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A intersetorialidade das políticas sociais na urbanização de favelas: uma 
possibilidade para a concretização do direito à cidade?1  

Oliveira, Priscila Beralda Moreira de2  

 

Diversas e contínuas são as indagações que surgem na operacionalização das políticas 
sociais, que apesar de seus avanços, ainda atendem essencialmente a parcela da 
população que vive mais intensamente as expressões da “questão social”, aqui entendida 
como “o conjunto das expressões da desigualdade da sociedade capitalista moderna” 
(Iamamoto, 2005:27).  

São expressões que colocam a classe trabalhadora em situações desumanas e dela 
subtraem a possibilidade de decidir pelo que desejam fazer de sua própria vida, 
obrigando-a a dedicar parte de seu tempo à busca de alternativas para resistir às 
expressões da pobreza3 e a privações.  

Wanderley (2007) nos apresenta que as análises realizadas tanto pelas organizações 
internacionais quanto pela mídia mundial apontam que as mudanças ocorridas no 
mundo do trabalho, sendo resultado da precarização e subalternização do trabalho à 
ordem do mercado em que se esvaziam os direitos sociais e trabalhistas conquistados 
historicamente, apresentam para a questão social “novas configurações” das quais 
podemos enfatizar a insegurança e vulnerabilidade do trabalho e a penalização dos 
trabalhadores; a força do capitalismo financeiro internacional, a crise dos chamados 
Estado de Bem Estar Social estabelecido pelo ideário neoliberal e a desestabilização e 
insegurança. São estas, as principais manifestações da questão social no capitalismo 
globalizado e acabaram por aumentar no mundo do trabalho a pobreza, a exclusão e as 
desigualdades sociais.  

Segundo Martins (2002) o trabalhador é cada vez mais “um trabalhador em busca de 
trabalho” exposto a precarização e saídas e entradas “cíclicas” no mercado. “O novo 
perfil da classe trabalhadora é o de exclusões cíclicas cada vez mais demoradas, mais 
espaçadas, do mercado de trabalho” (Martins, 2002:29).  

Diante desse contexto, o Estado mostra-se cada vez menos eficaz, de acordo com 
Raichelis (2007), seu retraimento em relação aos gastos sociais vem possibilitando a sua 

                                                
1 O presente artigo é produto da pesquisa “A intersetorialidade das políticas sociais na urbanização de 
favelas: uma possibilidade para a concretização do direito à cidade?” dissertação defendida em 13 de 
julho de 2011 no Programa de pós Graduados em Serviço Social da PUC-SP. 
2 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E-mail: priscila_beralda@yahoo.com.br  
3 Partimos da concepção de que a pobreza é multidimensional não se restringindo a ausência de renda: “A 
pobreza produzida e reproduzida no seio das relações sociais, depende não apenas da renda, mas também 
do acesso ou a falta de acesso aos serviços sociais, a espaços de participação, ao poder e à possibilidade 
de usufruir da riqueza material e imaterial socialmente construida. A mensuração da pobreza, em termos 
de renda, é elemento indispensável para a elaboração de diagnósticos, mas está longe de esgotar a análise 
dos fenômenos nela constituídos[...]” (IEE, 2003,p.78)  
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desresponsabilização em relação às políticas sociais universais e o procedente retrocesso 
na consolidação e expansão dos direitos sociais.  

Apesar disso, é preciso reconhecer que as políticas sociais têm apresentado avanços, que 
precisam ser considerados, dado que são de extrema importância para a classe 
trabalhadora na sociedade capitalista e suas perversas relações.  

No entanto, muitos são os desafios para que supere o âmbito tradicional de se conceber 
e atuar políticas sociais fragmentadas e focalizadas, já que “em seu desenvolvimento 
histórico, as políticas sociais públicas apresentam-se setorizadas e desarticuladas, 
respondendo a uma forma de gestão com características centralizadoras” (Yazbeck, 
2008: 4).  

Nessa perspectiva enfatiza-se a necessidade de se pensar política sociais mais 
abrangentes, pauta-se então, a intersetorialidade das políticas sociais, que segundo 
Junqueira (2004), surge como uma nova possibilidade para enfrentar essas expressões 
que afetam uma população que ocupa dado território.  

Junqueira (2004) defende a intersetorialidade como uma perspectiva importante, dado 
que congrega a ideia de integração, de território, de equidade e de direitos sociais, sendo 
uma nova possibilidade para se superar a atuação tradicionalmente fragmentada das 
políticas sociais que se ocupa de uma parte da realidade, sem considerar o cidadão na 
sua totalidade e tampouco as ações das outras políticas sociais, que também estão 
buscando a melhoria da qualidade de vida.  

A intersetorialidade é um conceito que combina com territorialidade, já que, segundo 
Sposati (2006) obriga que um modelo de gestão realize um mergulho no real, não 
partindo de um conceito teórico sobre dada realidade, mas sim partindo de análise de 
demandas e necessidades construídas no real, num tempo e espaço determinados.  

O que nos remete a compreender o processo de urbanização de favelas como momento 
privilegiado para gestão intersetorial, pois possibilita ao poder público um olhar 
concreto para a população que ocupa determinada área. Articular os programas das 
diferentes políticas sociais, durante a urbanização, torna-se uma alternativa possível 
para o atendimento integral das famílias, alvo de projeto de urbanização.  

Assim, escolhemos como objeto de estudo a intersetorialidade das políticas sociais na 
urbanização de favelas como elemento potencializador do direito à cidade. A 
investigação centrou-se nos limites existentes para uma atuação articulada das políticas 
sociais no território que passa pelo processo de urbanização, com foco no Plano do 
Trabalho Social, enfatizando um dos objetivos que é a concretização do direito à cidade.  

Toma como refêrencia empírica o projeto de Urbanização de uma favela localizada na 
zona norte do município de São Paulo, denominada “Favela Tiro ao Pombo”, em 
particular no Plano do Trabalho Social. Nosso principal objetivo foi analisar se a 
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urbanização de favela concretiza o direito à cidade e enfrenta a estigmatização e 
segregação socioterritorial.  

Para a compreensão do nosso objeto de estudo, trabalhamos, com um referencial de 
conceitos que abrangeu, além da intersetorialidade, os de território e de direito à cidade. 
Conceitos que promo-nos discutir em um primeiro momento, interessando-nos refletir 
sobre aspectos fundamentais no enfrentamento de situações de pobreza, desigualdade, 
estigmatização e segregação socioterritoriais. 

