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Resumo: O artigo traz a interpretação e apresentação de resultados parciais da pesquisa 
em andamento sobre o “Direito à Moradia: aplicabilidade e efetividade dos instrumentos 
jurídicos na Região Metropolitana de Londrina-PR” pela Universidade Estadual de Londrina 
iniciado em 2012. Tem como objetivo analisar a operacionalização da política de habitação 
de interesse social  no município, com destaque para os programas a partir do ano de 2000, 
em especial com a implementação do  Programa Minha Casa Minha Vida na contrução  de 
um dos maiores conjuntos habitacionais do Brasil da época (2011) que se denomina Vista 
Bela.   
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Abstract: This paper presents the interpretation and presentation of partial search results in 
progress on the "Right to Housing: applicability and effectiveness of legal instruments in the 
Metropolitan Area of Londrina-PR" started in 2012 by the Universidade Estadual de 
Londrina. It aims to analyze the implementation of social housing policy in the municipality, 
especially the programs from the year 2000, especially with the implementation of the 
Programm Minha Casa Minha Vida in the construction of one of the largest housing projects 
in Brazil at the time (2011) what is called Vista Bela. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para Pelegrino (2003) o processo de construção e desenvolvimento das cidades brasileiras 

sempre ocorreu de modo refratário à circulação e a permanência dos segmentos 

pauperizados. Segundo o mesmo autor, a questão espacial emerge nas primeiras 

experiências de divisão do território, no sentido físico, realizado pelas expedições de 

conquista e de colonização. Encontramos na literatura que essa divisão, da distribuição das 

terras, ocorreu segundo os interesses da Coroa Portuguesa. A despeito das formas sociais 

preexistentes e dos conflitos ocorridos com as populações nativas e outros invasores, os 

colonizadores iniciaram o ordenamento do território por meio da construção das primeiras 

vilas e cidades, sempre no litoral, imprimindo a marca da desigualdade social e da 

segmentação territorial. Tal marca é hoje expressiva das precárias condições de moradia e 
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trabalho para amplos segmentos da população nas grandes cidades brasileiras. E embora o 

processo de urbanização tenha ocorrido durante o regime republicano o peso das heranças 

colonial e escravista é notável, também na formação das cidades. 

O Brasil é considerado um país predominantemente urbano, que de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a taxa de urbanização passou de 44,7% no 

Censo de 1960 para 84,4% em 2010. Para Dambros (2014, p. 13), “o conceito de cidade 

adotado pelo IBGE define que qualquer comunidade urbana caracterizada como sede de 

município é considerada uma cidade, não importando o seu número de habitantes”. 

A tese desenvolvida por Raymundo Faoro (2001) no clássico Os Donos do Poder expõe as 

origens do patrimonialismo brasileiro, caracterizado pela relação entre concentração do 

patrimônio, poder econômico e poder político. Além de ser condição para a concentração de 

poder, o patrimonialismo explica ainda a captura da esfera pública por interesses privados. 

A formação da sociedade brasileira ainda pode ser “lida” na realidade urbana: a “política do 

favor” (ou clientelismo); o “homem cordial” (aversão ao enfrentamento objetivo e impessoal 

de conflitos); o “trabalho como maldição” (desrespeito e desprestígio do trabalho); a 

“tradição livresca e discursiva” (leis e planos que não se implementam: discurso distante da 

prática); e a “tradição de mimetismo cultural” e das “ideias fora do lugar” (deslocamento 

entre ideário e estrutura produtiva). Maricato (2008). 

Objetivo 

Este artigo tem como objetivo descrever a realidade da habitação de interesse social de 

Londrina, através da implementação dos conjuntos habitacionais construidos nas décadas 

de 1980 e 2000,  destacando o empreendimento habitacional do programa Minha Casa 

Minha Vida – Residencial Vista Bela, entregue a população no ano de 2011.  

