principalmente para população de baixa renda. Os programas 
habitacionais que foram implementados não equacionaram o problema, mas com 
políticas de financiamento focalizadas contribuíram para o aumento da demanda por 
moradia. O objetivo desse estudo é identificar se o programa de lotes urbanizados, 
descrito nos marcos legais da política habitacional brasileira, garante à população 
residente daquele território o acesso à moradia digna, direito fundamental 
preconizado nas normativas jurídicas nacionais e internacionais. As aproximações 
realizadas indicam que historicamente o poder público municipal se recusa a 
responder as diversas expressões da questão urbana, produzindo e reproduzindo 
estrategicamente respostas incipientes e insuficientes no enfrentamento das 
questões habitacionais manifestas na cidade, desconsiderando as necessidades dos 
sujeitos em situação remediada de moradia, privilegiando os interesses de mercado, 
aprofundando os fenômenos urbanos ligados as favelas e ocupações irregulares.  

Palavras-Chave: Programa de lotes urbanizados; Direito à moradia; Ocupações 
irregulares;  
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ABSTRACT 

DELFINO, Tiago dos Santos. Jequitibá Subdivision: COHAB-LD Proposal for the 
Aparecidinha Occupation – Londrina. 2022. 68f. Completion of course work 
Graduation in Social Work – Applied Studies Center – CESA, State University of 
Londrina – UEL, Londrina, 2022. 
 
The housing issue in Brazil has historically been constituted as a structural problem, 
expressed by the absence of housing policies and the high housing deficit, especially 
for the low-income population. The housing programs that were implemented did not 
solve the problem, but with focused financing policies they contributed to the 
increase in the demand for housing. The objective of this study is to identify whether 
the urbanized plots program, described in the legal frameworks of Brazilian housing 
policy, guarantees the resident population of that territory access to decent housing, 
a fundamental right advocated in national and international legal regulations. The 
approximations made indicate that historically the municipal public power refuses to 
respond to the various expressions of the urban question, producing and strategically 
reproducing incipient and insufficient answers in facing the housing issues 
manifested in the city, disregarding the needs of subjects in a remedied housing 
situation, privileging market interests, deepening the urban phenomena linked to 
slums and irregular occupations. 
 
Key words: Urbanized lots program; Right to housing; Irregular occupations;  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Com o reordenamento do mundo do trabalho orquestrado pelas burguesias 

nacionais e internacionais, em decorrência de mais uma crise cíclica do capital, 

aprofundada pela crise sanitária do novo Corona vírus (COVID-19), se expressa na 

periferia do sistema uma antiga necessidade, impossível de ser superada nas bases 

da propriedade privada, a necessidade coletiva e/ou universal por moradia digna. 

Soma-se a essa condição, principalmente nos últimos anos, o incremento da 

desigualdade social, da precarização das relações de trabalho, da ampliação do 

desemprego estrutural, do empobrecimento da classe trabalhadora, entre outras 

questões o que têm gerado inúmeros entraves no acesso à moradia digna. 

Para tratar o direito à moradia, se faz necessário compreender o processo de 

urbanização das cidades brasileiras que trouxe novas formas de desenvolvimento, 

produzindo e reproduzindo diferentes desigualdades e um padrão de segregação 

socioespacial, isto é ‘’centro-periferia’’, encontradas em todas as regiões do país. 

Para exemplificar, é importante observar os impactos dessa recente forma 

urbana. Segundo IBGE, em 1940, 31% da população brasileira vivia nas cidades, 

sendo que no município de Londrina esse percentual era de 36,90%. Já nos anos 

1990, enquanto a população urbana brasileira era de 75%, Londrina já tinha 95% de 

sua população vivendo na cidade. Nas décadas seguintes a realidade não foi 

diferente, se no Brasil entre as décadas de 2000 e 2010 o percentual de pessoas 

vivendo nas cidades passou de 81% para 96,94%, em Londrina esse percentual 

chegou, em 2010, a 97,40%. Destacamos, portanto, a evolução vertiginosa da 

urbanização brasileira e do município de Londrina, com um salto quantitativo 

gigantesco, em poucas décadas, o que gerou e ainda produz inúmeros problemas, 

principalmente se observarmos a conformação do território da cidade. 

 Dentre os vários problemas urbanos acumulados, destacamos aqui o déficit 

habitacional brasileiro que, atualmente, não é apenas urbano, mas também rural, 

estimado em 7,9 milhões de unidades habitacionais, bem como um número 

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

famílias distribuídas no território nacional. Em Londrina, o déficit habitacional, 

estimado em (2018), aponta uma carência de 17.884 moradias de habitação de 

interesse social, nas áreas urbanas e rural, e a demanda por habitação no sistema 

da COHAB/LD contavam com 51.440 mil inscritos. 
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Na condição de enfrentar esse ‘’problema’’, o Estado burguês tem produzido 

historicamente, como alternativa ‘’possível’’, a promoção de políticas, programas e 

projetos sociais, como, por exemplo, o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, 

carro-chefe dos programas habitacionais brasileiros e, atualmente, do Programa 

Casa Verde e Amarela, cópia fajuta do PMCMV, na tentativa de solucionar, 

equacionar e/ou amenizar a estrutural crise habitacional brasileira. 

Contudo, mesmo com a construção e concessão de milhares de moradias, 

ainda há uma parcela significativa de pessoas que não consegue acessar essa 

mercadoria, demonstrando o caráter focalizado e insuficiente dessas ações que, no 

final das contas, atendem mais o mercado fundiário e imobiliário do que 

propriamente as necessidades de moradia das diferentes populações. 

Dessa forma, surgem atreladas a falta de investimento público e a 

inexistência de fiscalização e regulação de mercados, novas formas de morar, como 

estratégia de sobrevivência dos diferentes sujeitos que não têm condições de 

acessar uma moradia através da aquisição de um imóvel próprio e/ou pelo 

pagamento de um aluguel. 

Para Maricato (2003) essas novas formas de morar são consequências do 

processo de urbanização e da extensão das periferias urbanas. Áreas foram sendo 

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

migrantes, trabalhadores desempregados, que foram para a cidade em busca de 

melhores condições de vida. Com o processo de exclusão social, muitas pessoas 

são forçadas a morar em ocupações, e além de enfrentarem problemas de ordem 

habitacional, sofrendo com a violência, preconceito, insegurança jurídica, falta de 

infraestrutura, enfim, condições muitas vezes sub-humanas. 

Essa situação não é diferente em Londrina. Segundo dados do IBGE (2010) 

são 506.701 pessoas residentes em um município que apresenta questões urbanas 

complexas, dentre elas os ‘’problemas’’ relacionados à moradia. A luta pela 

conquista de um pedaço de terra vem sendo idealizada com a sociedade 

contemporânea e a partir disso a disputa pela propriedade privada se acirra, sempre 

mediada pelo mercado que, segundo Correa, tanto a habitação como a terra 

depende do valor agregado a elas pelos mecanismos de mercado, os quais 

costumam ser altos, onde acabam excluindo uma parcela considerável da 

população, que passa a buscar moradia por outros meios, como a ocupação de 

áreas irregulares nas proximidades da área central (CORREA, 2005, p. 132-133).  
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Nesse sentido, aproximações realizadas indicam que historicamente o poder 

público municipal se recusa a responder as diversas expressões da questão urbana, 

produzindo e reproduzindo estrategicamente respostas incipientes e insuficientes no 

enfrentamento das questões habitacionais manifestas na cidade, desconsiderando 

as necessidades dos sujeitos em situação remediada de moradia privilegiando os 

interesses do mercado imobiliário e aprofundando os fenômenos urbanos das 

favelas e ocupações irregulares. Portanto, é nesse contraditório movimento de 

ocupação, permeado de conflitos e violações de direitos, mas também de resistência 

e sobrevivência, que tentaremos demonstrar se a proposta de reassentamento da 

ocupação Aparecidinha, ofertada pela COHAB-LD, atende ou não as necessidades 

das pessoas que ali sobrevivem. 

O interesse pelo tema surge com a participação no projeto de pesquisa: 

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. Partindo 

das discussões no interior do projeto foi possível fazer as primeiras aproximações 

com o universo que permeia a questão da moradia no Brasil, compreendendo sua 

contraditória formatação, seus limites e suas possibilidades, principalmente no que 

concerne a efetivação de uma política habitacional voltada aos interesses da classe 

trabalhadora. Com o aprofundamento dos estudos, somados às observações e 

experiências cotidianas, foi possível perceber os diferentes processos de luta pelo 

direito à moradia, dentro e fora dos espaços institucionalizados, seja através da 

promoção de políticas, programas e projetos sociais direcionados à habitação de 

interesse social, seja por meio de processos de ocupação de propriedades públicas 

e privadas abandonados e sem utilidade social. 

O objeto a ser pesquisado será a proposta de  Lotes Urbanizados  para 

Ocupação Aparecidinha, ofertada pela COHAB-LD. Essa proposta da Companhia  

se dá enquanto alternativa para a  superação da condição ‘’ilegal’’ de moradia. Uma 

das questões que merecem destaque no complexo objeto a ser pesquisado, são as 

constantes tentativas de retirada das famílias que ocupam aquele espaço, as formas 

e meios utilizados para a remoção e, principalmente, a análise das propostas 

ofertadas, isto é, se essas intervenções estão vinculados a política habitacional e se 

atendem ou não as necessidades de moradia das famílias que ali sobrevivem. 

A questão norteadora deste estudo é: qual é a proposta de remoção que a 

COHAB-LD propõe para as famílias da ocupação Aparecidinha, em Londrina? Para 
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tanto definiu-se como objetivo geral: identificar se o programa de lotes urbanizados, 

descrito nos marcos legais da política habitacional brasileira, garante à população 

residente daquele território o acesso à moradia digna, direito fundamental 

preconizado nas normativas jurídicas nacionais e internacionais. Os objetivos 

específicos são: a) Apresentar as ocupações irregulares do município de Londrina, 

b) Caracterizar o perfil socioeconômico dos moradores da ocupação “Nossa 

Senhora Aparecida”; c) Apresentar a proposta a partir dos documentos acessados e 

das entrevistas realizadas. 

Essa é uma pesquisa qualitativa, de cunho descritiva. Como procedimentos 

metodológicos para coleta de dados, utilizou-se a revisão bibliográfica seguida de 

pesquisa documental e de campo. A revisão bibliográfica se deu a partir de acervos 

bibliográficos livros, artigos, dissertações que tratam dos temas discorridos neste 

estudo. 

Para pesquisa documental foram utilizados documentos oficiais da 

COHAB/LD, PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse Social. Para 

caracterização dos moradores da ocupação foram utilizados dados da Pesquisa 

Direito à Cidade, fornecidos pela COHAB-LD, bem como os dados que retratam a 

realidade e os números de ocupações irregulares de Londrina. Para caracterizar a 

ocupação Nossa Senhora Aparecida de Londrina utilizamos matérias jornalísticas 

veiculadas nos principais jornais da cidade. 

A pesquisa de campo se constitui através de encontros em dois momentos 

distintos, os quais foram no sistema on-line, ocorridos o primeiro no dia 09/05/2022 

com dois representantes de movimentos sociais que atuam na ocupação 

Aparecidinha, as quais se dispuseram a passar informações se suas preocupações 

em relação a proposta ofertada. O segundo, com um profissional da COHAB-LD que 

participou e acompanhou a construção e execução da proposta. Além disso, para 

melhor entendimento do processo, foram realizadas algumas visitas até a ocupação 

observando, em algumas oportunidades, os levantamentos realizados pela COHAB-

LD, as entrevistas com a população interessada na terra, assim como o 

acompanhando os eventos que marcaram a entrega dos termos de ocupação prévia 

dos lotes urbanizados.   

O trabalho está organizado em quatro capítulos, sendo este o primeiro. O 

segundo capítulo, trabalhando contextos mais gerais, vai tratar das questões 

relacionadas a urbanização brasileira e a produção, a partir desse processo, das 
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cidades ilegais. O terceiro capítulo vai trabalhar questões mais legais, relacionadas 

ao direito à moradia e de sua inserção ou não na realidade brasileira. Por fim, no 

quarto e último capítulo trabalharemos com as questões relacionadas a ocupação 

Aparecidinha dando ênfase na proposta de reassentamento ofertada pela COHAB-

LD. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

2. A URBANIZAÇÃO BRASILEIRA E A ILEGALIDADE DAS CIDADES 

 

O presente capítulo propõe-se a fazer as primeiras aproximações com o 

fenômeno histórico da urbanização brasileira apontando os reflexos desse processo 

nas cidades brasileiras. O assunto será tratado dentro de um contexto 

histórico/espacial particular, a partir de estudos que discutem de maneira crítica o 

processo de urbanização no Brasil e a ilegalidade nas cidades.  

 

2.1 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO BRASILEIRO 

 

A urbanização brasileira, ou seja, ‘’a urbanização da sociedade e a 

urbanização do território’’ é um processo extremamente complexo, generalizado e, 

em algumas regiões, ainda em desenvolvimento. No Brasil, é dotado de uma 

historicidade específica, diretamente ligada aos processos de colonização, 

escravização e industrialização1. 

