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RESUMO 

 
Habitar é uma necessidade essencial ao ser humano e isso se manifesta principalmente na cidade, onde a 
busca pela moradia se revela de forma mais acentuada tanto em termos de número como de conflitos para 
obtenção da mesma, seja pela aquisição ou locação. Tais conflitos tornam o espaço urbano um campo de 
lutas contínuas em busca de condições, no mínimo, habitáveis. É na cidade que se manifesta a luta de 
classes travada em torno do acesso à moradia, que do ponto de vista do capital, é definido em função da 
renda da população. O presente trabalho teve por objetivo analisar as alterações econômicas dos 
moradores dos Conjuntos Habitacionais Jacomo Violim e Maria Cecília S. de Oliveira, por intermédio das 
mudanças nos padrões construtivos das residências no período de três décadas (1980-2010). Diante 
desse processo, é importante destacar que na cidade de Londrina-PR o processo de provisão de moradia 
apoiou-se principalmente na construção de grandes conjuntos habitacionais a partir do final da década de 
1970, com o intuito de alocar a população de menor poder aquisitivo e recém migrada do campo, devido ao 
intenso processo de mecanização da agricultura pelo qual passava o Brasil naquela época. Nesse 
contexto, tem papel fundamental a atuação do Estado como um decisivo agente produtor do espaço 
urbano, representado pelo poder público local que atuou no sentido de colocar os conjuntos habitacionais 
distantes da malha urbana, carentes de infraestrutura e serviços públicos, produzindo e reproduzindo as 
condições para a reprodução do capital e das relações sociais de produção ao colocar os trabalhadores 
distantes do seu local de trabalho. Para compreender tais mudanças, estudou-se o processo de criação 
dos “Cinco Conjuntos” e da Região Norte de Londrina, pois é nesta região da cidade que se concentra a 
maior parte dos conjuntos habitacionais, assim como o desenvolvimento econômico que esta área da 
cidade veio apresentando no início do século XXI e que permitiu o aumento do poder aquisitivo de parte da 
população que lá residia e, conseqüentemente, o surgimento de novas classes sociais. Para a realização 
da pesquisa, fez-se um levantamento de dados do perfil socioeconômico dos primeiros moradores dos 
conjuntos Jacomo Violim e Maria Cecília S. de Oliveira junto à Cohab-Ld (Companhia de Habitação de 
Londrina) e, depois, aplicou-se questionários de caráter qualitativo para os atuais moradores a fim de 
realizar uma análise comparativa do perfil econômico e social. O levantamento dos dados seguido de 
observação in loco permitiu verificar que os moradores de ambos os conjuntos apresentaram perfis 
econômicos semelhantes e que as mudanças no padrão de moradia, que eram casas de tamanho 
pequeno, ocorreram principalmente devido à melhoria na renda e poder aquisitivo, proporcionando à eles 
uma melhor qualidade de vida. Com base no levantamento dos dados, verificou-se que estão surgindo 
gradativamente novas classes sociais nos conjuntos habitacionais em estudo, que ao longo de três 
décadas lutaram e reivindicaram do Estado melhorias na infraestrutura e serviços públicos para melhorar 
as condições de habitabilidade da região, evidenciando, dessa forma, a dinâmica da classe trabalhadora. 
 
Palavras-chave: Conjuntos Habitacionais, Londrina, mudança de conteúdo social, classes sociais, agentes 
produtores do espaço urbano. 
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INTRODUÇÃO 

Morar é uma necessidade essencial ao ser humano e é na cidade, que a busca pela moradia se revela de 

forma mais acentuada tanto em termos de número como de conflitos para a obtenção da mesma, seja pela 

aquisição ou locação. Conflitos estes que tornam o espaço urbano um campo de lutas contínuas para se 

alcançar uma habitação com condições minimamente habitáveis. É na cidade que se manifesta a luta de 

classes travada em torno do acesso à moradia, que do ponto de vista do capital, é definido em função da 

renda da população. Em outras palavras, quem possui maior poder aquisitivo, tem condições de ocupar os 

melhores lugares no espaço urbano. 

Na cidade de Londrina - PR, o processo de provisão de moradias foi marcado pela construção de grandes 

conjuntos habitacionais a partir do final da década de 1970 para alocar a população de menor poder 

aquisitivo, sendo localizados em áreas distantes da malha urbana e carentes de infraestrutura e serviços 

públicos. Processo este bastante comum nas cidades brasileiras, sejam as grandes ou pequenas, 

evidenciando um dos aspectos mais graves do controle de agentes que produzem a cidade como os 

proprietários fundiários, promotores imobiliários e o próprio Estado, em controlar a produção da cidade e a 

reprodução das relações sociais de produção capitalista. Na cidade citada, as unidades habitacionais 

foram concentradas inicialmente na Região Norte da mesma, em especial na área denominada como 

Cinco Conjuntos. 

O presente artigo teve por objetivo analisar as alterações socioeconômicas dos moradores dos Conjuntos 

Habitacionais Jácomo Violim e Maria Cecília S. de Oliveira por intermédio dos atuais padrões construtivos 

das residências no período de 1980 a 2010. Para se alcançar o objetivo proposto, foi necessário entender 

o contexto histórico de formação, ocupação e desenvolvimento da Região Norte de Londrina uma vez que 

lá é a área da cidade onde se concentra a maior parte dos conjuntos habitacionais. Além disso, ressaltou-

se de que maneira a população de menor poder aquisitivo consegue obter uma moradia na sociedade 

capitalista e o papel das políticas públicas, representado pela Cohab-Ld,  para suprir a necessidade de 

habitação para a população, principalmente aquela constituída pela classe trabalhadora. 

