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1. Introdução 

Hoje nos parece tão óbvio que o mundo esteja dividido em paises e estes em regiões, 
estados e municípios que pouco nos propomos a discutir como foi pensado e 
desenvolvido este desenho. Essa configuração embora se delimite como espaços 
geográficos vão além desta análise, pois envolvem fatores socioeconômicos, políticos e 
culturais. 

Os estados que formam uma região não são escolhidos ao acaso, eles tem características 
semelhantes e levam em consideração um determinado contexto histórico e interesses 
político-econômicos do momento que foi estabelecido. O território serve tanto para fins 
político quanto para controle da sociedade.  

O termo território pode estar relacionado a poder de um individuo ou coletividade sobre 
uma área delimitada, tal conceito é usado para estudar as relações entre território e 
poder; desenvolvido pelos estados, especialmente os estados nacionais. 

Contudo, território remete a poder que a principio vem assegurar a soberania do Estado 
Nação. No Brasil, os portugueses aliaram o termo à necessidade de evitar invasões de 
outras capitanias, porém, ao contrário de outras colônias, visava somente explorar e não 
desenvolver a região denominada de Terra de Santa Cruz. Estes povos invadiram um 
local onde havia habitantes que apresentavam uma forma peculiar de se relacionar com 
o meio em que estavam inseridos, utilizando a língua como um dos instrumentos de 
dominação.  

Note que utilizamos dois termos aliados a território: espaço e região, o primeiro diz 
respeito a lugar habitado ou não e o segundo a uma categoria da geografia, resultante de 
um contexto histórico, reunindo particularidades; Região é entendida como o local em 
que se nasce ou ao qual se pertence. 

O artigo está sistematizado em cinco seções, dentre as quais, destacamos o território 
enquanto eixo nortedor do nosso debate, que será desdobrado em: 1 – contextualização 
do território, no qual faremos uma retrospectiva histórica e teórica sobre o referido 
tema; 2 – é realizado a discussão de território e poder, que esta inerente a todas as 
relações humanas, pois, as duas categorias são inseparáveis à medida que no território 
sempre há disputa de poder, seja no âmbito micro, seja no macro das relações humanas; 
3 – um gerenciamento das políticas públicas, mediante o planejamento estratégico, a 
descentralização e a participação da sociedade; 4 – uma reflexão acerca do Projeto de 
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Habitação e Urbanização da Vila da Barca, ocorrido em Belém do Pará; 5 – 
apresentação da relação entre Serviço Social e território, bem como, planejamento e 
qualidade de vida de modo a demonstrar a intervenção profissional interelacionada a 
outros campos do conhecimento. 

A discussão a respeito do território enquanto espaço de reprodução das relações sociais 
e como este é pensado quando se trata de planejar espaços habitacionais para a classe 
trabalhadora ou não. Esta síntese foi desenvolvida a partir do método materialista 
histórico-dialético, através de observação crítica da realidade social, de uma pesquisa 
exploratória, além de reuniões e estudos de grupos acerca de autores que discutem o 
assunto proposto, por meio de levantamento bibliográfico e documental. 

 

2. Contextualizando território  

O processo de ocupação efetiva do espaço e da colonização brasileira foi iniciado após 
os anos de 1530, quando o Governo Português resolveu iniciar tal processo. Desse 
modo, criou as Capitanias hereditárias, que consistia na divisão do território brasileiro 
em faixas paralelas e na doação dessas faixas territoriais a quem se dispusesse a 
colonizá-las.  

Podemos observar que através da historia das fases econômicas do Brasil, conhecidas 
como ciclos econômicos se desenvolveu a ocupação do território. Vejamos o espaço 
nordestino, onde através da produção da cana-de-açúcar a partir de 1533, 
desenvolveram-se importantes cidades como Olinda e Salvador. Graças ao açúcar, o 
Nordeste tornou-se nessa época a principal região econômica do Brasil.  

Já no final do século XVII (1696), na região Centro Sul do país, o ouro foi responsável 
pela atração de numerosa população e pelo surgimento de novos núcleos urbanos. Esse 
espaço foi sendo organizado em função da exploração de ouro e diamantes. Surgiram e 
desenvolveram-se rapidamente cidades como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, entre 
outros. Com isso, o eixo econômico e político da Colônia, até então situado no 
Nordeste, deslocou-se para o Centro Sul, assim como a capital, que era na Bahia, passou 
para o Rio de Janeiro. 

Outro ciclo econômico de grande importância para a expansão do povoamento no 
Centro-Sul foi o ciclo cafeeiro no século XIX. Esse ciclo favoreceu a ocupação de 
extensas regiões, devido a abertura de estradas de rodagem construídas para escoar o 
café. Desse modo, surgiram varias cidades ao longo dessas estradas, atraindo numerosa 
população de outras regiões brasileiras, assim como imigrantes europeus. 

A ocupação da Amazônia data do Século XVII até o século XIX, se processou por 
diferentes fases: pelas missões religiosas (jesuíticas e carmelitas), pela coleta de 
especiarias da floresta (as chamadas drogas do sertão) e pela colonização militar 
(realizado após a expulsão dos jesuítas no século XVIII). Porém, a fase mais 
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significativa de ocupação e criação de núcleos urbanos, foi sem dúvida o período de 
exploração da borracha. Destacamos nesse período o desenvolvimento e o processo de 
embelezamento da cidade de Belém - baseado no modelo Europeu - denominado Belle 
Époque.   

Todas essas fases mostram o território brasileiro tão somente como um espaço em face 
da exploração e não de povoamento. Todavia, o próprio povoamento se deu através do 
trabalho, muitas vezes compulsório, de índios, negros africanos e europeus pobres que 
viam na colônia brasileira possibilidade de melhoria de qualidade de vida. Até hoje tais 
características perduram no modo de vida brasileiro, um país que é caracterizado 
basicamente exportador. 

Após esse recorte de tempo, tecido sobre as fases econômicas do território que 
resultaram nos processos iniciais de colonização e urbanização do país, abordaremos o 
surgimento da divisão regional do Brasil e de sua importância para o planejamento 
territorial geográfico. 