Justificativa  

Em pleno século XXI comandado pela globalização, pelas mudanças estruturais no 

capitalismo, pela precarização das relações trabalhistas e pela revolução tecnológica e 

informacional, a cidade se associa diretamente ao significado da vida no espaço urbano, 

pelo modo de vida, pelas relações principalmente que se estabelecem nos territórios. 

Remetendo ao estado brasileiro, as cidades são bastante diferenciadas pelo seu porte, 

densidade populacional, atividades econômicas, bem como sua formação social e cultural. 

Segundo dados do IBGE (2010), dos 5.561 municípios existentes, somente 94 são 

aglomerados metropolitanos (quando uma cidade funde-se espacialmente com outra, sem 

perder sua identidade política), com mais de um milhão de habitantes, e apenas 224 

municípios concentram 60% de toda a população brasileira (Ferreira e Uemura, 2008). Outro 

dado importante desse contexto, é que os municípios pequenos, com até 20.000 habitantes, 
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representam 73% dos municípios brasileiros e apresentam somente 45% de sua população 

vivendo em áreas rurais. Ocorre que as cidades brasileiras cresceram marcadas pela 

ausência de planejamento urbano e/ou pelo favorecimento dos interesses das elites 

dominantes e permeadas de contradições e de desigualdades sociais e são frutos dos 

déficits sociais acumulados, por décadas de governos descomprometidos com os interesses 

da maioria da população. 

Nabil Bonduki (1998) é um dos autores que estudou a relação entre o processo de formação 

das cidades brasileiras e a cultura política dessas. Para o autor a desigualdade social das 

cidades brasileiras tem suas causas nas formas com que se organizou a sociedade, na 

maneira com que se construiu o Estado Brasileiro, marcado pelo patrimonialismo advindo 

das consequências da Lei de Terras de 18501, no qual se confundem o interesse público e o 

privado, nas dinâmicas de exploração do trabalho impostas pelas elites dominantes desde a 

colônia e, principalmente, no controle absoluto dessas elites sobre o processo de acesso à 

terra, tanto rural quanto urbana.  

Assim, nas cidades, a trajetória da política social de habitação apresenta-se permeada pela 

vinculação com questões estruturais da sociedade e pelas singularidades conjunturais que 

culminaram no agravamento das desigualdades. Para entendermos esse contexto 

necessário se faz descrevermos sobre a questão da moradia. 

2. A QUESTÃO DA MORADIA NO BRASIL  

O problema da habitação remonta ao século XVII, início da industrialização. Engels (1982) 

na Alemanha em 1873 polemiza em sua publicação Para a questão da habitação em que 

apresenta fatos decorrentes da industrialização do século XVIII que resultava no 

crescimento urbano expandindo as cidades e afetando principalmente a classe trabalhadora 

na Inglaterra. Segundo o mesmo autor, os trabalhadores ganhavam baixos salários e viviam 

em condições precárias de moradia, com a aglomeração de pessoas nas cidades em 

condições insalubres de sobrevivência, decorrendo disso diversas epidemias, agravando 

ainda mais a crise da habitação. Diante desse contexto deu-se início às manifestações para 

controle da crise, porém, foram ações voltadas para a questão sanitária, devido às 

epidemias e não para o problema da habitação. Desse modo, concordamos com o autor, 

quando enfatiza que a falta de habitação é necessariamente produzida pela ideologia 

burguesa de sociedade.  

                                                

1 a chamada Lei n. 601 ou Lei de Terras, de 1850 estabeleceu um novo modo de organização da 
propriedade privada no Brasil para regulamentação da posse de terras, tornando a compra como a 
única forma de acesso à terra, ao mesmo tempo em que abolia, em definitivo, o processo de doação 
de terras através do regime de sesmarias. A lei trouxe grandes modificações sociais e econômicas ao 
país. 
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A questão da habitação é uma estratégia dessa sociedade, que tem como premissa básica 

o lucro incessante. Para tanto se utiliza de todos os subterfúgios possíveis para continuar 

com sua lógica, não sendo diferente com a habitação. Temos constatado cada vez mais o 

Estado isento de sua responsabilidade em possibilitar o acesso à moradia digna relegando 

uma parcela mínima da sociedade a ter que buscar esse direito via mercado, ou seja, tendo 

que comprar uma casa, e com isso sendo obrigado a alimentar o capital financeiro. 