Diante desse contexto, através de uma análise comparativa, foi possível identificar o perfil socioeconômico 

dos primeiros moradores dos conjuntos em questão na época de entrega das unidades habitacionais e o 

atual perfil dos moradores, evidenciando-se a mudança do padrão de moradia e conteúdo social dos 

conjuntos habitacionais. 

 



METODOLOGIA 

Para a realização da pesquisa, fez-se levantamento bibliográfico, seguido de leitura, reflexão e análise 

acerca da produção da moradia na sociedade capitalista, trazendo para a discussão o papel das políticas 

públicas na provisão de moradia, principalmente aquelas destinadas à população de menor poder 

aquisitivo. Foi feito um levantamento de dados nas fichas socioeconômicas dos primeiros moradores dos 

conjuntos habitacionais Jacomo Violim e Maria Cecilia S. de Oliveira junto à Cohab-Ld (Companhia de 

Habitação de Londrina), assim como uma consulta ao acervo de fotos históricas dos conjuntos 

habitacionais no Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss. Para complementar a pesquisa, no 

sentido de efetuar análise acerca dos moradores e identificar mudanças em termos de características 

socioeconômicas dos mesmos, foram aplicados 20 questionários, com caráter qualitativo, aos moradores 

dos Conjuntos Jacomo Violim e Maria Cecília S. de Oliveira, sendo 10 para cada conjunto, bem como feitos 

registros fotográficos a fim de ilustrar o atual padrão construtivo das residências dos conjuntos em estudo. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A CONSTRUÇÃO DOS “CINCO CONJUNTOS” E FORMAÇÃO DA REGIÃO NORTE DE LONDRINA-PR 

A construção dos conjuntos habitacionais em Londrina intensificou-se a partir da década de 1970 e embora 

a criação de grandes conjuntos habitacionais tenha sido expressiva, não foi suficiente para resolver o 

problema da moradia e conter o déficit habitacional na cidade de Londrina. A Região Norte (figura 1) pode 

ser entendida como toda aquela porção da cidade que está localizada ao norte da Rodovia BR-369, sendo 

caracterizada por ser uma área de grande extensão territorial e formada por grandes conjuntos 

habitacionais e que com o decorrer dos anos, a região apresentou acelerado processo de crescimento 

populacional e desenvolvimento econômico.  

De acordo com Martins (2007), a problemática habitacional está longe de ser resolvida no Brasil enquanto 

não houver uma política habitacional eficiente, que facilite o acesso à moradia e a distribuição de renda ser 

mais equitativa para todos. Diante do crescente déficit habitacional pelo qual o Brasil passava por volta da 

década de 1960, foi criada a Cohab-Ld (Companhia de Habitação de Londrina), através do decreto Lei nº. 

1008 de 26 de agosto de 1965, com base nas diretrizes e normas da Lei Federal nº. 4380 de 21 de agosto 

de 1964, com o objetivo de cuidar dos problemas habitacionais da cidade de Londrina e alguns municípios 

vizinhos. A Cohab-Ld é uma empresa de sociedade mista, sendo o sócio majoritário a Prefeitura Municipal 

de Londrina, entre outras entidades. 



 
Figura 1: Planta urbana de Londrina, com destaque para a região norte da cidade e da área denominada Cinco 
Conjuntos. Observar a localização da Rodovia BR-369 e da extensão da Av. Saul Elkind que corta a região norte no 
sentido de leste a oeste e os conjuntos Maria Cecília S. de Oliveira e Jácomo Violim. 
Org.: O autor, 2008. 
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Criada em 1964, só passou a ter forte atuação em termos de construção de conjuntos habitacionais após 

1970. Se levarmos em conta a construção efetiva de unidades habitacionais, Londrina teve um número 

maior de unidades construídas que muitos Estados do país, entretanto, se levarmos em consideração a 

oferta de infraestrutura e de serviços públicos nesses conjuntos implantados pelo poder público local, isso 

só foi possível por meio de muitas reivindicações dos próprios moradores (MARTINS, 2007, p. 90). 

A Cohab-Ld iniciou suas atividades efetivamente a partir da década de 1970 mediante recursos oriundos 

do BNH e os grandes conjuntos habitacionais começaram a ser construídos em Londrina. No período entre 

1970/1980, foram entregues à comunidade 32 conjuntos, num total de 9055 unidades, sendo 12 

localizados na região norte de Londrina, representado por 7821 unidades. Os Institutos de Orientação às 

Cooperativas (INOCOOPs) foram outros agentes que também participaram na construção dos conjuntos 

habitacionais como caminho para a produção de moradias. De um modo geral, observou-se que até 1976 

os conjuntos habitacionais construídos pela Cohab-Ld eram pequenos, ocupando vazios na então malha 

urbana. Logo depois, teve início a construção de núcleos habitacionais enormes, a começar pelo Milton 

Gavetti (740 casas), Parigot de Souza I e II (1298 casas), João Paz (814 casas), Semíramis Barros Braga 

(817 casas), Aquiles Stenghel, Vivi Xavier e Luiz de Sá (os três com 1000 unidades cada) e todos situados 

na área norte da cidade de Londrina (LONDRINA, 1996). 

