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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo analisar a implementação do Programa de 

Urbanização do Município de Diadema, dando ênfase especial ao recente Projeto de Urbanização 

Integrada da Favela Naval, financiado com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC 1). A hipótese é de que com o modelo atual de construção de políticas públicas, que se 

constitui de políticas pensadas nacionalmente, como grandes padrões gerais e implementadas 

localmente, tem ocorrido uma ressignificação tanto nos objetivos iniciais dos tradicionais 

programas de urbanização de favelas quanto na forma de operacionalização, modificando 

substancialmente os processos de trabalho e consequentemente resultados. 

 

Palavras chave: Urbanização de Favelas; Trabalho Social; Capacidade Técnica-Operacional. 

 

Introdução 

O objetivo desse artigo é apresentar o estudo de caso sobre o processo de implementação 

e execução do Programa de Urbanização do município de Diadema, com ênfase ao Projeto de 

Urbanização Integrada da Favela Naval, financiado com recursos do PAC – 1 na modalidade 

Infraestrutura urbana e social (custo estimado de repasse federal de 140 milhões de reais e 

contrapartida municipal da compra da terra para reassentamento). A hipótese é de que com o 

modelo atual de construção de políticas públicas, que se constitui de políticas pensadas 

nacionalmente, com padrões gerais (ABRUCIO, 2005; ARRETCHE, 2004) e implementadas 

localmente, tem ocorrido uma ressignificação tanto dos objetivos iniciais dos tradicionais 

programas de urbanização de favelas quanto sua concepção e forma de operacionalização. 

Assim, muito embora tenha ocorrido um aumento de recursos disponíveis, o município de 

Diadema teve pouca autonomia na definição e forma de utilização dos recursos, posto as 

normativas pré-estabelecidas, com isso ocorreu um excessivo trabalho administrativo e de 

controle de contratos (medições e elaboração de relatórios), deslocando boa parte da equipe de 
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campo “burocratas de rua”1, os quais tinham um papel fundamental na mediação e interlocução 

com a população. Em seu lugar emerge outra lógica que condiciona os municípios a contratar 

empresas especializadas (gerenciadora) para elaboração dos projetos, a execução dos trabalhos 

de campo e, posterior, avaliação, o que na experiência analisada acabou por prejudicar a 

qualidade das intervenções e despolitizar o debate sobre o direito à cidade e controle social da 

política urbana e habitacional. 

 

Contextualização: uma Breve Retrospectiva da História das Urbanizações das Favelas em 

Diadema  

A cidade de Diadema pode se considerar pioneira na execução de urbanização de favelas, 

pois desde a década de 1980 mantêm estruturas administrativas, instrumentos de regularização e 

equipes técnicas exclusivas para tal finalidade. Com isso, ao longo das três últimas décadas, o 

município conseguiu urbanizar 80% dos seus 219 assentamentos precários2. 

O município de Diadema apresentava um dos piores quadros sociais e ambientais 
da metrópole paulistana no início dos anos 80, com 25% da população morando 
em favelas e alta densidade de ocupação do solo. No entanto, essa condição tem 
apresentado mudança muito grande e significativa. Em 1983 Diadema exibia 82,96 
óbitos de crianças com menos de um ano de idade para cada mil nascidos vivos. 
Em 1994 essa taxa é de 23 [...] a prefeitura rompeu com o ciclo convencional da 
política municipal conservadora e investiu em políticas sociais. Após dez anos de 
continuidade administrativa democrática, o que é raro no Brasil, os indicadores 
comprovam as mudanças de um dos piores quadros da metrópole no capitalismo 
periférico. (MARICATO, 1996, p. 92-94) 

O partido dos trabalhadores, ao vencer as eleições de 1982, assume a gestão da cidade 

de Diadema imbuído do desejo de “reverter prioridades” e tornou a urbanização das favelas ação 

principal da política habitacional. Essa agenda de governo estava diretamente relacionada à 

pressão e luta dos movimentos sociais, que ao questionar os processos de remoção 

reivindicavam a permanência nas favelas e nos espaços ocupados. Para atender esta demanda 

foi criado o Serviço de Urbanização de Favelas, naquele momento sob a responsabilidade do 

Departamento de Promoção Humana, pois havia o entendimento que era necessário incorporar os 

profissionais do Serviço Social (assistentes sociais) no programa de urbanização de favelas. 

