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RESUMO
O local de residência interfere diretamente na qualidade de vida. Em muitas cidades há presença de 
aglomerados subnormais. Tais carecem de benefícios e regularidades que promovem o bem estar dos 
residentes, como, ruas pavimentadas, redes elétrica, de água e/ou esgoto, endereço postal, serviços básicos 
nas proximidades, transporte público, etc. Essa pesquisa analisou os impactos sociais e psicológicos 
de se residir em aglomerados subnormais. Para tal, recorreu-se a revisão bibliográfica integrativa de 
publicações disponíveis em bibliotecas virtuais em português, entre os anos 2000 e 2015, com os 
descritores “aglomerados subnormais”, “favelas”, “habitações saudáveis” e “moradias inadequadas”. 
Encontrou-se 514 artigos, esses foram triados a partir do resumo e sistematizados. Os selecionados por 
sorteio foram lidos e sumarizados considerando-se os aspectos que implicavam em impactos sociais e/ou 
psicológicos. Conclui-se que há associação destes à realidade econômica dos moradores de aglomerados 
subnormais, onde a pobreza limita o acesso destes indivíduos a fatores como saúde, lazer, educação, bens 
de consumo e outros. Reconheceu-se também que tais localidades promovem a sensação de limitação, 
bem como à constante exposição a fatores de risco, como a violência, criminalidade, o risco de lidar com 
catástrofes ambientais que atingem suas residências, ameaça de desocupação. Tal contribuiu, portanto, 
para apresentar diferentes pontos de vista sobre o assunto, enriquecendo, desta forma, o conhecimento 
sobre a temática. 

Palavras chaves: Aglomerados Subnormais; Favelas; Habitações Saudáveis; Impactos Psicológico; 
Impactos Sociais; Moradias Inadequadas.

ABSTRACT
The place of residence affects directly the quality of life. In many cities there is presence of subnormal 
agglomerates. Such, lack the benefits and regularities that promote the well-being of residents, such as 
paved streets, electricity, water, and/or sewer networks, postal address, basic services nearby, public 
transport, etc. This research analyzed the social and psychological impacts of living in subnormal 
agglomerates. For this, it used the integrative literature review of available publications in virtual 
libraries in Portuguese, between 2000 and 2015, with descriptors: “subnormal agglomerates”, “favelas”, 
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“healthy homes” and “inadequate housing”. It met 514 articles, these were screened from the abstract and 
systematized. The randomly selected were read and summarized considering the aspects that involved 
social and/or psychological impacts. We conclude that there is an association of these to the economic 
reality of the residents of subnormal settlements, where poverty limits access of these individuals to 
factors such as health, leisure, education, consumer goods and others. It also acknowledged that such 
locations promote a sense of limitation and the constant exposure to risk factors, such as violence, crime, 
the risk of dealing with environmental disasters that affect their homes, and uninhabitation threat. This 
contributed, therefore, to present different views on the subject, enriching in this way, knowledge of the 
subject.

Keywords: Subnormal Agglomerates; Shanty Towns; Healthy Housing; Psychological Impacts; Social 
Impacts; Unsuitable Houses.

INTRODUÇÃO

Contemplando o documento que delineia os direitos humanos básicos, expresso no artigo 25 da 
Declaração dos Direitos Humanos (ONU, 2009), o direito de possuir uma habitação adequada esteve 
longe de ser atendido no passado e na atual realidade brasileira. Não obstante, o Estado brasileiro não 
consegue responder à demanda populacional existente de forma efetiva e suficiente que favoreça o 
cumprimento desse direito. Assim, a população mais pobre busca alternativas diversas para garantir que 
suas famílias possam ter acesso a um teto, mesmo em condições precárias (SANTANA, 2003). 

A reestruturação econômica e a mudança social das grandes cidades resultam na criação de uma 
massa de indivíduos pobres progressivamente isolados. O processo de luta constante pela sobrevivência 
e inserção na sociedade tem ocasionado a aglomeração de moradias, muitas em caráter precário, em 
alguns locais não direcionados a esse fim. A partir disto, formam-se as favelas ou as chamadas periferias, 
encontradas, sobretudo, nas capitais ou nas grandes cidades (IGLESIAS, 2002). As pessoas que habitam 
tais residências costumam ter dificuldades em termos de mobilidade econômica e social, o que os levam 
a buscar alternativas de residência em locais que não são adequados para moradia (IGLESIAS, 2002).

O documento “Déficit Habitacional Municipal” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013) 
considera como indicativo de domicílios inadequados àqueles que se apresentam ineficientes em um 
ou mais desses critérios: densidade de moradores; adequação fundiária urbana; idade da edificação; 
serviços de infraestrutura básica e existência de unidade sanitária domiciliar interna.