Foi nesse contexto histórico de construção de conjuntos habitacionais no final da década de 1970 e início 

da década de 1980 que surgiu a região denominada como “Cinco Conjuntos”, distante cerca de 7 km da 

área central de Londrina (figura 2). Esta área foi criada a partir da implantação dos primeiros conjuntos 

habitacionais na zona norte da cidade para alocar a população recém-migrada do campo, em moradias 

populares. Conforme Alves (1991, p. 95), a escolha da região norte para a implantação dos conjuntos 

habitacionais foi em virtude do baixo preço da terra naquela área, pois ainda na década de 1970 as terras 

eram usadas para a agricultura e a ferrovia ainda estava ativa, prejudicando a comunicação com esse 

espaço da cidade. 

Segundo destacou Bortolotti (2007, p. 167), essa população recém-chegada do campo foi alocada numa 

região distante do núcleo de origem da cidade. Pouco tempo depois de sua criação, a população dos 

“Cinco Conjuntos” já contava com aproximadamente 20.000 habitantes e total carência de infraestrutura de 

água, esgoto, luz, transporte, saúde, educação, segurança e comércio (figura 3). Estavam morando em 

uma região longe, desprovida de tudo e por isso se tornava inviável atender a todas as exigências da 



população, pois todos esses serviços demandariam um alto custo de investimentos em obras 

(BORTOLOTTI, 2007). 

       

Figuras 2 e 3: Vista aérea parcial da região norte de Londrina (a esquerda), registrada no sentido norte-sul. Em 
primeiro podemos observar os conjuntos habitacionais entregues pela Cohab-Ld no início da década de 1980, 
destacando sua distância em relação à área central da cidade, marcados apenas por residências ainda junto à área 
rural. E Vista parcial do Conjunto Habitacional Milton Gavetti na época da construção (a direita), em 1978. Destaque 
para as obras de implantação da infraestrutura básica, como ruas e iluminação pública. 
Fonte: Acervo Cohab-Ld, 1980 e Acervo do Museu Histórico de Londrina, 1978, respectivamente. 

Ao discutir os conjuntos habitacionais na cidade de Londrina, Alves (1991) colocou que estes são reflexos 

das contradições espaciais e da segregação urbana existente na cidade. Os moradores dos “Cinco 

Conjuntos” na época de entrega constituíam-se por trabalhadores de várias origens, profissões e 

ideologias que morando distante do restante da cidade, passaram a se organizar em associações 

reivindicando do Estado a implantação dos equipamentos urbanos necessários para melhorar as condições 

de habitabilidade da população. 

O planejamento dos conjuntos pela Cohab-Ld desde o início da construção dos conjuntos na Zona Norte, 

consistiu numa distribuição espacial da casas por tamanho, onde o critério utilizado foi o acesso aos 

serviços coletivos. As residências maiores situavam-se próximas a Avenida Saul Elkind (local onde se 

concentravam o comércio, transporte, entre outros serviços) e as menores estavam localizadas longe da 

Avenida e nas proximidades do fundo de vale, mais distantes dos serviços coletivos oferecidos na região 

norte. Tal espacialização das casas por tamanho contribuiu para a distribuição diferenciada de fração de 

classe social dos trabalhadores dentro dos conjuntos, uma vez que para se ter uma casa maior, localizada 

próxima à Avenida, era necessário ter um salário maior (ALVES, 1991, 107). 

Segundo apontou Alves (1991), embora os “Cinco Conjuntos” estejam distantes do centro da cidade, 

proporcionam renda diferencial visto que aquela área foi equipada de serviços de consumo coletivo, 

tornando mais fácil a circulação de mercadorias e, por conseguinte, a reprodução do capital. 



Com base em um levantamento realizado através da imprensa escrita local, Yamada (1991, p. 53-55) 

relatou a situação dos “Cinco Conjuntos” no início de sua construção e os anos seguintes de seu 

desenvolvimento. De uma maneira geral, os Cinco Conjuntos eram vistos como uma outra cidade dentro 

de Londrina, carente de escolas, postos de saúde, hospital, farmácias, segurança, opções de lazer, dentre 

outros aspectos. O sistema de transporte urbano que servia a região era extremamente insatisfatório, com 

poucas linhas e os horários eram muito escassos, principalmente à noite e nos finais de semana. 

Com o decorrer do tempo, os primeiros estabelecimentos que foram criados nos “Cinco Conjuntos”, 

consistiam em lojas de artesanato, bares, depósitos de materiais de construção, chaveiros, mercearias, 

dentre outros, localizados principalmente na Avenida Saul Elkind, que se tornou futuramente a principal 

avenida da região norte. Além do comércio, ainda em formação, os Cinco Conjuntos não tinham asfalto e 

iluminação pública em todos os pontos, no entanto paulatinamente esses problemas iam sendo 

solucionados (SANTOS, 2004, p. 50). 