É também um processo histórico, responsável por mudanças estruturais na 

sociedade brasileira, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, onde as 

bases econômicas, políticas, sociais, culturais e territoriais são modificadas, 

atendendo às necessidades de novas indústrias e de novos mercados cada vez 

mais globalizados e financeirizados.  

Nesse sentido, a urbanização brasileira além de processo é um produto de 

relações antagônicas e conflituosas que antecedem o próprio fenômeno urbano, 

marcadas pela propriedade privada da terra, pela industrialização tardia, pela divisão 

ampliada do trabalho, pela mecanização e informatização do território, pela 

modernização da sociedade, pela criação estratégia e acelerada de grandes centros 

urbanos e por diversas causalidades sistêmicas.  

Para entendermos o fenômeno em sua totalidade, se faz necessário retomar 

aos primórdios do processo, iniciado no Brasil colônia, como experiência 

‘’periférica’’, em territórios litorâneos, em um espaço hegemonicamente agrário, 

                                            
1 ‘’O termo industrialização não pode ser tomado, aqui, em seu sentido estrito, isto é, como criação de 

atividades industriais nos lugares, mas em sua mais ampla significação, como processo social 
complexo, que tanto inclui a formação de um mercado nacional, quanto os esforços de equipamento 
de território para torná-lo integrado, como expansão do consumo em formas diversas, o que 
impulsiona a vida de relações e ativa o próprio processo de urbanização’’. (SANTOS, 1993, p. 27). 
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sendo que, nesse período, para a maioria da população brasileira, a vida na cidade 

era uma negação e/ou na melhor das hipóteses um desejo ainda distante.  

Dessa forma, Santos (1993), ao referir-se sobre o início da urbanização 

brasileira destaca três etapas principais de organização do território: 

 

A Primeira fase, entre 1530 e 1570 [...] cujo ponto de maior intensidade 
estaria compreendido entre os anos 1530 e 1540. O segundo período fica 
entre 1580 e 1640, anos de dominação espanhola [...]. Num terceiro 
momento, ‘’entre 1650 e 1720, onde foram fundadas trinta e cinco vilas, 
elevando-se duas delas à categorias de cidades, Olinda e São Paulo. [...] 
Ao fim do período, a rede urbana estava constituída por respeitável conjunto 
de sessenta e três vilas e oito cidades. (SANTOS, 1993, p. 18) 

 

Explica ainda, a respeito das estruturas sociais desse período, chamado 

também de ‘’sistema social da Colônia’’, que a sua organização era composta pelos 

seguintes elementos:  

 

A organização político-administrativa, consideradas, de um lado, as 
capitanias e o governo-geral e de outro a organização municipal; as 
atividades econômicas rurais (agricultura de exportação e a de subsistência) 
e as camadas sociais correspondentes, a começar pelos proprietários 
rurais; as atividades econômicas urbanas e seus atores (comércio, ofícios 
mecânicos, funcionalismo, mineração). (SANTOS, 1993, p. 18) 

 

No entanto, demonstra que é só a partir do século XVIII, com o 

desenvolvimento das forças produtivas, principalmente após a ‘’libertação’’ dos 

povos escravizados, no final do século XIX, que a ideia e a necessidade de viver ou 

sobreviver nas grandes cidades torna-se concreta, sendo, em um primeiro momento 

‘’a casa da cidade a residência mais importante do senhor de engenho’’ e, 

posteriormente, a casa na cidade a ‘’residência dos trabalhadores agrícolas’’. 

(SANTOS, 1993, p.21) 

 A partir disso, inaugura-se no Brasil ‘’independente’’ um processo de 

transição forçado de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana, 

impulsionada pela expansão e consolidação da indústria em território nacional 

gerando a criação e a ampliação de novos e antigos centros urbanos. A sociedade 

brasileira passa a ser transformada estruturalmente, em todos os níveis, produzindo 

como consequência alguns fenômenos sociais, como: o êxodo rural, a imigração, o 

crescimento e adensamento populacional e a desigualdade socioespacial.  

Desses fenômenos destacamos o êxodo rural, processo pelo qual milhares de 

trabalhadoras e trabalhadores, com ajuda de uma estrutura de Estado oligárquico, 



21 

escravista e burguês, são expropriados e expulsos de suas terras, condenados, sem 

nenhuma reparação histórica, as cidades ‘’insalubres’’, aos porões das cadeias 

públicas, aos manicômios, a miséria, ao desemprego, a falta de moradia, as ruas e, 

em muitos casos, à própria morte.  

 

2.1.2 Desenvolvimento da urbanização brasileira 

 

Segundo Rolnik (2015), o processo de industrialização no Brasil ocorreu de 

forma tardia e ganhou ênfase com investimentos por parte dos governos. Para a 

autora, a correlação da migração populacional e de investimentos econômicos 

estatais restritos às grandes metrópoles da época, como, por exemplo, Rio de 

Janeiro e São Paulo esclarecem a densidade populacional nesses territórios.  

Com a instalação das indústrias e consequentemente com a oferta de 

empregos, houve um deslocamento da população rural para a área urbana 

desencadeando um novo processo no território brasileiro, denominado como 

processo de urbanização.  

Para os autores Santos (1993) e Maricato (2000) é no final do século XIX e 

início do século XX que o processo de urbanização se consolida, impulsionado “pela 

emergência do trabalhador ‘’livre’’, pela Proclamação da República e por uma 

indústria ainda incipiente que se desenrola na esteira das atividades ligadas à 

cafeicultura e às necessidades básicas do mercado interno”.   

Em vista disso, Santos destaca que no final do século XIX a população 

urbana brasileira era de aproximadamente 10% e que em muitos anos esse índice 

pouco se alterou. Contudo, evidencia que em compensação foram necessários 

apenas 20 anos (1920 – 1940) para que essa taxa triplicasse, passando para 

31,24% o percentual de pessoas vivendo nos centros urbanos.  

Para o autor foi só a partir do século XX que o Brasil passou a apresentar um 

intenso e acelerado processo de urbanização; nesse período o espaço e o território 

nacional se modificavam rapidamente, a cada década o meio rural era esvaziado e o 

meio urbano superlotado. Há, portanto, uma evolução da população urbana e uma 

inversão quanto ao lugar de residência da população brasileira. 

 Maricato (2000) remonta a década de 1950 dizendo que o processo de 

industrialização brasileiro, ao adentrar em um novo momento, se volta para a 
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produção de bens duráveis o que influenciou e gerou inúmeras consequências para 

a realidade urbana. 

 

Com a massificação do consumo dos bens modernos, especialmente os 
eletroeletrônicos, e também do automóvel, mudaram radicalmente o modo 
de vida, os valores, a cultura e o conjunto do ambiente construído. Da 
ocupação do solo urbano até o interior da moradia, a transformação foi 
profunda, o que não significa que tenha sido homogeneamente moderna. 
Ao contrário, os bens modernos passaram a integrar um cenário onde a pré-
modernidade sempre foi muito marcante, especialmente na moradia ou no 
padrão de urbanização dos bairros da periferia. (MARICATO, 2000, p. 22) 

 

Em relação à década de 1960 Santos (1993) indica que o Brasil investiu 

fortemente na urbanização, com obras de infraestrutura, com políticas de 

industrialização, com destaque para construção de ferrovias que permitiram a 

integração dos territórios no intuito de expandir o mercado interno que consumia 

cada vez mais como também para atender a demanda do mercado externo.  

Para o autor, com o golpe de 1964, o movimento militar criou as condições de 

uma rápida integração do país à economia internacional, condição significativa no 

processo de urbanização. 

Maricato (2000) destaca que na década de 1960, as grandes cidades 

brasileiras têm o padrão de produção alterado, no quesito habitação, passando a 

promover a verticalização, aqui descrito como o apartamento, sendo a moradia da 

classe média. 

Já a década de 1970, ganha contornos significativos em relação à 

organização do espaço brasileiro. Os territórios são alterados radicalmente, as 

cidades são reordenadas, sobretudo a partir da injeção de capital estrangeiro na 

economia nacional, movimento diretamente ligado ao processo de globalização. 

Galvão analisa os impactos advindos da globalização ao longo desse 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 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) 
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Segundo os autores, a população que vivia nas cidades em 1970 era de 

52.905.000 o que representava 56,80% da população brasileira que era de 

93.139.000 habitantes sendo que a população urbana ultrapassou a população rural 

que era de 40.234.000 habitantes ou 43,20% da população total. (SILVA e 

MACÊDO, 2009). 

Percebemos, portanto, que as bases demográficas brasileiras, impulsionadas 

por alterações advindas dos mecanismos internacionais, são modificadas 

rapidamente, gerando transformações nas esferas de configuração territorial2 e na 

produção e reprodução da vida em sociedade: investimento em ciência, em novas 

tecnologias, em infraestrutura e na qualificação de mão de obra, implicando na 

configuração do território brasileiro que passa a investir na ampliação da divisão 

social do trabalho, no trabalho intelectual, em novas formas de arquitetura, na 

ampliação exacerbada do consumo, na metropolização das cidades e em diferentes 

outros processos. 

A produção material brasileira, industrial e agrícola, muda de estrutura; a 
estrutura de circulação e da distribuição muda; a do consumo muda 
exponencialmente; todos esses dados da vida material conhecem 
transformação extraordinária, ao mesmo tempo em que há disseminação no 
território dessas novas formas produtivas. (SANTOS, 1993, p. 38). 

 

Na década de 1980 segundo IBGE (2010) a população urbana era de 

82.013.375 pessoas enquanto a rural estava em 39.137.198 habitantes.  A década 

de 1990 continua o crescimento da população urbana, sendo 110.875.826 e a rural 

com 36.041.633 habitantes. 

No início dos anos 2000 a população urbana contava com 137.7555.550 

habitantes enquanto que a rural era 31.835.143 e, no último censo realizado pelo 

IBGE em 2010, a população rural era de apenas 29.830.007 e a urbana alcançou 

160.925.792 habitantes.  

Sendo o Brasil considerado um país periférico e de economia em 

desenvolvimento, a globalização, as políticas neoliberais e o acelerado e 

desordenado processo de urbanização das cidades, como consequência as 

questões urbanas implodem:  

 

O acelerado processo de urbanização do Brasil, nas últimas décadas 
acarretou um quadro de deficiência, no que diz respeito ao desenvolvimento 

                                            
2‘’A configuração territorial é formada pelo conjunto de sistemas de engenharia [...] de maneira a 

permitir que se criem as condições de trabalho próprias a cada época’’. (SANTOS, 1993, p. 38). 
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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   

comenta sobre a desigualdade social e também acerca da predação ambiental. 

  

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) 

 

Para Maricato as oportunidades de trabalho formal passam a ser mais 

difíceis, e a exposição à violência passa a ser um problema.  

 

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

 

A segregação urbana decorrente do processo de urbanização gerou na 

sociedade brasileira: 

 

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

 

Dessa forma, percebe-se que a urbanização brasileira não foi um fenômeno 

único, acabado e/ou engessado, mas um processo construído de maneira 

particularizada em cada território, região e local, com histórias e processos 

específicos de formação e configuração, sempre atrelados aos interesses de 

mercado, sejam eles nacionais ou internacionais. 
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2.2 A CIDADE ILEGAL E AS OCUPAÇÕES IRREGULARES  

 

Antes de adentramos de maneira mais aprofundada nas questões 

relacionadas à cidade ilegal, precisamos apresentar o entendimento que 

construímos em relação ao conceito de cidade. Para que isso fosse possível, 

recorremos a autores como Maricato e Santos que explicam que as nossas cidades 

foram construídas como espaços caóticos, sendo a conformação social do Brasil, o 

processo de industrialização e a urbanização consideradas as principais causas 

dessa forma de problemática.  

Nesse sentido, as grandes cidades brasileiras aquelas entremeadas de 

vazios, caracterizadas por uma urbanização corporativa, com interdependência entre 

o tamanho urbano, o modelo rodoviário, questões de transporte e de moradia, foram 

construídas a partir de relações hierárquicas e desiguais em um modelo ‘’centro-

periferia’’ onde os interesses de mercado, especialmente dos mercados fundiários e 

imobiliários, se sobrepõem as necessidade das diversas populações que sobrevivem 

nesses espaços gerando inúmeros problemas estruturais, mas também a um 

modelo hegemônico de cidade.  

E esse ideário de cidade socialmente difundido pelo capital, reproduzido pelo 

Estado e outros mecanismos de controle, como, por exemplo, a mídia hegemônica, 

divide as cidades brasileiras em duas formas segregadas3:  

A Cidade legal é o espaço em que as normas jurídicas relacionadas à 

configuração do espaço urbano são consideradas e aplicadas. É representada como 

a cidade mercadoria, o ‘’cartão-postal’’, relacionada à posse e a concentração de 

propriedade privada por uma determinada classe, pelas grandes obras de 

infraestrutura em áreas de interesse de mercado, pelas glebas verticalizadas, pelos 

shoppings, condomínios ‘’fechados’’, pelos altíssimos aluguéis e, sobretudo, pela 

especulação imobiliária. 