Com a expulsão dos trabalhadores de suas terras, esses buscaram formas de atender a sua 

subsistência. A partir disso, reposicionamos a análise dos elementos de constituição da 

cidade e do urbano, compreendendo que “[...] a sociedade só pode ser definida através do 

espaço, já que o espaço é o resultado da produção, uma decorrência de sua história – mais 

precisamente, da história dos processos produtivos impostos ao espaço pela sociedade” 

(SANTOS, 1985, p. 49). Na interpretação de Santos (1985), o espaço é uma atividade 

produtiva, tornando-se assim algo que tem valor de uso e valor de troca, como uma 

mercadoria.  

Para Pelegrino (2003), no Brasil contemporâneo, as fraturas sociais, políticas e espaciais 

tecidas ao longo da formação social expressam-se na precariedade das moradias, no 

mercado informal de trabalho e, sobretudo, na ausência de perspectiva de futuro para os 

segmentos pauperizados. Desse modo, afirma que o déficit habitacional, hoje constatado 

nas grandes cidades brasileiras, tem uma larga história pretérita. 

Portanto, a intervenção do Estado para promover política de habitação se mostrou ineficaz, 

visto que não dava conta de atender a demanda da população que necessitava de acesso 

no país. Ao contrário, tem sido um espaço de reprodução das desigualdades sociais e de 

perpetuação de privilégios. 

Esse processo lento e progressivo de produção da moradia, que não é propriamente 

capitalista, mas que contribui com a acumulação capitalista, serve de exemplo para 

desvendar um dos paradigmas do ambiente urbano no Brasil. 

A seguir contextualizaremos a trajetória da habitação de interesse social do município de 

Londrina, focando um novo bairro inaugurado em 2011 com 2.712 unidades habitacionais 

que nasceu através do Programa Minha Casa Minha Vida para o atendimento de famílias de 

0 a 3 salários mínimos. 

2.1. Londrina: o poder público local e a habitação 

Londrina surgiu em 1929, como primeiro posto avançado para comercialização dos lotes da 

CTNP (Companhia de Terras Norte do Paraná), sendo elevado a condição de município em 

1934, tendo daí em diante um crescimento populacional elevado, e que em décadas depois 

se tornou ponto de referência do Norte do Paraná, chegando ao século XXI com uma 

população de 506.701 habitantes, segundo censo do IBGE (2010). 
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Nesse sentido, com o rápido crescimento populacional concomitante à expansão urbana, o 

poder público local estabeleceu regras de ordenamento e ocupação da cidade. E aqui 

demarcamos outro elemento para direcionamento da expansão urbana que se vinculava à 

política habitacional. Com a institucionalização do BNH (Banco Nacional de Habitação) no 

ano de 1964, que passou a direcionar as questões de moradia através da implementação de 

programas habitacionais, foi fundada em 1965 a Companhia Habitacional de Londrina - 

COHAB/LD que passa a viabilizar a habitação no município de Londrina.  

Na década de 1970 houve um forte crescimento da população urbana, oriunda do intenso 

processo de êxodo rural. Segundo dados do IBGE (1983) a população total no censo de 

1970 era de 228.532 habitantes, sendo que a população urbana representava 68,41%. Já 

no censo de 1980 a população total passou para 301.749, o que perfazia 85,6% da 

população urbana. E nesse contexto, a demanda habitacional já era considerável. Foi então 

que os primeiros conjuntos habitacionais do município foram construídos com recursos do 

BNH, estando estes localizados na zona Norte de Londrina, direcionado o crescimento 

urbano também para essa região da cidade. Essa foi uma estratégia do poder público para 

resolver o problema da moradia, sendo demarcada pela construção de núcleos gigantescos 

em terrenos distantes do centro da cidade em localidades de baixo valor imobiliário, 

compostos por 1.000 unidades habitacionais cada um e todos naquela região. 