Na medida em que o contexto social da região norte e dos “Cinco Conjuntos” foi sendo alterado, passou a 

ocorrer maior valorização no preço da terra, dos imóveis e do comércio, atraindo também investimentos de 

capitais em diversos setores da economia, como indústrias voltadas para a linha de produção de 

embalagens e equipamentos eletrônicos, culminando com a formação de um importante subcentro na 

região norte de Londrina, formado por um comércio diversificado por diferentes redes de lojas regionais e 

nacionais. Sendo assim, evidenciou-se um processo de descentralização, onde o espaço urbano se torna 

mais complexo uma vez que possui diversos núcleos secundários de atividades comerciais. Para o 

consumidor, o surgimento desses núcleos secundários comerciais gera economias de transporte e tempo, 

induzindo-o a um maior consumo, resultado extremamente interessante para o capital produtivo e 

comercial (CORRÊA, 2005, p. 48). 

Os subcentros surgiram em lugares afastados do centro e de uma maneira ou de outra, apresentam uma 

alta densidade habitacional, constituindo-se centros regionais no interior da estrutura urbana, ao mesmo 

tempo em que se tornam pequenos pontos de convergência de transporte coletivo (SPÓSITO, 1991, p. 10).  

A origem dessa região da cidade aconteceu no contexto da expansão urbana que Londrina vivenciou a 

partir de 1970, momento em que houve um acelerado crescimento urbano e populacional impulsionado, 

sobretudo, pelo significativo êxodo rural provocado principalmente pela modernização agrícola. Articulado 

ao aumento da população e a política habitacional na escala federal, foi possível a construção de moradia 



para esta população recém-migrada que ficou a cargo do poder público local, ampliando a construção dos 

conjuntos habitacionais. 

Ainda nesta década, a região norte de Londrina não tinha sido alvo da expansão urbana que a cidade 

vivenciava. Esta região caracterizava-se por ser uma área eminentemente agrícola com o uso da terra 

voltado para os cafezais, além da cultura de outros produtos como o algodão. A área em questão ainda 

nessa época não era interesse para a especulação imobiliária devido à dificuldade de transpor a ferrovia, 

que passava na área central da cidade e os terrenos mais distantes do centro não permitiam auferir renda 

significativa com a abertura de loteamentos nessa área. A Zona Norte de Londrina só conheceu a 

expansão urbana a partir do final da década de 1970, quando do início da construção dos primeiros 

conjuntos habitacionais (ALVES, 1991, p. 54). 

Para Fresca (2002, p. 247), quando o poder público local traçou medidas para dotar esta área da cidade 

com infraestrutura necessária e incorporá-la ao perímetro urbano, deixou enormes vazios urbanos entre os 

conjuntos habitacionais e a malha urbana como estratégia para viabilizar valorização futura, contribuindo 

fortemente para a especulação imobiliária.  

Conforme apontou Fresca (2002), a década de 1980 ainda apresentava um crescimento demográfico em 

ritmo elevado, resultado em parte da continuidade do processo migratório imposto pelas sucessivas 

transformações agropecuárias. As tendências da expansão urbana de Londrina da década de 1970 

prosseguiram na década de 1980 com a construção dos conjuntos habitacionais concentrados 

principalmente na região norte da cidade. 

A ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL NA PROVISÃO DE HABITAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

A discussão em torno da questão da moradia no capitalismo constitui um esforço para entender os 

caminhos pelos quais a população, principalmente a de menor poder aquisitivo, passou para conseguir 

uma habitação urbana. Para se buscar tal entendimento, pensou-se o espaço urbano como o campo de 

lutas sociais travadas por e entre diferentes classes sociais e o Estado. 

Segundo Carlos (1997, p. 28), os homens, ao produzir sua existência, não produziram somente história, 

conhecimento, processo de humanização, mas sobretudo, espaço, que acabou por representar uma 

relação social materializada formalmente em algo que pode ser apreendido e entendido. Nesse sentido, a 

cidade, o campo, etc., aparecem como elementos visíveis das relações sociais que a sociedade criou em 

cada momento do processo de seu desenvolvimento. 



Na visão de Lefebvre (1991, p. 61), habitar é essencial ao ser humano e a cidade envolve o habitar; ela é a 

forma desse local de vida privada, que significa o ponto de partida e de chegada das redes que permitem 

as informações e que transmitem a ordem. A cidade é o lugar em que a problemática questão da moradia, 

principalmente no Brasil, vai se manifestar na sua forma mais expressiva e ganhar visibilidade, tornando-se 

o lugar onde lutas e manifestações serão constantes na busca de acesso a uma habitação dotada com o 

mínimo de infraestrutura indispensáveis à vida em sociedade. 

Nas cidades, conforme Corrêa (2005), o espaço urbano apresenta-se fragmentado e articulado, um 

verdadeiro campo de lutas que é resultado de ações acumuladas ao longo do processo histórico e formado 

por agentes sociais concretos que produzem e consomem o espaço, sendo que a atuação de tais agentes 

é complexa, pois tem origem no processo de acúmulo de capital, na necessidade de reprodução das 

relações de produção e dos conflitos de classe que dela emergem. 

O autor destaca, ainda, o papel do Estado como importante nesse processo de moradia, em que a 

segregação residencial é resultado da sua ação direta. Isto ocorre porque, proprietários fundiários têm sua 

atuação voltada para a obtenção de maior renda possível de suas terras e, nesse processo, exerce 

pressões junto ao Estado, para que este faça investimentos na infraestrutura da região, a fim de que suas 

propriedades tenham uma valorização imobiliária.  