E a outra, caracterizada como a Cidade ilegal, espaço em que a norma 

jurídica e as legislações vinculadas à conformação do espaço urbano não se 

aplicam, permanecem apenas no papel. Pode ser definida pela falta de 

                                            
3 ‘’pode se entender a segregação como um fenômeno que abrange os aspectos físico, econômico e 

social, as características urbanísticas, a infraestrutura, equipamentos públicos, conservação do 
espaço, entre outros. A segregação não se caracteriza apenas pela divisão de classes no espaço 
urbano, mas é, também, um instrumento de uso e controle desse espaço que se materializa na forma 
de segregação social e territorial’’. (Alves, Cordeiro, Pagani, 2022, p.7) 
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infraestrutura, pela violência policial, pela distância até as áreas centrais, pelas 

favelas, ocupações irregulares, pelo não acesso à cidade e a bens e serviços 

essenciais à existência (terra, moradia, trabalho, alimentação, transporte, educação, 

saúde, lazer) por diferentes populações cotidianamente exploradas, empobrecidas e 

violentadas. Segundo Maricato (2015, p. 14) a cidade ilegal é “construída aos finais 

de semana, com pouca ou nenhuma infraestrutura, por aqueles que não podem 

pagar a mercadoria moradia e/ou os valores abusivos dos alugueis’’.  

Portanto, a cidade em sua contradição produz contornos específicos em sua 

formação caótica, onde os interesses do capital, em sua forma mercado, ganham 

destaque na organização, nas disputas e nas decisões em relação à ocupação dos 

espaços urbanos, cada vez mais desiguais e difíceis de serem acessados por 

aqueles que não podem comprar a terra e/ou a moradia.  

 De acordo com Maricato (2015, p. 11) a cidade ilegal construída 

historicamente a partir de relações sociais desiguais se fundamenta em uma lógica 

onde a cidade, assim como tudo o que existe nela, é transformada mercadoria. Para 

a autora, “estamos em um país de capitalismo periférico em que a generalização da 

mercadoria toma conta das relações sociais’’. Dessa forma, as cidades brasileiras 

são produzidas a partir de uma lógica em que o mercado determina, conforme os 

seus interesses, o valor da terra, a localização de um empreendimento, o valor da 

moradia, o valor dos aluguéis e/ou tudo que existe na cidade. 

Segundo a autora, esse modelo de cidade – ‘’cidade mercadoria’’ - é 

excludente, construído ideologicamente para aqueles que podem comprar os 

diferentes acessos da cidade, historicamente negados a maioria das populações. 

Além disso, explica que esse modelo produz e reproduz diferentes fenômenos 

relacionados à desigualdade socioespacial, a criação de favelas, as ocupações 

irregulares, aos problemas ambientais, às violências e as diversas violações de 

direitos. 

Nesse sentido, Maricato (2003, p.158) demonstra que a construção da cidade 

ilegal ligada, na maioria das vezes, mas não somente à ocupação de terra privada 

voltada para construção de moradia popular ‘’é resultado da falta de alternativas 

habitacionais via mercado privado políticas públicas sociais [...] além de ser o pano 

de fundo da dinâmica de ocupação irregular e predatória de terra urbana’’. 

Em relação à atuação do Estado burguês frente a ocupação ‘’ilegal’’ de terra, 

a autora explica que o Estado, em um movimento contraditório e dissimulado é 
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conivente com a situação de ‘’invasão’’ encontrada nos espaços rurais/urbanos, 

além de ser responsável por produzir e reproduzir cotidianamente esses fenômenos, 

seja pela falta de regulação do mercado público e privado de terras, seja pela falta 

de investimento em políticas sociais. 

 

A tolerância pelo Estado em relação à ocupação ilegal, pobre e predatória 
de áreas de proteção ambiental ou demais áreas públicas, por parte das 
camadas populares, está longe de significar uma política de respeito aos 
carentes de moradia ou aos direitos humanos. (MARICATO, 2003, p. 158) 

 

Segundo a autora, essa tolerância significa a manutenção de uma condição 

de exploração e desigualdade que só se sustenta por que ‘’se essa gigantesca 

ocupação de terras não fosse tolerada e a população pobre ficasse sem alternativa 

nenhuma, teríamos uma situação de guerra civil, considerando os números 

envolvidos’’. (MARICATO, 1997, p. 5) 

Desse modo, cria-se na sociedade uma ‘’ambiguidade entre o legal e o ilegal’’ 

onde o Estado produz mecanismos de regulação e controle desses ‘’conflitos’’ 

amenizando-os estrategicamente para a manutenção de um status quo caríssimo 

para as classes ‘’populares’’. (MARICATO, 2003, p.155) 

Em relação a esses mecanismos de controle, o mais evidente encontra-se 

nas legislações que regulam a utilização e distribuição do solo urbanizado - 

historicamente concentrado no Brasil - onde a lei de mercado é quem define as 

regras do jogo. A respeito disso, Maricato (2003) expõe: 

 

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

 

Portanto, verifica-se em relação à ação do Estado brasileiro frente ao 

‘’problema’’ da cidade ilegal uma valorização do patrimônio imobiliário privado em 

detrimento do patrimônio público coletivo onde ‘’a lei do mercado é utilizada como 
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expediente de manutenção e fortalecimento de poder e privilégios, contribuindo para 

resultados como a segregação e a exclusão’’. (MARICATO, 2003, p.160). 

Pensando o Estado em seu nível municipal espaço em que as cidades ilegais 

se estruturam e as ocupações irregulares multiplicam Maricato (2003, p.157) revela 

que um dos grandes problemas a serem enfrentados no trato dessa questão social é 

a ‘’lógica concentradora da gestão pública urbana que não admite a incorporação ao 

orçamento público da imensa massa, moradora da cidade ilegal, demandatária de 

serviços públicos’’  

Entende-se, portanto, que as ações de governo, em relação às questões 

urbanas em geral, são tratadas nos municípios em sua imediaticidade, com ações 

pontuais, que não visam resolver a questão, mas ao contrário, servem apenas como 

palanque e promoção política. 

Considerando que este estudo se propõe a analisar o processo de remoção, 

ou melhor, o reassentamento de uma ocupação irregular, surge então à necessidade 

explicar, mesmo que rapidamente, o que são as ocupações? Na tentativa de explicá-

las, construímos o entendimento de que as ocupações são expressões relacionadas 

a todos os fenômenos expostos até aqui, mas não somente.  

Dessa forma, as ocupações são compreendidas como fenômenos 

particulares, produtos de processos anteriores, marcadas pela ocupação e 

construção de habitações em propriedades públicas, privadas e/ou em áreas de 

reserva (sejam elas ambientais ou de mercado), localizadas na maioria das vezes, 

mas não só, em territórios distantes, de difícil acesso, afastados dos grandes centros 

onde a infraestrutura existente é inadequada, insuficiente e ‘’ilegal’’.  

As ocupações são lugares onde o Estado (em sua expressão democrática 

conhecida pela exploração, pelo controle e como alguns ainda acreditam pela 

proteção) não chega, isto é, são lugares onde as pessoas e os seus direitos são 

desconsiderados e inexistem. Em contrapartida, também é o espaço onde esse 

mesmo Estado, por meio do seu aparato repressor, infringe direitos e desapropria 

pessoas e famílias, sem nenhum plano de ação, remoção ou reparação. Ademais, 

as ocupações irregulares são espaços complexos de múltiplas relações, onde 

pessoas diversas tentam sobreviver, sempre de maneira precarizada e, na maioria 

das vezes, empobrecida, com pouquíssimas possibilidades de superação de sua 

condição.  
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Contudo, as ocupações também são caracterizadas por espaços de 

necessidades, possibilidades, luta e resistência, seja pela manutenção e melhoria 

das moradias inadequadas, seja pela conquista ‘’legal’’ de um pedaço de terra ou, 

melhor, do Código de Endereçamento Postal - CEP, essencial ao acesso de bens e 

serviços públicos que, a partir da luta pela moradia, pode proporcionar o acesso à 

alimentação, ao trabalho, à saúde, à educação e a tudo que precisamos para 

sobreviver.  

Segundo Guia Prático de Enfrentamento ao Despejo, elaborado em março de 

2022, com a participação de diferentes atores, é importante salientar que:  

 

Diante do atual déficit habitacional e da dificuldade de acesso ao mercado 
imobiliário formal [...], ocupar quando não se tem outros meios [...], e 
quando o Estado deixa de garantir esse direito [...], acaba sendo a única 
solução. E, por isso, ocupar é um direito! 
 

Desse modo, o direito à moradia, assim como o direito de ocupar são alguns 

dos núcleos que possibilitam a consecução da dignidade da pessoa humana, 

assunto que trataremos a seguir. 
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3. O DIREITO À MORADIA E A ATUAÇÃO DA COHAB-LD 
  

 Esse capítulo discorre sobre o direito à moradia, marcado juridicamente pela 

constituição, enquanto um direito fundamental de responsabilidade do Estado 

brasileiro, buscando identificá-lo nas legislações nacionais e no sistema de proteção 

internacional dos direitos humanos. 

 

3.1 O DIREITO À MORADIA E A GARANTIA DAS LEGISLAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS  

. 

Antes de iniciarmos as aproximações em relação ao direito à moradia, torna-

se necessário fazer uma breve contextualização sobre a importância da função 

social da propriedade, instrumento essencial na efetivação desse direito. A função 

social da propriedade é marcada, especialmente, no Brasil, pelos processos de luta 

pela conquista da terra que culminam na mudança de paradigma em relação à 

propriedade privada.  

Com a Constituição Federal de 1988, é incorporada à propriedade privada a 

‘’função social’’ que visa, a princípio, a resolução de inúmeros problemas estruturais 

como o déficit habitacional, a democratização do acesso à moradia e a reparação 

histórica a grupos específicos que não acessam esse direito.  

De acordo com Cordeiro (2015) a função social da propriedade é assegurada 

constitucionalmente em seu Art. 5, incisos XXII e XIII, que ‘’garantem’’ a todos/as o 

direito à propriedade, desde que essa cumpra a sua função social. Com isso, a 

Constituição Federal de 1988 determina que: 

 

Aas terras que não cumprem sua função social devem ser desapropriadas 
para fins de reforma agrária ou urbana. O direito subjetivo à propriedade 
não mais é justificado exclusivamente pela sua origem, pelo título que a 
originou, mas principalmente pelo exercício deste direito de modo 

compatível com a utilidade social. (CORDEIRO, 2015, p. 40)  
 

Segundo a autora, com essa mudança de paradigma, a partir da luta pela 

terra, em tese, ‘’o individualismo da propriedade é superado, legitimando valores 

éticos e sociais do Estado e da sociedade’’.  

Portanto, a função social é um instrumento jurídico fundamental que 

possibilita o acesso coletivo da propriedade e da moradia, bens necessários à 

manutenção e reprodução da vida. 
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Já o direito à moradia, inserido no rol dos direitos humanos, desde a 

proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, inaugura 

uma nova dimensão de direitos sociais, em prol da valorização e promoção de uma 

vida digna para aquela geração e as vindouras. O artigo 25 da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos assim enuncia: 

 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, 
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 em circunstâncias fora de 
seu controle. (ONU, 1948) 
 

Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o sistema internacional 

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

internacionais, os quais ratificaram o teor dessa Carta de 1948. 

 

O direito à moradia é reconhecido como um direito humano nas seguintes 
declarações e tratados internacionais de Direitos Humanos: Pacto 
Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 1966, art. 11 
(1); Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação Racial de 1965, art. 5 (e) (iii); na Declaração sobre Raça e 
Preconceito Racial de 1978, art. 9 (2); na Convenção sobre Eliminação de 
todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979, art.14 (2) (h); 
Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, art. 27 (3); Convenção 
dos Trabalhadores Migrantes de 1990, art. 43; e Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais de 
1989, arts. 13 a 19. (ONU, 1948). 

 

Além de outros instrumentos internacionais que tratam do direito à moradia 

como um direito humano, tais como a Agenda 21 sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de 1992 e a Agenda Habitat de 1996, na própria Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica de 1969), há 

outras normas que se destinam à proteção desse direito.  

Em relação ao direito à moradia, segundo Fortunato e Schonardie (2015), 

este ‘’[...] está diretamente ligado à dignidade da pessoa humana, ou seja, trata-se 

de um direito fundamental que deve ser observado em relação a todos os 

indivíduos’’. 

