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RESUMO 

 

A formação das cidades brasileiras em seu processo de urbanização acelerado contribuiu 

para a intensificação do déficit habitacional e da carência de infraestrutura urbana, e 

também dos problemas socioambientais. Como proposta para solução dessa problemática, 

o governo brasileiro lançou em 2009, o Programa Minha Casa, Minha Vida  - PMCMV. 

Este artigo analisa e aponta alguns impactos do PMCMV em relação à dimensão 

socioespacial e suas configurações projetuais, considerando a produção da moradia e seus 

impactos na reconfiguração espacial de cidades médias. Tendo como objeto de análise o 

traçado urbano do município de Arapiraca, Alagoas, concentrando-se no estudo de alguns 

empreendimentos do Programa Minha Casa. Constatou-se que o conceito de habitação de 

interesse social difundido no Brasil vem impactando visivelmente não só o traçado urbano, 

em relação à respectiva localização, bem como apresenta a atuação ambígua do Estado, em 

se omitir diante da negligência no cumprimento da legislação urbana aprofundando as 

desigualdades socioterritoriais.  

 

 

 

1   INTRODUÇÃO 

 

Historicamente foi demonstrado no campo teórico que o Estado falhou com relação à 

prática da política habitacional desde o século XIX. Em consequência, a habitação de 

interesse social vem sendo posta em prática sem a devida preocupação social, ambiental e 

urbana com relação ao acesso adequado das famílias pobre à moradia digna. Com a 

intenção de resolver essa problemática surgiram modelos de programas governamentais, 

desde a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH). 

 

Esse cenário histórico nacional fundamentou o surgimento, em 2009, do Programa Minha 

Casa Minha Vida – PMCMV - uma significativa iniciativa pública em relação ao aporte 

financeiro com vistas à solução do déficit habitacional no país. Tal Programa visa atender 

as necessidades da população de baixa renda em áreas urbanas e rurais, garantindo o 

acesso à moradia digna com padrões mínimos de habitabilidade, infraestrutura, 

equipamentos públicos e segurança. Outrossim, as diretrizes propostas pelo programa não 

estão condizentes com a situação atual, pois devido a abertura dada à iniciativa privada, 

somada a produção em larga escala de unidades habitacionais previstas pelo PMCMV, em 

especial na cidade de Arapiraca, Alagoas, torna perceptível o impacto gerado na 

implantação deste programa na configuração do desenho urbano e do arranjo da 

configuração socioespacial da referida cidade.  



 

O objetivo deste artigo é analisar o traçado urbano a partir do impacto territorial dos 

conjuntos habitacionais do PMCMV em Arapiraca. Para analisar o impacto deste programa 

na área urbano, este artigo encontra-se organizado em duas partes: a primeira parte 

apresenta uma breve contextualização da política habitacional a partir da redemocratização 

brasileira, demonstrando o cenário de surgimento e impactos do programa no país. E na 

segunda, encontra-se uma análise socioespacial de alguns conjuntos do programa 

analisados e espacializados através de mapas temáticos. E por fim, conclui-se este artigo a 

partir da situação atual da dinâmica territorial de Arapiraca. 

 

2   BREVE HISTÓRICO DA HABITAÇÃO SOCIAL NO BRASIL  

 

A habitação social foi marcada por um programa social que surgiu na década de 1960, 

devido o intenso êxodo rural, em especial, a política de industrialização caracterizada pelo 

governo de Juscelino Kubitschek (Botega, 2008). Essa visão proporcionou uma nova 

preocupação com problemas advindos da urbanização e a necessidade de oferta de 

habitação para essa população vinda do campo em busca de oportunidades na cidade. 

 

Em 1964 no governo de Castelo Branco, a partir da necessidade nacional de uma política 

habitacional voltada à população de baixa renda, surge o Sistema Financeiro de Habitação 

em paralelo com o Banco Nacional de Habitação (SFH/BNH). De acordo com a Lei nº 

4.380/64 a missão do SFH/BNH era de “estimular a construção de habitações de interesse 

social e o financiamento da aquisição da casa própria”. Contudo, Ribeiro (2007) afirma a 

ausência de uma proposta clara de intervenção no setor habitacional que proporcionou a 

extinção do BNH em 1986, passando a ser incorporado pela Caixa Econômica Federal.  