Inicialmente as equipes tiveram “estranhamentos” justamente pela marca confessional e 

assistencialista que carrega esse campo de atuação, mas com o passar do tempo, esses 

profissionais foram adquirindo um papel importante nas intervenções, tornando-se um articulador 

                                                
1 “Street-Level Bureaucracy”, ou “burocracia do nível de rua”, como foi literalmente traduzido pela literatura brasileira, foi o 

termo designado pioneiramente por Michael Lipsky para denominar uma classe específica da estrutura burocrática dos governos 
contemporâneos. Estas burocracias possuem características específicas que os distinguem do resto da massa burocrática e os 
fazem, assim, um grupo analiticamente coeso. Os burocratas do nível de rua são os funcionários públicos que se caracterizam por 
estarem alocados nas pontas dos serviços públicos, em contato direto e constante com os cidadãos.  

2 Segundo pesquisa organizada pelo Instituto de Diadema de Estudos Municipais- IDEM, em 2011, a transformação da 
cidade é reconhecida por seus moradores, os índices de satisfação são altos em todos os segmentos. Para 86% dos entrevistados 
a cidade se apresenta melhor ou muito melhor do que há 10 anos.  

	  



 

 3 

das discussões com a população em relação a elaboração dos projetos arquitetônicos e no 

fomento a participação no debate da própria política habitacional do município. 

 

O Serviço de Urbanização de Favelas tinha como objetivos principais:(i) Realizar obras 

pontuais de infraestrutura urbana; (ii) Garantir acesso a serviços públicos essenciais (água, 

esgotamento sanitário e energia elétrica); (iii) Realizar o reordenamento e parcelamento do solo e 

(iv) Assegurar a Regularização Fundiária, com vistas a garantir a segurança e posse dos 

moradores destes locais. 

 

Ao analisar o processo de urbanização das favelas em Diadema, verifica-se que a 

estrutura burocrática administrativa e técnico operativa do município foi sendo modificada nos 

diferentes períodos de gestão e esteve sempre condicionada à conjuntura política, ao 

investimento, a capacidade financeira do município e ao número de profissionais. O que corrobora 

com a literatura no campo das políticas públicas, a qual chama atenção para o fato de que a 

capacidade institucional segue a trajetória das políticas que podem evoluir, serem aperfeiçoadas, 

como também podem desaparecer, estando condicionadas às escolhas políticas feitas. Desse 

modo, a “trajetória da dependência” de cada instituição interfere nas políticas e na qualidade da 

intervenção, pois fatos históricos e escolhas passadas influenciam e delimitam o campo de ação 

dos atores com relação ao rol de caminhos a serem seguidos no futuro, OLIVEIRA (2006). 

 

Nessa perspectiva é importante recuperar alguns aspectos históricos do processo de 

implementação e execução das urbanizações, para confirmar a hipótese inicial desse artigo. 

 

No período que compreende 1983 a 1988, a estrutura técnica-operativa do Serviço de 

Urbanização de Favelas era muito pequena, com aproximadamente dez funcionários. Os projetos 

de urbanização eram elaborados muitas vezes de forma precária e improvisados. Priorizaram-se 

áreas públicas ocupadas que não demandavam intervenções muito complexas, principalmente as 

sem remoções e nem custos de desapropriação. O referido serviço dispunha de pouco 

investimento para sua operacionalização, até mesmo porque o município enfrentava muitas 

dificuldades financeiras3. Ainda nessa primeira fase, o serviço sai do Departamento de Promoção 

Humana e é incorporado ao Departamento de Planejamento, sendo as intervenções realizadas de 

forma direta (sem a contratação de outras empresas e gerenciadoras) e em conjunto com o 

Departamento de Obras, o qual disponibilizava material construtivo e mão de obra especializada. 