Conforme Maito (2014) o reconhecimento do direito à moradia só existe por 

uma única razão: ocupar um espaço ou morar em algum lugar é uma necessidade 
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inerente à condição humana, ou seja, ‘’não existe qualquer indivíduo que não 

necessite de um lugar para morar’’. Nesse sentido, o direito à moradia:  

 
[...] é um direito em processo de conquista frente ao Estado e a sociedade, 
de forma que a conquista desse direito se mostra estratégica para a 
conquista dos demais, a exemplo do direito à cidade. (MAITO, 2014, p. 49) 
 

Na concepção de Silva (2006, p. 314) o direito à moradia, significa ocupar um 

lugar como residência; ocupar uma casa, apartamento, para nele habitar e residir 

com animus de permanência, na condição de recôndito para abrigar a família.  

 

Já para Maito (2014, p.52), para compreendermos o direito à moradia, 

precisamos ir além dos aspectos físicos da moradia. Dessa forma, segundo a autora 

a moradia não se configura apenas um espaço para morar, um abrigo que proteja a 

pessoa contra as intempéries climática, mas, um direito que garanta: 

 
Segurança da posse, sem que os habitantes sofram com o medo de 
remoção, ameaças indevidas ou inesperadas; disponibilidade de serviços, 
infraestrutura e equipamentos públicos; o custo para a aquisição ou aluguel 
da moradia deve ser acessível, bem como os serviços inerentes a ela; a 
moradia deve apresentar boas condições de proteção contra intempéries 
climáticas e qualquer outro fator que ponha em risco a saúde e a vida das 
pessoas; deve estar em local que ofereça oportunidades de 
desenvolvimento econômico, cultural e social; a forma de construir e os 
materiais na construção devem expressar tanto a identidade e diversidade 
cultural dos moradores e, ainda, a moradia deve ser adequada aos 
portadores de deficiência. (MAITO, 2014, p. 53 apud ONU, 2012) 

 

 

Dessa forma, para Maito (2014, p.50 apud Souza, 2013, p.40), o direito à 

moradia é um direito fundamental autônomo que independe de objeto material para 

ser exercido. ‘’A moradia, como bem extrapatrimonial, não guarda, necessariamente, 

relação com a propriedade, pois a moradia pode ser exercida por meio de locação 

residencial ou comodato.” (MAITO, 2014, p. 50 apud SOUZA, 2013, p. 40)  

De acordo com Cordeiro (2015), no Brasil, ‘’o direito à moradia foi 

reconhecido na Constituição Federal de 1988 e pela emenda constitucional nº 26 de 

2000, passando esse direito a compor o rol dos Direitos Sociais’’. Dessa forma, o 

direito à moradia configura-se como um princípio social fundamental assegurado 

pela Constituição Federal de 1988 que garante em tese, o acesso à moradia. 

 

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

 

Segundo Maito (2014) os direitos sociais ‘’são aqueles que requerem uma 

prestação positiva do Estado, sem que esse possa se escusar de prestá-los sob o 

argumento dos limites do possível’’. Para tanto 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. 

Dessa forma, podemos entender o direito à moradia como um direito 

individual e coletivo fundamental à existência e a reprodução da vida humana, de 

responsabilidade do Estado, que deve garantir por meio de legislações, políticas, 

serviços e programas sociais a sua ampla e/ou universal efetivação.  

Para a efetivação do direito à moradia, Miato (2014), ao referir-se a Osório 

(2014), demonstra que ‘’há vários critérios subjetivos a serem levados em 

consideração [...] mas aqueles definidos pela ONU são referência e devem ser 

seguidos, com destaque para a questão da segurança de posse, de modo que é 

inadmissível qualquer forma de despejo forçado de uma moradia. 

Contudo, é importante destacarmos que, no Brasil, a efetivação desse direito 

ganha contornos específicos e a sua manutenção torna-se um desafio a ser 

enfrentado. Os motivos para as violações desse direito são diversos, todos ligados à 

estrutura do sistema capitalista fundamentada na propriedade privada da terra, 

Segundo Miato (2014, pg.54) 

 

O Estado e a sociedade têm dado muitos exemplos de violações de 
direitos [...] seja no seu aspecto positivo, de prestação estatal, seja no 
seu aspecto negativo, consubstanciado no dever estatal [...] além de 
não garantir ‘’a sociedade e o Estado afronta diretamente esse direito. 
(MAITO, 2014, p.54) 
 

     Segundo Rangel e Silva (2009) para o direito à moradia tornar-se uma 

realidade no Brasil, ele não pode prescindir do desenvolvimento de ações conjuntas 

do Estado e da sociedade civil, mediante a execução de instrumentos urbanísticos e 

a gestão democrática das cidades.  

Conforme Guia Prático de Enfrentamento ao Despejo (2022, p.41), o direito à 

moradia para ser efetivado deve contar com ‘’a participação social, a organização 

política e coletiva daqueles e daquelas que estão em situação de vulnerabilidade 
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social e necessitam, portanto, ocupar para sobreviver’’, pois é desse modo, a partir 

da organização coletiva, que se efetiva o direito à moradia.  

 

3.2. ATUAÇÃO DA COHAB NA REALIDADE HABITACIONAL DE LONDRINA 

 

        O município de Londrina, situado na região norte do Paraná, com uma 

população de aproximadamente 506.701 habitantes, segundo Censo (IBGE, 2010), 

com 97,4% de sua população vivendo em perímetro urbano e apenas 2,6% em 

perímetro rural, têm uma média de urbanização acima da média nacional, situada 

em 84,4%. Essa urbanização, geralmente acelerada, ajuda a explicar por que a 

cidade de Londrina é caracterizada, como dizia Milton Santos (1996), como uma 

cidade caótica.  

Para enfrentar os problemas habitacionais advindos desse processo 

acelerado de urbanização, em 1964, o município institui a Companhia de Habitação 

de Londrina - COHAB-LD órgão responsável pelas questões habitacionais no 

município configurando-se como: 

 

[...] uma sociedade composta por ações de economia mista e foi criada pela 
Lei Municipal nº 1.008, de 26 de agosto de 1965. A Companhia está 
vinculada, como entidade de administração indireta, à Prefeitura do 
Município de Londrina. (LONDRINA/COHAB, 2015) 

 

A primeira iniciativa brasileira de criação de uma política habitacional, de 

abrangência nacional, com objetivos e metas estabelecidos, se dá no ano de 1964. 

Com o golpe militar de 1964, amparado na ideologia da ‘Segurança Nacional’, é 

instituído o Plano Nacional de Habitação, através da Lei 4380, de 21/08/64 que criou 

o Banco Nacional de Habitação (BNH). A COHAB-LD surge nesse contexto, ligada 

ao BNH, responsável por coordenar, organizar e financiar os programas 

habitacionais em todo o país. 

  Monteiro (2019) destaca que embora a COHAB-LD tenha sido criada em 

1964, somente iniciou suas atividades na década de 1970. Segundo a autora, entre 

as décadas de 1970 e 1980 a entidade ‘’entregou’’ 32 conjuntos habitacionais com 

9.055 unidades de casas. Desse total, 12 empreendimentos foram construídos na 

zona norte da cidade, território de maior concentração de unidades habitacionais 

desse período, com 7.821 unidades construídas. Esses números, segundo Oliveira 
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(2012) representaram o auge na produção de moradias populares por parte da 

COHAB-LD. 

Contudo, mesmo com as experiências possíveis da década de 1970, a partir 

da década de 1980, período de crise, ‘’Surge uma reflexão sobre a capacidade de 

intervenção do Poder Público na construção de casas populares […]’’ (COHAB, 

2022). Segundo a companhia, ‘’a recessão econômica e a falta de dinheiro no Banco 

Nacional da Habitação (BNH) para atender as companhias habitacionais do país 

reduziram a realização de obras e contribuíram para o déficit habitacional existente 

até hoje’’ (COHAB, 2022). Com isso, segundo a Companhia, com a extinção do BNH 

‘’a habitação entrou em baixa e o valor das prestações aumentou’’ impossibilitando o 

acesso das camadas populares à moradia. 

Na década de 70, regida sob uma administração municipal de caráter 

populista, houve a expansão residencial popular na zona norte da cidade com a 

criação dos “cinco conjuntos” para a população de baixa renda, que não se 

encaixava no mercado imobiliário formal. 

 

A popular região dos Cinco Conjuntos não passava de lavouras 
pertencentes a agricultores do Heimtal. Em 1977, teve início a construção 
do Conjunto Habitacional Milton Gavetti, composto por 740 casas. Na 
sequência foram construídos os conjuntos Parigot de Souza I e II, em um 
total de 1170 moradias. No ano seguinte, foi anunciada a construção de 
3218 casas, que deram origem aos conjuntos Aquiles Stenguel (1000 
casas), João Paz (814), Semíramis Barros Braga (817) e Chefe Newton 
Guimarães (287). Os últimos conjuntos construídos, nessa época, foram o 
Sebastião de Mello. Cesar (350) e o Jácomo Violin (1536). (COHAB- LD, 
2012). 

 

Segundo autores, esses conjuntos habitacionais eram, marcadamente, 

distantes da área central e voltados para uma população de menor poder aquisitivo, 

que em grande parte havia sido expulsa do campo, articulada às transformações 

econômico-sociais pelas quais passava o território brasileiro. No momento da 

entrega dos conjuntos habitacionais nos anos de 1970 e 1980, era marcante a 

carência de infraestrutura, obrigando seus moradores a se organizarem em 

associações de bairros para conquistar junto ao poder público as melhorias básicas. 

(BEIDACK & FRESCA, 2011, p.151) 



36 

Após a Constituição de 1988, os municípios deveriam promulgar suas leis 

orgânicas, foi então que o poder público local publicou essa lei4 que faz referência a 

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 Londrina e possibilite a 
sua articulação com as outras políticas públicas. O único meio de promoção 
de programas e projetos 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. (PMH- pg.15) 

 

Em relação a década de 1990 a companhia tem pouquíssima atuação na 

cidade, tanto que a instituição ‘’torna-se presa dos programas federais de 

financiamento de moradias populares, reduzindo sua atuação para elaboração e 

execução de projetos, bem como os atendimentos de regularização fundiária’’. 

(Oliveira, 2012, p. 14). 

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 constituição do Conselho Municipal 

de Habitação foi frustrada, pois os recursos destinados ao Fundo criado 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. 

Para Oliveira (2012), a década de 2000 foi diferente porque Londrina passava 

a vivenciar novas experiências em relação à habitação e a COHAB-LD teve ampla 

participação nesses processos. A partir das exigências do SNHIS - Sistema Nacional 

de Habitação de Interesse Social, o município passou a implementar os mecanismos 

necessários para a institucionalização da PMH- Política Municipal de Habitação. 

 O SNHIS é responsável por toda a coordenação de programas e projetos, 

destinados à habitação de interesse social e reúne conselhos, órgãos e instituições 

da administração pública direta e indireta dos entes federados que estejam 

relacionados a implementação de programas habitacionais, além do Ministério das 

Cidades, CEF e o Conselho das Cidades.  

                                            
4 Abril de 1989. Título 5 da Ordem Econômica Social capítulo 8 da Habitação artigos 200 a 2002 

tratam sobre a Política Municipal de Habitação. 
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O Sistema adotou a responsabilidade de articulação necessária entre os 

órgãos gestores e promotores, tais como as COHAB’S, Associações e Organizações 

não governamentais. Estas articulações foram estabelecidas através da proposta de 

elaboração dos Planos Habitacionais a nível local, bem como a criação dos Fundos 

Estaduais, municipais, dentre outros instrumentos construídos gradativamente, a 

partir da institucionalização dos Conselhos Estaduais e Municipais de Habitação. 

No ano de 2006 realizou-se a 1ª Conferência Municipal de Habitação o qual 

se deu a formação do Conselho Municipal de Habitação. Mais uma vez a política de 

habitação do 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 Conferência Municipal de Habitação. 

Oliveira (2012) destaca que a década de 2010 foi marcada por diferentes 

processos, sendo nesse período em que o Conselho Municipal de Habitação, a partir 

da II Conferência Municipal de Habitação, passa a funcionar e direcionar suas ações 

e, cria-se, o Fundo Municipal de Habitação. 

Foi então que nesse mesmo ano, que o município iniciou a discussão e 

construção do PLHIS - Plano Local de Habitação de Interesse Social. Importante 

documento que contém o diagnóstico dos problemas e carências habitacionais que 

vão dar suporte à formulação do conjunto de intervenções necessárias, ao enfrentar 

o déficit habitacional local. Os objetivos e metas: 

 

(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,  
(9) qualificação da participação social. (PLHIS-LONDRINA, 2011, pg. 181) 

 

Além dos processos acima referenciados, cabe evidenciar a participação da 

COHAB-LD no planejamento, organização, acompanhamento e construção dos 

diversos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, a partir 
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de 2009, financiados pelo governo Federal, como proposta de enfrentamento de 

mais uma crise que impactava o mercado imobiliário estadunidense e mundial. 

