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Pobreza, exclusão social e territorialidades

Vagner Caminhas Santana1

resuMo

O objetivo deste artigo é apresentar algumas discussões sobre pobreza, exclusão e desigualdades sociais. 
Propõe-se então uma discussão sobre pobreza e exclusão com uma abordagem territorial. O desenho 
adotado para que se alcançasse o objetivo proposto, foi o de uma investigação de cunho exploratório, 
destacando e articulando o debate de alguns autores, principalmente aos ligados à teoria crítica, que 
versam sobre o tema,como David Harvey, Henri Léfèbvre,Loic Wacquant,Giorgio Agambem e Paul 
Singer, bem como autores que analisam as desigualdades sociais para além das restrições econômicas 
comoSergePaugam. Buscou-se problematizar os entraves decorrentes da falta de um planejamento 
territorial regionalizado no Brasil para o desenvolvimento de políticas e programas pactuados, para tanto 
utilizou-se o referencial de Floriano Godinho de Oliveira), João Ferrão e CarlosVainer. As transformações 
do mundo do trabalho conectada à crise dos grandes empreendimentos de desenvolvimento econômico e 
intervenção Estatal no mercado, traz novos desafios para as políticas de “combate” a pobreza e redução 
das desigualdades. No que tange as Políticas Sociais, no Brasil encontramos várias limitações. Existem 
problemas de diversas ordens, que desafiam gestores, formuladores e implementadores das políticas e 
programas
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iNtroduÇão

O Estado  como campo de disputa nasce no interior da sociedade e será expressão desta sociedade. 
O Estado não nasce da sociedade capitalista, como muito foi difundido, ele apenas foi capturado por 
esta, que melhor sobre “costurar” e “amarra-se” a ele (HARVEY, 2005)

Poulantazas (2000) percebe o Estado como um processo social. Sua materialidade não deve ser 
reduzida a dimensão política, uma vez que, ele está imerso nas relações dentro da sociedade. O Estado 
não nasce apenas para mediar os conflitos, os conflitos também são gerados por ele.

Em um contexto de crise econômica do capitalismo, de restruturação produtiva, desemprego 
estrutural e retração das políticas públicas, as discussões sobre pobreza e desigualdades sociais foram 
redescobertas nas últimas décadas nas agendas dos governos.  O papel do Estado é redefinido e, por 
conseguinte ressurge questionamentos sobre a sua capacidade e o seu papel em garantir políticas de 
Bem-Estar social. No Brasil a temática da pobreza e da desigualdade social, faz parte de uma agenda de 
pesquisa já algum tempo, no entanto, observa-se uma nova roupagem nos últimos anos. As abordagens 
que atrelavam a exclusão social à participação-exclusão do mercado de trabalho, progressivamente dão 
espaços a abordagens que consideram a ruptura de laços sociais ou formas precárias de inserção ao 
mercado de trabalho, o acesso ou o não acesso a bens materiais e simbólicos 

O conceito de pobreza  não é estático, à medida que foram incorporados novos parâmetros às suas 
definições, ao longo dos anos, há uma complexificação de suas terminologias. As tentativas de conceituar 
pobreza devem, portanto, considerar o seu contexto social, histórico, econômico e cultural. Suas analises 
buscam superar a simples relação causa e efeito, deve-se considerar a sua multidimensionalidade e o seu 
carácter multifacetado, através de variáreis como segregação e heterogeneidade de formas de ocupação 
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do território. Da mesma forma, a superação da pobreza e das desigualdades requer uma gama de ações e 
políticas igualmente complexas. 

No Brasil, o processo de redemocratização e consolidação dos centros urbanos ensejou novos 
problemas na destruição dos espaços sociais. A emergência de uma “nova” pobreza dá visibilidade aos 
grupos sociais que passam a reivindicar seus direitos de cidadãos e, ao mesmo tempo é consoante com 
reprodução da violência física e simbólicas.
As novas formas de dominação e as novas condições de produção no espaço urbano, requererem que 
repensemos a lógica local de implementação de políticas públicas, principalmente em grandes centros 
urbanos, onde há uma repercussão das demandas por serviços sociais e dos problemas oriundos da 
reestruturação urbana. Compreender as características das habitações nas grandes cidades, principalmente 
as favelas, torna-se um desafio, à medida que aparecem como instâncias reprodutoras de segregação e de 
exclusão, ainda que se sustentem num discurso popular de “comunitarismo” e homogeneidade. 

