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Resumo 

Este trabalho buscou identificar os efeitos das políticas 

públicas de acesso ao crédito imobiliário, em Ponta 

Grossa e se elas são uma das causas da segregação 

socioespacial e da invisibilização da pobreza urbana. 

Introdução  

O direito a cidade se caracteriza pelo binômio 

acessibilidade/participação Este se liga à participação no 

processo de tomada de decisões sobre a política urbana 

e no próprio cotidiano da cidade; e o primeiro se refere 

ao acesso à moradia adequada, à terra urbanizada e às 

redes de serviços, equipamentos e infraestruturas que 

proporcionam, v.g., condições de habitabilidade. Há, 

assim, uma íntima relação entre o direito à cidade e o 

direito à moradia. Afinal, este é “o direito de o indivíduo 

viver numa edificação que atenda os padrões de 

habitabilidade”, dotada da “infraestrutura necessária ao 

acesso às redes de serviços públicos e privados, que o 

proteja integralmente contra fenômenos naturais, ou 

provocados pelo homem”, assegurando-lhe “a fixação 

espacial permanente, conforme seja sua vontade” e 

permitindo-lhe “o pleno desenvolvimento psicossocial, a 

integração com a comunidade e com o meio em que 

mora, sem riscos de limitações, restrições ou remoções 

arbitrárias” (ALVES; COSTA, 2016, p. 154-155). 

A questão que orientou a investigação se centrou em 

saber se a execução de políticas de acesso ao crédito 

imobiliário – por exemplo, o Programa Minha Casa minha 

Vida (PMCV) – para a construção de habitações de 

interesse social, em Ponta Grossa, é apta a realizar o 

direito à moradia e, por decorrência, o direito à cidade. 

Material e Métodos 

Empregou-se o raciocínio indutivo-interpretativo, 
adotando-se a técnica de pesquisa do estudo de caso e 
os procedimentos metodológicos da análise bibliográfica 
e da coleta de dados que fornecessem dados sobre as 
condições do PMCV realizar o direito à moradia. 
Ademais, coletaram-se dados acerca da segregação 
socioespacial e da invisibilização da pobreza urbana. 

Resultados e Discussão 

A pesquisa permitiu constatar que as habitações de 

interesse social foram construídas em grandes conjuntos 

habitacionais ou bairros populares afastados das áreas 

de urbanização consolidada. Constatou-se que as 

unidades habitacionais são de baixa qualidade e iguais, 

formando uma paisagem homogênea e monótona, o que 

prejudica o sentimento de individualidade e pertença. 

Ademais, estes conjuntos habitacionais/bairros populares 

não são adequadamente atendidos pelas redes de 

transporte público e é precário o acesso a diversas 

outras redes de serviços, equipamentos e infraestruturas 

– por exemplo, equipamentos de lazer, iluminação 

pública, agua e saneamento básico. Logo, estas ações 

públicas proporcionaram o acesso à casa própria 

mediante subsídios estatais, mas, não realizaram, in 

totum, o direito à cidade, pois, os produtos habitacionais 

não permitem o exercício pelo do direito à moradia. 

Conclusão ou Conclusões 

As citadas ações públicas não são aptas a realizar o 

direito à moradia em sua inteireza e, assim, o direito à 

cidade. Elas se voltam ao fomento da economia, 

mediante subsídios estatais à construção civil – uma 

cadeia produtiva ampla – e, devido ao protagonismo 

atribuído aos empreendedores na decisão sobre o local 

de instalação dos conjuntos habitacionais, e à baixa 

fiscalização na sua execução, os produtos são de baixa 

qualidade e se localizam em áreas periféricas – onde o 

acesso às citadas redes é precário. Assim, estas ações 

fomentam a segregação socioespacial e, também, a 

invisibilização da pobreza – vista como um subproduto – 

que contribui para a valorização imobiliária de outras 

áreas, devido ao afastamento de grupos estigmatizados. 
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