 

Na década de 1990, em especial no governo de Collor (1990-1992), houveram ações 

governamentais que comprometeram severamente a política habitacional brasileira, como o 

confisco das cadernetas de poupança, que travou a poupança e o FGTS (Ribeiro, 2007). 

Essa atitude gerou consequências graves sobre as possibilidades de desenvolvimento do 

financiamento habitacional, paralisando-o por dois anos, no periodo subsequente (Cardoso, 

2008). 

 

Com o Impeachment de Collor, o seu vice Itamar Franco (1992-1994) assume o poder e 

proporcionou significativas mudanças na política habitacional, que segundo Cardoso 

(2008) Itamar colocou como prioridade a conclusão de obras iniciadas na gestão anterior e 

lançou os programas: Habitar Brasil voltado para os municípios com mais de 50 mil 

habitantes; e o Morar Município, destinados aos de menor porte.  

 

No governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC - (1995-2002) formou-se um 

pensamento voltado ao reconhecimento da necessidade da regularização fundiária, com 

uma visão ampliada e participativa na integração das questões habitacionais, entretanto: 

 
Não se conseguiu implementar uma política habitacional consistente, mas os 

documentos elaborados pelo governo já apontavam para uma nova abordagem da 

questão urbana e habitacional, com pressupostos fundamentalmente diversos 

daqueles que vigoraram desde o período do BNH (Bonduki, 2014). 

 

No primeiro mandato, FHC promoveu uma ampla reorganização institucional, extinguindo 

o Ministério do Bem Estar Social e criando a Secretaria de Política Urbana (SEPURB) no 



âmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento, setor agora responsável pela 

organização e implantação da Política Nacional de Habitação (Ribeiro, 2007). 

 

Algumas medidas adotadas pelo governo FHC tinham um comportamento autoritário que 

excluía a participação popular. Isso fez com que movimentos populares de moradia do 

Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU) realizassem uma ampla mobilização popular, 

apresentando ao Congresso Nacional um projeto de lei, assinado por 800.00 eleitores, 

propondo a criação do Fundo Nacional de Moradia Popular e o Conselho Nacional de 

Moradia Popular para favorecer as excluídas famílias pobres, e outros agentes, como as 

Centrais Sindicais, a Caixa Econômica Federal, a Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção, a Federação dos Trabalhadores em Empresas de Saneamento e a Associação 

Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança entre outros (Maricato, 1998). 

 

Esse desempenho inexpressivo foi ocasionado por causa do rigoroso controle fiscal e as 

restrições do credito imobiliário, que não só deixavam de fora a população que mais 

necessitava, como também, muitos que tinham condições de pagar, mas eram 

impossibilitados pelas restrições na malha fina criada pelo órgão gestor. Contudo, a 

alternativa que poderia ser acessada era o financiamento para a aquisição de material para 

construção, reforma ou conclusão de moradia. Essa alternativa produziu um processo de 

autoconstrução periférica, fortalecendo o desordenamento urbano através da construção em 

loteamentos informais e favelas: 

 
No segundo governo de Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) a área da 

habitação, através do Programa Habitar Brasil, passa a receber financiamento 

internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Programa 

Habitar Brasil passa a ser denominado Programa Habitar Brasil BID – HBB - 

(Ribeiro, 2007). 

 

Os recursos do HBB eram gerenciados pelo governo federal que distribuia os recursos em 

nível municipal, já outros tipos de financiamento eram limitados para o setor privado, 

através do Programa de Arrendamento Residencial – PAR, ou aos empréstimos 

individuais, como o Programa de Carta de Crédito. Cardoso (2008) afirma que em ambos 

os casos, não se atingiu o objetivo principal de atender as populações de menor renda. 

 

Ainda na gestão FHC, em 2001, foi aprovada a Lei Federal nº 10.257, conhecida como 

Estatuto das Cidades que forneceu suporte jurídico para fortalecer as estratégias e 

processos democráticos no planejamento urbano, onde Motta (2014) afirma que o Estatuto 

reforçou outros instrumentos como imposto sobre propriedade imobiliária urbana 

progressiva, desapropriação com títulos da dívida pública, usucapião urbano, concessão 

especial para fins de moradia, demarcação de zonas especiais de interesse social entre 

outros, assim compreende-se que o: 

 
Estatuto da Cidade instituiu as diretrizes e instrumentos de cumprimento da 

função social da cidade e da propriedade urbana, do direito à cidade e da gestão 

democrática das cidades. A produção técnica em torno do Estatuto foi 

efervescente, tanto no campo jurídico quanto do planejamento urbano (Rolnik, 

Nakano, Cymbalista, 2007). 