Neste período, o serviço identificou 128 áreas passíveis de urbanização e conseguiu realizar 

                                                
3Na virada da década de 70 para a década de 80, assistiu-se à ruptura do padrão de financiamento público e a uma 

profunda e progressiva crise fiscal, diminuindo sobremaneira a capacidade da União de articular as esferas subnacionais de 
governo e costurar pactos inter-regionais de poder. Affonso, R (1990) 
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obras em 49 delas. Além disso, foram outorgadas as primeiras Concessões do Direito Real de 

Uso - CDRU, para prover a segurança da posse dos moradores das áreas públicas 

ocupadas.Traço marcante é que a intervenção assumia um forte caráter de militância e grande 

parte das obras, foram realizadas em regime de mutirão, muitas vezes aos sábados e domingos, 

com ampla participação dos moradores locais. 

 

Lício Lobo (2013), coordenador do serviço à época, esclarece que pelo ineditismo da 

própria ideia, o conceito de “urbanização de favelas”, não fazia parte do repertório da população 

favelada naquele tempo. Sendo que a reivindicação imediata da população das favelas era tão 

somente a instalação de ligações de água e energia elétrica, sem cogitar intervenções mais 

amplas. Em razão disto, os momentos iniciais do programa de urbanização de favelas 

demandaram inclusive um processo de “convencimento da população” e o nível de conflito nas 

primeiras urbanizações não foi pequeno, pois aqueles moradores que detinham extensões de 

terra grandes no interior das favelas, via de regra, tendiam a impor obstáculos ao parcelamento. 

 

A prática adotada pela administração municipal foi a de legitimar comissões internas 

eleitas pela população como interlocutoras da prefeitura no trabalho de urbanização, estratégia 

importante para fomentar a ideia de interesse coletivo na condução das operações, o que pouco a 

pouco foi demovendo as resistências individuais e as oposições. Por esta razão a equipe técnica 

propôs também a discussão compartilhada dos parâmetros mínimos para urbanização, 

estabelecendo-se lote - 42m², com recuo de um metro, no máximo dois pavimentos e vielas de 

quatro metros - por exigência das companhias de luz e água, respeitando no projeto ao máximo a 

manutenção dos investimentos já realizados pelos moradores em alvenaria. O intuito dos 

parâmetros adotados era de maximizar os espaços disponíveis e diminuir o número de remoções.  

Posteriormente, também foi criado o Programa de Apoio à Autoconstrução com vistas a prestar 

assistência técnica às famílias na edificação das moradias, porém a reduzida equipe não dava 

conta de atender tal demanda imposta pelas urbanizações.  

 

Após a promulgação da Constituição Federal de 19884 ocorreram avanços significativos 

relativos à política urbana. Em 1990, por exemplo, o município criou o Conselho do Fundo 

Municipal de Habitação de Interesse Social - FUMAPIS, o qual se constituiu em um espaço 

democrático de deliberações e decisões sobre os investimentos do município em relação à política 

habitacional voltada a moradia de interesse social. É importante destacar que nesse período 
                                                

4 Seus artigos 182 e 183 definiram quatro princípios fundamentais da política urbana: (i) a obrigação e primazia do Estado 
em assegurar os direitos urbanos a todos os cidadãos; (ii) a função social da propriedade, ou seja, a submissão da propriedade à 
sua função social, prevalecendo o interesse público sobre o individual; (iii) o direito à cidade e a cidadania, traduzindo-se na 
garantia de acesso e partilha dos benefícios da urbanização por parte de toda a população e (iv) a gestão democrática da cidade, 
pela institucionalização da participação direta da sociedade nos processos de gestão urbana. 
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ocorreu o primeiro Encontro de Habitação da cidade, onde foram estabelecidas as prioridades dos 

investimentos públicos. As equipes técnicas se envolveram nos debates, revelando a dimensão 

eminentemente política da intervenção no campo habitacional. 