Com isso, a demanda de uso do solo urbano para fins habitacionais distingue algumas vantagens 

locacionais, orientadas fundamentalmente pelo maior ou menor acesso a serviços urbanos, como 

transporte, serviços de água e esgoto, escola, comércio, entre outros e pelo prestigio social dos 

moradores. Quando este ocorre, a tendência é que grupos mais ricos se segreguem do restante da 

sociedade, é a possibilidade de ascensão social (SINGER, 1979, p. 27). 

Assim, para Corrêa (2005, p. 29), restam a uma parcela significativa da população que não possui salário 

para pagar uma habitação, soluções como os cortiços, favelas e conjuntos habitacionais, todos estes 

distantes do centro.  

Desse modo, a localização desempenha um papel primordial na definição do preço da terra urbana, 

dependendo da intervenção estatal para dotá-la de infraestrutura a fim de que obtenha interesse dos 

diversos setores da sociedade, inclusive aquele destinado a provisão de moradia (FERREIRA, 2005, p. 6).  

A atuação do Estado na produção do espaço urbano se dá de maneira diferencial e 

nas nossas cidades, a intervenção estatal foi capaz de produzir recorrentemente a 
diferenciação espacial desejada pelas elites, e a disputa pela apropriação dos 



importantes fundos públicos destinados à urbanização caracterizou – e caracteriza até 
hoje – a atuação das classes dominantes no ramo imobiliário (FERREIRA, 2005, p. 6) 

Já entre as tentativas iniciais do Estado para se resolver o problema da habitação, pode-se citar a 

instauração das Carteiras Prediais dos Institutos das Aposentadorias e Pensões (IAPs), na década de 

1960, cuja missão era ofertar casas populares, mas somente aos associados. Posteriormente, houve 

outras tentativas, como a Fundação da Casa Popular, de 1946 à 1964 e a Criação do Banco Nacional de 

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

De acordo com Martins (2007), o SFH atuou como o órgão central, cuja tarefa era orientar, disciplinar e 

controlar a habitação no Brasil, além de regulamentar o BNH, tratando com prioridade a questão da 

moradia para as classes de menor poder aquisitivo enquanto que os bancos privados se encarregariam 

dos financiamentos para as populações de maior renda. Dentre as prioridades do SFH, a construção de 

conjuntos habitacionais foi um importante caminho para a eliminação das favelas e também o incentivo aos 

projetos municipais ou estaduais que ofertassem terrenos urbanizados e dotados de infra-estrutura e 

serviços públicos necessários para o início imediato das construções de habitações. O SFH tinha como 

meta viabilizar uma dinâmica de captação de recursos destinados à aplicação na área habitacional para o 

tratamento de problemas acumulados até aquela época. 

Martins (2007) explicou como a atuação do SFH / BNH era concretizada através da ação das Cohabs. O 

SFH era o responsável por administrar recursos do FGTS e outras fontes para, em seguida, repassá-los ao 

BNH. Este, por sua vez, era o órgão que analisava os projetos feitos pelas Cohabs e, se aprovados, os 

recursos eram liberados para o início da construção dos conjuntos. A partir daí, era feita uma licitação 

pública para construção com base no menor preço. O melhor projeto era aprovado e a construtora 

vencedora assinava um contrato de serviço. A Cohab assumia também o papel de interface com órgãos 

públicos de infra-estrutura básica, como a Companhia Paranaense de Energia (COPEL), Companhia de 

Saneamento do Paraná (SANEPAR), dentre outros, bem como tinha a tarefa de analisar o crédito dos 

candidatos a proprietários (3 a 5 salários mínimos). Após isso, era feita a assinatura do contrato e entrega 

das chaves aos futuros proprietários. Conforme fossem recebidas as prestações, a Cohab reportava ao 

BNH e a liberação da escritura pública só era feita após a liquidação total do contrato. 

No entanto, o SFH desde a sua criação em 1964, até sua crise em 1980 procurou ignorar os setores de 

menores rendimentos da população e considerou a habitação como uma mercadoria a ser produzida e 

comercializada no padrão estritamente capitalista. Dessa forma, sua atuação foi eficaz na ampliação da 



provisão de habitações ao criar e fortalecer empresas capitalistas voltadas para o financiamento, à 

produção e à venda de moradias no Brasil (MARICATO, 1987, p. 30). 

De acordo com Maricato (1987, pp.81-82) essa trajetória assumida pelo SFH, no qual o BNH se afirmou 

como o grande agente nacional da política urbana do país e também orientado pela política econômica em 

investir em grandes projetos nacionais (como geração de energia, mineração e transportes) foi um dos 

principais causadores da crise. Isso fez com que ele fugisse aos seus reais objetivos, como a construção 

de habitação popular para aqueles de baixo poder aquisitivo, e voltando seus financiamentos para o 

mercado de alto poder aquisitivo. 

Assim, conforme a mesma autora, com a crise econômica nacional e internacional do petróleo em 1973, 

essa tendência se modificou por volta de 1976, a começar pelas Cohabs, que na função de agentes 

municipais do BNH, voltadas para a população de renda familiar entre 0 e 3 salários mínimos, passaram a 

atender as classes com até 5 salários mínimos. Isso se explicou justamente pelo BNH encontrar nas faixas 

de classe média ou média baixa situada em torno de 4 a 7 salários mínimos um mercado que possibilitou 

viabilizar uma produção habitacional com números significativos na história do BNH (MARICATO, 1987, p. 

82). 