No momento atual, contraditoriamente ou não, a Companhia de Habitação de 

Londrina é uma sociedade composta por ações de administração e economia mista 

ligada à Prefeitura de Londrina e aos mercados fundiário, imobiliário e financeiro. Em 

tese, ainda é responsável pela gestão das questões habitacionais do município e 

suas ações são direcionadas pelos marcos legais estabelecidos na política 

habitacional, em todos os seus níveis – Federal, Estadual e Municipal. O objetivo da 

COHAB-LD é equacionar e amenizar o déficit habitacional do município, além de 

enfrentar os ‘’problemas’’ relacionados ao não acesso à moradia e à cidade 

propiciando para as populações do município, por meio de políticas, programas e 

projetos sociais, o acesso a esses direitos. (COHAB, 2022).  

  Diferente de períodos anteriores, onde a construção de empreendimentos e 

moradias eram realizadas com financiamento Federal e direcionadas para pessoas 

com renda de até 3 salários-mínimos, na conjuntura atual, quer dizer na condição 

econômica e política neoliberal, reflexo da crise capitalista mundial, acentuada pela 

pandemia do novo corona vírus, iniciada no ano de 2020, no qual não há 

investimentos da União em programas habitacionais de interesse social, a COHAB-

LD têm se dedicado, até para a sua manutenção, à capitalização de recursos 

financeiros associados a especulação e a comercialização fundiária/imobiliária de 

terras públicas e privadas para a construção de moradias direcionadas a faixa de 

renda acima de três salários-mínimos, ou seja, têm cumprindo o papel de mediação 

e reprodução de ações entre estado e mercado produzindo uma política habitacional 

excludente e insuficiente. 

 Em relação ao enfrentamento das questões sociais ligadas ao 

desenvolvimento urbano, o não acesso à cidade e a moradia a COHAB-LD tem se 

dedicado a gestão e mitigação de conflitos fundiários/imobiliários por meio de 

levantamentos, pesquisas, avaliações e produção de propostas direcionadas ao 

surgimento de formas ‘’ilegais’’ de moradia, conduzindo a sua atuação para 

processos de regularização fundiária, concessão de posse e uso de propriedades 

ocupadas, remoção ou reassentamento de famílias ocupadas, dentre outras 

atividades. 
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3.3 O RETRATO DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES DE LONDRINA 

A cidade de Londrina planejada na década de 1930 para atender um 

determinado número de habitantes (cerca de 20 mil), após inúmeras alterações em 

seu espaço urbano, principalmente pela condição territorial estratégica (polo 

regional) responsável pelo ‘’desenvolvimento’’ econômico comercial de serviços, 

atrai desde sua formação grandes contingentes populacionais. 

Ligado a esse desenvolvimento econômico gerando como consequência o 

desenvolvimento da extrema pobreza e, no caso desse estudo, das favelas e 

ocupações irregulares, após algumas décadas da fundação da cidade, mais 

precisamente de 1950 e 1960, registra-se na cidade as primeiras favelas, retratadas 

na figura 1.  

.  

Figura 1: Localização de ocupações na década de 1950. 

 

 

Fonte: ZANON, 2022 
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Localizadas nas áreas periféricas, próximas ponto inicial do centro histórico, e 

da antiga linha férrea (atual avenida Leste-Oeste e próxima às ruas adjacentes do 

quadrilátero central) a cidade passou a receber considerável contingente 

populacional, em razão das atividades desenvolvidas para atender a demanda do 

sistema ferroviário, necessitando, dessa forma, readaptar seu planejamento urbano 

para conduzir a ordenação de sua ocupação pela população que chegava na cidade, 

proveniente tanto da zona rural, como da zona urbana, que via em Londrina a 

imagem de uma cidade progresso. 

Nas décadas subsequentes, com uma população em torno de 400 mil 

habitantes, Londrina passa a ser vista como uma cidade que convive com questões 

urbanas problemáticas, tornando-se exemplo de rápidas transformações na malha 

urbana. Tal característica permanece até os dias atuais, o que acrescenta um 

elevado grau de disparidades sociais associadas à questão da violência, o que 

evidencia um contingente populacional crescente que não consegue sequer atingir o 

nível de pobreza, sendo considerado como o mais miserável e excluído (D.I., 2002, 

p. 37) 

A expressão aglomerados subnormais é utilizada pela COHAB-LD como 

referência aos assentamentos urbanos, favelas e ocupações irregulares de 

Londrina. Para o IBGE, essa categoria foi usada para substituir o termo favela no 

Censo de 2000 e designa um conjunto de favelas e assemelhados constituídos por 

unidades habitacionais dispostas de forma desordenada e densa, carentes de 

serviços públicos essenciais (IBGE, 2000). 

Ocupações irregulares são produto de ocupação de áreas legalmente 

impróprias de serem regularizadas, insalubres, de risco e de preservação 

permanente, como ruas, lixões, locais de alta declividade, solo instável e fundo de 

vales, bem como áreas destinadas à implantação de equipamentos comunitários. 

Podem ser áreas de domínio público ou privado. 

Para o Poder Público londrinense, os assentamentos urbanos, as favelas e as 

ocupações irregulares não são sinônimos, embora tenham algumas características 

comuns, como a não regularização fundiária. Segundo dados da COHAB-LD no ano 

de 1982 existia em Londrina mais de 5 mil pessoas residindo em 14 favelas e 2 

núcleos urbanos. 

Já no ano de 2001 a COHAB-LD contabilizou dentro do perímetro urbano da 

cidade, dentre as favelas, assentamentos e ocupações irregulares 57 áreas 
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subnormais. As áreas de ocupação subnormal, estudadas com base no relatório da 

Companhia, dizem respeito tanto às ocupações irregulares, que são áreas que 

foram ocupadas, organizadamente ou não, e que são impossíveis de serem 

regularizados devido à insalubridade, riscos ambientais ou de futura ocupação pelo 

poder público, quanto área de favelas e assentamentos, que são ou podem ser 

urbanizados e regularizados pela Prefeitura. (PEMAS, 2001) 

No ano de 2018, esse número passou para 69 ocupações irregulares, (figura 

02) as quais abrigam aproximadamente 3.815 mil famílias, totalizando 12.540 

pessoas. Encontram-se nas diversas regiões do município, com predominância para 

Região Leste, seguida da Região Norte, Oeste e Sul. Essas ocupações deram início 

na sua formação entre os anos 1993 a 2019, demonstrando assim que algumas 

dessas famílias aguardam pela regularização fundiária, por muitos anos, desde a 

formação desses territórios. No mesmo ano (2018) as informações da COHAB-LD 

são que 57.492 famílias estavam inscritas na Companhia à espera da casa própria. 
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Figura 2: Mapa das ocupações irregulares de Londrina 

 

Fonte: Londrina - COHAB, 2018. 
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O rápido crescimento populacional das últimas décadas do município não foi 

acompanhado por suficiente investimento e planejamento no processo de 

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

periferias nas diferentes regiões da cidade. 

A crescente urbanização do município acompanhada da não produção de 

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

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

o que produz uma enorme população que não pode participar do mercado 

residencial formal. Para Maricato (1999) “O direito à invasão é até admitido, mas não 

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

sendo produzida e modelada, assunto do próximo capítulo. 
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4. A OCUPAÇÃO APARECIDINHA E A PROPOSTA DE REASSENTAMENTO 

 

O processo de produção do espaço urbano é permeado por contradições e 

tensões como destaca Harvey (1982) no qual revela que  o solo urbano passa a ser 

um produto social e como tal, criado para ser usado e consumido. 

Por sua vez, o Estado, segundo Marques (2005), omite-se em promover a 

regulação do território em razão dos capitais interessados na produção da cidade, 

abstendo-se de regular ativamente a expansão da cidade e, confiando ao setor 

privado a possibilidade de estruturar o tecido urbano pela lógica de interesses 

individuais e, assim, sobrepondo-se aos interesses coletivos 

Para Silva (2011), a ocupação do território se dá a partir de uma lógica 

pensada de acordo com os interesses de diferentes agentes, com diferentes 

poderes de intervenção sobre o território face sua inserção política e econômica. A 

regulação urbanística e fundiária raramente aparece como prioridade a fazer valer o 

direito à cidade e a função social da propriedade. 

A Região Norte de Londrina demonstra essa lógica, formada a partir da 

década de 70/80, foi direcionada para acolher a população que chegava à cidade, 

sendo estas contempladas por programas habitacionais, financiados pelo antigo 

BNH. Com todo esse investimento público na viabilização dos conjuntos 

habitacionais, a região atraiu comércio, serviços tornando-se uma região de grande 

prospecção e de vertiginoso crescimento econômico. A zona norte também é local 

de residência de população de baixa renda que utiliza os meios que são possíveis 

para sua sobrevivência. 

O maior número de pessoas nas ocupações das regiões periféricas, se dá na 

Região Norte. A reportagem do Jornal Folha de Londrina, de dia 30 de janeiro de 

2014, confirma com o título: “Invasores ocupam terceiro terreno em 20 dias”. 

 

A Prefeitura de Londrina registrou ontem a terceira invasão de terreno na 
cidade de Londrina nos últimos 20 dias. Todos os casos ocorreram na Zona 
Norte. A ocupação de um terreno ao lado do São Jorge que atualmente 
abriga 300 famílias, serviu de estopim para o surgimento de mais duas 
áreas de moradias improvisadas, todas na Região Norte. (FELIZARDO, 
2014 p.6) 
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Nos dias atuais Londrina têm produzido poucas ações voltadas a solução de 

seus problemas habitacionais, com dificuldades na produção de uma política 

habitacional efetiva, principalmente pelo contexto econômico atual.  A conjuntura é 

desafiadora quando pensamos as questões relacionadas a habitação de interesse 

social; cada vez mais territórios irregulares são ocupados e reocupados produzindo 

diferentes e complexos fenômenos sociais que precisam ser enfrentados e 

superados.  

 

4.1 CARACTERIZANDO A OCUPAÇÃO E SEUS MORADORES 

 

A ocupação “Nossa Senhora da Aparecida” ou “Aparecidinha” como é 

conhecida, situa-se em uma propriedade privada sendo o Sr. Toni Karan; está 

localizada na Zona Norte do município Londrina, em frente ao Jd. São Jorge. A 

primeira ocupação desse território se deu nos anos 2000; a COHAB/LD realizou um 

levantamento em 2007, identificando nesse espaço 205 famílias morando na 

ocupação. Estas famílias foram removidas para o Jardim Horizonte II, em 2012, por 

meio do Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 

Precários – Projeto FNHIS 2009. 

 

Entre 2000 a 2012 dezenas de famílias viveram no Assentamento Nossa 
Senhora Aparecida, até o projeto de remoção por projetos de habitação 
popular da Prefeitura. (COHAB-LD, 2009.). 
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Figura 3. Território na sua primeira ocupação (2000 – 2012) 

 
Fonte: Ortofoto Infraero (2020) 

 
 

Em 2012, a ocupação é remanejadas através do PURIAP- FNHIS 2009 e o 

proprietário, através da justiça recebe a posse do terreno que permaneceu 

desocupado até o ano de 2014. Depois de dois anos, um agrupamento de pessoas 

ocupou, no dia 28 de janeiro de 2014, novamente esse terreno. A crise econômica 

pela qual passava o país atingiu essas famílias que não conseguindo arcar com as 
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despesas de aluguel e sem a possibilidade de acessar a política de habitação, 

procura por outros meios um lugar para se abrigar, pois conforme Rodrigues (2003) 

de alguma forma é preciso morar.  

Engels (1984), ao analisar a crise de moradia na Alemanha em 1872, 

considera que é como se estivéssemos vivendo nos dias atuais a mesma realidade, 

ainda mais quando levamos em consideração as questões relacionadas ao 

surgimento das ocupações. 

 

Aquilo que hoje se entende por falta de habitação é o agravamento 
particular que as más condições de habitação dos operários sofreram 
devido à repentina afluência da população às grandes cidades; é o aumento 
colossal do aluguel, uma concentração ainda maior dos inquilinos em cada 
casa e, para alguns, a impossibilidade de em geral encontrar um 
alojamento. E esta falta de habitação só dá tanto que falar porque não se 
limita à classe operária, mas também atingiu a pequena burguesia. 
(ENGELS, 1984) 

 

 
Se olharmos essa gleba que até 2013 estava vazia, abandonada e sem 

exercer a sua função social, verificamos que a partir desse período ela ganha uma 

nova função. Em 2014 essa extensão de terras é novamente ocupada, conforme 

descreve reportagem de Frazão: ‘’o extremo norte de Londrina voltou a exibir a 

marca da pobreza com 234 barracos de plástico, madeira e materiais improvisados’’. 