Para a densidade de moradores, considera-se a quantidade de duas pessoas por dormitório. A 
inadequação fundiária urbana existe quando há a moradia, porém legalmente não tem posse do terreno. 
Por sua vez, a idade da edificação, diz do estado de conservação do domicílio. Quanto à infraestrutura, 
o documento elaborado pela Fundação João Pinheiro – FJP, em 2013, analisa a inadequação da moradia 
quando falta um ou mais dos seguintes serviços: energia elétrica; rede geral de abastecimento de água 
com canalização interna; rede coletora de esgoto sanitário ou pluvial ou fossa séptica e coleta de lixo. No 
que diz respeito à existência de unidade sanitária domiciliar interna, avalia-se as moradias que possuem 
ou não o equipamento disponível para a família (COHEN, 2004).

Na atualidade, a literatura técnica utiliza o termo “aglomerados subnormais” para designar 
as habitações localizadas em as áreas onde há concentração de famílias com condições de vida mais 
precárias, dentro de uma mesma faixa de renda e de um mesmo nível educacional (SILVA; JAIRNILSON; 
COSTA, 1999). É necessário ressaltar que neste trabalho, o termo “aglomerados subnormais”, sempre 
será empregado com o objetivo de representar um sinônimo de favelas, invasões, grotas, baixadas, vilas, 
comunidades, mocambos e palafitas.

Entre as principais causas para o aumento dos aglomerados subnormais destacam-se: as migrações 
da população da área rural para a área urbana à procura de melhores condições de vida; desenvolvimento 
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da indústria e do comércio; habitações insuficientes para atender à população imigrante pobre; busca 
por moradias nas periferias das metrópoles em áreas com menor custo, que não possuem infraestrutura 
básica urbana nem apoio legal (COHEN, 2004).

Conforme dados do IBGE (2010), a população brasileira urbana chega a 84,35%, contra 15,65% 
em situação rural, e aqueles que vivem em aglomerados subnormais correspondem a 6% da população 
total. O Déficit Habitacional Nacional estimado pelo Ministério das Cidades é de 6,27 milhões de 
moradias (BRASIL, 2009).

O estrato mais pobre da população recorre aos aglomerados subnormais como alternativa de 
moradias imediatas. As favelas são as que mais caracterizam esse cenário, ocupando terrenos públicos 
ou privados não urbanizados que crescem rapidamente nas grandes metrópoles (SANTANA, 2003).

Conforme Bonduki (2002) há dois conceitos importantes que interferem no sentido de 
pertencimento ao espaço urbano e à qualidade deste espaço como moradia saudável para seus moradores. 
O primeiro conceito, de Habitabilidade Urbana, abrange um sentido macro, segundo o qual a habitação 
evidencia o pertencimento à cidade, o acesso à rede de infraestrutura e equipamentos públicos, ou seja, 
esse conceito traz o direito da inclusão ao cenário urbano. O desenvolvimento desta definição promove 
a visibilidade ao pleno exercício de fruir, usufruir e construir um espaço com qualidade e que seja 
habitável.

O segundo conceito refere-se à Habitabilidade da Unidade Habitacional, que conceitua 
os aspectos que interferem na qualidade de vida e satisfação das necessidades físicas, psicológicas e 
socioculturais dos moradores. Esse conceito considera elementos como o conforto ambiental (luminoso, 
térmico, acústico e táctil); privacidade; salubridade domiciliar e segurança do morador; que estão 
intimamente envolvidos nas ações de fruir, usufruir e construir o espaço urbano (BONDUKI, 2002).

Cohen (2004) reitera que a habitação é um componente importante na promoção de saúde para 
a vida social dos seus moradores. Entende-se então, que a inadequação habitacional resultaria em um 
comprometimento na saúde dos indivíduos e das populações.

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde nº 8080/90 (BRASIL, 1990), os níveis de saúde estão 
relacionados à alimentação, à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente, ao trabalho, à renda, à 
educação, à atividade física, ao transporte, ao lazer e ao acesso aos bens e serviços essenciais – estes são 
fatores determinantes e condicionantes que podem influenciar na saúde dos indivíduos. A inadequação 
das condições de habitação podem prejudicar a saúde e a vida social dos seus moradores, trazendo 
comprometimentos às populações (COHEN, 2004). 

Tomando como base a quantidade de habitações subnormais e os riscos que estas condições 
podem proporcionar aos seus moradores, este levantamento se justifica no propósito de acumular um 
acervo de referências sobre a influência dos aspectos psicológicos e sociais nos moradores de habitações 
subnormais; justifica-se também em ampliar o conhecimento sobre estes aspectos; assim como 
aumentar a possibilidade de modificações na realidade do ambiente de habitações subnormais a partir da 
disponibilidade de referências sobre o assunto. Considera ainda aumentar o nível de conhecimento ao 
meio acadêmico sobre as habitações subnormais e seus fatores de risco.