Nesse contexto, em fins da década de 1970 e principalmente no início da década de 1980, os recursos se 

tornaram cada vez mais escassos devido à crise econômica que fez com que o desemprego atingisse altos 

índices, diminuindo o recolhimento do FGTS e os depósitos de poupança.  

Com base nessa perspectiva, Rodrigues (1989) evidenciou que o BNH assumiu sua crise e falência em 

1986 e a partir daí, suas atribuições e recursos foram transferidos a Caixa Econômica Federal, assim como 

a inadimplência representada por um montante enorme avindos das sociedades de créditos imobiliários 

(cadernetas de poupança), cooperativas habitacionais, bancos comerciais e associações de poupança e 

empréstimo. 

De acordo com Martins (2007), a partir de 1986 com a CEF como papel de agente financeiro na oferta de 

recursos para a construção da moradia à população de baixa renda, o trabalhador teria que comprovar 

uma renda de cinco salários mínimos. Portanto, sua atuação se deu por meio de normas bancárias 

efetivas, restringindo a liberação de verbas às Cohabs que estivessem inadimplentes. No decorrer da 

década de 1990, a habitação popular pouca atenção recebeu da CEF, e só partir do final da década, que o 

órgão criou programas para esta fração de classe. 

É nesse contexto que pode-se entender a criação da Cohab-Ld em 1968. Articulando-se à política nacional 



de habitação, o poder público local atuou conforme os interesses do BNH do ponto de vista dos interesses 

capitalistas, atuando para camadas da população com faixa salarial média e deixando de lado as camadas 

mais necessitadas da sociedade. 

Percebe-se, desse modo, que a atuação do poder público na provisão de habitação não favoreceu as 

classes baixas da população para a construção de moradias através das políticas públicas, como deveria 

ser. Em Londrina, a ação do Estado representado pelo poder público local atuou no sentido de colocar os 

conjuntos habitacionais longe da malha urbana, carentes de infra-estrutura e serviços públicos, produzindo 

e reproduzindo as condições para a reprodução do capital ao colocar os trabalhadores distantes do seu 

local de trabalho, porém assegurando que ainda continuem dependentes da atenção do Estado para suprir 

as suas necessidades de moradia. 

Embora tenha havido um esforço na tentativa de solucionar o déficit habitacional, as políticas habitacionais 

não foram suficientes para suprir a crescente necessidade de moradia para a classe trabalhadora. A 

Cohab-Ld assumiu um papel fundamental no processo de articulação e produção dos conjuntos 

habitacionais na cidade, não restringindo sua atuação somente a construção da casa, mas também no 

processo de dotação de infra-estrutura básica para estes conjuntos (MARTINS, 2007, p.95). 

No período de 1979-1983, a Cohab-Ld voltou sua atenção apenas para a construção de grandes nucleos 

habitacionais, principalmente na região norte da cidade, sem levar em conta as questões das condições de 

qualidade das habitações já que foi um período marcado pelo notável aumento populacional. Já no período 

de 1983-2000 diminuiu a construção de habitações em função das crises do BNH e do cenário econômico 

brasileiro (MARTINS, 2007, p.102).  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE MORADIA E CONTEÚDO SOCIAL DOS CONJUNTOS JÁCOMO VIOLIM 

E MARIA CECÍLIA S. DE OLIVEIRA 

Para entender e evidenciar as mudanças no padrão construtivo das residências dos conjuntos 

habitacionais Jácomo Violim e Maria Cecília S. de Oliveira foi necessário fazer um levantamento junto à 

Cohab-Ld sobre o perfil socioeconômico dos moradores na década de 1980, período de entrega dos 

referidos conjuntos, bem como as características das unidades habitacionais a fim de fazer uma análise 

comparativa com a atual situação da moradia na região norte, por meio de questionários aplicados junto a 

alguns moradores dos conjuntos em estudo. Foi possível conhecer o atual perfil socioeconômico, buscando 



entender os caminhos e alternativas que permitiram que as famílias reformassem as suas casas, alterando 

o padrão construtivo das residências. Desse modo, constataram-se algumas alterações sociais dos atuais 

moradores dos conjuntos habitacionais em estudo. 

Os conjuntos Jácomo Violim e Maria Cecília S. de Oliveira foram alguns dos maiores construídos na região 

norte de Londrina, e por meio de uma pesquisa qualitativa foi possível levantar aspectos das mudanças 

que ocorreram e estão ocorrendo no contexto social dos conjuntos habitacionais. Tal fato pode ser 

observado através de alterações nas residências, indicando melhoria da condição econômica mediante 

aumento da renda ou poder aquisitivo. Evidente que não se tratou de um processo que possa ser 

generalizado a todos os moradores dos conjuntos habitacionais que estavam sendo estudados, posto que 

as relações sociais evoluíssem contraditoriamente. 

O conjunto Habitacional Jácomo Violim foi entregue em 1982 pela Cohab-Ld, cuja construção foi feita pela 

construtora Simamura Daiwa House S/A com recursos provenientes do BNH, contendo 1536 unidades 

habitacionais. O nome é homenagem a um pioneiro da localidade do Heimtal, aonde chegou por volta de 

1935, formando lavouras de café em sua propriedade. A partir do final da década de 1970, nesta 

propriedade teve-se o início da construção do conjunto que leva o seu nome. 