O Brasil é um dos países mais extensos do mundo, ocupando quase a metade da 
América do Sul. Sua imensa área territorial, a ausência de condições naturais restritivas 
à ocupação humana permanente, sua grande riqueza e variedades de recursos naturais, a 
numerosa população, fazem deste país um país com enormes potencialidades. Contudo, 
com inúmeros contrastes climáticos, paisagísticos, e principalmente, contrates sociais. 

Para conhecer melhor a vastidão de nosso território, suas potencialidades e 
contradições, foi necessário dividi-lo em partes ou regiões. A divisão regional do Brasil 
que conhecemos hoje foi criada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O objetivo dos estudos realizados por este órgão é de facilitar a coleta e a 
divulgação de dados estatísticos e didáticos. Em 1940, o IBGE dividiu o Brasil em 
grandes conjuntos territoriais que tinham certa homogeneidade ou semelhança de 
aspectos naturais, porém, somente esses critérios não eram suficientes para a divisão, 
por isso, incluíram também aspectos econômicos e sociais. 

Então, com a semelhança de aspectos naturais, econômicos e sociais, em 1970, foi 
aprovada a nova divisão do Brasil em cinco macrorregiões em vigor até hoje, que são: 
Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Dentro das macrorregiões, foram criadas 
as mesorregiões homogêneas, com base da diversidade de aspectos físicos e humanos, e 
sob a divisão dessas mesorregiões, foram criadas as microrregiões geográficas baseadas 
na estrutura de produção. 

Há, contudo, outros tipos de divisão regional, nas quais os objetivos vão além dos 
anteriormente citados, levam em consideração outros critérios para a regionalização. 
Podemos considerar aqui, a divisão em regiões polarizadas ou cidades-pólo, isto é, a 
cidade que centraliza ou comanda a região. Há também divisões voltadas para o 
planejamento regional, cuja finalidade é definir espaços com problemas específicos, 
como é o caso das extintas SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste), SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) entre outros.  
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Outra divisão feita pelo IBGE teve como base a organização espacial, reconhecendo três 
conjuntos espaciais distintos: a Amazônia, o Nordeste e Centro-Sul. Essa divisão 
apresenta vantagens em relação a divisão em cinco regiões, pois não se limita as 
fronteiras dos estados e considera elementos como a modernização das atividades 
econômicas, o desenvolvimento social, o fluxo de capital e influencias (poder) nas 
decisões nacionais. 

 

3. Território e poder: numa dimensão simbólica, política, econômica e cultural 

A história econômica, política e cultural do território estudado nos ajuda na 
compreensão sobre o caminho percorrido por uma sociedade, revelando suas principais 
características.  

O conceito de território vem sendo construído ao longo da história e contém em si uma 
série de interpretações que vão desde a geográfica, passando pelo sócio-econômica, até 
a política. Portanto, qualquer exposição sobre sua definição não encerra seu significado, 
sendo passível de complementação. No campo da política - das relações de poder 
propriamente ditas – é onde podemos perceber mais diretamente as relações que se 
estabelecem na construção e desenvolvimento do território. Este se revelou como 
ferramenta interpretativa essencial para entendimento dos locais vividos, expressões da 
singularidade dentro do território, e destes, numa composição dialética, para o 
entendimento da totalidade de uma sociedade e de sua questão social, já que não se 
restringe somente ao campo objetivo das necessidades, mas, também ao subjetivo das 
relações, como bem coloca Koga (2011:40): 

“A dimensão territorial traz elementos que permitem uma 
perspectiva de totalidade da questão social: já que trabalha não 
somente com aspectos das necessidades, como se refere às 
próprias relações estabelecidas entre os sujeitos e seu cotidiano 
de vivência [...]. Dessa forma, o território diz respeito não 
somente aos aspectos objetivos da realidade vivida pela 
população, mas envolve igualmente sua dimensão subjetiva [...]” 

Em sua dinâmica podemos perceber os movimentos das linhas de forças de variados 
grupos que se entrecruzam, somando e dividindo forças, definindo e redefinindo novas 
estratégias de construção de seu espaço. O território, como veremos adiante, nos orienta 
para a projeção do que pode ser alcançado em vias de planejamento em políticas sociais 
aumentando nossa probabilidade de alcance de solução para a demanda exposta já que 
nos revela de onde vem e para onde vai a necessidade.  

O que temos por certo é que hoje este conceito não mais se restringe onde nasceu - no 
campo da geografia - mas é utilizado e enriquecido pelas demais ciências sociais, pois 
desde muito tempo deixou ser simplesmente uma representação cartográfica, uma 
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imagem estática do que existe num determinado espaço para tornar-se o filme complexo 
das relações entre seus ocupantes e destes com o espaço. 

Para Santos território é essencialmente relacional, sendo construído a partir da relação 
entre o território e as pessoas que dele se utilizam (considerado a partir do uso). Assim, 
o conceito principal de seu estudo sobre o território é o de território usado, no qual 
comporta para o autor todo o problema político do território. E prossegue nos seus 
estudos apresentando a diferença de território usado e uso do território.  

O território usado compreende, na perspectiva de Santos, todas as razões de ser e de 
existir, no sentido de perceber todos os sujeitos envolvidos, ou seja, trabalha com a 
totalidade das relações, reconhece a heterogeneidade das relações; ponto este que 
diferencia muito do conceito de uso do território, no qual trabalha com finalidade 
especificas. E é através do conceito de território usado de Santos que nos reportamos 
para tratar dos anseios contemporâneos da sociedade. Para Santos (2005: 20) “[...], 
território usado, sinônimo de espaço geográfico.  

A categoria território usado aponta para a necessidade de um esforço destinado a 
analisar sistematicamente a constituição do território”. Discussão esta também feita por 
Geiger (2003: p. 38), no qual de território usado é “[...] pode ser entendido como 
território ocupado e vivido por uma população e ao qual se associa o ‘meio geográfico’ 
[...]”. 