 

Entre os anos de 1993 a 1996, o município aumentou significativamente os investimentos 

para a área urbana habitacional e, consequentemente, ocorreu uma ampliação significativa da 

capacidade técnica-operacional do Serviço de Urbanização de Favelas. Neste período, registra-se 

a existência de 192 assentamentos (núcleos habitacionais), os quais continuaram 

progressivamente a serem urbanizados nos padrões descritos anteriormente, porém, com 

significativo aumento dos investimentos, que além das intervenções realizadas via administração 

direta, ocorreu a contratação de obras de contenção de risco, aquisição de terra para construção 

de provisão habitacional além de parcerias de infraestrutura para atendimento à demanda 

organizada do aluguel. Também foram realizadas algumas experiências de autogestão, parceria 

prefeitura e movimento de moradia, para a urbanização de favelas. Ainda no período assinalado, a 

equipe assume outra conformação, multidisciplinar, envolvendo engenheiros, arquitetos, 

assistentes sociais, pedagogos, além de estagiários das referidas áreas. A equipe técnica chegou 

a ser composta por aproximadamente 40 profissionais e o município começou a contratar projetos 

urbanísticos, por meio de serviços terceirizados, além de realizar obras de maior complexidade 

com licitação de empreiteiras. Além disso, a administração criou oficialmente a Secretaria de 

Habitação e as equipes, neste momento, mantém como principal característica o grande 

envolvimento com o trabalho, que se concentra na urbanização progressiva atingindo um total de 

119 áreas.  

 

No período compreendido entre os anos de 1997 a 2000, o município registra a existência 

de 204 núcleos habitacionais. Com a derrota do partido governante, a nova gestão extinguiu a 

Secretaria de Habitação e o Departamento de Urbanização de Favelas, e os programas e projetos 

em andamento são incorporados a Secretaria de Obras. As intervenções voltaram a se dar da 

maneira tradicional, quase que integralmente por administração direta. De acordo com a avaliação 

de Lobo (2013), nesse período ocorreram alguns retrocessos em relação às gestões anteriores, 

que de certa forma irão impactar o futuro da política urbana na cidade. Nesse período também 

foram suspensas as atividades do FUMAPIS. 

 

Nos anos seguintes, período de 2001 a 2008, o partido dos trabalhadores ganhou 

novamente as eleições municipais e a Secretaria de Habitação foi novamente reconstituída e 

voltou a compor a estrutura administrativa. A equipe técnica foi ampliada e dividida novamente de 

forma regional, chegando a um total de 60 componentes (12 assistentes sociais, dois 
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engenheiros, cinco arquitetos, além de 30 estagiários). Além disso, são formadas equipes 

específicas para os programas de regularização fundiária (antes na Secretaria Jurídica) e de 

requalificação habitacional, denominado “Tá bonito”. A cidade registrou, neste momento, a 

existência de 207 núcleos habitacionais, dos quais aproximadamente 70% totalmente 

urbanizados, 21% deles foram parcialmente urbanizados demandando intervenções de médio e 

grande porte, 2% deles não urbanizados e 7% demandavam remoção total, ou seja, produção de 

novas moradias. 

 

Diante de tantos desafios, principalmente o da falta de recursos financeiros, a Secretaria 

de Habitação retomou esforços para captação de recursos junto a outras esferas de governo e 

voltou novamente a contratar projetos mais detalhados. Nos anos 2000, o Governo Federal com o 

Programa Habitar Brasil - BID disponibilizou recursos para urbanização de favelas. Em 2001, 

Diadema apresentou uma proposta e, a partir de 2004, começou a angariar recursos para os 

núcleos habitacionais situados em de áreas de risco (Núcleos Vera Cruz, Vila Poente, Jd. 