 
[...] fazia muito calor, a água usada pelas famílias vinha de uma mangueira 
que passava perto das fossas. “Água é assim” disse Tonico sem querer dar 
o sobrenome enquanto apanhava um pouco do liquido com a mão, de um 
reservatório improvisado, para se refrescar. Sem sanitário, sem banheiro é 
qualquer lugar. Deitados no chão em meio a fumaça das queimadas para 
abrir o terreno Nataly 1 ano e Jamir 4 meses, dormiam sem se dar conta do 
caos em volta, são netos de D. Neuza, 38 anos, cujo marido faleceu de 
câncer.      FRAZÃO (2014, p. 7) 

 
Conforme relato, D. Neuza, moradora da ocupação, diz que está na ocupação 

pois não consegue pagar o aluguel, está desempregada e argumenta que precisava 

de um lugar para abrigar sua família. Segundo D. Neuza, a moradia “deveria ser um 

direito mínimo”. Essa fala descreve bem que morar não é fracionável; segundo 

Rodrigues (2003) não se pode morar um dia e no outro não morar mais. Conforme 

afirma D. Neuza, para morar é necessário ter capacidade de pagar por esta 

mercadoria, que compreende a terra e sua edificação e, como ela afirma, esse 

direito deveria ser efetivado. 
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Figura 4. Ocupação Aparecidinha na atualidade (2011 -2020) 

 
Fonte: Ortofoto Infraero (2020) 

 
Considerando a demanda por moradia e espaço urbano, de acordo com      

Maricato (2003), essas ocupações, de maneira geral, são fruto de exclusão social, 

caracterizada por indicadores como informalidade, irregularidade, ilegalidade, a 

ausência de cidadania, onde boa parte da população de baixa renda, sem condições 

financeiras, qualificações e/ou oportunidades para se inserir no mercado de trabalho, 

acaba ocupando áreas impróprias para o uso, muitas vezes, encontradas em 

lugares de preservação ou risco, as quais apresentam algum grau de risco à 
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segurança e à saúde da população, assim, formando um dos maiores problemas 

vivenciados pelas cidades brasileiras. 

Além do relato de D.Neuza, nos chamou a atenção o depoimento de um 

jovem de 21 anos, morador da ocupação, desempregado na época porque havia 

sido dispensado do trabalho de lixeiro da coleta municipal. Esse depoimento, 

reafirma o que estamos trabalhando, isto é que muitas das pessoas que sobrevivem 

nas ocupações só estão nessas condições porque não tem como arcar com 

despesas de uma moradia formal, ou seja, pela compra de um imóvel ou pagamento 

de um aluguel.   

 

Não tenho como alugar uma casa, comprar nem pensar. Como um estádio 
de milhões só para jogar bola na copa do mundo sai tão rápido? E casa 
para quem precisa não? Alguém tem que nos falar. IDEM 
 

Verifica-se, portanto, que as ocupações surgem a partir de diferentes 

necessidades, mas principalmente pelo não acesso a recursos financeiros 

suficientes para pagar por uma moradia, definindo a localização e as condições de 

moradia. Para muitos a solução é essa: Quando morar é um privilégio e ocupar é um 

direito5... 

A partir disso, Cordeiro (2015) evidencia que no contexto brasileiro o direito à 

moradia não pode ser assegurado pela promoção de programas e projetos 

habitacionais de interesse social, com a construção e oferta de moradias, pois essa 

forma não é acessível a todas as populações e isso pode causar diferentes 

frustrações e a destruição do sonho da casa própria.   

Através de levantamento realizado pela COHAB-LD, em 2017, foi identificado 

o grau de urbanização da ocupação. Além das 614 demarcações de 

lotes/edificações, o território possuía 11 estabelecimentos comerciais, borracharias, 

padarias, mercearias e mercados, lojas de materiais de construção, dentre outros 

estabelecimentos. Ainda, presentes no território encontravam-se algumas igrejas 

evangélicas. (COHAB/LD, 2017) 

O levantamento apontou que, em 2014, ocupavam 214 famílias, sendo esses 

os primeiros moradores da ocupação. Três anos depois, em 2017, os dados 

                                            
5 Expressão estampada nos muros da cidade de Porto Alegre, inscrita pelos Movimentos Sociais que 

atuam nas questões afetas ao cotidiano da política de habitação, discorrida pela Professora Dra. 
Betânia Alfonsin durante a palestra “Direito a Moradia e Movimentos Sociais”, proferida em 2012, na 
Universidade Estadual de Londrina. (CORDEIRO,2015) 
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demonstravam que nesse período já moravam 614 famílias na ocupação. Em 2019, 

o perímetro da ocupação já estava todo ocupado comportando com 673 lotes; 

desses 645 eram para fins de moradia e o restante para comércio, igrejas e outros. 

Se analisarmos o número de famílias que sobrevivem na ocupação, assim 

como a sua composição familiar, temos um número aproximado de 2.000 mil 

pessoas residindo de forma precária nesse território, ou seja, com riscos e com a 

sua condição de vida comprometida.  

Na tentativa de demonstrar a precariedade das condições de moradia nessa 

ocupação, trouxemos uma reportagem, realizada por meio digital, produzida em 

2022, destacando o incêndio que destruiu três barracos e um bar na ocupação.  

No meio das cinzas, as roupas destruídas. As telhas ficaram 
penduradas na estrutura inacabada. Fogão, armário, botijão, tudo 
queimado. De acordo com uma das moradoras, Ana Paula Bispo, 
não conseguiram salvar nada. “A gente estava na casa da minha 
mãe, o povo gritou, a gente veio e viu as chamas. Não deu para 

salvar nada. (FRAZÃO, 2014, p.7) 

 
Figura 5. Destruição por incêndio da moradia 

 
Fonte: Imagem: Alex William/Tarobá, 2022 

 
 

No levantamento realizado pela COHAB/LD, em 2017, das 614 famílias 

moradoras na ocupação, 461 famílias foram entrevistadas, isto é um percentual de 
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75%. No quesito idade, o levantamento apontou um total de 1.291 pessoas, sendo 

26,1% crianças de 0 a 10 anos e 6,9% crianças e adolescentes de 11 a 14 anos. Os 

adolescentes de 15 a 17 anos representam 5,4% dos moradores da ocupação. Se 

somarmos as crianças e os adolescentes, de todas as faixas etárias, eles 

representam 39% da população que sobrevive na ocupação, número bastante 

expressivo. Esses números expressam que dentro desse cenário de violências esse 

público deveria ter atendimento prioritário, dada as condições de vida nas quais essa 

população é exposta. Além da expressiva faixa etária de crianças e adolescentes, 

destaca-se a população de 25 a 59 anos representando 479 pessoas, ou seja, 37% 

do total de moradores da ocupação. Ainda existem os 250 jovens de 18 a 24 anos, 

representando 19,4%. Ambas as faixas etárias representam o maior número de 

pessoas na ocupação, todas adultas, em idade produtiva, buscando no mercado de 

trabalho suas oportunidades. O restante do grupo familiar são os que pertencem à 

terceira idade com mais de 60 anos, sendo esses 5% (66 pessoas).  

Gráfico 1. Faixa etária da população que sobrevive na ocupação 

 

Fonte: COHAB-LD , 2017. 

 

No quesito dimensão cultural, destaca-se na ocupação a baixa escolaridade 

dos moradores. Nos levantamentos realizados 512 pessoas, isto é, 39,7% dos 

moradores da ocupação não concluíram o Ensino Fundamental Completo. Os que 

estão cursando o Ensino Fundamental são os que estão em idade escolar, 

correspondendo a 16% (206). Em relação ao Ensino Médio, apenas 5,6% (72 

pessoas) concluíram essa modalidade de ensino, 2% (28 pessoas) estão cursando e 

7,8% (101 pessoas) não concluíram. No levantamento realizado à época, foram 
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identificados 03 moradores que possuem Ensino Superior completo, 04 estão 

cursando. 

Gráfico 2. Nível de escolarização dos moradores da ocupação 

 

Fonte: COHAB-LD , 2017. 

 

Quanto às crianças moradoras da ocupação, 13,2% (170) não são 

escolarizadas, este grupo está fora da idade para inserção obrigatória no meio 

escolar. O levantamento ainda apontou que 6% das crianças (77), estavam 

matriculados nos Centros de Educação Infantil, o que demonstra um pequeno 

percentual de crianças ‘’protegidas’’ por essa modalidade escolar. 

Quando cruzamos as informações dos levantamentos sobre a escolaridade e 

renda, verificamos que ambas estão relacionadas à condição de ocupação, mesmo 

que boa parte dos moradores esteja em idade produtiva. Os dados do levantamento 

realizado em 2017 indicaram que 48,8% (225) dos chefes de família da ocupação 

estavam desempregados, o que reflete a grave situação de falta de acesso à renda 

dessas famílias, indicando a não condição de participar do mercado formal da 

aquisição da casa própria. Dados como esses revelam o quanto o estado deve 

promover programas de habitação de interesse social propiciando o acesso à 

moradia gratuita. Os que estavam, em 2017, inseridos no mercado de trabalho 

informal representavam 31,5% (145). Um número pequeno de responsáveis 

familiares estava inserido no mercado formal de trabalho representando 9,3% (43 

pessoas). Destacamos ainda, que nos últimos dois anos com a crise econômica 

agravada pela crise sanitária, muitos perderam seus empregos, muitos com 
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pouquíssimas chances de reinserção no mercado formal de trabalho, agravando a 

situação de muitas famílias que sobrevivem na ocupação.    

Em relação aos aposentados e/ou pensionistas, o levantamento apontou que 

esses representavam 6,9% (32 pessoas), sendo que 3% (11) eram beneficiários do 

BPC.  Já os estudantes com trabalho formal, informal ou bolsista, juntos somavam 

2,6%. 

Por fim, o levantamento apontou que os responsáveis familiares que 

declararam não possuir renda, representam 226 pessoas, 49,2% da população da 

ocupação, número assustador.  Os responsáveis que se enquadraram na renda de 1 

a 2 salários mínimos, eram 31,5% (145), enquanto que 10,2% (47) estavam na faixa 

de renda de ½ a 1 salário mínimo; os que declararam renda entre ¼ a ½ salário 

mínimo, representavam 5,2% (24). O restante, ou seja, cerca de 1,3%, (6) 

declararam estar na renda de até ¼ do salário mínimo. Apenas um responsável 

declarou estar na faixa de renda acima de 3 salários mínimos. 

Ao analisar as informações do perfil dos moradores da ocupação, 

especialmente os demonstrativos relacionados ao trabalho e a renda, além de 

visualizar no território as diversas violações de direitos, as moradias precárias, a 

ausência de saneamento básico, energia elétrica ‘’regularizada’’, asfaltamento nas 

ruas, lixões a céu aberto, entre outras expressões da questão urbana, percebemos 

na ocupação uma realidade que precisa ser enfrentada.  

Conforme dados, uma parcela significativa dessa população ‘’sobrevive no 

inferno’’ da ocupação em circunstâncias de extrema pobreza e violência estrutural, 

isto é sem as devidas condições de prover, através do trabalho assalariado (formal 

ou informal), dos benefícios oferecidos pelo Estado e/ou por intermédio de doações 

assistenciais das igrejas, os mínimos necessários a produção e reprodução da vida 

material, ou seja, não possuem os meios necessários para arcar com os custos de 

moradia, alimentação, saúde, educação, transporte, lazer e etc., de maneira digna. 

 

4.2 A PROPOSTA DA COHAB-LD PARA OS MORADORES DO APARECIDINHA 

 

 Antes de analisarmos a proposta de reassentamento da ocupação 

Aparecidinha, ofertada pela COHAB-LD, precisamos retomar o contexto em que 

esse projeto foi planejado. Para retratar essas informações utilizamos dois 

momentos de entrevistas; o primeiro com um profissional da COHAB-LD que 
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acompanhou e participou o processo de construção e execução da proposta e o 

segundo com dois (02) representantes do Movimento Popular Anticorrupção por 

Amor a Londrina que acompanham, há algum tempo, à ocupação. Também foram 

utilizados os editais lançados pela a COHAB-LD em relação ao Programa de Lotes 

urbanizados Jequitibá.  

A partir desses depoimentos, além das visitas realizadas na ocupação, 

acompanhando, em algumas oportunidades, os trabalhos realizados pelas equipes 

da COHAB-LD, tentaremos expressar a proposta inicial de remanejamento, iniciada, 

segundo profissional, em 2020, que se transformou em reassentamento.  

  

A gente tem uma proposta, um plano de reassentamento lá de 2020, que a 
gente começa a pensar nessa proposta de reassentamento dessas famílias. 
Profissional. 
 

A proposta de reassentamento atual, alerta o entrevistado, não foi a primeira 

alternativa pensada pelo município e pela COHAB-LD para resolver o ‘’problema’’ do 

Aparecidinha. 

 

[...] quando você vai construir a proposta existe aquilo que a gente pensa 
que seria de repente o ideal de urbanizar o terreno e você atender algumas 
famílias, porque né? Para fazer o arruamento, para fazer obra de 
infraestrutura adensada do jeito que está, não era possível, então precisava 
desadensar a área para poder seguir. E o pessoal da arquitetura,...., os 
engenheiros, então eles pensam naquilo que de repente é mais 
objetivamente falando fácil de fazer. Então você tira a metade, basicamente 
isso, vamos remanejar, até foi pensado uma linha imaginária que se criou 
ali, da quadra A até a quadra I, que seria um pessoal da parte de cima, que 
seria um pessoal que poderia descer para os lotes e ali onde ficasse vago a 
área seria feito também lotes urbanizados e atender o pessoal 
remanescente. Profissional. 