Em Lefebvre (apud Raffestin, 1993: p.144) temos que o território é “um espaço onde se 
projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por conseqüência, revela 
relações marcadas pelo poder”. Ou seja, o espaço transformado por ação do homem que 
o modificando, modifica a si mesmo e através da relação com seus pares constroem 
significados, uma cultura, um sentimento de pertencimento, uma história. É a partir do 
território que o homem percebe a si mesmo enquanto sujeito e o mundo ao seu redor. 
Essa mudança empreendida pelo sujeito é feita consciente de seu potencial ou 
inconscientemente levado pelas forças da sociedade.  

Para Dirce Koga Território é o:  

“[...] chão do exercício da cidadania, pois cidadania significa vida 
ativa no território, onde se concretizam as relações sociais, as relações 
de vizinhança e solidariedade, as relações de poder” (KOGA, 2011: p. 
33). 

Vida ativa no território remete, portanto a participação no processo de sua construção, 
influenciando nas decisões a serem tomadas tendo como norte a busca de cidadania 
plena.  

O território, sendo uma construção a partir do espaço vivido e tendo por base as relações 
entre homens e mulheres e destes com o espaço e com as instituições por eles 
estabelecidas, contem em si, relações de poder, pois são movidas por interesses sejam 
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eles escusos ou explícitos. Uma relação que estabelece o papel que o território tem de 
definir o campo de poder entre si, Estado e o mercado. 

O problema relacional é levantado por Raffestin, pois para este o poder não pode ser 
conquistado, nem pode ser contido, mas somente exercido: 

“É um processo de troca ou de comunicação quando, na relação que se 
estabelece, os dois pólos fazem face um ao outro ou se confrontam. As 
forças de que dispõem em dois parceiros (caso mais simples) criam 
um campo: a campo do poder” (RAFFESTIN, 1993: p.53). 

Ao falar em campo de poder este autor quer deixar clara a impossibilidade de situá-lo 
em um ponto e defini-lo completamente, mas destaca a importância de se aproximar de 
tal para extrairmos as tendências de sua movimentação, o que nos parece um problema 
muito mais probabilístico do que absoluto. A seguir veremos a relação que há entre 
poder e a organização sócio-política no território.  

 

3.1.  Poder e poder 

A abordagem do poder a partir do território nos serve para definir o conteúdo das 
relações estabelecidas dentro e fora deste e para compreendermos e ajudarmos a 
compreender quem está inserido dentro deste sobre algo que lhe é desacreditado todos 
os dias por uma ideologia dominante. Que é a capacidade de mudança de sua própria 
realidade, ou seja, seu poder para transformação do território vivido. A respeito disto 
Koga, citando Marilena Chaui, discorre sobre a “cultura da não violência” como 
ferramenta para impedir o questionamento do que é explicitamente violento, mas 
sutilmente encoberto como natural, por exemplo, a violência da ineficiência da saúde 
gerada pelo não-investimento por parte do Estado e que relega a população a exclusão e 
muitas vezes à morte. 

Esse mascaramento do potencial de uma comunidade em seu território deve-se ao que 
Raffestin revela da compreensão do significado de poder. Para ele, devido a vinculação 
que se faz do Poder ao Estado, este com letra maiúscula, gera-se um encerramento do 
seu significado em um aparelho de controle, coercitivo que delimita um território, e que 
por isso, primeiro recai no esvaziamento do poder enquanto campo  das relações dos 
interesses em jogo na sociedade que definem o seu próprio desenvolvimento  e segundo 
o afastamento do que se vincule a essa concepção. Portanto é funcional a classe 
dominante, pois a ausência dessa clareza é logo avidamente substituída por uma 
ideologia que dá todos os créditos ao Estado como neutro, mediador entre sociedade e 
mercado. Suas propostas, portanto são sempre tidas como eivadas de boas intenções, 
acima dos interesses das classes em questão e que por isso quem tem condições de ter as 
melhores soluções para os problemas cotidianos. Quando na verdade tem por trás de si 
um aparato organizacional de classe, que se valem dessa posição para garantir seus 
interesses que na maioria das vezes não tem nada ver com garantia de direitos sociais.  
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A sociedade quando se distancia dessa perspectiva de luta pelo poder, deixa nas mãos 
desses grupos o destino de suas vidas, o que em termos práticos significa caçar sua 
cidadania e seus direitos à serviços públicos de qualidade. 

Para além do Poder existe um poder, com letra minúscula, que permeia a maioria das 
relações que estabelecemos sendo intrínseco a cada uma delas 

“O poder, nome comum, se esconde atrás do Poder, nome 
Próprio. Esconde-se tanto melhor quanto maior for a sua 
presença em todos os lugares. Presente em cada relação, na 
curva de cada ação: insidioso, ele se aproveita de todas as 
fissuras sociais para infiltrar-se até o coração do homem.” 
(RAFFESTIN, 1993: p.52) 

É a relação potencialmente rica de possibilidade por ter em seu campo uma 
multidimensionalidade de forças presentes desde uma simples relação bilateral até uma 
complexa disputa que influencia um espaço. No entanto, pela conotação pejorativa que 
detém é travestido de muitas outras denominações, algumas vezes sem o saber, que o 
colocam aparentemente em segundo plano, sem, no entanto, esvaziar seu conteúdo.  

Entre território e poder há uma relação muito estreita, pois no território acontece uma 
relação intensa das pessoas com o espaço, transformando-o em território vivido, e destas 
com o Estado e suas instituições. Portanto, contribui para o despertar dessa consciência 
na população que é fundamental no que tange a conquista da cidadania da qual se refere 
Dirce Koga. As populações de um território contêm um poder subestimado, por si 
própria, capaz de operar transformações bruscas se esse for o caso, mas que precisa ser 
estimulado e direcionado corretamente. 