A partir de tais considerações, o objetivo deste trabalho, portanto, foi verificar a existência de 
produções bibliográficas que contemplem os impactos sociais e psicológicos que as moradias subnormais 
causam aos residentes. Para isso, buscou em diversas bibliotecas virtuais verificar a existência de 
produção bibliográfica que considera a investigação sobre a relação entre os tipos de moradia com os 
impactos sociais e os impactos psicológicos, identificando os impactos negativos e as consequências 
sociais que moradias precárias ocasionam.

MÉTODOS

Com intuito de responder à problemática proposta, fez-se um estudo bibliográfico acerca do 
tema e dos dados obtidos. Ademais, o estudo bibliográfico será analisado e discutido à luz da literatura 
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científica, com uma abordagem exploratória, de caráter quantitativo e corte transversal.
Nesse sentido, a pesquisa deu enfoque aos termos “aglomerados subnormais”, “favelas”, 

“habitações saudáveis” e “moradias inadequadas”, considerando os seus impactos psicológicos e 
sociais sobre a vida dos residentes daquelas. Para isto, realizou-se uma pesquisa nas bibliotecas virtuais 
SCIELO, LILACS e PEPSIC associando os termos “impactos psicológicos e impactos sociais” aos 
termos supracitados. Variações dos termos quanto à flexão gramatical de número (singular/plural) foram 
utilizadas para ampliar a busca. 

Primeiramente, foi realizada uma busca utilizando-se os termos de forma combinada. 
Posteriormente, realizou-se outra busca com os mesmos termos, porém de forma isolada, visando 
encontrar mais artigos que abordassem temáticas pertinentes a este trabalho. 

Para padronizar a catalogação, realizou-se uma busca utilizando os dados buscadores nas 
plataformas mencionadas, objetivando selecionar artigos que estivessem disponíveis para download, 
em português e de acordo com a temática estudada. Nesta busca, foi possível encontrar centenas de 
artigos sobre o tema “favela” em todas as plataformas. Considerando a dimensão do estudo e o volume 
de bibliografia encontrada, esta foi apenas citada e categorizada na íntegra para a análise do material. 
Considerando-se os critérios de disponibilidade do tempo e conveniência, foram analisados dez artigos 
por agrupamento quando a totalidade de material superava tal número. Em primeiro lugar, optou-se 
por considerar as publicações mais recentes. A partir disso, algumas buscas mostraram mais de dez 
artigos recentes pertencentes ao mesmo ano de publicação, e por isso, optou-se por realizar um sorteio 
entre estes artigos para selecionar dez, que seriam catalogados. Em relação às buscas com os outros 
determinantes – que apresentaram como resultado uma quantidade inferior a dez artigos –, selecionou-se 
a quantidade máxima possível de artigos que atendessem aos critérios desta pesquisa, já mencionados 
no início deste parágrafo. 

RESULTADOS

Em coleta de dados inicial realizada, foi feita uma busca por trabalhos nas plataformas de 
pesquisa utilizando os descritores “impacto social” e “impacto psicológico” de forma combinada com 
os descritores “aglomerados subnormais”, “favelas”, “habitações saudáveis” e “moradias inadequadas”. 
Embora a busca não tenha encontrado especificamente artigos em que os termos aparecem de forma 
combinada, foi possível encontrar uma tese e uma dissertação com tal combinação de termos, que foram 
a tese de Cohen (2004) e a dissertação de Santana (2003), que foram utilizadas como embasamento para 
este trabalho. 

Como a busca de artigos sobre a área de interesse não foi suficiente para a análise pretendida, 
realizou-se uma busca pelos termos “aglomerados subnormais”, “favelas”, “habitações saudáveis” e 
“moradias inadequadas” de maneira isolada, tornando possível catalogar mais artigos em que os temas 
supracitados são abordados. 

Ao contrário da busca que utilizou os descritores de forma combinada, a busca utilizando os 
descritores de forma isolada apresentou muitos resultados, em razão disso, foi feita uma triagem de 
alguns artigos a serem catalogados para realizar a discussão.

Assim, a partir da busca foi possível selecionar trinta e nove artigos, dos quais dez foram 
sorteados para esta análise inicial. É importante ressaltar que esta coleta de dados inicial não realizou 
análise detalhada dos pormenores presentes em cada artigo encontrado, ou seja, a discussão baseou-se 
apenas nos artigos selecionados em que as temáticas aparecem. Estes foram salvos e organizados em 
uma tabela com os seguintes itens: ano de publicação, título, autor, periódico ou revista no qual o artigo 
foi publicado, descritor utilizado para encontrar o artigo e plataforma onde o artigo foi encontrado.