 

Em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva toma posse da presidência e cria o Ministério das 

Cidades, e retomou a prioridade de uma agenda integrada da política urbana e habitacional 

nacional num único órgão: 

 



Seriam reunidos, em um único ministério, as áreas de habitação, saneamento, 

transportes urbanos e política de ordenação territorial, de modo a criar, pela 

primeira vez no país, a possibilidade de se planejar e articular a ação urbana. O 

Ministério, segundo a proposta, não deveria ter uma função executiva, mas de 

coordenação de toda a política urbana e habitacional no país, estruturando e 

implementando o Sistema Nacional de Habitação, elaborando o Plano Nacional 

de Habitação e estabelecendo as regras gerais do financiamento habitacional. Da 

mesma forma, Estados e Municípios deveriam criar, caso já não tivessem, 

secretarias de desenvolvimento urbano e habitacional, órgãos de gestão regional 

e local da política habitacional (BONDUKI, 2008). 

 

 

Um dos instrumentos do Estatudo das Cidades é o Plano Diretor Participativo, o qual se 

transformou em uma peça básica da política urbana nos municípios brasileiros, que eram 

obrigados a implantá-lo quando o mesmo tinha mais de 20.000 habitantes; cidades em 

regiões metropolitanas; e com a existência de áreas turísticas, ambientais e históricas 

significativas. 

 

No governo Lula (2003-2010) foram criados o Sistema e o Fundo Nacional de Habitação 

de Interesse Social – SNHIS (Lei nº 11.124/2005), o Progama de Aceleração do 

Crescimentento (PAC), contudo o programa habitacional de maior impacto foi o Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que de acordo com a Cartilha da Caixa Econômica 

Federal (2009) o PMCMV objetivou atender as necessidades de habitação da população de 

baixa renda nas áreas urbanas, garantindo o acesso à moradia digna com padrões mínimos 

de sustentabilidade, segurança e habitabilidade. O público alvo do programa são as 

famílias que tem uma renda bruta mensal de R$1.600,00, que equivale a faixa 1 do 

programa, onde a referida Cartilha especifica que os parâmetros de priorização para a 

seleção dos beneficiários são estabelecidos pela Portaria do Ministério das Cidades nº 610, 

de 26 de dezembro de 2011, e suas alterações: 

 
É evidente que o quadro das necessidades habitacionais no país impõe a 

prioridade a ser conferida aos setores de mais baixa renda (até 3 salários 

mínimos de renda familiar). Essa prioridade, que é consenso entre os técnicos do 

setor é, no entanto, dificultada por alguns fatores limitadores. Experiências 

anteriores mostram que, na ausência de programas mais universais de oferta, os 

programas focalizados nas camadas inferiores de renda tendem a ser disputados 

por camadas de renda superior (seja através de pressão para sua alteração, seja 

através da aquisição – formal ou informal – das moradias produzidas) (Cardoso, 

2008). 

 

Esta situação provoca uma discussão mais profunda a respeito da origem e o destino dos 

recursos a serem utilizados em programas habitacionais, os quais devem ser bem 

administrados para dar subsídios que garantam a retabilidade do patrimônio. Outra situação 

a ser vista é que além do propósito de enfrentar o déficit habitacional com foco nas 

camadas de baixa renda, o programa propõe através de uma de suas diretrizes, a Lei 

11.977/09 no Artigo 3º (Presidência da República, 2009) que os municípios, através do 

Plano Diretor, implementem os instrumentos de regulação urbanística voltados ao controle 

das áreas urbanas ociosas, buscando assim, uma localização mais centralizada dos 

empreendimentos, evitando desta forma a descentralização e a reformulação do traçado 

urbano existente. Conforme Aguiar (2014) em umas das diretrizes do programa está 

prevista a priorização dos repasses de recursos da União aos municípios que adotarem os 

mecanismos necessários de forma a permitir uma localização mais adequada dos projetos. 