Em seguida, abordaremos aspectos empíricos da pesquisa e para finalizar, 
apresentaremos algumas considerações que chegamos com a realização da pesquisa.  

A intersetorialidade das políticas sociais: desafios e possibilidades  

O aprofundamento das expressões da questão social tem apresentado consequências 
cada vez mais dura para a classe trabalhadora, o que representa grandes desafios para as 
políticas sociais, quando o objetivo é buscar alternativas para o enfrentamento dessas 
expressões.  

São consequências que vão muito além de demandas segmentadas e isoladas como, por 
exemplo: moradia precária, ou acesso precário à saúde, ou estar um período longo sem 
emprego, dentre outras.  

As políticas sociais são pensadas para seres humanos, que têm múltiplas e simultâneas 
necessidades e demandas, que não se constituem de fragmentos. No entanto, as políticas 
sociais, elas sim, fragmentadas, atuam históricamente de forma isolada e desarticulada.  

Entendemos que as políticas sociais devem considerar a totalidade da realidade dos 
seres humanos, inseridos num determinado tempo e espaço e, portanto, devem atuar de 
forma articulada, nesta perpectiva adotamos o conceito de intersetorialidade.  

Junqueira (2004) defende ser a intersetorialidade uma perspectiva importante, pois 
aponta para uma visão integrada do que denomina de “problemas sociais” e de seu 
enfrentamento. A partir desta concepção, busca-se otimizar os recursos escassos, 
procurando enfrentamentos integrados, pois a complexidade da realidade social exige 
um olhar que vai além do âmbito de uma única política social.  

A intersetorialidade “incorpora a ideia de integração, de território, de equidade, enfim 
dos direitos sociais; sendo uma nova maneira de abordar os problemas sociais” 
(Junqueira, 1997:3 apud Junqueira 2004).  

Supõe gestão integrada de diferentes políticas sociais, capaz de responder com eficácia 
o enfrentamento das demandas sociais da população de um determinado território, 
superando, o âmbito estreito da necessidade (Junqueira, 2004).  
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Nessa perspectiva “o homem deve ser considerado na sua integralidade, superando a 
autonomização e a fragmentação que tem caracterizado a gestão das políticas sociais 
para uma dimensão intersetorial” (Junqueira, 2004: 4).  

A intersetorialidade como uma possibilidade de ultrapassar um único setor social, é a 
“articulação de saberes e experiências no planejamento, realização e avaliação de ações 
para alcançar efeito sinérgico em situações complexas, visando o desenvolvimento 
social, superando a exclusão social” (Junqueira e Inojosa, 1997).  

Constitui-se em “uma concepção que deve informar uma nova maneira de planejar, 
executar e controlar a prestação de serviços, para garantir um acesso igual dos 
desiguais” (Junqueira, 2004: 5).  

Isso significa uma mudança de toda forma de articulação dos diversos segmentos da 
organização governamental e dos seus interesses, deve resultar em mudanças nas 
práticas e na cultura das organizações gestoras das políticas sociais.  

É, segundo o autor, “um processo que tem riscos em função das resistências previsíveis 
de grupos de interesses. A ousadia de mudar vai precisar de alianças de todos os que 
desejam incrementar a qualidade de vida do cidadão, dentro e fora da administração 
pública estatal” (Junqueira, 2004: 5), o que não é tarefa fácil.  

Sposati (2006) nos alerta para o fato de que a Intersetorialidade na ação pública não 
pode ser considerada por si só positiva. “Quando um modelo de gestão responde com 
eficiência a determinado momento histórico e a determinadas realidades, não significa 
que, necessariamente, tenha longa duração ou replicabilidade mecânica a outras 
realidades” (Sposati, 2006: 134).  

Para a autora, a opção pelo modelo de gestão intersetorial para os territórios mais 
vulneráveis, pode, ao mesmo tempo acelerar resultados pela potencialização das ações, 
mas “guetizar” grupos humanos. Desta maneira a escolha da aplicação de um modelo 
intersetorial, em um ponto ou parte de uma cidade, deve estar vinculado a uma proposta 
de gestão para a cidade, inter- relacionando-a ao todo” (Sposati, 2006:139)  

É preciso entender os limites e possibilidades para a sua aplicação, considerar o 
contexto histórico e as realidades nas quais a Intersetorialidade pode ser aplicada, já que 
a realidade é dinâmica e sofre constantes alterações.  

A intersetorialidade é um conceito que combina com territorialidade, já que, segundo 
Sposati (2006), obriga que um modelo de gestão realize um mergulho no real, não 
partindo de um conhecimento teórico sobre uma dada realidade, mas sim partindo de 
análise de demandas e necessidades construídas no real.  

Assim, compreendemos ser a urbanização de favelas o momento privilegiado para a 
gestão intersetorial, dado que nesse momento o poder público passa a olhar de forma 
concreta para população que ocupa um determinado território.  
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Articular os programas das diferentes políticas sociais durante a urbanização torna-se 
uma alternativa possível para o atendimento integral da população alvo do projeto de 
urbanização, como refletiremos no próximo item.  

A intersetorialidade das políticas sociais na urbanização de favelas  

Diante das diferentes demandas colocadas pela população durante a urbanização de um 
determinado território, a ação articulada das políticas sociais passa a ser uma alternativa 
a ser explorada, na busca por potencializar a concretização do direito à cidade, que 
discutiremos mais adiante.  

Esta não se trata de uma proposta distante ou utópica. Essa experiência já foi práticada 
na década de 1990, em Santo André, em um programa de governo intitulado “Santo 
André Mais Igual”, que de acordo com documento elaborado pela Caixa Econômica 
Federal no Estudo de Caso 2003, teve como objetivo integrar as favelas à cidade, como 
condição necessária para promover a integração socioeconômica das famílias, 
contemplando um conjunto de projetos articulados no tempo e no espaço. O Programa 
Integrado se constitui em uma tentativa da administração executora para “concentrar 
espacial e institucionalmente as políticas setoriais voltadas à inclusão social e 
enfrentamento da pobreza” (ALVES, s/d), mas teve seu fim decretado juntamente com a 
gestão que o idealizou.  