O estudo bibliográfico exigiu uma comparação entre visões de alguns autores e relação entre os 
temas estudados. Para análise do referencial teórico, utilizou-se como base autores como Cohen (2004) 
e Santana (2003) – por estes abordarem o tema de modo mais específico – dentre outros, analisando suas 
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posições e informações que são pertinentes e necessárias ao estudo do tema. 
Na tabela 1, abaixo, foi identificada a quantidade de artigos encontrados através da pesquisa por descritores 
em cada plataforma, enumerando aqueles que estão no idioma português, a quantidade disponível para 
download. Para facilitar a identificação dos artigos, foi colocado na tabela também o intervalo de tempo 
entre os artigos catalogados, o descritor utilizado na busca pelos artigos e a plataforma onde estes artigos 
foram encontrados:

Tabela 1 – Relação da quantidade de artigos encontrados/catalogados pertinentes ao tema abordado por 
palavras-chave/plataforma

Intervalo 
entre 

artigos
Descritor Plataforma Artigos em 

Português

Disponíveis 
para 

download
Artigos Catalogados*

2008-2013 Aglomerados 
subnormais

SciELO 3 3 3
2000-2014 LILACS 5 4 4
- PEPSIC 0 0 0
2013-2014

Favelas
SciELO 142 117 10**

2014-2015 LILACS 511 372 10**
2010-2014 PEPSIC 14 14 10**
2012-2013 Habitações 

saudáveis

SciELO 7 3 3
- LILACS 0 0 0
- PEPSIC 0 0 0
- Moradias 

inadequadas

SciELO 0 0 0
2000 LILACS 1 1 1
- PEPSIC 0 0 0

Fontes: Dados da pesquisa. Busca nas plataformas SciELO Brasil, LILACS e PEPSIC (coleta 
realizada em novembro de 2015)
*Ao todo, foram encontrados 41 artigos, entretanto, dois artigos se repetem em duas plataformas, 
deixando o total de 39 artigos elegíveis para análise.
** Selecionados os 10 mais atuais/recentes

Como é possível observar na tabela acima, a soma dos artigos catalogados totaliza a quantidade de quarenta 
e um artigos. Todavia, como dois artigos presentes na catalogação se repetem em duas plataformas, sua 
contagem só é realizada uma vez, totalizando portanto, a quantidade de trinta e nove artigos. Com estes 
trinta e nove artigos, foi realizado um sorteio, através do site “Sorteador” para selecionar dez artigos 
sobre os quais foi realizada a discussão, e a partir destes, realizar categorias de análise com os descritores 
“impactos sociais” e “impactos psicológicos”. Os artigos sorteados seguem a seguinte ordem: 3º, 6º, 8º, 
14º, 17º, 20º, 23º, 25º, 27º e 35º. Esta ordem leva em consideração a tabela presente no apêndice deste 
trabalho.