 



Embora considerado o maior programa habitacional brasileiro, do ponto de vista de 

investimento financeiro no setor, o PMCMV fomenta a lógica do mercado imobiliário e 

tem intensificado a exclusão socioespacial, devido à supervalorização dos imóveis em 

áreas consolidadas da cidade, fazendo com que os conjuntos para a população de baixa 

renda sejam instalados em áreas de expansão ou em periferias urbanas.  

 

Outra situação agravante é a constatação de Rolnik (2012) ao afirmar que o problema atual 

não é somente de déficit habitacional, pois o déficit trazido pelo programa é de cidade, de 

urbanidade, e isto o PMCMV não resolve. O PMCMV tem promovido áreas inteiras à 

população de baixa renda, como guetos de “não cidade”, conotando o espaço como um 

depósito de gente, intensificando os problemas sociais e urbanísticos. Habitações e 

infraestruturas com qualidades precárias e com efeitos negativos sobre o modo de vida das 

famílias conforme são noticiados nos meios de comunicação. Este modelo trazido pelo 

programa tipifica um modelo de exclusão socioterritorial. A escolha desse modelo 

pressupõe uma questão a ser resolvida no campo político, legal e não somente na esfera 

técnica e urbanística. Assim, como o PAC, o PMCMV na gestão de Dilma também não 

realizou nenhum diálogo com os planos diretores participativos. 

 

Portanto, os problemas identificados em relação ao PMCMV, iniciado na gestão de Lula, 

permanecem no governo Dilma. A diferença é que a situação se agravou. Agora, o déficit 

não é somente de moradias, mas de cidades, de urbanidades e de democracia legítima. Os 

conjuntos habitacionais produzidos pelas empresas parecem guetos de não cidades. E a 

exclusão socioespacial em paralelo a desterritorialização continua se agravando. 

 

3   METODOLOGIA 

 

O estudo partiu da hipótese de que está havendo um deslocamento da população dentro do 

território constituindo novos núcleos habitacionais em áreas periféricas ou no limite do 

perímetro urbano. Nessa perspectiva, foram desenvolvidas pesquisas e revisão 

bibliográfica; levantamentos de campo, arquivos históricos e material iconográfico, 

especialmente com o apoio da Prefeitura Municipal de Arapiraca. 

 

De uma forma geral, a pesquisa analisa o modo de vida e da arquitetura da habitação social 

no agreste nordestino, verificando suas relações com os conjuntos da atualidade, com 

ênfase no impacto trazido pelo PMCMV, na formação socioespacial e urbanística. A 

investigação bibliográfica proporcionou reunir os elementos teóricos que forneceram 

subsídios para o entendimento do objeto de estudo balizados pelo material iconográfico e 

documentos técnicos existentes tais como plantas, fotos antigas e novas, mapas e projetos 

de arquitetura. 

 

Então, para análise do programa habitacional MCMV no território arapiraquense foram 

selecionados três conjuntos habitacionais de grandes dimensões que impactou e alterou 

significativamente o desenho urbano e o modo de morar das famílias. Através da 

cartografia temática e da espacialização de dados locacionais e do Plano Diretor, em 

especial, as zonas especiais de habitação e ambiental. As análises pormenorizadas 

encontram-se abaixo, no subtópico „Resultados e Discussões‟, seguido das „Conclusões‟ 

alcançadas. 

 

 

 



4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No contexto regional alagoano, Arapiraca é considerada a 2ª maior cidade do Estado, 

segundo dados estatísticos de participação no PIB de Alagoas (6,28%)
1
, e possui uma 

população estimada em 216.108 habitantes
2
, sendo considerada uma cidade de porte 

médio. A localização geográfica central, representada pela Figura 1, contribuiu para 

Arapiraca ser, atualmente, uma cidade polo da região do agreste, consequência da oferta de 

comércio e prestação de serviços principalmente nas áreas de saúde e educação. Essa 

condição vem atraindo migrantes à cidade, o que gerou a necessidade de se produzir 

habitação para os novos moradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Localização do Município de Arapiraca no Estado de Alagoas 

 

Em relação aos desafios da dinâmica urbana, o município vem se desenvolvendo com os 

mesmos problemas que afetam as cidades brasileiras de médio e grande porte como: uma 

forte segregação socioespacial em virtude da perversa lógica do mercado imobiliário; 

fragmentação do tecido urbano; loteamentos clandestinos e irregulares, assentamentos 

precários e vilas; infraestrutura urbana deficitária; legislação urbana e fiscalização pública 

ineficiente para fazer o controle de uso e ocupação do solo urbano; problemas ambientais; 

depredação do patrimônio público; desemprego; violência; analfabetismo; pobreza e 

miséria. 