Antes de iniciar a urbanização, o poder público precisa reconhecer a existência da área 
enquanto espaço vulnerável que necessita de intervenção pública; conhecer a realidade 
das famílias que habitam esse território; levantar o perfil socioeconômico da população; 
enfim, precisa obrigatoriamente “mergulhar na realidade” da área onde se dará a 
intervenção pública.  

As áreas selecionadas para serem urbanizadas atendem a critérios de vulnerabilidade, 
sendo caracterizadas como Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis), sendo este 
instrumento utilizado pelos municípios desde a década de 1980 (Ferreira e Uemura, 
2008).  

A demarcação das ZEIS4 ou AEIS (Áreas Especiais de Interesse Social) pelas 
prefeituras municipais foi e continua sendo um importante instrumento da política de 
inclusão social. Dado que possibilitou em um primeiro momento, a intervenção física 
nos assentamentos de baixa renda (loteamentos irregulares e clandestinos, favelas e 
cortiços) assegurando infraestrutura básica e, no momento seguinte, realizando 
atendimentos habitacionais e construindo equipamentos urbanos.  
                                                
4 A partir do final da década de 1980, os municípios introduzem a figura da ZEIS em vazios urbanos 
facilitando a produção/provisão de habitação de interesse social pelo poder público, por cooperativas 
habitacionais e, em situações especiais, e até pelos agentes econômicos. Assim, o conceito agrega uma 
nova possibilidade ao poder público: gravar áreas vazias ou imóveis subutilizados como ZEIS de forma a 
destiná-las exclusivamente (ou prioritariamente) à produção de habitação de interesse social – HIS, 
ampliando o acesso a terra urbanizada a população de baixa renda em áreas providas de equipamentos 
urbanos e mais centrais ao invés de estender a cidade criando territórios de exclusão (Ferreira e Uemura 
2008).  
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Esse é um aspecto importante a ser considerado, já que a intersetorialidade das políticas 
sociais aplica-se muito bem a territórios vulneráveis (Sposati, 2007). As Zeis e Aeis 
demarcam espaços para intervenção pública no atendimento da população denominada 
de “baixa renda”, ou seja, são espaços onde se articulam e concentram formas de 
desigualdades tais como: desemprego, emprego precário, baixa escolaridade etc. 

Mas a gestão intersetorial ainda não se constitui prática nos projetos de urbanização de 
favelas. As políticas sociais, desde suas primeiras formulações até a atualidade mantêm 
algumas características que necessitam ser superadas, dentre elas, a fragmentação e a 
setorialidade.  

A intersetorialidade das políticas sociais na urbanização de favelas implica um 
conhecimento do território que sofrerá intervenção urbanística, sendo importante 
considerá-lo dentro da totalidade que é a cidade com suas contradições e desigualdades, 
como refletiremos a seguir.  

As cidades brasileiras: desigualdades socioterritoriais e segregação  

No Brasil, a profunda desigualdade socioeconômica se expressa concretamente nos 
territórios das cidades pela segregação espacial (Sposati, 2006). É comum, ao andarmos 
pelas ruas das cidades, nos depararmos com bairros que servem aos estratos médio e 
alto das populações, ao lado de aglomerados precários.  

São cidades que revelam de forma clara o perverso modelo de desigualdades do nosso 
país.  

Brasil (2004) pontua que o quadro socioespacial brasileiro não se apresenta homogêneo. 
Ao contrário, tem sido definido como desigual e excludente. Muito menos, se apresenta 
como espontânea ou acidental, sua constituição pauta-se em uma trajetória de 
urbanização brasileira intensa e rápida, marcada pela intervenção do Estado, que, de um 
lado, privilegia os interesses do mercado e da acumulação urbana e, de outro, deixa às 
derivas as cidades e maior parte de sua população, que se abriga expressivamente na 
informalidade. De acordo com o autor, hoje, mais de 80% da população é urbana e em 
torno de sua metade vive em aglomerações urbanas ( Brasil, 2004:52).  

É importante destacar que partimos do pressuposto de que os conceitos de cidade e de 
urbano estão intrinsecamente ligados. Paz e Taboada (2010), enfatizam que, no século 
XXI, guiado pela globalização, pelas mudanças estruturais no capitalismo, pela 
precarização das relações trabalhistas e pela revolução tecnológica e informacional, a 
cidade se associa diretamente ao significado da vida no espaço urbano, pelo modo de 
vida, pelas relações que se estabelecem nos territórios.  

Segundo o Ministério das Cidades, atualmente 80% da população do país mora em área 
urbana e as necessidades habitacionais, quantitativas e qualitativas, concentram-se cada 
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vez mais nestas áreas e nas faixas mais baixas de renda da população e estão 
localizadas, principalmente, nas Regiões Metropolitanas5.  

Ou seja, a pobreza e as vulnerabilidades, que impossibilitam à população o exercício de 
sua cidadania, se expressam principalmente no contexto urbano das cidades.  

Segundo Lavinas (2003), a discussão sobre pobreza inicia-se na Europa e na América 
Latina com o surgimento das grandes cidades, momento em que a população do campo 
começa a migrar para as cidades, cujas condições de vida são extremamente precárias, 
obrigando o poder público a instituir uma nova ordem social.  

Esse contexto força a moderna sociedade capitalista a integrar e “forjar” a classe 
trabalhadora. Surge então um primeiro conflito que resulta da “disputa pela apropriação 
do espaço urbano, na luta por moradia e pelo controle de novos lócus de produção” 
(Lavinas, 2003: 2); o que legitima a compreensão de que a pobreza, enquanto questão, 
nasce com o “selo urbano”.  

A pobreza urbana é reflexo de um processo de urbanização que, ao impossibilitar 
acessos à classe trabalhadora, a endereçou para as periferias, gerando segregação e o 
estigma aos trabalhadores que, sem ter outra opção, acabam por morar em espaços sem 
infraestrutura, precários e esquecidos pelo poder público.  

Segundo Rodrigues (1994), a terra urbana e as edificações integram as mercadorias do 
modo de produção capitalista.“A terra como a água, o ar, são indispensáveis à vida. São 
bens da natureza, que foram transformados em mercadorias. (Rodrigues, 1994:1) 

Enquanto mercadoria, a terra urbana não está disponível para todos os cidadãos e sim 
para os que podem pagar por ela. Para grande parte da população, o acesso à terra e, 
consequentemente, a um lugar para morar é restrito e, na impossibilidade de comprar 
uma moradia e/ou fugir dos aluguéis abusivos, famílias ocupam territórios de forma 
irregular.  