Propõe-se então uma discussão sobre pobreza e exclusão com uma abordagem territorial . 
O desenho adotado para que se alcançasse o objetivo proposto, foi o de uma investigação de cunho 
exploratório, destacando e articulando o debate de alguns autores, principalmente aos ligados à teoria 
crítica, que versam sobre o tema, bem como autores que analisam as desigualdades sociais para além das 
restrições econômicas. De antemão cabe ressaltar que a complexidade do tema não se esgota nas análises 
dos autores aqui abordados. O que se procurou fazer neste artigo foi apenas levantar alguns apontamentos 
sobre a pobreza, desigualdade social e suas implicações no território, destacando desta forma, algumas 
questões referentes ao ordenamento territorial. O trabalho estrutura-se em três sessões. Inicia-se com 
uma breve introdução que tematiza a pobreza e as desigualdades sociais em um contexto de redução 
dos estados de bem-estar social. Na segunda buscou-se compilar as contribuições de autores como 
Léfèbvre (2001), Castells (2000), Paugam (2003), Harvey (2005), Wacquant (2010, 2008), Agambem 
(2004), Singer (1998), Kowarick (1979), Souza (2002), Stotz (2005) e Yasbek (2012) no que se refere 
as discussões da exclusão social. Na terceira parte buscou se problematizar os entraves decorrentes 
da falta de um planejamento territorial regionalizado no Brasil para o desenvolvimento de políticas e 
programas pactuados, para tanto utilizou-se o referencial de Oliveira & Soares (2012), Souza (2002) e 
Vainer (2007). Por fim, as considerações finais apontam para necessidade de pensarmos a pobreza numa 
lógica territorial.

estado, territÓrio, exclusão social e FaVelizaÇão

Na atualidade a globalização e a “nova ordem mundial” rompem com as barreiras antes postas 
pelos Estados-nação, e como consequência torna-se impossível pensar um modelo único de cidadania e 
cidadão frente ao multiculturalismo que vivenciamos dentro de um mesmo território. Todo este processo 
demanda um esforço de pensarmos quem é este cidadão neste novo contexto?  E qual é o papel do Estado 
perante este cidadão? 

Com a ampliação do debate acerca do processo de globalização do capital e do trabalho, os 
estudos sobre o território se intensificam, dentre as diversas vertentes, há uma certa preponderância da 
abordagem que institui uma articulação entre a produção do espaço social e o Estado.

Henri Léfèbvre (2001) denuncia o papel do Estado que busca cada vez mais, com os seus aparatos 
(político, econômico, jurídico e poder de polícia), “governar” a vida dos indivíduos através de diversos 
mecanismos institucionais. Há neste ponto uma excessiva racionalização da vida, onde o indivíduo deixa 
de ser protagonista da sociabilização. Esta governamentalidade da vida social estaria reproduzindo os 
mecanismos alienantes ao objetivar o indivíduo arrancando o direito de ser cidadão. Todo este processo 
estaria sendo mediado pelo capitalismo que utiliza o Estado para gerir os espaços, tirando sua humanidade 
(sua vida) para formatar espaços que melhor atende seus interesses. As contribuições desse autor tiveram 
grande ressonância nos estudos urbanos no Brasil, principalmente naqueles que buscam desnudar as 
desigualdades sociais, apontando sua intrínseca relação com o sistema econômico capitalista.
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A construção da modernidade passou por várias etapas até chegar aos séculos XIX e XX onde 
ganha maior expressão com o avanço do capitalismo. Concomitante aos avanços tecnológicos ampliaram-
se os problemas sociais. (BERMAN, 1997).

A periferização, entendida como um processo de segregação residencial, típica do capitalismo, 
consiste na concentração de parte da população em um dado território. Para Léfèbvre (2001), a partir da 
industrialização é imposta ao indivíduo uma extrema segregação, que é intensificada com a separação 
funcional das atividades e da sociedade no espaço. Os trabalhadores são expulsos da cidade para as 
periferias. A cidade é moldada de acordo com os interesses dos capitalistas. Sendo assim, a periferização 
estaria intrinsicamente ligada à diferenciação de classes e o Estado cumpriria papel de organização 
espacial da vida urbana.