Yamberê e alojamento Betel), projeto que contou com realocação de famílias para novas unidades 

habitacionais (Jardim Nordeste). O programa exigia investimento significativo de contrapartida 

municipal, a exemplo da aquisição de terra para a edificação das novas moradias, além de impor 

muitas exigências e critérios muito rígidos para aprovação do financiamento, principalmente em 

relação à questão fundiária, “nó” dos assentamentos precários de modo geral na cidade. Além 

disso, o programa Habitar Brasil estabelecia uma sistemática da qual a equipe técnica do 

município não tinha experiência para fazer, pois envolvia o gerenciamento das ações e do próprio 

contrato de financiamento, deslocando boa parte da equipe de “campo” para ações 

eminentemente de controle administrativo. De acordo com Cirera (2013), os investimentos 

realizados pelo governo federal para urbanização de favelas foram fundamentais, posto a 

dificuldade financeira da maioria dos municípios para concluir antigas obras de urbanização 

interrompidas por falta de recursos.  

 

A partir de 2003 com a criação do Ministério das Cidades o Governo Federal intensificou 

investimentos nos programas habitacionais de interesse social, por meio do FNHIS (Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social) e de outras linhas de subsídio habitacional.  Em 2007 

o Governo Federal ao instituir o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC disponibilizou 

recursos consideráveis para urbanizações de assentamentos precários, minimizando exigências 

no sentido de buscar atender antigos desafios habitacionais dos assentamentos precários seja por 

seu tamanho, pela situação fundiária e ou por questões ambientais a exemplo, das favelas de 

Heliópolis, Paraisópolis, Morro do Alemão e Rocinha. O município de Diadema apresentou 

projetos técnicos de urbanização de favelas para as áreas da Naval e dos Mananciais para 
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seleção do PAC.  

 

Entre a Formulação e a Implementação: Urbanização PAC NAVAL - Diadema 

O Núcleo Habitacional Naval teve sua ocupação iniciada em 1971 em lotes particulares do 

Loteamento Vila Idealópolis (divisa com o município de São Bernardo do Campo). É uma área 

situada em um fundo de vale onde, até no final da década de 1990, era constante a ocorrência de 

inundações no período de fortes chuvas, problema dirimido após a execução das obras dos 

“piscinões”. O núcleo foi marcado por episódios dramáticos como o incêndio ocorrido em 30 de 

outubro de 1991, que destruiu 315 barracos, matou duas pessoas e deixou 1.575 desabrigadas. A 

área atingida foi de aproximadamente 10.000 m². Foi o maior incêndio já registrado em núcleo de 

favela no Grande ABC e as famílias desabrigadas foram alojadas no Ginásio Poliesportivo do 

bairro Piraporinha - Diadema. 

 

O projeto urbanístico previu o reassentamento de 80 famílias na área atingida pelo 

incêndio com 7.484,24 m² (declarada de Utilidade Pública em 06/11/1991) e o reassentamento de 

211 famílias em nova área localizada no Bairro Conceição (Núcleo Habitacional Santa Cândida II). 

   

Em 1995, foi realizada outra intervenção urbanística com a remoção de 40 famílias que 

residiam em palafitas à beira córrego. Em 2001, 39 famílias reocupou a área. Em período mais 

recente foi realizada a urbanização do trecho localizado entre a Rua José Francisco Braz e Rua 

Idealópolis, com a implantação de 69 lotes.  

 

Por meio do PAC 1, Diadema conseguiu financiamento para a continuação das obras 

iniciadas desde a década de 1980, além de recursos para edificação de novas unidades 

habitacionais, necessárias para remoção das famílias em situação de risco.  

 

A empresa contratada e responsável pela execução da obra foi a Araguaia-Construtora 

Brasileira de Rodovias S.A e o projeto urbanístico previa a construção de 132 unidades 

habitacionais no Conjunto Piraporinha II (verticalizadas) e infraestrutura, bem como, a 

Revitalização e Melhorias de 213 moradias na própria favela. O PAC também colocava como 

exigência a realização do trabalho social, o qual, inicialmente, na Naval foi realizado pela equipe 

técnica própria da prefeitura e, após um ano de processo licitatório com muitos entraves por conta 

do Tribunal de Contas do Município, a empresa Integra assumiu o contrato e passou a ser a 

empresa responsável pelas ações. 