DISCUSSÃO

Segue a análise de cada um dos artigos analisados apresentados na respectiva sequência do sorteio.
Urnau e Sekkel (2015) discutem sobre os desafios das políticas públicas diante da desigualdade social, 
tomando por análise a vida dos residentes de um garimpo amazônico. Tal como este trabalho se propõe 
a fazer, o intuito das autoras é também de estudar como os sujeitos significam a realidade vivenciada, ao 
passar por sofrimentos, angústias, ou mesmo alegria e vontades, mesmo diante da desigualdade social. 
Para as autoras, esta condição de desigualdade social, que faz com que alguns sejam menos favorecidos 
economicamente – e, portanto, tenham que se restringir a condições de vida precárias, sobretudo no que 
diz respeito às suas moradias –, promove uma espécie de sofrimento ético-político, derivado da situação 
de dominação e opressão em que se encontram estes sujeitos. 
Ao entrevistar vinte dos residentes no agrupamento do garimpo amazônico, Urnau e Sekkel (2015) 
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constataram que os maiores desconfortos relatados pelos moradores estão relacionados a não terem 
tido acesso aos estudos, à falta de acesso a serviços básicos de saúde, a ausência de conforto em suas 
moradias e ao restrito poder de consumo. Além disso, questionam também a falta de infraestrutura 
ligada ao esporte e lazer, como quadras de esporte, praças públicas, creches, dentre outros. Pode-se 
considerar que, o esporte e o lazer desempenham relevante papel no que diz respeito à qualidade de vida 
das pessoas, contribuindo inclusive na redução de doenças através do exercício físico e do sentimento de 
bem-estar. Além disso, o difícil acesso aos serviços básicos de saúde – o que acontece em muitas regiões 
onde predominam os aglomerados subnormais –, tornam as pessoas ainda mais suscetíveis às doenças.
Botelho et al. (2014) informam que o crescimento das favelas se deu em razão da urbanização acelerada, 
que causou uma ocupação desordenada do território, resultando em segregação socioeconômica e espacial, 
representados pela expansão dos aglomerados subnormais ou favelas. Os autores informam ainda que os 
atributos físicos e sociais do contexto da cidade e seus bairros e/ou vizinhanças podem comprometer a 
saúde dos indivíduos que nela residem. Esta afirmação vai de encontro à temática deste artigo, que visa 
analisar os impactos sociais e psicológicos em moradores de aglomerados subnormais, uma vez que, a 
depender do contexto em que o indivíduo vive, a sua saúde pode ser comprometida. Segundo os autores, 
há uma tendência mundial de redução da taxa de mortalidade por doenças infecciosas e, simultaneamente, 
ocorre um aumento na taxa de mortalidade por doenças crônicas e causas externas. Dentro destas doenças 
crônicas, pode-se incluir as patologias de ordem psicológica, e dentro das causas externas, incluem-se os 
assassinatos. Coincidentemente, o aumento destas taxas aparece simultaneamente ao agravamento das 
desigualdades sociais com o surgimento do neoliberalismo.
Para Garcia Filho e Sampaio (2014) – que discutem sobre a história da violência –, as contradições do 
capitalismo, atiçadas por um regime de exceção, no caso, o regime militar, contribuíram para o aumento 
da criminalidade no país, assim, a violência deixou de ser um instrumento de dominação pelas classes 
dominantes e passou a ser também uma estratégia de sobrevivência das classes dominadas, como resposta 
à dualização da sociedade. Cabe ressaltar que, os jovens negros e moradores das favelas compõem o 
quadro de maiores vítimas de assassinatos no Brasil. 
Sob outra ótica, Oliveira (2014) analisa o aumento da incidência de tuberculose em habitantes que 
convivem em aglomerados subnormais no país, considerando como aglomerados subnormais os 
presídios. 
Tommasi e Velazco (2013) discutem sobre a produção de um novo regime discursivo sobre as favelas 
a partir da tomada destas pelas Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs). Para as autoras, no discurso 
oficial, a ação das UPPs é justificada pelo fato de que, eliminando o tráfico existente, será possível 
ao governo implantar-se e instalar seus serviços, todavia, segundo as autoras, essa atitude invasiva da 
polícia trouxe malefícios para as comunidades, como o aumento nos índices de roubo e violência dentro 
da mesma.
Outro fator que pode desencadear impactos psicológicos e/ou sociais na vida dos indivíduos moradores 
das favelas é a sensação constante do medo de ser acometido por desastres ambientais, tais como 
deslizamentos de terra e inundações, que costumam afetar as moradias inadequadas, uma vez que estas 
não contam com um planejamento estrutural para suportar acidentes como estes. Nesse sentido, para 
Nascimento, Filgueira e Silva (2013), as características que definem um aglomerado subnormal são o 
tipo de talude, material de habitação, inclinação da encosta, a distância da moradia ao topo e à base dos 
taludes e o ângulo de inclinação dos terrenos. Em seu artigo, os autores buscam diferentes metodologias 
com o intuito de apresentar soluções que visem reduzir esta problemática. 
Para Magalhães (2013) – que analisa o efeito dos megaeventos esportivos sobre as favelas –, se antes 
as favelas eram consideradas “provisórias” e tentava-se a todo custo realizar medidas para que fossem 
retiradas da cidade, seu longo percurso histórico e dos seus moradores acabou por transformá-las em uma 
forma urbana tal qual outras, seja pela luta dos moradores pelo reconhecimento dos seus direitos, seja 
pela pressão de seu crescimento vegetativo, que mesmo as políticas urbanas e a própria especificidade 
urbana a partir da década de 1980 no Brasil não conseguiram interromper.
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Brulon e Peci (2013) informam que o surgimento das favelas teve início a partir do século XIX com 
guerra de Canudos, quando os combatentes da guerra criaram aglomerados urbanos na região do Morro 
da Providência, no Rio de Janeiro. A partir daí, todos os aglomerados urbanos irregulares que foram 
surgindo, recebiam a denominação de “favela”, termo que faz referência à vegetação local onde os 
seguidores de Antônio Conselheiro se situavam no sertão baiano. 
Os idosos que residem em moradias inadequadas também sofrem com os impactos sociais e psicológicos 
relacionados à sua realidade, todavia, de ordem diferente dos problemas enfrentados pelos jovens. Para 
Santinha e Marques (2013), a velhice representa uma fase da vida em que as pessoas se tornam mais 
vulneráveis, e consequentemente, ficam mais expostas à pobreza e outras debilidades, tornando-se muito 
dependentes da ajuda do Estado. Nesta fase, os principais elementos causadores de impactos psicológicos 
e/ou sociais na vida das pessoas tornam-se, segundo os autores, a habitação, os serviços sociais e os 
serviços de saúde. Desta maneira, carecer de uma habitação de qualidade, bem como da disponibilidade 
destes serviços, torna o indivíduo ainda mais debilitado, gerando uma frustração que se agrava com o 
sentimento de aproximação do final da vida.
Facina (2010) estuda a realidade dos jovens que vivem nas favelas, a partir da análise do gênero musical 
funk. Para a autora, além dos limites materiais impostos pela pobreza, os jovens residentes de favelas 
– em sua maioria, pobres e negros –, deparam-se com outro grande problema que afeta diretamente 
seu modo de vida, que é o da estigmatização, uma vez que o jovem da favela, de uma maneira geral, 
aparece frequentemente associado a uma imagem pejorativa pela mídia, que costuma relacioná-lo ao 
tráfico, à violência ou a um indivíduo perigoso, capaz de despertar o medo e a insegurança nas outras 
pessoas. Essa estigmatização gera ainda uma limitação da experiência do jovem, que a depender do seu 
perfil sociológico – quando comparado a jovens brancos de classe média – sofrem mais repressão pelos 
seus atos. Isso afeta também suas relações de consumo, uma vez que, estes jovens passam a acreditar 
que, para serem bem aceitos pela sociedade em locais públicos, devem vestir roupas de marca e usar 
acessórios caros, pois acreditam que assim estarão ganhando “respeito”. 
Analisando estes apontamentos de Facina (2010), é possível perceber como o ambiente em que vivem 
estes jovens, no caso, os aglomerados subnormais, condiciona-os a sofrerem com estes impactos sociais 
e psicológicos. Em decorrência da estigmatização e da repressão que sofrem, os jovens moradores das 
favelas têm a sua autoestima afetada, e por isso, criam seus próprios mecanismos para “esconder” ou 
disfarçar esta situação, acreditando que assim estarão melhorando sua autoestima. 