  
4. Fins políticos e controle da sociedade  

 

Como já identificado anteriormente o território é cercado de dimensões simbólicas, 
ocupado e vivido por uma dada população; mas precisamos tornar claro que a 
delimitação deste lugar se faz muito importante. Tem-se, portanto, como referencia a 
Constituição Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), nesta o processo de descentralização 
é fundamental para o bom desenvolvimento da União, uma descentralização vertical, ou 
seja, União, estados e municípios; o que não significa ser uma democracia de uns que 
planejam e outros que executam, como e diz Bordenave (1994: 34) quando se refere a 
democracia participativa: 

 “a democracia participativa promove a subida da população a 
níveis cada vez mais elevados de participação decisória, 
acabando com a divisão de funções entre os que planejam e 
decidem lá em cima e os que executam e sofrem as 
consequências das decisões cá embaixo”. 
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Mencionamos a democracia participativa, pois apesar de o Brasil ter uma democracia 
representativa, onde a população elege seus representantes, a CF/88 estabelece 
mecanismos legais para se ter uma atuação baseados nos princípios da participação. 
Ainda para Bordenave, esta significa “fazer parte”, “tomar parte” e “ter parte” ativa das 
ações, o que nos leva também ao conceito de empoderamento dos sujeitos, ou seja, fazer 
parte da constituição da sua história. 

Mediante isso temos que é no território do município onde se encontra a maior 
possibilidade de gerenciamento das políticas públicas para o melhor desenvolvimento 
da sociedade, o que tange ao conceito de território usado, já que ele remete a totalidade 
das relações que se constroem o território, ou seja, quando se percebe o município como 
ator principal nas ações de desenvolvimento da população pode-se apreender com mais 
clareza as necessidades da mesma.  

É como Rodrigues (2009: 176) vem afirmar, está no município o território onde mais 
facilmente esse novo modelo de gestão participativa pode acontecer: “[...] as novas 
propostas de participação e gestão pública acabam por se diluir na esfera governamental 
mais próxima da população que é justamente a municipal.” Logo é no território do 
município que se tem a maior possibilidade de partilha do poder e, como já 
mencionado, onde se podem atingir melhor as necessidades da população.  

Antes de prosseguir é necessário primeiro entender o que vem a ser descentralização 
para não ser confundida com desconcentração; ambos entendidos aqui através de 
Jovchelovitch (1998: 39), a descentralização “envolve precipuamente uma questão de 
redistribuição de poder, de deslocamento de centros decisórios”. Quanto maior a 
delegação de decisões maior será o grau de descentralização, delegações que devem ser 
feitas cautelosamente. A descentralização ou delegação de poder decisório é retratada 
aqui pela chamada descentralização vertical. No entanto a descentralização estudada 
aqui vai além dos termos burocráticos, ela é trabalhada em conjunto com a participação 
da sociedade civil, no qual esta está junto com o Estado fazendo parte da tomada de 
decisões e na execução das mesmas, muito mais que isso, desloca “o poder do Estado 
para a sociedade” introduzindo no processo a participação da população que por sua vez 
insere o controle social. Já o processo de desconcentração é firmado apenas, por uma 
distribuição “físico-territorial”. 

A partir dessa reflexão podemos entender como o “bom governo” se desenvolve, 
processo chamado por Tânia Fischer (2002) e outros autores de governança. Categoria 
esta que vem atrelada a uma rede de conceitos como “participação, parceria, 
aprendizagem coletiva, regulação”, ou seja, o “bom governo” implica que todos os 
sujeitos envolvidos no processo sejam “co-responsáveis e donos das decisões tomadas”, 
valoriza também parcerias horizontais intra e interorganizacionais e é um processo 
baseado na descentralização e participação para tomada de decisões. 

Neste sentido, Planejamento Estratégico é de fundamental importância para que essa 
nova forma de governar possa ser praticada e possa resultar em um desenvolvimento do 
território, com a cidadania efetivada de acordo com a CF/88, chamada de Constituição 
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Cidadã, por ser um instrumento legal onde as principais bases são justamente essas, 
cidadania, igualdade, liberdade, participação e descentralização. Porém, salva as críticas 
dos autores deste artigo, que vêem nesta “Constituição Cidadã” direitos delegados a 
uma minoria que exclui grande parte da sociedade, seriam este então, não cidadãos?, ou 
serão meros expectadores de sua história? 

Para entendermos o que é Planejamento Estratégico, primeiro precisamos entender o 
planejamento na perspectiva lógico-racional, que segundo Baptista (2003), supõe uma 
ação continuada, ou seja, é um sistema cíclico de um conjunto dinâmico de situações, 
que são: Reflexão (conhecimento/estudo de causas), Decisão (escolhas de alternativas), 
Ação (foco central do planejamento, efetivação) e Retomada de Reflexão (análise dos 
resultados), apesar de ser um ciclo não quer dizer que é algo positivista, que deve correr 
neste sentido, pois pode haver entraves que façam se ter necessidade de mudar o 
percurso. Ocorre a partir de aproximações e não necessariamente de uma forma lógica, 
isso vai depender de como se trabalha. 

Há um planejamento natural e constante na vida de todos os seres humanos, mesmo sem 
nos dar conta, como esta asseverado em Baptista (2003), “A dimensão de racionalidade 
do planejamento está fincada em uma logicidade que norteia naturalmente as ações das 
pessoas, levando-as a planejar, mesmo sem se aperceberem de que o estão fazendo”.  

O planejamento é um processo político, pois “A dimensão política do planejamento 
decorre do fato de que ele é um processo contínuo de tomada de decisões, inscritas nas 
relações de poder, o que caracteriza ou envolve uma função política”. Por esse motivo 
que o planejamento tem uma função política, mesmo que esta esteja de maneira oculta, 
portanto, necessita-se de uma leitura da realidade, apreensão/apropriação das condições 
objetivas e subjetivas dos sujeitos envolvidos, é necessário também que “sejam aliados 
à apreensão das condições objetivas o conhecimento e a captura das condições 
subjetivas do ambiente em que ela ocorre [...]”. (BAPTISTA, 2003: 17).  