 

Para este artigo, foram selecionados para análise, três conjuntos habitacionais do PMCMV, 

os quais são: o Conjunto Residencial Brisa do Lago; o Conjunto Residencial Nossa 

Senhora Aparecida; e o Residencial Agreste. Na Figura 2, segue um mapa produzido pela 

Prefeitura Municipal de Arapiraca em 2012, que apresenta a espacialização de cada 

conjunto.  

 

                                                 
1
 Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Planejamento de Arapiraca na publicação Agenda 21 

Arapiraca, in: ROMÃO, 2008, p. 47. 
2
 Censo do IBGE, 2011. 



 

 

 
 

Fig. 2  Localização dos Conjuntos Habitacionais de Interesse Social no 

Período de 2006 a 2014  

 

O mapa acima espacializa os conjuntos em estudo em relação ao bairro Centro da cidade, o 

qual ainda funciona como um centro potencializador em termos de infraesturtura, comércio 

e serviços urbanos. Este mapa mostra a localização dos empreendimentos habitacionais em 

áreas periféricas e e em áreas de expansão urbana confirmando a perversa lógica do 

mercado imobiliário de lançar os residenciais de baixa renda para fora da área urbana 

consolidada. Esta percepção confirma o preceito de Maricato e Rolnik quando afirmam 

que este modelo do PMCMV geram as deseconomias urbanas. Além disso, esse ilhamento 

destes espaços dificultam o acesso dessas famílias aos serviços públicos, e como 

CONJUNTO 
BRISA DO LAGO 

CONJUNTO NOSSA 
Srª APARECIDA 

RESIDENCIAL  
AGRESTE 

AMPLIAÇÃO PERÍMETRO 
URBANO – LEI Nº 2.770/2011 

BAIRRO 
CENTRO 



consequência, tem se intensificado a evasão dessas famílias pobres nestas regiões 

periféricas em Arapiraca. 

 

4.1   Residencial Brisa do Lago 

 

Conforme divulgado no site oficial da Prefeitura de Arapiraca
3
, o Residencial Brisa do 

Lago está localizado no bairro Olho D'água dos Cazuzinhos, o qual atende aos critérios 

estabelecidos pelo programa federal MCMV. Entregue em meados de 2012 a um total de 

1900 famílias, o conjunto está com uma distância media de 4Km do Centro, formulando 

uma problemática quanto à mobilidade urbana dessas famílias pobres. 

 

Com relação à análise da sua localização e seu impacto no traçado urbano, o mesmo está 

dividido entre o antigo e novo perímetro da cidade. Então, fomentou a ideia de que a 

ampliação do perímetro urbano (2011) favoreceu diretamente a concepção e aprovação 

deste residencial, devido o mesmo ter sido aprovado posteriormente à ampliação do 

perímetro. Contudo ainda existe outro agravante que fere o Plano Diretor Participativo. O 

referido residencial não está localizado em uma Zona Especial de Expansão Urbana e sim 

em uma Zona de preservação permanente ambiental e de manejo. Esta análise pode ser 

observada nas Figuras 3 e 4, que são comparativos imagéticos que possuem como fonte os 

mapas da Prefeitura produzidos em 2012 e 2006 respectivamente. 

 

    
 

Figs. 3 e 4 Residencial Brisa do Lago: localização e sua relação com Zona de 

preservação ambiental 
 

 

4.2   Residencial Nossa Senhora Aparecida 

 

O Residencial Nossa Senhora Aparecida conta com 999 casas, localizado na recente área 

urbana da Sementeira. Foram entregues em 2013, 499 unidades habitacionais, sendo a 

segunda etapa entregue entre 2014 e 2015. O residencial está localizado em uma Zona do 

Plano Diretor, contudo a mesma é bem isolada da cidade conforme se observam nas 

Figuras 5 e 6. Com distância média do centro da cidade de 8,3Km, este dado torna visível a 

intensificação da fragmentação do tecido urbano, uma vez que a cidade dispõe de uma 

                                                 
3
 Disponível em: http://www.arapiraca.al.gov.br/v3/noticia.php?notid=3836 

 



série de vazios dentro do perímetro urbano conforme se observa na Figura 7, no mapa 

extraído do Google Maps (2015).  

