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Resumo 

O presente artigo reúne algumas experiências de avaliação referente a urbanização 

integrada em áreas de menor porte, financiadas pelo governo federal e organismos internacionais. 

Verifica-se que as obras acabaram tendo um peso político e institucional muito maior em relação 

às demais intervenções previstas nos projetos integrados (dimensões ambiental, social e de 

regularização fundiária), muitas vezes se sobrepondo a elas, ficando o trabalho social focado 

apenas nos processos informativos. A perspectiva territorial e intersetorial pouco dialogam com as 

experiências observadas e lógica setorial ainda é a que prevalece. O território não é o lugar 

comum para pensar as diferentes intervenções previstas no projeto. 
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Introdução 

As diretrizes amplamente divulgadas e “receitadas” pelos organismos internacionais com 

seus Planos de Ajuste Estrutural – PAEs propagam a focalização das políticas públicas, 

principalmente as sociais, nos chamados “bolsões de exclusão”, “territórios vulneráveis”, 

“comunidades frágeis”, “comunidades vulnerabilizadas”, em detrimento da redução das políticas 

universais. Acrescenta-se à “receita” a desregulamentação das leis trabalhistas e o enxugamento 

da “máquina e da burocracia” do Estado, seguindo a receita econômica ortodoxa do Consenso de 

Washington1. Assim, outras formas de gestão denominadas de “governança” são propostas para 

enfrentar os desafios milênio. 

Mas, o que são essas novas formas de governança?  

                                                
1 Funcionários do governo norte-americano e dos organismos financeiros internacionais e diversos economistas 

especializados em assuntos latino-americanos reuniram-se na capital dos Estados Unidos.  O objetivo do encontro era proceder a 
uma avaliação das reformas econômicas empreendidas nos países da região. As conclusões dessa reunião, que foi denominado 
de Consenso de Washington, tiveram avaliações que abrangeram dez áreas: Disciplina fiscal; Priorização dos gastos públicos; 
Reforma tributária; Liberalização financeira; Regime cambial; Liberalização comercial; Investimento direto estrangeiro; Privatização; 
Desregulamentação e Propriedade intelectual. Toda essa listagem cobre os elementos básicos do modelo neoliberal. As propostas 
deste consenso convertem-se para dois objetivos básicos: a drástica redução do Estado e o máximo de abertura à importação de 
bens e serviços para a entrada de capital de risco.  
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Garson (2009) lança luz sobre a questão e apresenta algumas definições sobre o conceito 

de governança, que subliminarmente atende aos anseios neoliberais da focalização e publicização 

das políticas públicas em detrimento de sua universalização, ao mesmo tempo o conceito de 

governança propõe a proteção e melhora da esfera pública.  

 

As reflexões do autor apontam que os governos são elementos necessários, mas não 

suficientes para enfrentar os novos desafios impostos pela globalização. Indica ainda que as 

estruturas de governança incluem não apenas o governo local, mas iniciativas privadas, 

organizações não governamentais, além das relações intergovernamentais, configurando as 

famosas PPP (parcerias público-privado). 

 

Desse modo, os governos locais parecem surgir como os espaços mais “aptos” para 

compreender as demandas da população. A responsabilidade pela oferta de cada bem público 

deve caber à jurisdição que tem maior controle sobre a menor área geográfica que internaliza os 

benefícios e custos de sua provisão (GARSON, 2009, p.74) 

 

As reflexões de Ermínia Maricato (2000) são contribuições importantes para problematizar 

tal afirmação. A autora relembra a Agenda Habitat II, fruto da Conferência de Istambul de 1996, 

que deu as cidades uma grande importância em contraposição às elaborações teóricas sobre o 

declínio do Estado-nação. Menciona ainda que os debates destacaram a crescente importância 

em relação a autonomia das cidades e até mesmo o retorno da perspectiva de “cidades-nação”.   

 

Essa concepção está fortemente amparada nas proposições econômicas indicadas pelas 

publicações dos organismos internacionais tais como Banco Mundial2 e OCDE (Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) os quais revelam grande poder de influenciar 

governos, cientistas e a opinião pública em geral. O relatório da OCDE publicado em 19953, por 

exemplo, sinaliza a necessidade de criar uma nova política de desenvolvimento territorial que 

encontre meios mais eficazes de reforço do dinamismo econômico, pois as forças do 

desenvolvimento capitalista contemporâneo estariam localizadas em territórios específicos, sendo 

a especialização e aglomeração da produção, uma premissa do planejamento urbano, no sentido 

de produzir espaços mais atraentes às empresas, o que provocará a competição, além de 

desenvolvimento de capital territorial. 