Impactos sociais

Segundo Vanclay (2003), dentro do processo de avaliação dos impactos sociais, pode-se incluir os 
processos de análise, monitorização e gestão das consequências sociais, pretendidas e não pretendidas, 
de intervenções planeadas (políticas, programas, planos, projetos), incluindo quaisquer processos de 
mudança social provocados por essas intervenções. A partir disso, o autor considera que o objetivo 
primordial da avaliação dos impactos sociais é contribuir para a existência de um ambiente biofísico 
e humano mais sustentável e equitativo. Alguns exemplos de impactos sociais incluem mudanças 
provocadas em aspectos como: o modo de vida das pessoas, a cultura, a comunidade, o sistema político, 
o ambiente em que vivem, sua saúde e bem-estar, seus direitos individuais e de propriedade e os receios 
e aspirações das pessoas.
Para Bonilla (2007), os impactos sociais não se limitam aos critérios econômicos. Esses consistem 
também em uma mudança induzida por um projeto sustentado ao longo do tempo e que muitas vezes, são 
estendidos a grupos não envolvidos neste, com um efeito multiplicador. Portanto, é possível observar que 
a segregação socioeconômica que ocorreu a partir da urbanização acelerada e que propiciou o surgimento 
dos aglomerados subnormais gera impactos sociais tanto para os moradores destes aglomerados quanto 
para a sociedade em geral, uma vez que, embora os problemas se originem nas favelas, as consequências 
destes problemas se estendem para toda a comunidade. 
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Para a discussão sobre os impactos sociais, considerou-se como base os trabalhos de Cohen (2004) e 
Santana (2003), e posteriormente, foi feita uma síntese dos artigos selecionados em sorteio que abordam 
os dados buscadores de maneira isolada, quais sejam: “aglomerados subnormais”, “favelas”, “habitações 
saudáveis” e “moradias inadequadas”. Apesar destes dez artigos não terem sido encontrados utilizando a 
combinação dos dados buscadores mencionados com os termos “impactos sociais e psicológicos”, eles 
abordam, mesmo que indiretamente, a relação entre estes impactos e os tipos de moradias mencionadas, 
já os trabalhos de Cohen (2004) e Santana (2003) discutem esta relação de uma maneira mais direta. 
A partir dos apontamentos de Urnau e Sekkel (2015), foi possível notar que a desigualdade econômica 
é a força motriz dos impactos sociais para os moradores de aglomerados subnormais. Isso porque 
proporciona condições de vida diferenciadas para cada indivíduo. Assim causa diversos conflitos em 
função desta desigualdade. 
Dentre os impactos sociais ocasionados em função da segregação, Facina (2010) cita a limitação ao 
consumo dos moradores dos aglomerados subnormais – que muitas vezes não têm condições financeiras 
para arcar com suas necessidades básicas. Além disso, grande parte das residências apresentam péssimas 
condições de moradia, não contando, em grande parte dos casos, com saneamento básico, e muito 
menos com planejamento e regularização da residência pela lei, expondo os seus moradores a desastres 
ambientais sem nenhuma garantia de indenização. Tudo isso gera um círculo vicioso que contribui ainda 
mais para a segregação, uma vez que os moradores das favelas ficam à margem dos grupos dominantes, 
distanciando-se dos centros urbanos, lugar onde concentra-se grande parte da vida econômica da sociedade, 
onde situam-se as empresas que oferecem as melhores vagas de trabalho, os grandes conglomerados 
comerciais, as melhores escolas, acesso a hospitais, dentre outros. Essa marginalização, por sua vez, 
em consonância com o que foi apontado por Garcia Filho e Sampaio (2014), estimula o crescimento 
da violência, tendo em vista que, em razão da falta de oportunidade, muitos jovens moradores das 
favelas optam pelo caminho da criminalidade para conseguir seus meios de subsistência, fator que afeta 
a sociedade como um todo. 
Outros problemas que podem ser identificados mas que não estão inclusos nos artigos encontrados estão 
relacionados à estrutura urbana e aos serviços oferecidos no local. Em razão das irregularidades urbanas, 
a mobilidade urbana torna-se deficitária, favorecendo o risco de acidentes e prejudicando o acesso ao 
transporte público. Além disso, os moradores sentem-se insatisfeitos com a ausência de ambientes 
destinados ao lazer e ao esporte, que poderiam melhorar sua saúde e qualidade de vida. 
Os demais artigos analisados na pesquisa tratam o tema de forma tangencial, sem realizar uma abordagem 
profunda da problemática levantada, por esse motivo, estes artigos não foram abordados. 