A terra urbana é acessível a uma pequena parcela da população, porém a necessidade de 
morar é universal, independe da condição social, sendo dever do Estado, inscrito na 
Constituição Federal de 1988, garantir moradia digna a todos os cidadãos. No entanto, 
essa é ainda uma realidade distante.  

As desigualdades que marcam o território urbano retratam a lógica de uma sociedade de 
mercado e “acabam por agravar as condições em que vivem as famílias em situação de 
pobreza” (Yazbeck, 1993: 113).  

É uma parcela da população que, como nos apresenta Silva (2004), mora nas cidades, 
mas acaba não se apropriando dela. Para resolver seu problema de habitação, compra ou 
ocupa lotes em áreas irregulares e passa a viver em condições precárias.  
                                                
5 <http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-dehabitacao/politica-nacional-de habitacao 
/4 Politica Nacional Habitacao .pdf > acesso em: 10.11.10  
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De acordo com o IBGE (1996), “o termo favela diz respeito a um aglomerado de pelo 
menos cinquenta domicílios – na sua maioria carentes de infraestrutura – e localizados 
em terrenos não pertencentes aos moradores”. O que diferencia a favela de outros locais 
de moradia, também sem infraestrutura é a natureza de ocupação das terras (Rodrigues, 
2003: 36).  

Contra esta definição Barbosa (2009) defende que o termo favela6 não pode se restringir 
a um espaço de ausência e precariedade, visão esta ainda adotada por órgãos públicos. É 
preciso que na definição de favela seja reconhecida sua especificidade socioterritorial 
contribuindo para elaboração de políticas públicas apropriadas a esses espaços.  

São espaços onde famílias, apesar das condições precárias de moradia em que vivem, 
passam a construir relações, identidade, a organizar a vida cotidiana, o trabalho, a 
escola, entre outras atividades que envolvem toda a família e que precisam ser 
considerados quando a proposta é contribuir para o enfrentamento de situações de 
vulnerabilidade, segregação, violência e etc e não simplesmente cumprir o papel de 
“adequar” estes espaços às regulamentações existentes.  

Caldeiras (2000), em pesquisa empírica realizada na cidade de São Paulo entre 1988 e 
1998, aponta que, nas últimas décadas, o crime, o medo, a violência e o desrespeito aos 
direitos de cidadania têm se combinado com as transformações urbanas para produzir 
um novo padrão de segregação espacial.  

Violência que também se expressa no acesso aos serviços de baixa qualidade de 
transporte, de educação, de saúde, cultura e lazer; no interior da vida familiar e nas 
relações sociais; no mundo do trabalho; no círculo do tráfico organizado; na ausência de 
perspectivas de vida etc (Paz e Taboada, 2010) e que atinge a população de modo geral, 
porém, são mais profundamente experimentadas pela população que habita áreas 
vulneráveis.  

Segundo Caldeira (2000:211), a segregação – tanto espacial quanto social – é uma 
característica importante das cidades, dado que as regras que organizam o espaço 
urbano constituem-se padrões de diferenciação social e de separação. São regras que 
variam cultural e historicamente, apresentam os princípios que estruturam a vida pública 
e indicam como os grupos sociais se inter-relacionam no espaço da cidade.  

Os padrões de segregação social, no espaço urbano de São Paulo e na análise da autora, 
expressam-se minimamente em três formas distintas, ao longo do século 20:  

1) O primeiro se constitui no período do final do século XIX até os anos 
1940, caracterizando uma cidade concentrada em que os diferentes 

                                                
6 O conceito de favela tem sido pauta de discussão em diferentes áreas do conhecimento, porém vale 
ressaltar o seminário O que é favela, afinal? promovido pelo Observatório de Favelas do Rio de Janeiro 
em parceria com o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em 19 e 20 de agosto de 
2009 disponível em <http://oqueefavelaafinal.blogspot.com/ >   
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grupos sociais se comprimiam numa área urbana pequena e estavam 
segregados por tipos de moradia;  

2) O segundo padrão de segregação caracterizado pelo centro-periferia, 
nos anos 1940 até os anos 80, onde os diferentes grupos estão separados 
por grandes distâncias; as camadas média e alta concentram-se nos 
bairros centrais com boa infraestrutura, e os pobres vivem nas periferias;  

3) Uma terceira forma de segregação vem se constituindo desde os anos 
1980 e modificando a cidade e sua região metropolitana e convivendo 
com o padrão centro-periferia. São transformações recentes que estão 
gerando espaços nos quais os diferentes grupos sociais estão muitas 
vezes próximos, mas separados por muros e tecnologias de segurança, e 
tendem a não circular e ou interagir em áreas comuns.  

A autora cunhou o importante conceito de “enclaves fortificados”: são eles espaços 
privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer e trabalho. Tem 
como principal justificativa o medo do crime violento.  

Esses novos espaços atraem, cada vez mais pessoas das camadas médias e altas e estão 
modificando profundamente o panorama da cidade e das relações públicas entre as 
classes sociais no território (Raicheles, 2007).  

Caldeiras (2000) defende que São Paulo, assim como diferentes cidades, promove a 
separação e a ideia de que os grupos sociais devem viver em enclaves homogêneos, 
isolados dos que são percebidos como diferentes, aprofundando a segregação espacial.  

Para Raichelis (2007) as expressões da questão social que se manifestam no território, 
tais como as novas formas de segregação e estigmatização espaciais e sociais, a escala 
da violência, a crescente presença do narcotráfico e do tráfico de armas nas favelas e 
nos bairros populares das grandes cidades brasileiras, o isolamento social das elites, a 
disseminação da “cultura do medo”, apontam para a necessidade de aprofundamento de 
estudos e pesquisas sobre os rebatimentos da presença (ou ausência) do Estado nacional 
e das instâncias subnacionais na implementação das políticas públicas que tenham como 
centralidade a (re)significação e a (re)construção do tecido social no território urbano 
das grandes metrópoles.  