 

      
 

Figs. 5 e 6  Conj. N. Srª. Aparecida no mapa e sua relação com a Zona de Expansão 

 

 
 

Fig. 7 Distância entre o Conj. Nossa Senhora Aparecida e o Centro 

 

 

4.3 Residencial Agreste 

 

O Residencial Agreste possui 999 casas localizadas na Fazenda Velha, nas proximidades 

da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus Arapiraca, na AL-115, sendo um 

dos conjuntos em estudo mais polemizados com relação a sua localização fora do 

perímetro urbano e da futura área de expansão, indo contra as legislações vigentes como se 



observa na Figura 8
4
.  A distância entre este Residencial e o Centro fica em média 10,4Km. 

Este cálculo de distância pode ser observado na Figura 9
5
. 

 

            
 

Figs. 8 e 9  Residencial Agreste no mapa e sua distância para o Centro  
 

 

5   CONCLUSÕES 
 

Diante do que foi mostrado, torna-se urgente repensar o modelo conceitual de configuração 

do traçado urbano que as cidades brasileiras, não somente Arapiraca vem sendo impactada 

com a instalação de grandes conjuntos habitacionais desconectados da malha consolidada e 

que não cumpre a legislação de regulação urbanística. 

 

Algumas tendências e impactos do PMCMV em relação à dimensão socioespaciais e suas 

configurações projetuais considerando como objeto de análise o traçado urbano de 

Arapiraca foram evidenciados para demonstrar que vem de fato ocorrendo uma 

desterritorialização. Verificou-se que o estudo apontou questionamentos frente a essa 

produção habitacional imposta por programas governamentais em parceria com o setor 

privado, em que a especulação imobiliária tem ditado às regras na definição de ocupação 

urbana. Então a cidade tem aprofundado as desigualdades sociais, no que tange as famílias 

de baixa renda. As variações negativas na localização em função da faixa de renda do 

beneficiário; acesso a transporte público; implantação do conjunto habitacional em áreas 

periféricas da zona urbana e acesso a infraestrutura são características de que a cidade 

tende a desconsiderar o que foi pactuado no Estatuto das Cidades e no Plano Diretor 

Municipal. Então se questiona: cidade para quem? 

 

Torna-se perceptível que com a falta de uma política fundiária mais atuante e a não 

fiscalização e aplicação dos instrumentos de uso e ocupação do solo pelos órgãos públicos 

locais, situações já visíveis, tendem a fortalecer as dificuldades de implementação do 

programa Minha Casa Minha Vida para população de baixa renda, no que se refere à 

localização dos empreendimentos em áreas mais acessíveis, impactando num adensamento 

populacional periférico em áreas de expansão urbana. Tal fato demonstra a fragilidade 

                                                 
4
 Fonte: Prefeitura Municipal de Arapiraca, AL, 2012. 

5
 Google Maps, 2015. 

 

 



institucional do órgão municipal na manutenção da estrutura desordenada da configuração 

das cidades, ao não aplicar a legislação de regulação urbanística, o que contribuiu de fato, 

negativamente para a consolidação do desenho urbano com baixa qualidade de vida 

urbana. Ou seja, apesar do significativo aporte financeiro investido neste programa 

habitacional analisado, este programa reproduz a desigualdade e a injustiça social praticado 

por programas habitacionais desenvolvidos em políticas públicas brasileiros. 

 

Por fim, este estudo possibilitou apontar respostas para a problemática da questão 

habitacional e urbana, a qual vem sendo posta em segundo plano, pois mesmo com os 

problemas enfrentados, ainda há problemas semelhantes aos dos programas 

governamentais anteriores devido à negligência ou omissão por parte do Governo. Esse 

posicionamento reflexivo é necessário para obter um pensamento crítico sobre o conceito 

de habitação de interesse social difundido no Brasil. Na atualidade vem impactando 

visivelmente não só o traçado urbano, como também na vida social e econômica da 

população historicamente excluída.  
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