Impactos psicológicos

Bock, Furtado e Teixeira (2009) entendem que os fenômenos psicológicos são processos que acontecem 
no mundo interno, e que são construídos durante a vida das pessoas, são então processos contínuos, 
que permitem pensar e sentir o mundo e comportar de diferentes formas, se adaptarmos à realidade e 
transformá-la, ou seja, relacionam-se à subjetividade humana. 
Levando em consideração a definição do Dicionário Michaelis (Michaelis, 2009) para o termo “impacto”, 
consiste em um choque ou embate, pode-se considerar que os impactos psicológicos dos aglomerados 
subnormais na vida de seus moradores e da sociedade como um todo surgem a partir dos impactos sociais, 
uma vez que as problemáticas já levantadas em tópico anterior afetam direta ou indiretamente a vida dos 
indivíduos inseridos neste contexto. Nesse sentido, o conceito de impacto psicológico está relacionado 
ao indivíduo de forma mais restrita, ao contrário do impacto social, que abrange toda a sociedade. 
A partir do estudo de Nascimento, Filgueira e Silva (2013), é possível afirmar que o constante medo 
da exposição aos riscos ocasionados por este tipo de moradia, devido a falta de planejamento e a falta 
de infraestrutura adequada, é um fator que contribui para o surgimento de problemas psicológicos na 
vida dos moradores dos aglomerados subnormais. O constante risco torna os indivíduos suscetíveis às 
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contaminações, desastres ambientais e doenças. 
A estigmatização da imagem do “favelado”, como colocado por Facina (2010), é outro fator que contribui 
indiscutivelmente para o aumento do preconceito em relação a estes moradores, e consequentemente, 
ocorre a limitação das suas liberdades, já que são mais julgados e censurados pela sociedade, fazendo 
com que os mesmos criem uma imagem negativa de si mesmos e tentem superar isso através de medidas 
que visam garantir “aceitação” entre a população. Isso contribui para o surgimento de problemas 
psicológicos relacionados à baixa autoestima, à impotência diante do quadro em que o indivíduo que 
têm suas liberdades suprimidas se encontra, dentre outros. 
Considerando os apontamentos de Santinha e Marques (2013), concorda-se que os idosos também são 
alvos dos impactos psicológicos, uma vez que ficam a mercê de necessidades básicas de saúde, o que 
agrava os problemas que já têm que enfrentar na terceira idade. Para as crianças, o quadro pode ser 
ainda mais alarmante, pois leva em consideração que, já no início das suas vidas, essas são forçadas a se 
deparar com problemas sociais graves, o que acaba forçando de maneira negativa o seu amadurecimento, 
e promove assim o sentimento de perda da infância, o que pode desencadear sequelas psicológicas 
negativas em suas vidas futuras.
Nesse contexto, seguindo a lógica de Botelho et al. (2014), pode-se afirmar que os impactos sociais 
também acarretam impactos psicológicos, o que acontece por meio da violência. A vivência em um 
ambiente muitas vezes hostil, onde não há garantias de segurança – tanto em relação à estrutura física 
das moradias quanto em relação à criminalidade –, gera medo e o alerta constante de viver em perigo, e 
pode levar a problemas de ansiedade, fobia social e outros. 
Pode-se perceber também que a ausência do esporte e do lazer, como observado por Urnau e Sekkel 
(2015), contribuem para tornar a realidade ainda mais dura e difícil de enfrentar, sem o estímulo a uma 
vida saudável e prazerosa. 
Como observado, vários são os fatores que ocasionam impactos psicológicos nos moradores dos 
aglomerados subnormais, estes fatores, de acordo com os artigos analisados, geralmente estão vinculados 
às questões sociais deste tipo de moradia. 
Assim como os artigos analisados sobre os impactos sociais nos moradores de aglomerados subnormais, 
alguns artigos que enfocam o tema sob a ótica dos impactos psicológicos apresentaram o tema de forma 
rasa, e por isso não foram citados na pesquisa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se considerar que os doze artigos selecionados para discussão – os dois encontrados a partir da busca 
de termos combinados, acrescidos dos dez encontrados pela busca dos termos isolados –, abordaram 
inúmeras questões relacionadas aos impactos sociais e psicológicos nos aglomerados subnormais, nas 
favelas, nas habitações saudáveis e nas moradias inadequadas. Foi possível perceber uma associação 