Percebemos claramente através desses dados a demanda por habitação e um 

direcionamento da expansão que foi em sentido Norte da cidade. Tal direcionamento é 

confirmado por Alves (1991) em sua dissertação de mestrado Dinâmica espacial de 

produção e reprodução da força de trabalho em Londrina – os conjuntos habitacionais, no 

qual relata que a produção habitacional de interesse social inicialmente não se deu em 

razão da falta de áreas para edificação ou implantação de conjuntos habitacionais e 

loteamentos, mas de estratégia específica do poder público local em localizar os conjuntos 

habitacionais naquela área, bastante distante do centro da cidade e com enormes áreas 

vazias entre os conjuntos e a malha urbana.  

Consequemente, os vazios urbanos passaram a ser fortemente valorizados, contribuindo 

ainda mais para a especulação imobiliária e interesses privados. 

Na década de 1980 percebemos uma oferta de moradias para população de menor poder 

aquisitivo, mas por outro lado houve um acirramento dos conflitos sociais para uma parcela 

da população que não conseguia habilitar-se a uma casa de conjunto habitacional. Nessa 

época outra modalidade de moradia passou a existir em Londrina: os assentamentos 

urbanos, que são caracterizados por um conjunto de moradias de pequenas dimensões 

construídas de material improvisado e ou sobras de construção e com certa urbanização, 

através de ruas, de água, energia elétrica e definição dos lotes. Na verdade, a década de 
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1980 representa até o presente momento, o ápice da produção de unidades habitacionais 

no município, sendo que ao mesmo tempo este período foi intenso e deslocado das 

diretrizes de planejamento urbano. Nas décadas de 1990 e 2000, a produção habitacional 

foi expressivamente inferior, sendo retomada com força no início da década de 2010, porém, 

na roupagem dos anos de 1980. Se olharmos para a trajetória da atuação do poder público 

local em relação à questão da moradia no nosso município, parece que estamos assistindo 

ao mesmo espetáculo de 30 anos atrás.  

A tabela e gráfico abaixo apresentam a evolução da produção habitacional no município de 

Londrina, sendo claro no gráfico que a década de 1980 é o período expressivo da habitação. 

 

Período 
Número 

unidades 
habitacionais 

Número de 
Empreendimentos 

Fontes de Recursos 
Regiões mais 

Atendidas* 

Antes de 1970 228 1 BNH/FGTS Sul e Leste 

Década 1970 8.397 24 BNH/FGTS Norte e Sul 

Década 1980 15.197 44 BNH/FGTS Norte e Sul 

Década 1990 6.482 34 
BNH/FGTS/Próprios/ 

PAIH/PROHAP/COHAPAR 
Norte, Sul e 

Leste 

Década 2000 3.040 29 
PSH/Próprios/HBB/OGU/ 

PAR/Associativo/COHAPAR 
Leste, Norte,        

Oeste e Noroeste 

Década 2010** 4.199 16 
FGTS/ FAR/ FDS/ OGU/ 

FNHIS 
Norte e Sul 

TOTAL 37.543 148   

Tabela 1 – Empreendimentos executados no município de Londrina com o número de famílias 
atendidas por regiões mais atendidas da cidade de Londrina e por década. 

Fonte: base de dados Revista Perfil, 2013, p. 61-64. *O termo “regiões mais atendidas da cidade de 
Londrina” corresponde ao destaque para as regiões que receberam maior número de unidades 

habitacionais na década. **Os dados obtidos se enquadram até o ano de 2013. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Produção habitacional em Londrina por década. 
Fonte: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRNA, 2014. 
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Analisando a política nacional de habitação de interesse social, percebemos claramente que 

o Programa Minha Casa Minha Vida, aprovado em 2009, é um programa de governo, e, 

portanto, não é permanente, muda conforme o grupo político no poder, e deixa de afirmar a 

regionalidade, como se o Brasil fosse feito a partir das grandes capitais. Nesse sentido, o 

programa não atenta para a diversidade, integração e desenvolvimento das médias e 

principalmente das pequenas cidades, no qual assistimos novas formas travestidas de 

velhos processos de socialização de custos, especulação imobiliária e atuação de gestores 

descomprometidos com a população.  