 

Maricato (2000) tece críticas acerca dessas tendências e aponta que os territórios serão 
                                                

2 O XVII World Development Report publicado em 1994 examina a relação entre infra-estrutura e desenvolvimento e 
explora maneiras pelas quais os países em desenvolvimento podem melhorar tanto a prestação e a qualidade dos serviços de 
infra-estrutura.  

. 
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marcados pela falta de mobilidade social, maior concentração de poder privado e maior 

segregação espacial, ou seja, retrocedendo quanto ao debate colocado pelo Movimento Nacional 

de Reforma Urbana sobre o direito a cidade e a cidadania.  

 

É também nesse contexto, que se inaugura mais um novo ciclo de programas de 

urbanização e regularização de favelas no Brasil, agora como uma das linhas programáticas do 

governo federal para o atendimento habitacional.  

 

A partir da década de 1990 multiplicam-se as experiências de urbanização de favelas pelo 

país, deixando de ser visto como um programa alternativo para se consagrar como modelo de 

intervenção pública, ocorrendo crescimento das intervenções municipais e estaduais, que 

institucionalizam os programas como parte da política urbana e habitacional local.  
 

Nesta fase, surgem, ao lado de intervenções tradicionais, programas que adotam 
pressupostos inovadores como desenvolvimento sustentável, diversidade de 
tipologias, estímulo a processos participativos e autogestionários, parceria com a 
sociedade organizada, reconhecimento da cidade real, projetos integrados e a 
articulação com a política urbana (BONDUKI, 2010, p. 77). 

Segundo José Brakarz (2002) a abordagem integrada para assentamentos humanos foi 

originalmente elaborada pela ONU (1988) e publicada no documento “Estratégias de Habitação 

para 2000” , concepção posteriormente adotada pela política habitacional do Banco Mundial e 

promovida ativamente pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento –BID (1995). 

 

Para Cardoso (2005) e Baltrusis (2007), a “nova perspectiva” de ações integradas 

preconizadas nos projetos de urbanização de favelas é fruto de imposições e condicionantes de 

organismos internacionais multilaterais, que passaram a financiar, diretamente, sem a mediação 

dos governos centrais, a princípio, os programas e projetos focalizados de combate à pobreza e 

exclusão territorial. O modelo “slum upgrading” passou a compor o portfólio de programas sociais 

dos organismos internacionais (Banco Mundial e BID), e se tornou parte da estratégia de 

minimizar os efeitos dos programas de ajuste recessivo proposto aos países em desenvolvimento 

do terceiro mundo.  

 

Os projetos integrados de urbanização de favelas tornaram-se ação prioritária do governo 

federal no período recente com os programas HBB (Habitar Brasil BID)  e PAC (Programa de 

Aceleração do Crescimento), deixando de serem vistos como “projetos-piloto” ou “alternativos”, 

passando a se constituir como uma estratégia não só para solucionar o problema habitacional da 

população moradora dessas áreas, mas para instaurar processos de desenvolvimento social. O 
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trabalho social torna-se “uma aposta estratégica” no acompanhamento das intervenções físicas, 

no fomento aos processos participativos e de articulação interinstitucionais. 

 

Seria a “guerra contra a pobreza urbana” e o “desenvolvimento local integrado e 

sustentável” os principais objetivos das políticas sociais e, principalmente, dos programas urbanos 

e habitacionais dessa nova geração de projetos integrados? 

 

Reunimos nesse artigo algumas experiências de avaliação referente a urbanização 

integrada em áreas de menor porte, financiadas no âmbito da Caixa Econômica Federal/BNDS, 

bem como, pelos programas Habitar Brasil BID - HBB e Programa de Aceleração do Crescimento 

– PAC 1, a partir de dados qualitativos fruto da pesquisa empreendida por ocasião da elaboração 

da dissertação de mestrado4. O objetivo principal é refletir sobre os avanços, limites e desafios do 

trabalho social nos recentes programas de urbanização de favelas desenvolvidos no período 

recente (décadas de 1990 e anos 2000). 