destes impactos à realidade econômica dos moradores destes tipos de habitações, uma vez que a pobreza 
limita o acesso destes indivíduos a fatores como saúde, lazer, educação, bens de consumo e outros. Essa 
sensação de limitação, bem como à constante exposição a fatores de risco, como a violência, o risco de 
lidar com catástrofes ambientais que atingem suas residências, a debilidade advinda do envelhecimento 
e as condições de saúde precárias, tornam estas pessoas mais suscetíveis aos problemas psicológicos. Os 
moradores dos aglomerados subnormais podem ainda se deparar com a ameaça da desocupação, e nesse 
caso, uma ordem de despejo sem aviso prévio traz consequências abruptas para a sua saúde, podendo 
acarretar vários distúrbios psicológicos. Além disso, estes tipos de moradia trazem impactos sociológicos 
e psicológicos para a sociedade como um todo, uma vez que causam segregação, o que gera problemas 
como o preconceito, a violência, a desorganização urbana e outros, afetando assim toda a sociedade. 
A análise dos artigos selecionados contribuíram, portanto, para que este trabalho no sentido de apresentar 
diferentes pontos de vista sobre o assunto, enriquecendo, desta forma, o conhecimento sobre a temática 
estudada. 
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A partir da análise dos artigos relacionados às temáticas pertinentes a esta pesquisa, identificou-se 
os diversos tipos de moradias irregulares presentes no Brasil, tais desvendam as peculiaridades e os 
impactos sociais e psicológicos que esses tipos de moradias exercem sobre seus habitantes. Após as 
análises realizadas, foi evidenciado o fato de que os aglomerados subnormais influenciam sim – direta 
e indiretamente, e em menores e maiores proporções, de acordo com cada caso – na qualidade de vida 
e nos fatores psicológicos e/ou sociológicos dos habitantes que neles residem. Em função disso, espera-
se que seja possível atender aos objetivos desta pesquisa, que inclui, em etapa posterior, desenvolver 
soluções que visem minimizar estes problemas. 
Em relação à elaboração deste projeto de pesquisa e a coleta de dados, foi possível perceber que a literatura 
disponível que se debruçou sobre o tema de maneira específica ainda é escassa, sendo composta apenas 
por dois artigos, por isso a pesquisa se tornou simultaneamente e contraditoriamente mais difícil e mais 
atrativa, porque, se por um lado há a escassez de materiais que abordem o tema de maneira específica, 
por outro lado, há o desejo de contribuir com o acervo sobre o tema e se tornar referência para futuros 
estudos que tenham interesse no assunto. 
Sobre os trabalhos selecionados para contribuir com esta pesquisa, é necessário ressaltar que alguns foram 
deixados de fora inicialmente, ou por serem antigos, ou por não atenderem ao escopo da pesquisa, ou por 
estarem em outros idiomas – dificultando a pesquisa nesta etapa inicial, ou porque a quantidade desejável 
de trabalhos sobre o tema já havia sido alcançada, entretanto, não foi desconsiderada a possibilidade de 
retornar a estes artigos futuramente para novas análises, se assim for necessário.
Sobre a análise e discussão dos artigos selecionados, pode-se concluir que muitos foram os problemas 
identificados que relacionam-se aos aspectos sociais e psicológicos dos moradores que habitam os 
aglomerados subnormais, entretanto, mesmo quem vivencia diretamente esta realidade não pode afirmar 
com convicção quais são todos os problemas ocasionados em decorrência desse contexto, uma vez que, 
mesmo dentro destes aglomerados, as condições de vida de cada indivíduo são diferentes. 
Assim, buscou-se ao máximo atingir o objetivo deste trabalho, que consistiu em investigar estes 
problemas. Espera-se, com isso, a partir deste trabalho, propor a elaboração de soluções que possam 
contribuir para a redução destes impactos causados por este tipo de moradia. Tendo em vista que esta 
pesquisa ainda encontra-se em sua etapa inicial de projeto, e somente dez artigos foram analisados nesta 
primeira etapa, restando ainda trinta e nove artigos para análise, os dados apresentados ainda não podem 
ser considerados totalmente conclusivos. As análises completas serão realizadas nas etapas subsequentes 
do trabalho, ao longo do processo de elaboração do trabalho de conclusão de curso. 
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