O processo de favelização que toma conta de algumas cidades do mundo não é um problema 
recente, pelo contrário, segundo Davis (2006) a raiz do problema teve início no século XIX, por volta 
de 1805, e com exponencial aumento em âmbito mundial, nas últimas décadas, da segregação onde 
os indivíduos e suas famílias não possuindo recursos financeiros e nem trabalho com renda digna são 
“compelidos” a ocupar espaços degradantes em termos de infraestrutura (o excesso de habitantes em 
pequenos metros quadrados, péssimas condições sanitárias, segurança precária etc). Esse fator atrelado 
a falta de planejamento urbano, crescimento desordenado afeta aos menos favorecidos, criando uma 
distância muito maior nas cidades, aprofundando assim as desigualdades sociais.

Manuel Castells (2000), também herdeiro das concepções do materialismo histórico, destaca as 
especificidades do espaço urbano dentro do sistema capitalista de produção, dando ênfase a reprodução 
social da força de trabalho. No entanto, desgarra de uma perspectiva funcionalista-evolucionista 
que pressupõe uma escala evolutiva entre campo/cidade e nega a possibilidade de existência de uma 
“cultura urbana” própria. A cidade é caracterizada pela flexibilidade das organizações sociais, espaço 
de mudanças contínuas. Embora não utilize especificadamente o termo periferização e possível fazer 
alusão a este conceito nas obras de Castells (2000) para quem a segregação urbana é “a tendência à 
organização do espaço em zonas de forte homogeneidade social interna e forte disparidade social entre 
elas, estendendo-se essa disparidade social não só em termos de diferença como também de hierarquia”. 
(p.210).  No que tange a organização espacial da cidade, Castells (2000) observa que a distribuição das 
residências obedece às leis gerais da distribuição dos produtos, onde os reagrupamentos humanos se dão 
em decorrência da capacidade social dos indivíduos, podendo acarretar na segregação (por conseguinte 
periferização). O Estado tem o papel de gestor na estrutura na regulação de produção, consumo e troca. 

Ao propor um pensamento crítico sobre as desigualdades atuais, Wacquant (2007) sinaliza que o 
Estado contemporâneo tenta mascarar sua incapacidade de promover políticas públicas e transfere para 
os indivíduos suas responsabilidades. O progressivo aumento das penalidades possui relação íntima 
com a escalada do neoliberalismo como projeto ideológico e prática de governo que impõe a submissão 
ao livre mercado e a celebração da “responsabilidade individual” em todos os domínios. Nesta ação “o 
indivíduo é julgado responsável por suas próprias ações e por seu próprio bem-estar, do mesmo modo 
como deve responder por ele” (HARVEY, 2005, 73).

O período atual de transformações gera inúmeras incertezas e precisa ser pensando não como 
sociedade política, mas como instâncias integradas. Com a implementação da agenda neoliberal, passa-se 
de uma etapa de investimento em políticas de bem-estar social para políticas de penalização da pobreza.  
O Estado – Providência abre espaço para o Estado –Penitência:

A um Estado keynesiano acoplado ao assalariado fordista vetor de solidariedade, 
que tinha como missão diminuir os ciclos recessivos da economia de mercado, 
proteger as populações mais vulneráveis e reduzir as desigualdades mais 
gritantes, sucede um Estado que se pode qualificar como neodarwinista, na 
medida em que ele erige a competição como fetiche e celebra a plenos pulmões a 
“responsabilidade individual” – cuja contrapartida é a irresponsabilidade coletiva 
e política.(WACqUANT, 2010, p. 201) 
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O autor examina a relações existente entre a ascensão e a propagação daquilo que ele nomeia de 
“Estado penal” e a desregulação ou liberalização econômica, desnudada através dos seguintes vetores: 
a elevação do salariado precário, o desmantelamento ou retração das políticas de proteção social, a 
hipertrofia do aparelho punitivo e as relações entre as prisões e os “guetos” (norte-americano e europeu). 
Mapeia as trajetórias pela qual a criminalização da miséria e o encarceramento maciço complementar à 
insegurança concebida pelo surgimento do “menos Estado” social internalizam-se nos indivíduos e nas 
comunidades.  Este modelo punitivo americano vem sendo “importado por atacado” pelos países latino-
americanos, fato este que pode ser evidenciado na progressiva incorporação dos programas assistenciais 
de controle. O sistema penitenciário se tornou uma forma de refrear as carências sociais que decorrem 
da ausência de políticas sociais, onde as prisões “se transformaram em aterro sanitário para dejetos 
humanos de uma sociedade cada vez mais diretamente subjugada pelos ditames materiais do mercado e 
da compulsão moral da responsabilidade pessoal”. (WACQUANT, 2008, p.14)