É no território que as expressões da questão social se manifestam e, portanto, torna-se 
fundamental defini-lo e compreende-lo para se evitar um olhar equivocado, que segrega 
os “territórios vulneráveis” do todo, como se fossem “guetos, bolsões de miséria ou 
enclaves da pobreza” (Sposati, 2006).  

Território: espaço de vida e chão das políticas sociais  

O território revela, além das dimensões físicas, relações construídas pelos homens que 
nele vivem. É um conceito “utilizável para a análise social quando o consideramos a 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 492 

partir do seu uso, a partir do momento em que o pensamos juntamente com aqueles 
atores que dele utilizam” (Santos, 2000: 22).  

Milton Santos (2002) conceitua o território para além da ideia de espaço geográfico:  

O território em que vivemos ultrapassa um simples conjunto de 
objetos, mediante os quais trabalhamos, circulamos, moramos, mas 
também um dado simbólico. A linguagem regional faz parte desse 
mundo de símbolos, e ajuda a criar esse amálgama, sem o qual não 
podemos falar de territorialidade (Santos, 1998:61).  

Logo, esta concepção de território é mais abrangente que simples espaço físico. Diz 
respeito à forma como as pessoas que o habitam organizam suas vidas para o trabalho, 
lazer etc. Estamos falando, pois, do sentimento de pertencimento que se tem do local 
onde se mora e das relações que nele se constituem.  

Nos processos de urbanização de favelas, é fundamental se considerar que nelas 
habitam famílias que dão sentido a esses espaços vida, que apesar de todas as 
dificuldades, por serem áreas sem infraestrutura adequada, são espaços onde as pessoas 
se organizam, depositam sonhos, expectativas, conquistas, alegrias e também 
experimentam frustrações, discriminação etc.  

São famílias que durante muito tempo esperam que as condições de moradia precária 
sejam resolvidas, porém, quando chegam os projetos de urbanização, esse sentimento de 
pertencimento não se perde. Priorizar exclusivamente as intervenções físicas, sem 
respeitar a histórias dessas pessoas, pode se configurar em violência.  

Koga e Nakano (2005) enfatizam a necessidade de compreender que os diferentes 
segmentos da população, “podem apresentar configurações muito distintas a depender 
do lugar/ lugares onde se encontram, onde se concretizam como sujeitos coletivos de 
ações político-territoriais, onde se fazem realidade e onde acontecem como vida” (Koga 
e Nakano, 2005: 74).  

Assim, é preciso reconhecer a presença dos diferentes fatores sociais, econômicos, 
culturais, nos diversos territórios, que levam o indivíduo e a família a situações de 
vulnerabilidade e risco social.  

Dirce Koga traz uma importante contribuição ao caracterizar o território como o chão 
das políticas sociais, como espaço onde se materializam as diferentes expressões da 
questão social e as ações das diferentes políticas públicas.  

Os territórios, em suas especificidades, retratam as desigualdades sociais das cidades. 
Aqueles que concentram a população mais empobrecida demandam atenção pública 
para que superem situações de segregação, preconceitos e pobreza.  
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Koga (2003) afirma que a perspectiva de políticas para a cidade traz o desafio não 
somente da descentralização “mas também da prática da justiça social em terrenos 
tradicionalmente marcados pelas desigualdades e estigmas que dividem a cidade entre 
pobres e ricos, feios e bonitos, cultos e incultos, bregas e chiques” (Koga, 2003:6)  

Esse é um fator importante a ser considerado quando pensamos no direito à cidade, 
sobre o qual refletiremos a seguir, porque esses territórios constituem-se em espaços 
segregados que impossibilitam as famílias de se apropriarem da totalidade da cidade 
onde vivem.  

Considerar o território e suas implicações para a vida das pessoas que o habitam, é 
fundamental para uma compreensão mais ampla das demandas que se colocam para os 
programas de habitação de interesse social na concretização desse direito.  

Temos diferentes dinâmicas nos diferentes territórios, e inúmeras questões são 
suscitadas quando pensamos nos mapas oficiais (físicos) e nos mapas “vividos” que se 
estabelecem a partir das relações sociais, e esses devem ser considerados no 
planejamento do trabalho social, evitando que práticas inadequadas sejam executadas 
em nome de experiências que deram certo, ou não, em realidades distintas. A simples 
transposição de experiências é perigosa se for feita mecanicamente.  

É necessário compreender as particularidades dos territórios e considerar a perspectiva 
territorial na formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas 
sociais. O que significa considerar escalas macro e micro, olhando para a cidade em sua 
totalidade, ao mesmo tempo em que se faz necessário um olhar atento a cada território e 
suas especificidades, na busca por identificar as relações sociais construídas, suas 
potencialidades, seus recursos, enfim, toda e qualquer característica que contribua para 
um conhecimento aprofundado da realidade a qual se ira intervir, objetivando o acesso à 
cidade, ou seja, materializando o direitoa à cidade, conceito que refletiremos a seguir.  

O direito à cidade e a nova política habitacional  

Como pudemos analisar, as cidades brasileiras apresenta-se fortemente marcadas pelas 
desigualdades socioterritoriais, gerando segregação e estigmatização da população que 
habitam áreas vulneráveis das cidades.  

Defendemos no decorrer desse estudo, que a urbanização de favelas, é um momento 
propício para a ação intersetorial das políticas sociais, no atendimento integral dessa 
população, visando à concretização do direito à cidade, que vai além do direito à 
moradia digna.  

A moradia é uma necessidade fundamental à vida humana que demanda terra 
urbanizada, ou seja, terra com alguma infraestrutura (água, luz, rede de esgoto, 
transporte, etc.) que possibilite a seus moradores se fixarem para a vida cotidiana. 
Porém, estar fixo, também significa se mobilizar, já que é do lugar fixo de onde se mora 
que se organizam as atividades diárias como, por exemplo, ir e vir do trabalho.  
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Como nos apresenta Santos (2001), morar na periferia, é em grande parte das cidades 
brasileiras destino dos pobres, condenados a não dispor de serviços sociais ou a utilizá-
los precariamente.  

O mesmo se da com os transportes que são caros e ruins, sendo uma dificuldade 
conciliar viagens cotidianas e longas entre a casa e o trabalho; percurso que se torna 
ainda mais difícil quando pensamos uma família que necessita organizar outros aspectos 
da vida, como escola para os dependentes, por exemplo.  