As casas que foram construídas eram divididas em três diferentes padrões de tamanhos: sendo 23 m², 33 

m² e a maior com 38m². As unidades de 23 m² estavam situadas mais próximas ao fundo de vale do 

Córrego Cabrinha, área marcada por considerável declividade do terreno, sendo que, nessa época, as 

casas eram construídas em degraus e eram afetadas pelo processo erosivo. As casas de 33 m² estavam 

situadas no meio do conjunto e ao longo do Córrego Cabrinha e aquelas de 38 m² localizavam-se mais 

próximas ao espigão, ou seja, nas proximidades da Avenida Saul Elkind (BRITO, 1989).  

O Conjunto Habitacional Maria Cecília Serrano de Oliveira foi entregue em 1983, cuja construção foi feita 

pelas construtoras civis Engenco e Icopan com recursos provenientes da BNH, somando 1978 unidades 

habitacionais, representando o conjunto da zona norte de Londrina com o maior número de casas. O 

conjunto recebeu esse nome em homenagem à poetisa Maria Cecília, filha do Sr. José Lopes de Oliveira 

que ocupou a presidência do BNH. A figura a seguir mostra as condições de moradia do conjunto em 

questão na época da entrega, sendo notável a ausência de infraestrutura como asfalto e calçamento. As 

casas do conjunto apresentavam quatro categorias diferentes de tamanho: 23 m², 33 m², 38 m² e 43 m². As 

casas de 23 m² estavam localizadas no fundo de vale da nascente do Córrego Sem Dúvida, afluente do 

Rio Jacutinga, marcada pela presença de um terreno com bastante declividade, assim como no Conjunto 



Violim. Já as unidades de 33 m² e as de 38 m² situavam-se no meio do conjunto, ainda numa área de 

relativa declividade. 

É importante lembrar que na época da entrega dos conjuntos habitacionais, as casas tinham uma 

infraestrutura mínima. Não possuíam divisão de terreno, geralmente separadas por uma cerca de arame, 

não possuíam calçadas e as ruas ainda estavam sendo pavimentadas (figura 4). 

 
Figura 4: Vista parcial do Conjunto Maria Cecília S. de Oliveira na 
época de entrega aos novos moradores, em 1983. 

Fonte: Acervo Cohab-Ld, 1983. 

Considerando os padrões de residências já apresentados dos conjuntos em estudo o levantamento das 

fichas dos primeiros moradores dos conjuntos habitacionais Jácomo Violim e Maria Cecília S. de Oliveira 

junto à Cohab-Ld permitiu verificar que os primeiros moradores da área caracterizavam-se por ser pessoas 

com pequeno poder aquisitivo, mas que em princípio permitia o pagamento das prestações. Em síntese, o 

perfil socioeconômico dos primeiros moradores dos recém-entregues conjuntos era composto por 

trabalhadores formais e informais, que exerciam sua profissão nos mais diferentes ramos da economia, 

como indústrias, comércio, prestação de serviços e profissionais autônomos. A renda média mensal das 

famílias no início da década de 1980 que buscavam adquirir a sua casa própria estava entre dois a seis 

salários mínimos, enquanto a composição familiar dos primeiros moradores variava de três a seis pessoas, 

sendo geralmente um responsável pelo orçamento da família e os demais dependentes. Nessa situação é 

importante destacar que em algumas famílias o valor pago pela moradia consumia até metade da renda 

familiar, evidenciando que elas passavam dificuldade para arcar com as despesas das prestações 

conforme eram feitos os reajustes das prestações. 



Os dados levantados junto à Cohab-Ld a partir das fichas socioeconômicas dos primeiros moradores dos 

conjuntos habitacionais mostraram que, naquele momento, um trabalhador com renda mensal de um 

salário mínimo, poderia adquirir uma casa. Todavia, embora o baixo poder aquisitivo permitisse comprar 

uma casa, cinquenta por cento da renda do trabalhador era destinado ao pagamento da prestação. A 

Cohab facilitava o pagamento, só que a um custo alto para o trabalhador, representado pela correção nas 

prestações. 

Depois de um começo difícil dos primeiros moradores dos conjuntos habitacionais construídos na região 

norte da cidade de Londrina no final da década de 1970 e início da década de 1980, três décadas se 

passaram e a região sofreu profundas alterações socioeconômicas, que refletiram em toda a diversificação 

de atividades comercias e prestação de serviços, infraestrutura e serviços públicos e um crescente 

aumento de poder aquisitivo por parte da população, evidenciado por intermédio dos atuais padrões 

construtivos das residências. 

A caracterização atual dos moradores do Conjunto Jácomo Violim e do Conjunto Maria Cecília S. de 

Oliveira foi identificada por meio de questionários aplicados junto aos mesmos, o que colaborou para 

conhecer o seu perfil socioeconômico e entender os caminhos pelos quais alguns passaram a ter melhor 

poder aquisitivo em relação ao que tinham no começo, principalmente na época da entrega dos conjuntos, 

e que contribuiu para realizarem a reforma da casa. Cabe lembrar que através desses questionários, 

encontramos casos de moradores que moram no conjunto desde o início e que mantém até hoje o mesmo 

padrão das casas, assim como moradores que residem há pouco tempo e que, portanto, transferiram-se 

para o conjunto depois que este passou a apresentar um forte crescimento econômico e mudanças sociais. 