 

Antes disso, foram avaliadas diversas outras possibilidades de 

remanejamento, ou melhor, ‘’limpeza’’ da propriedade ocupada, porém nenhuma 

obteve sucesso, seja pela impossibilidade e/ou falta de vontade política para 

executar as propostas, seja pela rejeição da população que na ocupação existe e 

resiste. 

 

É que na verdade, a proposta de retirada previa retirar quem estava ali, 
entendeu? Por que o programa em si ele tem os critérios, mas nesse caso 
específico se nós estivéssemos lá, você não estaria atendendo de acordo 
com critérios, você precisava limpar a área, então quem tivesse ali se é 
mulher se é idoso se é homem não teria esse critério específico, agora 



55 

quando você abre para quem quer a gente passa a utilizar também os 
critérios priorizando os mais vulneráveis, entendeu? Profissional.  

 

Nesse contexto, a partir dos documentos analisados, é iniciado ainda em 

2020, depois de quase seis anos de terra ocupada, por algum motivo associado a 

especulação imobiliária, mas também por determinação judicial que solicitava a 

reintegração de posse do terreno privado, as movimentações para ‘’sanar’’ ou 

mitigar o ‘’problema de moradia’’ enfrentado pelas famílias da ocupação 

Aparecidinha. 

Pelo número de lotes demarcados irregularmente e pela legislação municipal 

para assentamentos e ocupações, não seria possível, nessa primeira proposta, a 

permanência de todas as famílias que ocupavam o território. Pensando nessa 

questão perguntou-se se haviam pensado nessa proposta de remanejar 50% dessas 

famílias e 50% permanecer no Aparecidinha. A resposta foi que desde sempre a 

proposta é de venda dos lotes, tanto para que fosse retirado quanto para quem 

permanecesse.  

Foi então que se iniciou um processo de negociação junto ao proprietário da 

área, mas as tratativas não se concretizaram, pois o mesmo não aceitou o valor de 

pagamento que a COHAB-LD ofereceu. O profissional relata que a proposta do 

Aparecidinha era: 

 

Urbanizar aquele lugar, regularizar essa situação a partir então de uma 
proposta que foi feita para o proprietário, e aí como não daria para 
acomodar 600 pessoas [...], precisaria então retirar ou remanejar metade 
das pessoas das famílias que estavam lá. Profissional 

 

No relato o profissional reconhece que mesmo na proposta inicial de retirada, 

através da proposta de lotes urbanizados, não seria fácil a aceitação da população, 

pois não seria um atendimento gratuito, subsidiado, que atendesse a realidade 

daquela população composta por desempregados e com um percentual de renda de 

até 1 salário mínimo.  

[...] a gente apontou isso, será uma dificuldade, porque quando você faz 
uma imposição, porque é uma imposição não é um atendimento gratuito é 
um financiamento, então a gente sabia que haveria alguma resistência por 
parte de algumas famílias. Profissional. 
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O entrevistado continua relatando que algumas famílias construíram casas de 

alvenaria, mas a maioria não teria renda para arcar com compromissos financeiros 

dessa proposta. 

 

Você considera que tem gente que construiu em alvenaria, a questão da 
renda nem todas as pessoas teriam condições de construir, enfim, a gente 
sabia que seria uma proposta difícil para bancar, difícil no trato das famílias 
depois [...]. E a gente tinha essa temeridade dessa proposta justamente por 
que ela não atenderia em condições de uma moradia, eles teriam o terreno 
como está sendo oferecido lá para construir e não seria acessível para 
todos, enfim. Profissional. 
 

Como não foi possível continuar, se encerraram as negociações com o 

proprietário do terreno da ocupação. Foi então, a partir de diversas reuniões com a 

equipe técnica da COHAB-LD e em reuniões do Conselho Municipal de Habitação, 

que se iniciam um planejamento de novas alternativas para retirada de pelo menos 

50% dessas famílias do Aparecidinha.  

A partir dessas discussões, a Companhia com a posse de uma gleba de 

terras nas proximidades da ocupação, vislumbra a possibilidade de resolver os seus 

problemas, comercializando lotes urbanizados para uma população que, em sua 

maioria, não poderia arcar com os custos de um financiamento. 

 

Nesse sentido, a COHAB pensou, organizou dentro da política, os lotes 
urbanizados, eles são uma proposta dentro da política, um programa e ele 
pensou então propor, e aí como isso não se concretizou por que o 
proprietário não aceitou, ela levou a frente essa proposta de urbanização 
dos lotes mas como uma adesão de quem quisesse. Profissional. 

 

A partir disso, a Companhia elabora uma proposta de reassentamento, 

disponibilizando 331 lotes urbanizados, isto é loteamento com infraestrutura 

composta por rede de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, galeria 

pluvial, asfalto, calçada padrão, meio fio, arborização por lote, sinalização viária 

horizontal/vertical, urbanização de praça e revitalização de área preservação 

ambiental que seriam comercializados com prioridade para o atendimento de 

famílias da Ocupação. 

Conforme editais lançados pela COHAB nos dias 05 de outubro de 2021, 29 

de dezembro de 2021 e 11 de maio de 2022, a proposta do Programa de Lotes 

Urbanizados Jequitibá tem como finalidade ‘’oferecer, à família de baixa renda, Lotes 

de 80 a 150 metros, em áreas localizadas no perímetro urbano, em locais dotados 
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de infraestrutura básica, aptos a receber construção de moradias, com condições 

especiais de comercialização por meio da COHAB-LD.’’ (COHAB, 2022) 

No mesmo edital da proposta do Loteamento Jequitibá, assim denominado, 

traz as questões relacionadas à construção das moradias, deixando claro que os 

itens básicos, como: 

 

A compra de materiais de construção, mão de obra, poste e quadro de 
energia para ligação de energia elétrica, ligação de água encanada, 
cercamento dos terrenos e etc.. NÃO se enquadram no programa, ficam por 
conta dos ‘’proprietários’’ dos loteamentos. COHAB-LD 2021. 
 

O documento também trata das condições financeiras das famílias que irão 

assumir esse empreendimento expressas da seguinte forma: 

 

Ainda em relação a construção dos imóveis, poderão ser iniciadas as obras 
imediatamente, não obrigatoriamente, com assistência técnica de arquitetos 
e engenheiros da COHAB-LD, após assinatura do termo de ocupação 
prévio, com 12 meses de carência, vencendo após esse prazo. (COHAB-
LD, 2022) 

 

Para aquisição de um lote, segundo o documento, o prazo do financiamento 

será de até 360 meses, uma dívida que pode ser paga em até 30 anos, colocando 

em risco e comprometendo boa parte da renda mensal de quem conseguir adquirir 

este ‘’fantástico’’ empreendimento. 

 

Depois disso, os interessados assinam o contrato de compra e venda dos 
terrenos, tornam-se, finalmente, proprietários dos lotes e começam a pagar 
o financiamento em torno de R$30.000,00, em até 360 meses. Uma 
informação importante a ser destacada é que durante esse período de 
carência, estabelecido no termo de ocupação prévio, isto é durante 12 
meses, há a oportunidade de desistência na aquisição dos loteamentos, 
mediante a assinatura de termo de desistência, sem nenhum dano a quem 
adquiriu a terra, sendo este transferido para uma outra pessoa, seguindo os 
critérios da fila de espera. (COHAB-LD, 2022) 

 

 Em suma, a proposta apresentada pela COHAB-LD aos moradores da 

Ocupação Aparecidinha é hoje a proposta de reassentamento a partir da 

comercialização de lotes urbanizados, prevista como um eixo na Política de 

Habitação. Segundo o profissional entrevistado, esse tipo de empreendimento deve 

compor a política, porque essa não deve ser implementada como um tipo de 

programa deve compor diferentes perfis de pessoas a serem atendidas a exemplo 

as pessoas que possuem condição de adquirir um terreno e construir, perfil diferente 
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do encontrado na ocupação. Ressalta-se aqui que aquele que não possui essa 

condição, não deveria ser alvo desse empreendimento, configurando a proposta de 

lotes urbanizados uma afronta para essa população.  

E quando se analisa o perfil dos moradores, inseridos nesse território 

específico, o profissional destaca: 

 

Só que ao mesmo tempo tem uma dificuldade aí, que eu penso, assim, que 
tem a ver com a relação que as famílias têm com aquele lugar [...] Por que 
se a gente pensar que as famílias que estão ali são as famílias do 
Horizonte, São Jorge, daquele outro residencial, que é o pessoal dali, 
mesmo e você considerar que vamos fazer o Jequitibá, mas a gente vai 
oferecer para as pessoas que tem condições de pagar, e vamos ampliar a 
área, você também cria uma dificuldade de aceitação das famílias que estão 
ali, porque eles sentem que aquele território, que aquele espaço, também é 
para eles [...]. Profissional. 
 

 Quando perguntamos ao profissional como eles avaliam a aceitação dos 

moradores em relação ao Loteamento Jequitibá, a resposta vem prontamente na 

não aceitação da proposta por grande parte de seus moradores. 

 

Por isso que teve gente que aceitou ficar e eles mantiveram uma rejeição 
massiva a proposta apesar da gente saber de todas essas dificuldades e lá 
na frente quando ele puder fazer a avaliação dos impactos de quem ficou e 
para quem serviu o Jequitibá e para quem não serviu a gente consegue ter 
essa dimensão da proposta. Profissional.  
 

Como a proposta contempla 331 lotes e houve desistência de moradores da 

ocupação (não obtivemos esses dados até o fechamento desse estudo) foi aberto a 

participação de demais interessados, ampliando para um novo público a 

possibilidade dos lotes, com prioridade para as famílias residentes no entorno do 

empreendimento, na poligonal compreendida num raio de até 1000 metros do 

empreendimento, compreendendo os bairros: Residencial Horizonte e Horizonte II; 

Jardim São Jorge. (COHAB, 2022).  

Segundo os editais lançados pela COHAB-LD, os requisitos de 

enquadramento do programa de lotes urbanizados, são direcionados para as 

pessoas que apresentam os seguintes requisitos: 

 

I. Estar inscrito no cadastro da COHAB-LD, conforme Resoluções internas 
que regulamentam e orientam este cadastramento; 
II. Morar, no mínimo há 05 anos no Município de Londrina; 
III. Não ter recebido benefício de natureza habitacional oriundo de recursos 
orçamentários Municipais, Estaduais ou da União, Fundo de Arrendamento 
Residencial – FAR, Fundo de Desenvolvimento Social – FDS ou de 



59 

descontos habitacionais V. concedidos com recursos do FGTS, excetuadas 
as subvenções ou descontos destinados à aquisição de material de 
Construção para fins de conclusão, ampliação, reforma ou melhoria de 
unidade habitacional; 
IV. Não constar registro no Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT); 
V. Não ser proprietário, cessionário ou promitente comprador de imóvel 
urbano ou rural; 
VI. Apresentar as certidões negativas exigidas por lei. (COHAB-LD, 2022). 
 

Enfim, analisando a solução apresentada pelo poder público local, realizado 

pela COHAB-LD, que ‘’direcionava’’ o atendimento à população de baixa renda, 

principalmente aquela reside em ocupações irregulares, verificamos que o 

planejamento, a organização e a execução da proposta de Lotes urbanizados não 

cumprem os tratados nacionais e internacionais que garantem o direito à moradia 

digna, assim como não atendem os requisitos necessários para a promoção de uma 

política habitacional voltada aos interesses das populações residentes em 

ocupações irregulares que pela falta de alternativas mantém-se nessa condição.  

 

 

4.3 A VISÃO DAS LIDERANÇAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS EM RELAÇÃO A PROPOSTA DA 

COHAB-LD 

 

 Na intenção de trazer diferentes aproximações convidamos para auxiliar em 

nossas análises duas lideranças presentes na ocupação do Aparecidinha que 

acompanharam de perto as diversas tentativas de remoção do território. Os 

entrevistados são representantes do Movimento Popular Anticorrupção por amor a 

Londrina e nessas análises serão nominados por entrevistados 1 e 2, preservando 

assim suas identidades.  

Na tentativa de explicar os objetivos desse trabalho, iniciamos a entrevista 

fazendo uma pequena introdução a proposta do trabalho de conclusão de curso, 

explicando que este foi estruturado a partir do Projeto Direito à Cidade, vinculado a 

Universidade Estadual de Londrina. Realizadas as apresentações, o primeiro 

representante expôs sua opinião e traçou um panorama geral das questões que 

envolvem a moradia em Londrina, expressando sua indignação. 

 

Londrina teria uma obrigação, e eu digo obrigação de tratar com mais 
respeito à população, porque que existe uma Companhia da década de 60 
que foi montada e se chama Companhia Habitacional de Londrina, ela teria 
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uma obrigação de fazer um trabalho, um trabalho, vamos dizer um trabalho 
coerente’. Entrevistado 1. 