Mediante o exposto, entendemos a categoria planejamento e sua função como: 

“[...] a função essencial do planejamento [...], é aumentar a 
capacidade e melhorar a qualidade do processo de adoção de 
decisões, oferecendo dados básicos da situação e necessidades, 
elementos de juízo para apreciar as situações e dados para 
aferição das tendências e projeções futuras”. (BAPTISTA, 2003: 
19). 

“O planejamento se realiza a partir de um processo de aproximações, que tem como 
centro de interesse a situação delimitada como objeto de intervenção. [...], o seu 
conteúdo específico irá depender da estrutura e das circunstâncias particulares de cada 
situação”. (BAPTISTA, 2003: 27). “O planejamento é o principal componente da 
capacidade de governo” (MATUS, 1996: 52). 
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É necessário distinguirmos os dois tipos de planejamento: o tradicional e o estratégico, 
este último foco desta análise para uma nova forma de governar para o melhor 
desenvolvimento do território de maneira que a população faça parte do processo de 
gestão.  

O primeiro é o planejamento tradicional ou normativo caracterizado por “uma realidade 
amputada, pobre, ajustada aos conceitos limitados da teoria que acaba, por 
conseqüência, afastada da realidade” (MATUS, 1996: 7). Neste tipo de planejamento, 
segundo os estudos de Matus (1996), os técnicos que trabalham com este tipo de 
planejamento não conseguem perceber a dialética da realidade, “não tem meios para 
contradizer a realidade”. 

Finalmente chegamos ao Planejamento Estratégico Situacional (PES), que para Carlos 
Matus (1996: 5), “[...] não é um método de planejamento, mas um método de governo. 
[...]. Trata-se de teorias e métodos a serviço de um líder inteligente, insatisfeito com os 
resultados até hoje apresentados pelo regime democrático”. É uma forma de governar 
com poder compartilhado (Estado e Sociedade Civil), bem como, uma descentralização 
do poder decisório, o Balanço de Gestão Política; pressupõem também um Balanço 
Macroeconômico, no qual há um registro dos benefícios e custo do governo; e ainda um 
Balanço de Intercâmbio de Problemas Específicos, os resultados positivos e negativos 
em relação a situação anterior. Balanços esse que devem ser analisados a partir de duas 
condições, já apontadas desde Max Weber, a eficácia formal ou técnica (enfrentar os 
problemas advindos dos balanços) e a eficácia material ou política (considerar o poder 
político como um recurso escasso). 

O planejamento “é um processo de racionalidade, ou seja, um processo inteligente, por 
meio do qual exercemos uma ação [...] para a construção de outra nova acoplando em si 
as dimensão técnicas e políticas”. (FRITSCH, 1996: 129). A mudança só ira ocorrer se 
houver vontade política individual e coletiva das pessoas. 

 

5. Por quem e para quem são pensadas as políticas territoriais? 

Localizada próximo ao centro da cidade situada no bairro do Telégrafo, entre a Baia do 
Guajará e a Avenida Pedro Álvares Cabral, a Vila da Barca configurou até então em um 
espaço de ocupação, cuja maioria das casas eram palafitas sem saneamento básico. 

Enquanto resultado da ineficiência de políticas publicas para absorção da população que 
se instalou em Belém e pelo processo de embelezamento da cidade, a Vila da Barca 
surge como área ocupação, de maneira a resolver o problema de habitação da população 
de baixo poder aquisitivo, que não conseguiu ter acesso à cidade. 

As famílias enfrentam nessas áreas problemas de abastecimento de água, falta de esgoto 
sanitário, contaminação do rio pelo lixo e dejetos, proliferação de doenças, alto índice 
de violência, que são prejudiciais a reprodução de vida social desta comunidade e além 
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de oferecer riscos a vida humana também afetam a natureza, pois tais ocupação 
ocasionam a obstrução do escoamento das águas pluviais, prejudicando o relevo e com 
isso gerando péssima qualidade de vida e grandes problemas sociais. 

O Projeto de Habitação e Urbanização da Vila da Barca foi elaborado a partir da 
parceria do governo municipal de Belém, do então prefeito Edmilson Rodrigues – 
durante o segundo mandato de 2000 á 2004 - com o Governo Federal através do 
Programa de Erradicação de Palafitas do Ministério das Cidades em 2003, que 
beneficiaria cerca de 700 famílias. O objetivo do projeto foi à recuperação da área 
denominada Vila da Barca com intervenções física de habitação, de urbanização e infra-
estrutura, para assim dar condições dignas aos moradores.   

O projeto das intervenções urbanísticas foi dividido em três etapas a serem executadas 
pela Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB. A primeira com 136, a segunda com 
92 e a terceira com 406 unidades habitacionais. 

Em 2003 ocorreu o primeiro cadastramento - o levantamento sócio-econômico - das 
famílias que seriam “beneficiadas” pelo Projeto e foram identificadas 590 famílias 
residentes nas 492 casas cadastradas, tais dados demonstram a co-habitação, ou seja, 
várias famílias morando na mesma residência, resultando em uma população de 2.273 
pessoas. No entanto o Projeto só foi iniciado em 2006, quando foi realizado outro 
cadastro para verificar a situação dos moradores, sem que este modificasse o primeiro. 
Tais cadastros tiveram por objetivo subsidiar na elaboração do plano de reassentamento, 
no estabelecimento de contatos com a comunidade, e na criação de mecanismos que 
efetivassem o controle social. 

Para efetivação do projeto foi estabelecido o Plano de Reassentamento que deveria 
descrever os procedimentos que as famílias e o poder público deveriam executar. Que 
seguem: 

1. No pré-reassentamento seriam atualizados dados sócio econômicos das famílias e da 
área de cadastro aplicados pela SEHAB, e serão estabelecidos os mecanismos de 
participação e Controle Social no projeto em questão, sendo prestados esclarecimentos e 
orientações as famílias atingidas pelo projeto. É importante destacar a formação dos 
Conselhos dos Moradores da Vila da Barca como forma de avaliação e fiscalização das 
ações aplicadas em relação aos apartamentos pertencentes a cada família. 

2. No reassentamento as antigas habitações dos moradores são demolidas para a 
liberação do terreno e a construção de novas unidades habitacionais, com melhor infra-
estrutura. 