2.2. O caso do Residencial Vista Bela em Londrina 

O Residencial Vista Bela fica localizado na posição extremo noroeste da cidade de Londrina, 

nas proximidades da região dos Cinco Conjuntos, área de habitação popular que surgiu na 

década de 1980, como destacamos acima. O novo bairro foi inaugurado em 2011 com 2.712 

unidades habitacionais pelo Programa Minha Casa Minha Vida para o atendimento de 

famílias de 0 a 3 salários mínimos. A sua população foi formada a partir da seleção de 

moradores de diferentes assentamentos precários localizados em regiões na cidade de 

Londrina, sendo que estes moradores foram distribuídos em 31 quadras, 17 ruas, 90 blocos 

de apartamentos e o restante em residências unifamiliares geminadas, constituindo 

praticamente uma pequena cidade dentro da cidade de Londrina. 

A tabela 2 demonstra o número de unidades habitacionais no município no período de 2002 

a 2013, sendo que nesta é possível analisar a quantidade de unidades habitacionais 

produzidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida em Londrina. Do total de 3.560 unidades 

habitacionais, só o Residencial Vista Bela representa aproximadamente 76%, concentrando 

em um única área da cidade, localizada nas franjas e distante dos equipamentos sociais e 

infraestrutrua urbana. 

 

Programa Habitacional 
Número de unidades 

habitacionais 
Quantidade de 

Empreendimentos 
Concentração de 
regiões atendidas 

Programa de Arrendamento 
Residencial (PAR) 

2.330  16 
Norte, Noroeste e 
Leste 

Associativo 11 1 Leste 

Regularização de 
assentamentos precários 

958 8 Norte, Sul e Oeste 

Programa Minha Casa 
Minha Vida 

3.560 10 
Norte, Noroeste, Sul 
e Oeste 

COHAPAR 626 4 
Norte, Leste, Oeste 
e Distrito 

TOTAL 7.485 39  

Tabela 2 – Síntese dos dados habitacionais quanto aos empreendimentos executados entre os anos 
de 2002 a 2013 no município de Londrina e número de famílias atendidas. 

Fonte: Base LONDRINA, 2014. 
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O Residencial Vista Bela é a prova concreta da falta de integração das políticas urbanas e 

sociais e a produção habitacional com ênfase no direito à cidade. Os conjuntos habitacionais 

continuam sendo construídos em locais distantes como os antigos conjuntos do BNH, os 

governos municipais não enfrentam a situação e ignoram as políticas integradoras de 

ordenamento territorial. Os moradores dizem que têm casa, mas que a cidade não vem 

junto. Quando analisamos outros programas habitacionais na conjuntura atual percebemos 

que dialogam melhor com outras políticas. No Programa Minha Casa Minha Vida não há 

esse diálogo, estando restrito aos interesses do capital, já que neste caso, as empresas da 

construção civil2 é que propõem os empreendimentos habitacionais para o município. 

É sabido que os problemas urbanos não terminam na construção da casa, a luta pelo direito 

à moradia é também a luta pelo acesso aos demais serviços públicos, que possam garantir 

minimamente a necessidade da população. Dessa forma, o bairro em questão, pode ser 

encarado como mais uma experiência de omissão do poder público local no trato das 

políticas públicas.  

O Residencial Vista Bela está longe da maior parte da população londrinense, das políticas 

públicas como educação, saúde, segurança, lazer, trabalho. As políticas de 

desenvolvimento econômico alicerçaram-se na manutenção das desigualdades sociais, 

refletindo-se no espaço urbano através das múltiplas expressões de segregação espacial e 

exclusão sócio-territorial dos bairros populares e periferias da cidade.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas últimas décadas o Brasil passou por um acelerado processo de urbanização, que 

acarretou um quadro de deficiência, no que diz respeito ao desenvolvimento urbano, com 

déficit elevado em saneamento, infraestrutura e habitação, que atingem com maior 

intensidade os segmentos da população de menor poder aquisitivo, agravado pela 

desproporcionalidade na distribuição de renda e na destinação de recursos públicos.  