 

Urbanização Integrada: Algumas Experiências de Avaliação do Trabalho Social 

a)  Programa Vila Bairro (Teresinha- PI) 

Com o objetivo de transformar as vilas (assim denominadas os assentamentos precários 

em Teresina) em bairros, o programa Vila Bairro, desenvolvido pela prefeitura do Piauí, 

empreendeu ações no sentido realizar uma intervenção sistematizada integral e intersetorial com 

desenvolvimento comunitário. Em oito anos, o programa não logrou êxito em alcançar seus 

objetivos, concentrando a maior parte dos recursos em obras de pavimentação e calçamentos. O 

potencial redistributivo do programa ficou restrito devido a constrangimentos orçamentários e a 

dependência de recursos externos. 

 

A professora Dr.ª Antônia Jesuíta de Lima, membro do núcleo de estudo sobre Políticas 

Públicas e Desenvolvimento do Meio Ambiente da Universidade Federal do Piauí, procedeu em 

2007 um estudo detalhado desta intervenção. Especificamente quanto ao item desenvolvimento 

comunitário, avaliou que velhas concepções do trabalho social com comunidades pobres retornam 

por meio de um discurso renovado, ancorado em ideias-força tais como democracia e 

participação, mas mistificadoras de práticas neoconservadoras, clientelistas e autoritárias. A 

proposta de trabalho social do programa Vila Bairro tinha como pressuposto que um agente 

externo levaria conhecimento e organizaria as comunidades, geralmente consideradas 

fragmentadas e desarticuladas, conforme se depreende dos objetivos principais expressos no 

                                                
4 “Avanços, Impasses e Desafios do Trabalho Social no âmbito dos Programas Federais de Urbanização de Favelas”. 

UFABC, 2013. 
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projeto técnico de trabalho social. Na avaliação de Lima (2008, p. 227-228) novos desafios e 

demandas estão colocados para os programas habitacionais de modo geral, dentre as quais 

destaca: 

§ Superação das práticas orientadas por uma visão funcional, paternalista, elitista e 

autoritária do Estado, que confere a um corpo técnico-burocrático (quando não a empresas 

terceirizadas) a tarefa de formular de cima pra baixo políticas e intervenções nas comunidades; 

§ Trabalhar com a perspectiva teórica dos conflitos, uma vez que ela permite 

compreender o jogo de forças, contradições que enreda a definição da política urbana e a disputa 

dos espaços da cidade e da riqueza socialmente produzida; 

§ O ponto de partida do trabalho social deve ser o de esquadrinhar a realidade local, 

discutir e decidir com a população as prioridades;  

§ Promover a articulação de redes em torno de problemas e programas sociais a ser 

desenvolvidos; 

§ Superar a visão localista e comunitarista, ou seja, pensar as populações locais como 

participes da cidade; 

§ O trabalho social deve ser integrado e articulado a outros profissionais, para que a 

dimensão da totalidade social não se perca, uma vez que projetos deste porte tende a fazer os 

técnicos insularem-se em seus projetos específicos, distanciando-se não somente da equipe, mas 

da realidade local. 
 

b) Plano de Desenvolvimento Local - PDL Riacho Doce e Pantanal 

Trata-se de um projeto de macrodrenagem da Bacia do Igarapé Tucunduba realizado pela 

prefeitura municipal de Belém com recursos do BID (posteriormente incorporado ao HBB). O local 

abrigava cerca de 1.537 famílias em vários assentamentos precários (palafitas). O trabalho social, 

denominado neste projeto de trabalho de participação comunitária, foi implementado por meio de 

um programa socioambiental, que se define como um programa integrado voltado ao 

desenvolvimento de um processo pedagógico e participativo visando à melhoria da qualidade de 

vida e ambiental. O programa socioambiental é composto de cinco subprogramas: 1 - 

Desenvolvimento Comunitário e Controle Social; 2 - Geração de Trabalho e Renda;  3 - 

Acompanhamento Social das famílias remanejadas; 4 - Serviço de Informação e Atendimento e 5 - 

Educação Sanitária e Ambiental. 