3. No pós-reassentamento, quando as famílias já estão em suas unidades habitacionais é 
feito um acompanhamento para averiguar de que maneira está sendo a adaptação destas 
em relação as novas casas. 
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Em contrapartidas as intervenções urbanísticas também era proposto um Projeto Social 
elaborado pela SEHAB, para “contribuir no processo de construção da cidadania da 
população atendida direta e indiretamente, [...] que possibilite o acesso aos mecanismos 
de participação e controle social [...]” (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, 
2004: 22), com a atendimento as famílias, organização a mobilização e comunitária 
entre outros. 

Em 21 de dezembro de 2007 foram entregues 136 unidades habitacionais referentes à 
primeira etapa do Conjunto Habitacional Vila da Barca, divididas em 25 edifícios. A 
verba para a realização dessa etapa foi de R$ 10,6 milhões, sendo R$ 8,5 milhões do 
Governo Federal, mais contrapartida da Prefeitura de Belém.  

Na segunda etapa estava prevista a construção de 92 unidades habitacionais e mais de 
406 da terceira etapa. Segundo o Ministério das Cidades, o Projeto foi incluído no 
programa “Palafita Zero” do Governo Federal com recursos no valor de R$36 milhões 
de reais repassados pelo Ministério das Cidades através do antigo Programa Morar 
Melhor e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), a terceira etapa 
do Projeto receberá recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. A 
contrapartida da Prefeitura é de dez por cento, o agente repassador da verba é a Caixa 
Econômica Federal e é coordenado pela SEHAB. 

 Os apartamentos possuem dois quartos, banheiro, cozinha, sala e área de serviço, 
distribuídos em 58m², e estes estão distribuídos em blocos de dois ou três andares com 
quatro a seis apartamentos. A prioridade dos apartamentos domiciliares localizadas no 
térreo é das pessoas idosas e dos portadores de necessidades especiais. Cada família tem 
direito a uma unidade habitacional, o que não considera a co-habitação e nem o 
agregamento familiar, entendido por várias pessoas com vínculos parentais (tios, 
cunhado, avós, sobrinhos, etc.) que moram na mesma residência, muito comum nessas 
nas famílias pertencentes a essas áreas de ocupação. 

 

5.1. O que significou a Vila da Barca para os moradores? 

Com a precarização do trabalho, a pouca oferta de emprego, o baixo nível de renda da 
maioria da população que migram do meio rural em busca da melhoria da vida e de 
trabalho no meio urbano, há o agravamento do processo de periferização e favelização 
das cidades. 

A área da Vila da Barca é uma área peculiar, pois nela encontram-se as mais variadas 
expressões de questão social e observa-se a luta dos moradores para garantir sua 
habitação no espaço urbano da cidade de Belém, em uma área que é uma das principais 
vias de acesso ao centro da cidade, bem como manter hábitos e costumes que nos 
apartamentos não tem como ser mantidos.  
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Traços da cultura ribeirinha, a relação dos moradores com rio são laços muito fortes 
comprovados nos diversão das crianças ao se banharem, na contribuição da renda 
familiar como na alimentação (camarão, peixe e o açaí que chegam das ilhas), e das 
relações de vizinhança caracterizando uma grande família. 

A mudança de residência afeta a vida das pessoas; os laços de vizinhança são desfeitos, 
serviços de água, energia, IPTU, que antes não eram pagos por aquela população 
passam a ser cobrados e não correspondem à condição financeira dessas famílias, pois 
tais são de baixo poder aquisitivo e mais algumas atividades irregulares que ajudavam 
ou formavam o orçamento familiar não encontram espaços a serem desenvolvidos, pois 
muitos moradores vendiam nas suas casas açaí, peixe, farinha, carvão, etc., e o projeto 
habitacional, não observou essas particularidades e muitos moradores para não perder 
sua fonte e renda, transformam um cômodo da casa em área comercial, ou constroem 
tabuleiros entre os apartamentos. 

No caso dessa área, outra prática comum observada mediante a leitura dos estudos feitos 
é que alguns moradores criavam animais (como porcos, galinhas) antes do 
reassentamento, hábito típico da cultura ribeirinha e que não também não foi 
considerado no projeto urbanístico, ocasionando uma série de conflitos, como 
consequência há a maior dificuldade de adaptação dos moradores a essa nova realidade. 

No entanto, os moradores saem de uma realidade de palafitas, enchentes da maré, 
ausência de banheiros e áreas de lazer e passam a morar em uma área urbanizada, porém 
imposta, com condições melhores de vida e com papel simbólico que esses espaços 
passam a transmitir na sociedade, com a mercantilização do espaço. Por outro lado, 
laços financeiros e simbólicos são desfeitos, muitas famílias perderam sua renda através 
de mercado informal e das relações que tinham com o rio, a cultura ribeirinha tenta se 
enquadra em apartamentos que não representam as particularidade e aspectos subjetivos 
das famílias. 

As mudanças ocorridas com a execução do Projeto de Habitação da Vila da Barca 
demonstram a generalidade das políticas habitacionais brasileiras, pois não consideram 
as particularidades e subjetividade da população que será beneficiada com as unidades 
habitacionais, reforçando as contradições intrínsecas da produção habitacional para as 
frações de classe trabalhadora. 

 

6. Serviço social e planejamento territorial: implicações na qualidade de vida 

A questão territorial perpassa pela dimensão física e subjetiva, onde os sujeitos 
apresentam um sentimento de pertencimento ao local habitado, as relações inerentes, 
vizinhança e com o meio, denotam fatores socioeconômicos e culturais. Desta forma, 
para que ocorra um planejamento qualitativo, considerando as particularidades locais e 
populacionais, é necessário que o profissional de Serviço Social, interrelacionado às 
outras áreas envolvidas no processo, informe e se preciso eduque os atores atingidos 
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para que possam despertar o interesse pela melhoria na qualidade de sua vida e dos 
outros, visando o bem-estar.  