Do ponto de vista da produção de seu espaço, nossas cidades estão nas subordinações 

absolutas à lógica dos negócios.  Segundo Rolnik (1995) a lógica capitalista é que define as 

prioridades e os parâmetros de utilização da cidade sendo essas prioridades administradas 

pelo Estado, que passa a transformar em mercado o espaço urbano e as relações 

estabelecidas entre seus habitantes. O Residencial Vista Bela representa a condução da 

cidade para o favorecimento do capitalismo através dos investimentos e intervenções 

realizadas no espaço urbano.  

                                                

2 De acordo com a reportagem do Jornal de Londrina (2011, p. 6), o gestor municipal afirma que “não 
faltou planejamento” (...) “A construção do Vista Bela é de responsabilidade da iniciativa privada, as 
construtoras: Protenge, Terra Nova e Artenge e o projeto passou por análise da Caixa Econômica 
Federal”.   
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Para Harvey (2006) o Estado capitalista não pode ser outra coisa que instrumento de 

dominação de classe, pois se organiza para sustentar a relação básica entre capital e 

trabalho. Percebemos que a produção da urbanização contemporânea expande a 

acumulação fundiária urbana através da valorização imobiliária de áreas antes 

desvalorizadas, o que se pretendeu demonstrar neste artigo. 

REFERÊNCIAS  

ALVES, C. Dinâmica espacial de produção e reprodução da força de trabalho em Londrina – 

os conjuntos habitacionais.  1991. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Departamento de 

Geografia da FFLCH, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991. 

BONDUKI, Nabil G. Origens da Habitação Social do Brasil. São Paulo: Estação Liberdade, 

FAPESP, 1998. 

DAMBROS, Marina Feltrin. O aluguel social como expressão do déficit habitacional no 

maciço do Morro da Cruz – Florianópolis/SC: desafios ao serviço social. 2014. 78 f. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Departamento de Serviço Social 

da Universidade Federal de Florianópolis, Florianópolis-SC, 2014. 

ENGELS, Friedrich. Para a questão da Habitação. Lisboa, Moscovo: Progresso, 1982. 

Disponível em <https://www.marxists.org/portugues/marx/1873/habita/> com acesso em 20 

abr. 2015. 

FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. 3. ed. 

Porto Alegre: Globo, 2001. 

FERREIRA João Sette Whitaker; UEMURA, Margareth. Política Urbana. In: Ministério das 

Cidades/Aliança de Cidades/DENALDI, R. (org.) Ações integradas de urbanização de 

assentamentos precários. Brasília: Ministério das Cidades, 2009.  

HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2006.  

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sinopse preliminar do censo 

demográfico de 1960. Rio de Janeiro, 1962. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2010. 

LONDRINA, Jornal. Por melhores condições. Jornal de Londrina, Londrina, 17 jan. 2011. 

LONDRINA. Prefeitura Municipal. Perfil do Município de Londrina – 2014 (Ano-Base 2013). 

Londrina: Prefeitura Municipal de Londrina, 2014. 

MARICATO, Ermínia. Brasil, Cidades: alternativas para a crise urbana. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2008. 



 

10 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

PELEGRINO, Ana Izabel de Carvalho. Vida cotidiana em favelas do Rio de Janeiro: 

habitação, trabalho e família. 2003. 381f. Tese (Doutorado) – Programa de Pó-Graduação 

em Planejamento Urbano e Regional, UFRJ, Rio de Janeiro, 2003. 

ROLNIK; Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasilense. 1995 

SANTOS, Milton. Espaço e Método. São Paulo: Nobel, 1985.  

 

 