 

Segundo as avaliações do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) e da 

própria equipe técnica, a população percebe mais facilmente os benefícios e resultados imediatos 
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da obra, do que das ações do trabalho social. A equipe técnica argumenta que o trabalho social 

comandou todo o processo de execução da obra física, sendo que a participação dos moradores 

do local se deu num caráter quase instrumental inicialmente. Ao longo do desenvolvimento do 

projeto as reuniões organizadas pela equipe responsável pelo PDL foram agregando os 

moradores. Outro ponto observado na avaliação é que os representantes dos moradores e 

lideranças locais encontram pouca ou nenhuma base de apoio em suas comunidades. O 

empenho e incentivo a organização e participação comunitária para gestão compartilhada do 

programa não correspondeu aos objetivos desejados pela coordenação geral do programa, sendo 

observado um determinismo técnico-político se sobrepondo a uma postura mais crítica de 

desenvolvimento integral do território.  

 

Além disso, foram apontadas dificuldades de sistematizar a experiência; construir 

indicadores para avaliar as ações socioeconômicas, socioambientais e político culturais 

desenvolvidas ao longo do projeto. Na avaliação da equipe se o trabalho social fosse realizado de 

forma isolada, sem as intervenções físicas, teriam poucas chances de sucesso. Observou-se 

ainda sobrecarga de trabalho à equipe técnica, composta de dois arquitetos, três assistentes 

sociais e um advogado, era desproporcional ao volume de trabalho. 

 

c) Urbanização Jardim Goiás (Goiânia-GO) 

A urbanização do local foi realizada por meio do Programa Pró-moradia/1997, cujo objetivo 

principal era melhorar a qualidade de vida das famílias moradoras em áreas de risco e com renda 

familiar de até três salários mínimos. Posteriormente, com recursos federais do programa Habitar 

Brasil - HBB, foi possível atender os moradores no próprio local em moradias verticalizadas.  

 

Conforme descreve Oliveira e Carvalho (2002) o trabalho social foi de fundamental 

importância para que as intervenções provocassem o mínimo de transtornos às famílias e 

preservassem suas redes sociais, familiares e comunitárias. Outro desafio foi às demandas 

provocadas pelo regime de habitação condominial o que exigiu um “árduo trabalho educativo”. O 

trabalho social orientou-se pela preocupação de oferecer à população um canal aberto para 

discussão política e técnica como meio para o exercício da cidadania.   

 

Para tanto, foi essencial o contato direto e contínuo da equipe social com os moradores, 

para que as atividades fossem planejadas e orientadas para atender às reais necessidades da 

população e garantir o bom desenvolvimento do projeto como um todo. As visitas sociais tiveram 

um papel importante, pois representaram a oportunidade de um contato direto e individualizado 
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com as famílias e suas demandas. Neste momento, foram levantadas questões que, muitas 

vezes, não foram abordadas nas reuniões mais amplas do projeto. 

 

As reuniões se constituíram em espaços políticos para o qual toda a comunidade foi 

convidada a participar, onde se priorizava a troca de informações sobre o andamento do projeto, 

ocasiões em que foram eleitas prioridades tanto do trabalho físico quanto do social. 

 

As palestras educativas, versaram sobre temas de interesse da população usuária 

identificados no contato diário e visaram assegurar informações necessárias à qualificação do 

próprio processo participativo e ao atendimento de demandas da vida pessoal ou profissional dos 

moradores. 

 

Outra atividade desenvolvida pela equipe social foi à assessoria aos movimentos sociais e 

lideranças locais, a fim de que estas pudessem tomar iniciativas autônomas que garantissem o 

prosseguimento do trabalho social, inclusive atentando para a necessidade de monitoria no 

processo administrativo do condomínio a ser instituído quando os moradores fossem transferidos 

para os apartamentos.  

 

As principais atividades realizadas foram: discussão das alternativas propostas pelo 

programa; palestras educativas; confecção de boletins informativos; visitas domiciliares; 

encaminhamentos aos serviços e entidades locais; e assessoria aos movimentos sociais 

organizados, com vistas a promover sua autonomia e iniciativa para encaminhar soluções. Na 

avaliação de Oliveira e Carvalho (2009) quatro grandes desafios estão colocados: 

§ Integrar a Política Habitacional com outras Políticas Públicas; 

§ Pensar a intervenção nos assentamentos irregulares, a partir de sua interação com a 

cidade; 

§ Propiciar à população envolvida nos projetos reais condições de opinar acerca de 

alternativas de intervenção; e  

§ Realizar pesquisas e sondagens constantes juntos aos moradores, a fim de colher 

elementos que possam redirecionar as políticas públicas do município. 
 