Partindo das transformações sócio-culturais ocorridas na vida da população que 
vivenciaram o Projeto de Habitação e Urbanização da Vila da Barca, podemos inferir 
que território, por ser um espaço vivido, requer planejamento estratégico e participação; 
além de políticas publicas descentralizadas, visando a melhoria na qualidade de vida dos 
atores sociais envolvidos no processo, que estabelecem relações com o meio e com o 
outro. 

A questão territorial perpassa pela dimensão física e subjetiva, onde se desenvolvem as 
relações pessoais e sociais, além do exercício de cidadania, denotando-se fatores 
socioeconômicos, políticos e culturais. É no território que as desigualdades sociais se 
tornam evidentes, pois é o palco em que se articulam a condição de vida dos moradores 
e demonstra-se a forma como essas condições podem ser diferenciadas, a 
presença/ausência dos serviços públicos se faz sentir e a qualidade dos mesmos 
apresentam-se desiguais. 

O território necessitar ser pensado e planejado enquanto meio de desenvolvimentos das 
relações sociais e da construção das condições socioeconômica e cultural de sua 
população. 

 Desta forma podemos asseverar o debate de planejamento estratégico, que segundo 
Fritsch (1996), deve ser um instrumento do Serviço Social, pois este pressupõe 
organicidade e a concretude, estas imergidas das categorias Poder e Serviço Social que 
por sua vez esta intrínseco a categoria Participação, nos fazendo refletir sobre a 
combinação Poder + Participação da população, proporcionando assim, um melhor 
processo de mudança, uma sociedade mais cidadã. Porém esta combinação pode gerar 
dois resultados, o da emancipação dos sujeitos ou a reafirmação da máquina burocrática 
do Estado, com repressão dos homens, dependendo assim da forma como este 
instrumento vai ser utilizado e com que reais intenções serão aplicados. Esta 
participação pode ser praticada como um mecanismo para que a população apenas se 
sinta parte do processo, ou de forma mais adequada, esta sendo parte do processo do seu 
inicio (planejamento) a seu fim (avaliação).  

Portanto para Fritsch (1996: 135), “a participação somente se concretiza e se consolida 
por intermédio do poder”. À medida que o poder esta inerente a todas as relações é 
através da participação da população na esfera do Estado (no planejamento, na execução 
e na fiscalização) que se pode alcançar a efetividade da cidadania, entendo esta última 
como “apropriação das pessoas dos seus direitos e deveres”, aproximando desta maneira 
mais real das necessidades da população, constituindo a autogestão da mesma. 

Desta forma, para que ocorra um planejamento qualitativo, considerando as 
particularidades locais e populacionais, é necessário que o profissional de serviço social, 
interrelacionado às outras áreas envolvidas no processo, informe e se preciso eduque os 
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atores atingidos para que possam despertar o interesse pela melhoria na qualidade de 
sua vida e dos outros, visando seu bem-estar. 

 
6.1. A educação como meio de intervenção na contextualização territorial 
 

O território, enquanto espaço de conhecimento e poder, pressupõe a utilização do 
conhecimento como meio de desalienação das imposições governamentistas, tendo em 
vista que o sujeito da ação, ou melhor, da recepção dos resultados, de acordo com as 
prioridades estatais podem, ou não, vivenciar o aumento das expressões da questão 
social embutidas nas conseqüências destas políticas. 
A importância da educação não se dá somente no âmbito escolar, mas na comunidade 
adjacente, pois a relação homem e meio, homem e homem ultrapassa os muros da 
escola, sendo assim, promover o processo ensino-aprendizagem em espaços não-
escolares, visando a ampliação do conhecimento cientifico e a dinâmica da participação 
da sociedade em torno da organização de melhorias na qualidade de vida fazendo com 
que o sujeito se reconheça enquanto detentor de direitos e fiscalize a formulação e 
execução das políticas públicas, se torna imprescindível. 

O assistente social em seu fazer profissional utiliza instrumentos que facilitam a 
mediação, mediante a realidade social apresentada, daí a importância de trabalhar a 
educação na valorização do usuário na transformação social, pois, o homem deve ser 
tratado como sujeito de sua história, enfatizando seu potencial de criticidade. O hábito 
de aprendizagem acontece perante o envolvimento na troca de idéias e experiências, e 
sendo um processo permanente requer uma prática que reconheça os atores sociais 
envolvidos, o conhecimento inato e suas expectativas de vida. 

A aventura do conhecimento demanda predisposição para aprendizagem e sendo o 
assistente social (o educador) também receptor de informações que por meio do diálogo 
e da escuta, apreende a situação apresentada pelo usuário. Os recursos didáticos 
(instrumentais) devem ser trabalhados de acordo com o público alvo, de maneira a 
aguçar a vontade de aprender, estimulando o sentimento de pertencimento ao local dos 
protagonistas da história, conforme Paulo Freire: 

“Todo planejamento educacional, para qualquer sociedade, tem 
de responder as marcas e aos valores dessa sociedade. Só assim 
é que pode funcionar o processo educativo, ora como força 
estabilizadora, ora como força de mudança. Às vezes, 
preservando determinadas formas de cultura. Outras, 
interferindo no processo histórico, instrumentalmente. De 
qualquer modo, para ser autentico, é necessário ao processo 
educativo que se ponha em relação de organicidade com a 
contextura da sociedade a que se aplica”. (FREIRE apud 
SOUZA, 2001: p. 33). 
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Empregando a criatividade, o assistente social proporciona uma melhor compreensão 
acerca do papel do usuário perante sua melhoria, bem como, dos direitos sociais deste 
através de programas e projetos de infra-estrutura que objetivem, de fato, condições 
dignas de vida, de sobrevivência. O fio condutor para a inserção do individuo na 
participação ativa nas políticas públicas é o entendimento de sua condição de cidadão, 
tendo em vista a propagação do conhecimento técnico e cientifico aos sujeitos e não o 
aprisionamento nas mãos de uma minoria. 