Com base nas informações obtidas, a maior parte dos entrevistados chegou aos Conjuntos Violim e Maria 

Cecília na época de entrega ou alguns meses depois e permanecem até hoje. São pessoas que 

representam a classe trabalhadora, atuando nos mais diversos ramos da atividade como motorista, auxiliar 

de serviços gerais, gráficos, vendedor, auxiliar administrativo, empregadas domesticas, profissionais 

autônomos, dentre outros. É importante lembrar que alguns desses moradores atualmente são 

aposentados e continuam morando na região pela relação de amizade com o lugar e também devido ao 

desenvolvimento do comércio que está cada vez mais diversificado e acessível a todos. 

Com o decorrer do tempo, parte dos moradores foi melhorando as suas condições de moradia através de 

pequenas reformas nas casas, pois quando as mesmas foram entregues a eles não possuíam boas 

condições de habitabilidade, algumas até sem divisões internas. Foi preciso muito trabalho durante anos 



para conseguir economizar dinheiro para investir em pequenas reformas na casa, como ampliação de um 

cômodo ou mais, construção de uma garagem, dentre outros. Encontraram-se também aqueles casos em 

que o morador muda totalmente a estrutura da casa (figuras 5 e 6), fazendo novas divisões internas, 

aumenta os cômodos e a quantidade de quartos, entre outras benfeitorias. 

 
Figuras 5 e 6: Residência do Conjunto Jácomo Violim (à esquerda) que teve sua estrutura totalmente modificada. 
Esta casa passou a ter 130 m² após a reforma. Vista parcial de uma casa recentemente reformada no Conjunto 
Maria Cecília S. de Oliveira (à direita), cuja área construída é de 130 m². Está localizada a duas quadras da Avenida 
Saul Elkind. 

Fonte: Manchini, 2008 e O autor, 2008, respectivamente. 

Foi evidente que o motivo principal das reformas nas casas estava relacionado à falta de conforto causado 

pela ausência de espaço, quando os cômodos eram muito pequenos ou pela falta de divisão interna, 

quando a única divisão era a do banheiro e nada mais ale disso. Muitos moradores não se sujeitaram 

continuar vivendo dessa forma e por isso buscaram através do trabalho melhorar suas condições de 

moradia. 

Como se pode notar, as mudanças no padrão de moradia estão evidentes nos Conjuntos em estudo. Tal 

processo pode ser justificado pelo aumento do poder aquisitivo de parcela considerável dos moradores, 

que ocorreu em virtude da mudança de emprego ao longo dos anos, aumento de salário e também, não 

menos importante, a ajuda da esposa no orçamento familiar que contribuiu para as famílias buscarem um 

local de moradia mais confortável e que satisfizesse suas necessidades básicas. Essa alteração do padrão 

construtivo das residências dos conjuntos habitacionais da região norte de Londrina tem contribuído para 

mudanças sociais no interior dos conjuntos. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Do ponto de vista teórico, os conjuntos habitacionais sempre representaram uma forma de moradia 

destinada à população de menor poder aquisitivo, sendo construídos em lugares distantes da malha 

urbana e marcados pela ausência de infraestrutura e serviços públicos. Entretanto, é importante lembrar 

que este tipo de habitação, caracterizada por centenas de casas populares, é a alternativa que a classe 

trabalhadora que tem renda e como comprová-la, teve para adquirir uma casa própria. 

Em Londrina, os Cinco Conjuntos foram construídos em 1978, época de entrega dos primeiros grandes 

núcleos habitacionais. Trinta anos após a entrega do primeiro conjunto na zona norte da cidade e que 

formaria os “Cinco Conjuntos”, muitas mudanças ocorreram no seu conteúdo econômico e social, 

contribuindo para a formação de uma área complexa em termos de renda, e que concentra significativa 

parcela da população da cidade de Londrina. 

Mediante as análises feitas sobre as alterações nos padrões de moradia da população que lá reside, foi 

possível entender que as mudanças sociais em conjuntos habitacionais se deram por intermédio de muita 

luta e persistência dos moradores por melhores condições de vida, representado pela força de trabalho ao 

longo de muitos anos para trazer melhorias para a habitação a fim de se ter uma vida mais digna. No 

entanto, nem todas as pessoas que moram em conjuntos habitacionais tiveram a mesma chance para 

mudar suas condições de moradia, visto que a condição financeira que apresentavam na época da 

aquisição do imóvel, pouco foi alterada ao longo de três décadas. 

A realização dos levantamentos de campo junto aos atuais moradores dos Conjuntos Habitacionais 

Jácomo Violim e Maria Cecília S. de Oliveira, verificou-se que em ambos, o perfil socioeconômico é 

semelhante. Contudo, verificou-se que existem diferentes frações da classe trabalhadora lá residindo, 

marcado tanto por moradores com baixo poder aquisitivo, que ainda não possuem condições financeiras 

para investir parte do orçamento na melhoria da residência, como por moradores com maior poder 

aquisitivo, cuja renda familiar aumentou no decorrer dos anos em virtude, sobretudo, da estabilidade no 

emprego, ou mudança de emprego e aumento da remuneração pelo trabalho.  

Dessa forma, evidenciou-se o processo de ascensão social dentro da classe dos trabalhadores ocasionado 

principalmente por alterações no trabalho, através da melhoria no rendimento e implicando em mudanças 

econômicas e sociais para a família. 
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