 

De acordo com a avaliação da assistente social Vanda Regina Marques, responsável 
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técnica pelo trabalho social no PAC Naval, as intervenções sociais, implementadas pela empresa 

de assessoria contratada, foram deficientes em função da: 

A rotatividade dos profissionais foi imensa e, via de regra, pessoal recém formado 
e mal remunerado, que logo arrumavam emprego melhor e tchau!. Embora, na 
licitação, os currículos apresentados pela empresa fossem maravilhosos. Nenhum 
dos profissionais "licitados" sequer apareceu pra falar oi... Via de regra, ficamos 
correndo atrás de relatórios que não impedissem o repasse financeiro da obra 
(Entrevista com Vanda, Prefeitura do Município de Diadema, 2013). 

Segundo informantes-chave essa prática tem sido muito comum em outros projetos, o que 

acaba por prejudicar a qualidade das intervenções, uma vez que quem acaba assumindo de fato o 

trabalho são estagiários e profissionais recém-formados, contrariando todas as recomendações 

sobre a necessidade de se ter nos projetos integrados equipes técnicas experientes, capacitadas 

e motivadas. Ainda conforme relato da responsável técnica, o Projeto Técnico do Trabalho Social 

não foi executado em sua totalidade, pois a empresa responsável desistiu do contrato no 6º mês 

de execução das obras. A responsável técnica do projeto ainda avalia que o trabalho social não 

produziu grandes alterações nos aspectos ligados à geração de emprego e renda e que há 

limitadores na discussão condominial também atribuída ao trabalho social. Parece-nos ser é um 

equívoco atribuir exclusivamente ao trabalho social a superação de todos os problemas que 

cercam as favelas e os assentamentos precários de modo geral. A articulação de diferentes 

políticas e o exercício da intersetorialidade são desafios a serem enfrentados pelo poder público 

em todas as esferas governamentais.  

 

Outra questão importante colocada refere-se as inúmeras considerações sobre a 

dificuldade operacional da própria prefeitura, do número limitado de funcionários, das exigências 

de prestação de contas da Caixa Econômica Federal, que demanda um maior gerenciamento 

burocrático e controle de planilha, prazos e custos, além da desarticulação entre a própria equipe 

responsável pelo projeto. Ao trabalho social soma-se o grande dispêndio de energia e tempo nas 

ações sociais do subprojeto de acompanhamento às obras, tais como: no convencimento das 

famílias e abertura de frente de obras.  

 

Essas observações corroboram com as reflexões críticas de Juliana Rosa Pimentel (2012), 

as quais indicam que está em curso um processo de “precarização das políticas públicas”, que 

tem lançado mão da contratação de serviços terceirizados, os quais por sua vez estabelecem com 

seus funcionários relações muito precárias de trabalho, contratos temporários e baixos salários.  

 

Os representantes da comissão de moradores, por sua vez, avaliam o programa de 

urbanização do PAC, de forma positiva, conforme manifestação colhida em uma reunião entre os 

moradores e a prefeitura. 
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A gente vê no PAC uma coisa muito boa, porque quem morava nos seus barracos 
cheio de ratos, e enchente, hoje tá morando num apartamento. Antes não tinha 
onde por o lixo, hoje tem a lixeira. Antes não tinha uma coisa decente, por 
exemplo, uma passagem, aqui (primeira etapa) não fizeram, mas vão fazer. Lá na 
frente, hoje tem tudo aberto, entra caminhão, carro, numa boa, tem 
estacionamento, que não tinha (Entrevista realizada com Dona Isabel, membro da 
comissão de moradores residente da Favela Naval há 34 anos, 2013). 