Sendo o território um constructo social, paradigmático, abrangendo valores sociais, 
culturais e econômicos, onde ocorrem diversas interações sociais – a relação entre ele e 
os indivíduos que dele se utilizam, perpassa pelas ciências na medida em que exige 
outros conhecimentos para sua formação e manutenção, a exemplo do fator meio 
ambiente que está atrelado à área biológica e às ciências humanas. Nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCN’s a territorialidade está interelacionada à ciência 
geográfica – expressa no tópico “Territorialidade e extensão” -, bem como, na relação 
desta com os temas transversais (a exemplo de geografia e meio ambiente). Desta 
forma, denotam-se as multifacetas que abarcam o território, que representa além de um 
espaço físico, um espaço de interação, daí está na dinâmica entre sociedade e natureza, 
conforme ressalta o PCN de geografia voltado para séries iniciais: 

[...], o tema Sociedade e Meio Ambiente é o que sugere maior 
aproximação, pois, ao tratar da formação socioespacial, das 
novas territorialidades e temporalidades do mundo, aborda-se de 
forma ampla os processos que geram uma determinada 
ocupação do solo, as demandas por recursos naturais, o 
crescimento populacional e a urbanização, entre outros. [...] 
(BRASIL, 1998: p. 46) 

Para o planejamento das políticas de reforma urbana acerca do território são levados em 
consideração fatores geográficos, políticos, econômicos e sociais, que em sua 
conjuntura abarcam conhecimentos teóricos para embasar sua legitimidade, criação e 
execução da importância daquela investidura na vida dos atores envolvidos. O Serviço 
Social em conjunto com os outros campos do conhecimento fortaleceria sua intervenção 
mediante a questão territorial, considerando as singularidades da população atingida 
pelas obras, primando pela qualidade no atendimento. O profissional de Serviço Social 
através de sua organização e trabalho com redes pode viabilizar o encaminhamento de 
usuários que necessitem de formação profissional e entendimento de novos hábitos a 
serem desenvolvidos pelos mesmos, juntamente com profissionais da área de saúde e 
outros.   

 

7. Considerações finais 

Há vários sentidos figurados para a palavra território, mas todos (que estão apresentados 
aqui) compartilham da idéia de apropriação de uma parcela geográfica por um individuo 
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ou uma coletividade e etc. Tal idéia está implícita na forma como vem sendo 
coordenada as políticas públicas, de maneira concentrada e enquanto mecanismo de 
controle da sociedade. 

Até o século XIX o conhecimento geográfico trabalhado nos ambientes educacionais 
era secundário, pois se tratava de um instrumento do Estado para estudos acerca do 
território dominado pela coroa portuguesa, sendo os jesuítas responsáveis pela 
elaboração de tal conhecimento. O território para a geografia abarca sua dimensão 
demográfica e histórica, levando em consideração a relação homem e meio ambiente. 

Assim, com o processo de urbanização das cidades o território torna-se o espaço de 
poder e reprodução ampliada das classes sociais, passando a ser atrativas por oferecer 
serviços (hospitais, escolas, etc.) e postos de trabalho que aumentam o fluxo de 
migrantes, vindos principalmente da zona rural, que ao chegar na zona urbana, devido 
ao caráter do uso do solo na cidade capitalista para favorecer a dinâmica deste modelo 
econômico, não são absorvidos e passam a ocupar áreas alagáveis ou alagadas da cidade 
que não oferece as mínimas condições de sobrevivência 

O Projeto de Urbanização da Vila da Barca é proposto enquanto resposta do Estado às 
reivindicações de classe subalterna com o objetivo de erradicar palafitas e garantir 
moradias adequadas. 

Todavia, apesar dos benefícios de infra-estrutura que o projeto apresentou, as 
particularidades ribeirinhas foram deixadas de lado, o que comprova que política 
habitacional brasileira embora avance em relação ao controle social, ainda que 
minimamente, através das associações de moradores fica evidenciado que o 
planejamento estatal mais uma vez prioriza o modelo e o padrão de habitação 
dominante (modelos desenvolvidos no sul e sudeste do país) sem priorizar que o homem 
amazônico cria animais (pato, galinha, porcos, entre outros), tem relação com o rio – 
que ainda é um dos meios mais utilizados pelo caboclo, no que diz respeito a sua 
atividade econômica e mobilidade - também dorme em redes e tem laços subjetivos de 
vizinhança e agregamento familiar. 

Tais proposições nos levam a identificar o território enquanto espaço vivido e 
construído, onde se constitui locais de discussões, participação, intervenção e 
planejamento, ao considerar que as áreas de moradia se revelam como contradições do 
direito à cidade.  

No que diz respeito à intervenção do assistente social, no âmbito territorial, julga-se 
necessário enfatizar a importância da informação atrelada com a subjetividade do 
usuário envolvido no contexto, uma vez que, as implicações do reassentamento terão 
consequências diretas em sua vida. Seus velhos hábitos podem permanecer desde que 
não ultrapasse o espaço do outro, respeitando a relação de vizinhança intrínseca ao 
ambiente em que se vive – considerando o homem enquanto ser social.  
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A informação acerca das transformações que ocorreram na vida de pessoas reassentadas 
e as mudanças de hábitos em virtude do novo, enfatizando o fator cultural e 
socioeconômico, conjuntamente com o planejamento estratégico são elementos 
essenciais para a eficácia e eficiência no agir do assistente social, pois o usuário nem 
sempre busca somente intervenção material, mas, a compreensão sobre sua limitação 
diante das transformações ocorridas em sua vivência, o que requer atentarmos para as 
entrelinhas do processo que o mesmo está inserido.  

O Serviço Social tem que valorizar seu teor teórico e metodológico mediante a 
territorialidade, desprendendo-se do conservadorismo que ainda está presente na 
profissão – em certas práticas costuma-se aliar assistência à caridade ou filantropia. 
Deste modo, torna-se primordial o reconhecimento da práxis do Serviço Social, que é 
um campo do conhecimento muito rico (desde seus fundamentos até os instrumentais 
que propiciam a mediação), tendo em vista a realidade social e suas relações complexas, 
porém, sem ultrapassar sua ética profissional.  
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