d) Habitar Brasil BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) – HBB Jardim Nordeste 

Embora ainda não tenha sido feita uma avaliação formal da experiência desenvolvida pela 

cidade de Diadema do projeto HBB/Jardim Nordeste – Vera Cruz. Marta Cirera, assistente social e 

coordenadora da Divisão de Trabalho Social da prefeitura, na época da implantação do programa 
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em 2004, avalia que o programa impôs muitas exigências e critérios muito rígidos para aprovação 

do financiamento, principalmente em relação à questão fundiária, “nó” dos assentamentos 

precários de modo geral da cidade. Destaca ainda que o programa exigiu a realização do PEMAS 

– Plano Estratégico Municipal de Assentamentos Subnormais, o qual dimensionou o déficit 

qualitativo de moradias e áreas passíveis de urbanização, contudo o programa financiou apenas 

projeto e obra para apenas uma área. Acrescenta ainda que o programa HBB trouxe um 

componente importante no seu desenho das intervenções, que era resolver de forma integral a 

precariedade dos núcleos, estabelecendo como diretriz a preservação das famílias em seus locais 

de origem, ou na impossibilidade, removê-los para locais próximos, com vistas a não quebrar os 

vínculos familiares e comunitários. 

 

A experiência do HBB- Jardim Nordeste apresentou alguns entraves para a liberação do 

financiamento, entre o tempo de elaboração do projeto, iniciado em 2004, e concretização da 

obra, passaram-se cinco anos, gerando expectativas, conflitos e descontentamentos da população 

envolvida. Além disso, os profissionais da equipe técnica do município de Diadema, além de 

poucos, ficaram envolvidos com ações de controle de contratos e emissão de relatórios para o 

agente financiador, fragilizando o necessário acompanhamento de campo. Por outro lado, a 

exigência do PPC (Projeto de Participação Comunitária) e da UEL (Unidade Executora Local) 

agregou qualidade na elaboração e execução do projeto, além de envolver ações intersecretariais. 

  

e) PAC – Tiro ao Pombo 

A assistente social, Priscila Beralda Oliveira (2011), por ocasião de sua pesquisa de 

mestrado realizado pela PUC (Pontifícia Universidade Católica)/SP, empreendeu a avaliação do 

trabalho social realizado na Favela Tiro ao Pombo5 para identificar se a intersetorialidade estava 

presente na intervenção. A partir de entrevistas com três moradores da área, três assistentes 

sociais, que atuavam no projeto de urbanização (uma delas contratada pela empreiteira que 

executou as obras, duas contratadas pela empresa que executou o Projeto Técnico Social e uma 

supervisora funcionária pública da prefeitura responsável técnica pelo projeto) e visitas ao local da 

obra, analisou as ações e seus primeiros resultados. 

 

A empreiteira responsável pela execução da 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 
                                                

5A favela Tiro ao Pombo situada na região Norte do Município de São Paulo, pertencente à Subprefeitura Freguesia do 
Ó/Brasilândia e situada em perímetro de ZEIS (Zona Especial de Interesse Social), conforme Plano Diretor.  
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ainda não tinham sido concluídas. 

 

Para Oliveira (2011) o projeto acabou por priorizar as obras físico-urbanísticas, limitando-

se à provisão de infraestrutura, saneamento e atendimento habitacional.  O trabalho social, por 

sua vez, limitou-se a realizar atividades de acompanhamento das obras e preparo das famílias a 

ocupar as novas moradias no caso moradias verticalizadas (gestão condominial), sendo essa a 

principal exigência posta pelo projeto às assistentes sociais. 

 

Ainda de acordo com Oliveira (2011) a gestão intersetorial não foi uma realidade nesse 

projeto, não existindo ações articuladas com as demais políticas sociais. Algumas das 

intervenções conjuntas realizadas foi fruto da vontade individual dos técnicos dos diferentes 

programas que atendem a área, que acabou resultando em algumas ações, porém, pontuais sem 

grandes desdobramentos, as quais não romperam com a atuação historicamente fragmentada e 

focalizada das políticas. A autora conclui que não é possível afirmar que a urbanização desta 

favela irá concretizar o direito à cidade, não conseguindo atender integralmente às famílias, sendo 

importante a realização de estudo de impacto na área onde foi realizada essa pesquisa de campo 

para avaliar mais detalhadamente essa questão. 