Mesmo quando ocupam áreas centrais, em uma realidade desigual, como a realidade 
brasileira, essas pessoas não se apropriam da cidade, mantendo-se segregadas.  

Diante das inúmeras dificuldades em que as famílias que habitam espaços precários 
(moradia e toda infraestrutura, serviços sociais de baixa qualidade, etc.) pauta-se o 
direito à cidade, ou seja, direito a terra urbana servida por infraestrutura e serviços (rede 
de água, rede de esgoto, rede de drenagem, transporte, coleta de lixo, iluminação 
pública, além dos equipamentos de educação, saúde etc.), o direito a moradia a partir da 
compreensão de que a produção de moradia exige mais do que um pedaço de terra, ela 
exige um pedaço da cidade (Maricato, 2008).  

O direito à cidade é eixo da política de inclusão urbana, sendo que muitas foram as lutas 
dos movimentos sociais para que a política urbana considere que a moradia não se 
restringe a uma casa para morar.  

Segundo Ferreira e Uemura (2008) é na década de 1980, no centro do processo de 
redemocratização do país, momento em que se fortaleça um discurso inovador sobre a 
política urbana é que se organiza o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, 
articulado aos movimentos sociais de luta por moradia, que se reforçou com os 
movimentos de organização política promovidas pela igreja católica – como a Comissão 
Pastoral da Terra e as Comunidades Eclesiais de Base – pelos sindicatos, pela 
universidade e pelo Partido dos Trabalhadores. Esse movimento tinha dentre sua 
bandeira de luta Direito à Cidade e à Cidadania, entendido como  

uma nova lógica que universalize o acesso aos equipamentos e 
serviços urbanos, a condições de vida urbana digna e ao usufruto de 
um espaço culturalmente rico e diversificado e, sobretudo, em uma 
dimensão política de participação ampla dos habitantes das cidades 
na condução de seus destinos.(Carta de princípios para a elaboração 
do Plano Diretor, FNRU, 1989, publicada em: DE GRAZIA, 
Grazia (Org.). Plano Diretor: Instrumento de Reforma Urbana. Rio 
de Janeiro: FASE, 1990 apud Ferreira e Uemura).  

Os referidos autores esclarecem que a descentralização administrativa instituída pós-
constituição de 1988, busca fortalecer o papéis dos municípios, aumentando a 
autonomia municipal e as possibilidades de gestão de nossas cidades com o objetivo de 
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instituir um território mais digno para todos e não apenas para os historicamente 
privilegiados.  

Os principais marcos da política habitacional, como a aprovação do Estatuto da Cidade, 
a criação do Ministério das Cidades (é importante enfatizar que esses também são 
conquistas dos Movimentos da Reforma Urbana), de acordo com Raichelis (2007) abriu 
possibilidades para a conquista e a consolidação de políticas públicas que respondam a 
demandas coletivas de vida digna na cidade.  

Apesar dos avanços, muitos são os desafios para a implementação das leis de 
democratização. É preciso vontade política para que a mesma se efetive e contribua para 
enfrentar a injusta e desigual lógica das cidades brasileiras.  

A preocupação de integrar as populações “marginalizadas” à cidade “legal” também 
tem sido, segundo Raichelis (2007) de organismos internacionais, o que vem 
caracterizando, por exemplo, a política de habitação em diferentes países da América 
Latina, inclusive o Brasil.  

Para Sule Jr. (2005 apud Raichelis, 2007), o Fórum Social Mundial (FSM) emerge 
como um ator de grande peso político no processo de internacionalização do debate 
sobre direito à cidade como um novo direito humano. Para ele, este é o objetivo central 
da Carta Mundial do Direito à Cidade7, resultante das mobilizações do FSM, visando 
influenciar os governos nacionais e subnacionais no processo de reversão do cenário de 
pobreza e de desigualdades sociais.  

Em 2005, o Fórum Social Mundial realizado em Porto alegre – Outra Cidade é Possível 
– apresenta uma nova versão da Carta Mundial de direito à Cidade, dando ênfase a 
compreensão do que é uma cidade e o que são cidadãos da cidade, sugerindo medidas a 
serem pactuadas e efetivadas pelos vários setores da sociedade civil, organismos 
internacionais e governos nacionais locais.  

Para a realidade brasileira, o direito à cidade passa a ser fundamental na luta contra as 
desigualdades que marcam nossos territórios, porém, apesar dos avanços significativos 
nas formas de intervenção estatal, muito resta ainda a ser feito.  

Concretizar o direito à cidade, significa retirar de situações de segregação, estigma, 
privações grandes parcelas da população que inconcebivelmente habitam em condições 
precárias, expostas à violência, ao tráfico, a falta de recursos, mantendo a reprodução 
geracional da pobreza.  

Durante a maior parte da história brasileira esse direito se restringiu aos que puderam 
pagar por infraestrutura e serviços, pelo acesso à cidade. Para a maior parte da 
população, com renda inferior a três salários-mínimos, restou a ocupação de espaços 
segregados, de difícil acesso, ou a cortiços localizados nos grandes centros, porém 
                                                
7 A Carta Mundial do Direito à Cidade encontra-se disponível no site 
http://www.polis.org.br/artigo_interno.asp?codigo=12   
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desprovidos de infraestrutura, de mínimas condições de qualidade de vida e de 
possibilidades para o exercício à cidadania.  

A Constituição Federal de 1988 é um marco importante, ao estabelecer a 
responsabilidade da moradia para os governos federal, estaduais, municipais e do 
Distrito Federal, e reforça ser responsabilidade da União conceber moradias para as 
famílias mais pobres.  

A nova Política Nacional de Habitação (PNH), aprovada pelo Conselho Nacional das 
Cidades, em 2004, se inscreve na concepção de desenvolvimento urbano integrado, no 
qual a habitação não se restringe à casa, mas incorpora o direito à infraestrutura, ao 
saneamento ambiental, à mobilidade e ao transporte coletivo, aos equipamentos e 
serviços urbanos e sociais, buscando garantir o pleno acesso à cidade.  

A urbanização na favela Tiro ao Pombo – Breve contextualização e apresentação 
do Plano do Trabalho Social.  