Em relação ao trabalho social, as lideranças informaram que a empresa cometeu muitos 

erros na revisão do cadastramento das famílias, o que posteriormente gerou muitos transtornos, 

pois algumas delas acabaram ficando sem atendimento habitacional. Acrescentaram ainda que as 

atividades oferecidas (cursos e oficinas) não despertaram interesse na comunidade. O processo 

de discussão do projeto não foi deliberativo, impossibilitando alterações significativas nas 

intervenções. Relataram ainda a ocorrência de muitos problemas na execução das obras, mas 

que foram omitidos pela equipe do trabalho social em virtude das medições de obras. Além disso, 

referiram-se a interferências políticas, que criaram entraves para o início das obras.  

 

Os responsáveis técnicos pelo projeto urbanístico da Naval apontaram uma questão que 

comprometeu a última etapa do projeto: para finalizar a intervenção há uma dependência à obra a 

ser realizada por outro município (São Bernardo do Campo) – mudar o curso do córrego que corta 

a área. Até o momento da pesquisa a obra estava paralisada, muitos entulhos se acumulavam no 

local. Além disso, os serviços de iluminação, limpeza urbana e correios ainda eram deficientes. 

Outro ponto importante a ser destacado, refere-se ao grau de consolidação das ocupações e a 

necessidade de verticalização para o aproveitamento escasso de área. Este fator eleva o custo de 

urbanização ligado à indenização por benfeitorias já realizadas nas moradias. Para o caso Naval o 

valor de contrapartida municipal elevou-se em mais de 1 milhão de reais.  

 

Considerações e conclusões parciais: algumas reflexões 

Comparando com outras cidades da região metropolitana de São Paulo, a experiência de 

Diadema revelou uma excepcionalidade no que se refere a continuidade político-administrativa e, 

consequentemente, a manutenção ao longo de 20 anos de um programa de urbanização de 

assentamentos precários, muito embora com oscilações e mudanças significativas do ponto de 

vista financeiro e técnico-operacional. 

 

Em relação a recente experiência da Urbanização da Favela Naval, viabilizada com 

recursos do PAC, constata-se que ocorreu um distanciamento entre as equipes do físico 

(arquitetos e engenheiros) e do social. Muito embora o planejamento do PAC previsse ações 

integradas, o excesso de “tarefas” separou as ações, ficando o trabalho social responsável por 

“apaziguar os conflitos para liberar obras”, provocando certa subordinação e certa desvalorização 
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do próprio trabalho social como consequência do desenho institucional do Município e do próprio 

programa, ou seja, o trabalho social atuou como catalisador das pressões institucionais para 

equacionamento de emergências sociais e/ou políticas e os entraves que dificultaram as obras, 

promovendo uma participação dos moradores muito mais instrumental. Outro ponto que se 

revelou problemático era a reduzida equipe técnica, posto o volume do trabalho exigido, além da 

alta rotatividade dos profissionais contratados, provocando descontinuidade da ação, impactando 

tanto na qualidade do trabalho quanto no vínculo de confiança com os moradores. 

 

Além disso, o gerenciamento do contrato social, com o agente financiador e com a 

empresa terceirizada, sobrecarregou os profissionais que acabaram por “abandonar” a supervisão 

de campo, o que provocou uma série de problemas na condução dos trabalhos e na relação com 

os moradores e com a própria empresa contratada para realizar o trabalho social. Algumas ações 

propostas, tais como: organização da estrutura de representação do condomínio e uso do espaço 

comunitário, não despertou interesse na comunidade, motivo a ser investigado, o que coloca a 

necessidade de reavaliar o distanciamento do projeto técnico proposto, às expectativas da 

população em relação a esse trabalho e a real possibilidade de execução.   

 

Finalmente, não existe a pretensão de levantar todas as questões que envolvem o 

contexto de implementação do PAC, mas de dar uma contribuição ao debate sobre a questão da 

capacidade institucional dos Municípios, visto seu impacto direto na efetivação da agenda 

proposta pela Política Nacional de Habitação. 
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