 

Considerações Finais 

Constata-se que a partir da década de 1990, os organismos internacionais e o governo 

federal voltam a investir esforços e recursos em soluções habitacionais, que se diferem da 

perspectiva predominante até o BNH (Banco Nacional de Habitação), ou seja, remoções 

truculentas e por vezes desumanas de assentamentos precários para conjuntos habitacionais 

massificados, periféricos e sem infraestrutura6. Com a nova geração de projetos integrados de 

urbanização, há pelo menos no discurso e nas diretrizes, a pretensão de transformar as favelas, 

não só do ponto de vista urbanístico, mas se assegurar o direito a cidade e a participação da 

população no controle social da política urbana-habitacional. 

 

Nesse período, o trabalho social ganhou importância e assumiu a responsabilidade pelos 

processos participativos e organizativos, pela articulação de programas e ações, e principalmente 

suporte e apoio as intervenções físicas, sobretudo nos projetos que envolvem muitas remoções e 

remanejamentos das famílias, por ocasião das obras.  

 

Nas experiências analisadas, verifica-se que as obras acabaram tendo um peso político e 
                                                

6 Muito embora por conta do déficit habitacional, dos custos da terra e do crescimento desordenado das cidades, essa 
tendência parece ser retomada com o programa Minha Casa, Minha Vida. 
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institucional muito maior em relação às demais intervenções previstas nos projetos integrados 

(dimensões ambiental, social e de regularização fundiária), muitas vezes se sobrepondo a elas, 

ficando o trabalho social focado apenas nos processos informativos, apoio e gestão dos conflitos 

relacionados as obras e, algumas experiências, na gestão condominial. A perspectiva territorial e 

intersetorial pouco dialogam com as experiências observadas. A lógica setorial ainda é a que 

prevalece e o território não é o lugar comum para pensar as diferentes intervenções previstas no 

projeto. 

 

Embora tenha ocorrido um aumento significativo de recursos para urbanização e, 

posteriormente com o PAC, dos valores relativos ao trabalho social, a baixa capacidade 

institucional de estados e municípios ainda é um entrave para os projetos integrados.  

 

Outro fenômeno que emerge com o PAC é o “empresariamento” da participação social, 

termo cunhado por Cibele Rizek (2012), que traz uma contribuição crítica sob essa nova lógica 

que os programas de urbanização vêm apresentando. Para a pesquisadora, o que antes era 

espaço público de debates, geralmente conduzidos por profissionais e servidores públicos que de 

alguma forma tinha certa militância e articulação com os movimentos sociais, hoje se transfigura 

numa forma “despolitizante” da participação, ao se contratar empresas para fazer o 

“gerenciamento social”, pois nesse contexto a participação passa a ter uma natureza instrumental, 

ou seja, esvaziada da concepção verdadeiramente democrática a fim de se evitar conflitos e 

questionamentos. 

 

Por outro lado, coloca-se um impasse diante da baixa capacidade administrativa e 

institucional dos municípios em prover “serviços” desse tipo e instaurar processos participativos. 

Talvez fosse o caso de assegurar autonomia das prefeituras para pensar e criar seu próprio 

arranjo institucional para realização do trabalho social, financiando, por exemplo, a contratação de 

equipes técnicas ou mesmo treinamento e aprimoramento profissional para as equipes locais. 

 

Para desenvolver os projetos numa perspectiva de fato territorial, considerando as 

especificidades e particularidades dos territórios, talvez seja necessário subverter toda a lógica e 

sistemática em curso. O que a nosso ver não será possível em curto prazo. 

 

Observa-se, portanto a iminente tendência de “culpabilização” dos setores populares pela 

sua pobreza e vulnerabilidades. Retomando o velho “conservadorismo”, só que agora sob nova 

roupagem. Chega-se, assim, à conclusão que se os projetos de urbanização de favelas somente 

prover infraestrutura urbana, isso por si só é importante, mas insuficiente para alterar de forma 
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significativa a realidade das famílias mais pobres, que residem nas favelas e assentamentos 

precários.  

 

Infere-se que a ambição de reduzir a pobreza urbana por meio de projetos integrados e 

focalizados, desloca o debate do direito a cidade e a cidadania e encobre dimensões estruturais, 

que envolvem a produção do espaço urbano.  
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