Breve caracterização da Favela Tiro ao Pombo8  

A cidade de São Paulo não é diferente da realidade das outras cidades brasileiras, apesar 
de São Paulo ser uma das maiores cidade do mundo, e da América Latina, ter grande 
concentração de segmentos de alta renda do país, de negócios e de produção de riqueza, 
grande parte da sua população mora e vive de forma precária há muito tempo.  

Sua urbanização não se deu de modo diferente do processo de urbanização de grande 
parte das cidades brasileiras. Teve suas especificidades, porém, reproduzindo territórios 
de exclusão social, impedindo que a maior parte da população se apropriasse das 
potencialidades econômicas e de desenvolvimento humano que a cidade oferece.  

A pesquisa de campo foi realizada na favela Tiro ao Pombo, que fica localizada na 
região Norte do Município de São Paulo, pertencente à Subprefeitura Freguesia do 
Ó/Brasilândia em perímetro da Zeis.  

A situação fundiária da área é de ocupação. Consta do Relatório Final (2007) que a 
ocupação dessa ocorreu no final do ano de 1993 e início de 1994, com uma 
concentração maior de famílias nas proximidades do alojamento provisório, que 
acomodava algumas famílias removidas de área de risco, por intervenção municipal.  

Algumas dessas famílias foram saindo da área e inseridas em empreendimentos da 
prefeitura, porém, outras permaneceram e continuam na área até hoje. Essa ocupação se 
deu por moradores de áreas circunvizinhas, que por falta de alternativa, chegaram ao 
espaço. Após a fase de ocupação, a área foi indicada para ser urbanizada, dado que 
                                                
8 Informações colhidas do relatório final – RF “Elaboração do Plano de Desenvolvimento Local Integrado 
(PDLI), do Projeto de saneamento integrado (PSI) e do Programa de Trabalho Social (PTS) para a favela 
Tiro ao Pombo, Bairro Jardim Tiro, Distrito da Brasilândia, no município de São Paulo Volume 05/abril-
2007 – Diagonal Urbana e Sondotécnica.O levantamento dos dados aconteceu em 2006.  
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atendia aos critérios estabelecidos pelo Programa de Aceleração do Crescimento 
lançado pelo ministério das cidades em 2007, então foram encolhidas algumas áreas, 
entre elas o Tiro ao Pombo.  

A Urbanização  

Os recursos financeiros para a execução da obra vem do Orçamento Geral da União e 
do Orçamento do Programa da PMSP. A empreiteira responsável pela execução obra é a 
Construtora Gomes Lourenço e para a realização do Trabalho Social, foi contratada a 
empresa COBRAPE. As obras na área tiveram início em março de 2008 e tinham como 
previsão de término março de 2010, porém, até o momento em que foi realizada a 
pesquisa de campo, entre agosto e setembro de 2010 as obras ainda não tinham sido 
finalizadas.  

O Plano do trabalho social na urbanização da favela Tiro ao Pombo  

O trabalho social nortea-se pelo Plano do Trabalho Social que foi elaborado com base 
no Termo de Referência da Secretaria Municipal de Habitação. Segundo ele, o trabalho 
técnico social deve se iniciar já na fase do planejamento das intervenções, passando pela 
elaboração do diagnóstico de caracterização da área e da população, estando presente no 
acompanhamento das intervenções físicas e sociais. Deve ser responsável pelo 
reassentamento e remanejamento das famílias e se estender para além do encerramento 
da intervenção com acompanhamento da pós-urbanização, no período mínimo de seis 
meses.  

O que se espera do trabalho social na urbanização de favelas?  

O Plano dispõe que  

o trabalho social deve garantir condições para o exercício da 
participação comunitária e para a elevação da qualidade de vida das 
famílias residentes na área do projeto, se expressa e se desenvolve 
através de um conjunto de ações e de atividades que buscam promover 
a mobilização da comunidade, a educação sanitária e ambiental e a 
implantação de atividades de geração de renda. Estas ações visam a 
sustentabilidade do projeto durante e principalmente depois da 
urbanização implantada.   

O MOC – Mobilização e Organização Comunitária, o GER – Geração de Emprego e 
Renda e a ESA – Educação Sanitária e Ambiental9 são os principais eixos do Programa 
de urbanização de Assentamentos Precários e são norteadores de todo o 

                                                
9 O documento apresenta detalhadamente cada um desses itens, assim como a metodologia para o 
trabalho social (planejamento e entrada na área; Acompanhamento das famílias na frente de obras 
Moradias provisórias e definitivas; Educação ambiental; inclusão social; Regularização Fundiária; pós 
urbanização e avaliação e monitoramento) 
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desenvolvimento do trabalho social no período da execução das obras e no pós-obra da 
urbanização.  

Porém, a prática é permeada por aspectos tais como: enxugamento do Estado, 
precarização do trabalho, tercerização que se expressa em contratos “flexíveis”, além da 
fragmentação histórica das políticas sociais, dentre outros que resultam em uma 
execução extremamente voltada para ações que não têm como prioridade a 
concretização do direito à cidade.  

 

Procedimentos metodológicos  

Para a realização da pesquisa utilizamos os seguintes procedimentos metodológicos:  

- Levantamento bibliográfico em diversas áreas de conhecimento: Serviço Social, 
Ciências Sociais, Geografia, de forma a atender aos objetivos e ao caráter investigativo 
da temática de pesquisa. Apoiamos nossa pesquisa bibliográfica em livros, teses e 
dissertações, sites, revistas, artigos científicos, etc.  

- Pesquisa documental: após definição do campo empírico desse estudo, analisamos o 
projeto interventivo físico e social da área, os relatórios das atividades, os planos de 
ação do trabalho social, entre outros documentos significativos.  

- Foram feitas entrevistas com três moradores da área, três assistentes sociais, que atuam 
no projeto de urbanização da área, – uma delas contratada pela empreiteira e as outras 
contratadas pela empresa responsável pela execução do trabalho social – e uma 
assistente social, funcionária da Prefeitura do Município de São Paulo, que é a 
coordenadora responsável pelo projeto.  

As entrevistas foram realizadas individualmente, tendo como instrumental roteiros 
previamente elaborados, com questões abertas, sendo um modelo para a entrevista com 
os técnicos e o outro para entrevista com os moradores. Com o consentimento de todos, 
as entrevistas foram registradas com o uso de um gravador.  