 

 Para Cordeiro (2015) o município de Londrina se estruturou sob as rédeas do 

mercado, onde imperam historicamente as transações imobiliárias e, com elas, a 

segregação de uma parcela significativa da população que não acessa bens de 

consumo fato este intensificado nas últimas décadas. Se a cidade nasce e vive da 

especulação imobiliária, o que esperar em relação à moradia? No mínimo, que a 

cidade e suas instituições reproduzam essa lógica. A respeito disso o entrevistado 1 

comenta: 

 

Então o primeiro problema que eu vejo [...] porque é um problema para 
Londrina, um problema de 15.000 moradias e pessoas que moram em 
Londrina, vamos dizer estão vivendo de uma habitação de forma 
remediada, ou no quintal de um sogro, ou no parente, então Londrina 
máscara muito a questão da moradia, essa demanda ela foi levantada, 
existe essas demandas, depois nós temos uma série de dados, uma série 
de documentos da época que eu era vice-presidente do CMC e dessa 
época toda, dessa batalha antes da pandemia e durante a pandemia 

acabou até se agravando. Entrevistado 1. 
  

Logo em seguida, quando perguntado sobre a origem da proposta de 

remoção da ocupação, através do programa de lotes urbanizados Jequitibá, o 

entrevistado, comenta: 

 

Então o Jequitibá ele surge [...] surge de uma especulação imobiliária, então 
é importante ver, poxa, porque que escolheram aquela área? Fizeram 
sondagens, não fizeram sondagem? Era aquela área que deveria ser, por 
que não uma área do lado do próprio Aparecidinha? Que é uma área com 
vários alqueires ali, que fica entre o parque industrial que está parado, em 
existe sempre um investimento imobiliário e depois desdobra-se.. querem 
acomodar para uma questão social, e aí essa  ‘’solução social’’ ela não 
condiz com a realidade do assentamento, ela está sempre além da 
realidade do assentamento, então no Aparecidinha aconteceu isso.  
Entrevistado 1.  

 

Em relação às responsabilidades da COHAB-LD sobre a produção e 

organização do espaço urbano da cidade, assim como na produção e execução de 

políticas, programas e projetos sociais, o entrevistado faz uma crítica a instituição, 

dizendo que: 

 

A Cohab se transformou numa imobiliária [...] e um banco de dados para as 
construtoras aplicarem, no caso, o casa verde e amarela. Então há um 
desvio de finalidade do órgão, assim se tem um grande responsável, em 
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relação a isso, é a cultura londrinense, de ocupação imobiliária por compra 
[...]  e venda para o poder público, por metro quadrado, e a população 
passa a ser um detalhe em toda essa transação Imobiliária. Então a 
COHAB-LD [...] não fez o loteamento Jequitibola (Jequitibá) pensando no 
Aparecidinha. Entrevistado 1. 
  

Com as contribuições trazidas pelos entrevistados, percebemos que mesmo 

partindo de lugares diferentes, chegamos as mesmas conclusões em relação as 

funções desempenhadas hoje pela COHAB-LD dedicadas, em linhas gerais, 

segundo entrevistados: 

 

Então ficam ali fazendo especulação imobiliária, compra de terrenos, 
criação de mais vazios urbanos e aumento do perímetro urbano da cidade 
para transformar em mais miséria, mais desequilíbrio, mais falta de 
perspectiva, é uma visão totalmente antagônica de um processo de 
dignidade humana e de sustentabilidade dentro de um mínimo de 

razoabilidade’’. Entrevistado 1.  

 

Após esse momento da entrevista, perguntamos sobre os problemas que 

envolvem o Jequitibá, empreendimento ofertado pela COHAB-LD, e os entrevistados 

expressam algumas preocupações. Uma delas está vinculada aos problemas 

encontrados na fundação de alguns dos terrenos que segundo sondagens 

realizadas não teriam condições de receber as moradias populares.  

 

Eu tive uma discussão séria com o canhada, porque tem essa questão das 
pedras, dos terrenos do Jequitibola (jequitibá). Como é que uma família que 
já tem uma renda baixa, recebe um lote para construir, e aí vai lá faz um 
furo e tem uma p*** de uma pedra lá, cadê a sondagem disso? Cadê todo o 
estudo para ter a garantia de que a pessoa não vai ter um custo maior para 
construir? Entrevistado 2. 
  

Outra preocupação expressa pelos entrevistados está relacionada aos 

critérios para acessar o programa, além dos meios necessários para a construção 

das moradias providos, nesse caso, pelos próprios moradores.   

 

Houve uma adesão muito baixa, acredito até pelo do valor do terreno, é só 
um terreno, tem ainda que construir, as pessoas não estão preparadas, elas 
não tem recurso para fazer essa construção [...] Então, a comunidade que 
aderiu, olha, eu quero lote urbanizado, eu acredito que ela nem conseguiu... 
não tenho contato agora, mas eu acho que ela nem conseguiu sair do 
Aparecidinha, não devem ter conseguido começar a construir, porque a 
vulnerabilidade no São Jorge no Aparecidinha é muito alta. Entrevistado 2.  

 

Ainda em relação à proposta da COHAB-LD e os seus desafios, os 

entrevistados reclamam que não seria necessário comercializar novos loteamentos 



62 

para enfrentar o problema de moradia no Aparecidinha, mas uma alternativa 

adequada seria urbanizar e regularizar a parte da ocupação, até por que: 

 

Se você observar o Aparecidinha, já tem toda uma infraestrutura; comércio 
próximo, à escola, uma igreja próxima, ônibus próximo, avenida próxima... 
Então já teve esse investimento, já fez empréstimo para comprar a telha, a 
lona, o pouquinho de imóvel que ele tem lá, ele já desprendeu um valor e, 
ali vamos falar assim, seria o centro do bairro, fica bem no meio, além de 
toda essa grana que ela desprendeu para estar ali, ela ter que desprender 
uma outra grana para construir lá embaixo, de novo?  
 

Por último, perguntamos aos entrevistados o que eles acham da proposta 

ofertada pela COHAB-LD e se na opinião deles essa proposta atende as 

necessidades dos moradores daquele território. Em relação a esses 

questionamentos recebemos a seguinte resposta:  

 

[...] eu não acho viável não o projeto jequitibá, se eu morasse no 
Aparecidinha eu ia falar na cara da COHAB eu vou continuar aqui, vocês 
estão de brincadeira comigo? Querem que eu vou morar num lote 
urbanizado, na cabeça de vocês, porque lá está cheio de pedra. Como que 
eu vou pagar uma prestação, construir? Eu to me vendo na situação 
daquelas pessoas [...] eu conheço aqueles quintais, então as pessoas o 
pouco que elas têm, elas investem naquele ‘’barraco’’, na casa, não vou 
chamar barraco não, porque aquilo lá é muito bem organizado, a coisa mais 
linda, muito mais organizado que muitas que a gente entra por aí, por que a 
pessoa tem cuidado, é onde ela está morando. Entrevistado 2.  
 

E ainda completam dizendo:  

 

Como é que a dona de casa vai construir? Ao mesmo tempo construir, 
pagar prestação? é muito incoerente, não acho viável o projeto jequitibá do 
jeito que a COHAB-LD está fazendo, eles vendem lotes urbanizados, como 
se fosse a coisa mais… ‘’Londrina está na vanguarda’’, ‘’nós estamos 
oferecendo a R$100, 00 a prestação para auto construção’’. 

 

Apresentadas as considerações dos entrevistados, somadas as aproximações 

teóricas e práticas empreendidas no decorrer desse trabalho, constatamos um 

descompasso entre as ações executadas pela COHAB-LD no enfrentamento das 

questões urbanas e habitacionais expressas na ocupação e a realidade concreta 

dos sujeitos que residem no território.  

Entendemos, portanto, que o programa de lotes urbanizados não atende os 

anseios por moradia digna daquela população que não provêm de recursos 

financeiros próprios para a aquisição dos lotes e construção de suas moradias, pelo 
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contrário, verificamos que a proposta oferecida atende as necessidades de um 

mercado imobiliário que tenta capitalizar a miséria e a falta de moradia produzida por 

esse mesmo mercado, demonstrando o caráter estrutural da questão da moradia no 

Brasil.  

Por fim, cabe evidenciar que o programa de lotes urbanizados, preconizado 

na política habitacional municipal, não foi a estratégia ideal para enfrentar e 

solucionar os problemas de uma ocupação, ela deve ser direcionada a outro público, 

com condições de renda específicas. No complexo caso da ocupação Aparecidinha, 

outras ações precisam ser empreendidas, de maneira concreta, enfrentando 

objetivamente as questões expressas no território, propiciando assim os acessos à 

direitos que até então são violados e/ou inexistem, melhorando por consequência as 

condições de existência daquela população que sobrevive no inferno.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O intenso processo de urbanização tem despertado discussões sobre o 

problema da habitação em todo território brasileiro. Para alguns autores a questão 

habitacional é a expressão da distribuição desigual das atividades humanas na 

organização socioespacial do processo de produção do capital que compõem a 

estrutura social no contexto das cidades (BURNETT, 2012; SILVA, 1989). Para 

esses autores a materialização da questão habitacional é marcada pela luta de 

classes, pela desigualdade de ordem socioeconômica e cultural, de direitos e de 

poder, entre indivíduos, famílias, grupos sociais no acesso à terra, à habitação, 

trabalho, serviços e à cidade.  

O Brasil é um pais com um acelerado processo de urbanização, produtor de 

diferentes desigualdades. Temos hoje 84,4% da população brasileira sobrevivendo 

em áreas urbanas (2010) e as projeções para 2050 destacam esse número pode 

chegar a 93,6%. 

 No quesito moradia os problemas são diversos, com destaque para falta de 

registro e posse imobiliária nas propriedades urbanas e rurais, nos assentamentos e 

ocupações irregulares e das diferentes cidades. Demarca-se nesse processo a 

informalidade urbana, resultado do processo complexos engendrados pelas 

populações de baixa renda que não acessa o mercado imobiliário formal. Essa 
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informalidade são as ocupações irregulares, compreendidas como fenômenos 

particulares, produtos de processos anteriores, marcadas pela ocupação e 

construção de habitações em propriedades públicas, privadas e/ou em áreas de 

reserva, localizadas na maioria das vezes, mas não só, em territórios distantes, de 

difícil acesso, afastados dos grandes centros onde a infraestrutura existente é 

inadequada, insuficiente e ‘’ilegal’’. 

Com a realização desse estudo foi possível perceber que a complexa questão 

da moradia está estruturalmente ligada aos processos de colonização, 

industrialização e urbanização, responsáveis pelas configurações caóticas e 

desordenadas das nossas cidades, construídas de maneira desigual, privilegiando 

no estabelecimento das relações sociais, políticas e econômicas os interesses das 

classes dominantes, desfavorecendo as necessidades de outras populações 

historicamente segregadas.  

Dessa forma, a questão da moradia ganha contornos específicos na realidade 

brasileira, distinguida pelo aumento populacional, pela ausência do Estado no 

enfrentamento das questões habitacionais e pelo advento da especulação 

imobiliária, orquestradas pelos mercados fundiário e imobiliário, gerando como 

consequência formas precárias de moradia, construídas por sujeitos que não tem 

condições financeiras de acessarem através do mercado formal, isto é comprando 

e/ou arcando com as despesas de aluguel uma moradia digna. 

 No município de Londrina, infelizmente, essa realidade não é diferente, 

vislumbramos um contexto historicamente caótico, em que as habitações precárias 

das populações residentes nas favelas e ocupações irregulares são naturalizadas e 

desconsideradas, visto que a cidade não consegue estruturar uma política 

habitacional de interesse social, isto é que atenda os interesses da classe 

trabalhadora, sem que esta política tenha a sua atuação anulada e/ou cooptada 

pelos interesses de mercado.  

Consequentemente, o município tem acumulado inúmeros problemas em 

relação à habitação, acumulando um déficit habitacional impossível de ser 

superados nas atuais bases. Em resposta a esses ‘’problemas’’, o poder público 

municipal, através da COHAB-LD, tem produzido ‘’soluções’’ para lidar com essas 

questões de moradia, jamais enfrentadas em sua estrutura, mascarando esses 

problemas com ações caritativas, imediatistas e insuficientes que não resolvem os 
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problemas nas ocupações, pelo contrário, aprofundam as desigualdades e as 

violações de direitos encontradas nesses territórios. 

Portanto, verifica-se um descompasso entre as ações executadas pela 

COHAB-LD no enfrentamento das questões urbanas e habitacionais expressas na 

ocupação e a realidade concreta dos sujeitos que residem no território. Desse modo, 

entendemos que o programa de lotes urbanizados não atende os anseios por 

moradia digna daquela população que não provêm de recursos financeiros próprios 

para a aquisição dos lotes e construção de suas moradias, pelo contrário, 

verificamos que a proposta oferecida atende as necessidades de um mercado 

imobiliário que tenta capitalizar a miséria e a falta de moradia produzida por esse 

mesmo mercado, demonstrando o caráter estrutural da questão da moradia no 

Brasil.  
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