Considerações finais  

Com a realização da pesquisa, pudemos identificar que a Política de Habitação tem 
sofrido consideráveis avanços. A nova Política Nacional de Habitação, aprovada em 
2004, visa diminuir o déficit habitacional, sendo que a população de baixa renda é seu 
principal alvo para atendimento, buscando, assim, enfrentar as desigualdades resultantes 
de um processo de urbanização que serviu essencialmente às camadas de renda média, 
deixando por conta de sua própria sorte a camada da população mais empobrecida.  

Considera que os territórios apresentam especificidades que precisam ser contempladas 
para um atendimento mais efetivo e busca concretizar o direito à cidade, defendendo ser 
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necessário ações integradas e articuladas entre as diferentes políticas (urbana, sociais e 
ambientais).  

Na prática, idealiza-se o plano do trabalho social, que atende aos príncipios e objetivos 
da PNH, defende ser importante considerar o ser humano em sua totalidade e que o 
trabalho social não deve se restringir às obras, precisa contemplar outras demandas das 
famílias atendidas, sendo esse o objetivo dos eixos estabelecidos (Mobilização 
Comunitária, Educação Sanitária e Ambiental e Geração de Emprego e Renda), 
garantindo assim a sustentabilidade do projeto, principalmente após sua execução.  

Porém, a execução desse plano é permeada por aspectos como: enxugamento do Estado, 
precarização e tercerização do trabalho, onde o Estado transfere suas responsabilidades 
para terceiros, além da fragmentação histórica das políticas sociais, etc. –, que 
dificultam a concretização do direito à cidade.  

A urbanização acaba por priorizar ações físicas, que buscam solucionar problemas 
habitacionais, ao invés do atendimento integral das famílias. São priorizadas atividades 
de acompanhamento das obras tais como: reuniões com grupo que está no aluguel; 
estabelecimento de regras de convivência para os futuros moradores dos prédios etc., 
sendo essa a principal exigência posta pelo projeto às assistentes sociais.  

O atendimento às demais demandas das famílias são encaminhados quando chegam até 
o plantão social. Dentro das possibilidades e de acordo com a situação apresentada, são 
identificados os serviços disponíveis na rede e o atendimento é encaminhado, o que não 
se configura em ação intersetorial.  

Identificamos que os principais obstáculos para o atendimento integral das famílias são: 
equipe reduzida; falta de capacitação dos técnicos e de recursos financeiros para a 
realização das atividades previstas nos diferentes eixos; inexistência de mecanismos que 
possibilitem ações articuladas com as diferentes políticas sociais; avaliação e 
monitoramento das ações não constituem prática durante a urbanização.  

No tocante à equipe reduzida, esse não é um aspecto abordado pelos empregadores da 
equipe social, inexistindo possibilidade de novas contratações. Assim, as profissionais 
ficam expostas a uma carga excessiva de trabalho, sendo necessário que algumas 
atividades seja realizadas fora do horário estabelecido em contrato. E que sejam 
priorizadas, entre muitas demandas, apenas algumas ações. No caso, priorizam-se ações 
voltadas para as demandas habitacionais.  

A falta de capacitação e de recursos financeiros para a realização das atividades 
previstas, nos diferentes eixos, é um dificultador que revela, além da impossibilidade de 
se realizar essas atividades, o fato de que o atendimento às diferentes demandas das 
famílias contempladas por projetos de urbanização, não devem ser responsabilidade 
exclusiva do trabalho social da urbanização. Evidencia-se a necessidade do plano de 
trabalho ser elaborado em conjunto com as demais políticas sociais presentes no 
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território que sofre essa intervenção, tendo a gestão intersetorial como norteadora desse 
plano.  

A inexistência de mecanismos que possibilitem ações articuladas com as diferentes 
políticas sociais é resultado da falta de um planejamento intersetorial, sendo um aspecto 
importante a ser estudado e elaborado visando otimizar o atendimento às famílias.  

A avaliação e monitoramento deve ser um instrumento para nortear a tomada de 
decisões, contribuir para que ações físicas e sociais sejam pensadas e repensadas 
durante todo o processo de urbanização e entre outros aspectos para nortear ações mais 
efetivas a partir da realidade das famílias, contribuindo para que seus objetivos sejam 
concretizados. Porém, não é prática na urbanização, reduzindo-se em medição do 
trabalho realizado pela empresa contratada.  

Para as técnicas sociais, ações articuladas com as diferentes políticas sociais presentes 
no território, tornariam o atendimento a essas famílias mais efetivo, porém, defendem 
que para se tornar uma realidade, é necessária que essas ações sejam formuladas como 
uma diretriz para o trabalho, uma determinação que “venha de cima”, tornando a 
urbanização de determinada área responsabilidade de todas as políticas, o que 
potencializaria a intervenção e, consequentemente, as possibilidades para que o direito à 
cidade se efetive.  

A gestão intersetorial não é uma realidade nesse projeto, não existem ações articuladas 
com as demais políticas sociais, há a vontade individual dos técnicos dos diferentes 
programas que atendem a área Tiro ao Pombo, que acabam resultando em algumas 
atividades em conjunto, porém, são ações pontuais sem desdobramentos, que não 
rompem com a atuação historicamente fragmentada e focalizada das políticas.  

Não é possível afirmar que a urbanização de favelas não concretiza o direito à cidade, 
sendo interessante a realização de estudo de impacto na área onde foi realizada essa 
pesquisa de campo para avaliar mais detalhadamente essa questão.  

Porém, podemos afirmar que o posicionamento político de priorizar intervenções 
físicas, em detrimento do atendimento integral das famílias durante a urbanização e a 
ação focalizada e setorial das políticas sociais presentes na área são fortes indicadores 
de que, ao final da urbanização, esse direito não será concretizado. 

Pensar intersetorialidade ainda é um grande desafio. Apesar do consenso entre as 
técnicas sociais em torno da necessidade de ações intersetorias para uma maior eficácia 
da política social, esse é um processo que de fato, exige aprendizagem e principalmente 
vontade política dos governantes e gestores públicos.  

A gestão intersetorial precisa ser pressuposto para a urbanização de favelas, sendo 
fundamental no enfrentamento das situações de vulnerabilidade e pobreza, a qual as 
famílias se encontram, possibilitando que áreas segregadas passem a se integrar à 
totalidade da cidade.  
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