A alteração do papel do Estado com o neoliberalismo não significou na prática um Estado 
mínimo, mas sim um Estado forte capaz de ser mantenedor da propriedade privada e de sua reprodução. 
(HARVEY, 2005) 

O aspecto da territorialidade, ou seja, a base espacial que abriga os processos excludentes, 
para Paugam (2003) insere as representações sociais negativas internas e externas, que podem gerar a 
estigmatização de certas áreas e desqualificar os seus moradores, aprofundando o processo de exclusão 
social. A situação de morador destas áreas, equivaleria a sua associação a um estrato social inferior, 
causando a interiorização deste status de inferioridade nos indivíduos. 

A institucionalização da regulação dos pobres ou “clientes” dos setores assistencial e penitenciários 
do Estado, para Wacquant (2010, p.205), pressupõe sua objetivação ao recair sobre eles a mesma suspeita: 
“eles são considerados moralmente frágeis, até que se prove o contrário”.  Por este motivo se justifica 
a conduta de sempre estarem sendo vigiados e regulados “pela imposição de protocolos rígidos”, cujo 
qualquer desvio o sujeita a uma disciplina corretiva rígida. O autor conclui assinalando que “assistência 
social e justiça criminal são, a partir desse momento, animados por uma mesma filosofia paternalista e 
punitiva que acentua a responsabilidade individual do cliente”. 

A legitimação da violência, a supressão de direitos em prol de uma suposta segurança e a 
concentração do poder do Estado, para Agambem (2004) são marcantes do “estado de exceção”, que 
na contemporaneidade, não mais como autênticas medidas de exceção, mas como a regra na forma de 
governar. Ou seja, a exceção tornou-se regra, torna-se um paradigma de governo. 

Adentrando nas contribuições dos autores que tem como foco as reflexões das desigualdades 
sociais produzidas (e reproduzidas) no Brasil, Paul Singer (1998) metodologicamente, filial a corrente 
marxista mais ortodoxa, considera a necessidade de as análises começarem de categorias mais simples, 
do concreto para a mais abstrata. Suas análises sobre o surgimento e organização das cidades são 
perpassadas por pressupostos eminentemente economicistas, uma vez que atribui o seu nascedouro a 
redução de custo de transporte 

Ao tratar da espoliação urbana, Singer (1998) analisa as relações de exploração urbana e suas 
consequências para construção de “padrões periféricos”, destacando que:

Neste processo, parte do mais-produto, que ainda continua vindo à luz como 
valor de uso, transforma-se na mão de uma nova classe dominante em valor de 
troca, em mercadoria. É com base nesta transformação que a cidade se insere na 
divisão social do trabalho, alterando-a pela base. (p.12-13) 

A forte urbanização deixou de absorver e integrar socialmente (e economicamente) os imigrantes, 
que passaram a compor uma grande massa de marginalizados. A ocupação do indivíduo no mundo do 
trabalho, para Singer (1998), ultrapassa a dimensão do mundo do trabalho e o classifica social, política e 
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psicologicamente. A condição de subemprego é para ele determinante para a segregação dos indivíduos 
em espaços pauperizados.

A objetivação do espaço social incide sobre a distribuição no espaço físico de diferentes espécies 
de bens e serviços, que podem ser empregados conforme a disposição espacial dos indivíduos, este 
movimento, portanto, define o valor dos diferentes lugares do espaço social. No entanto, o espaço 
social não se reflete no espaço físico “apenas pela divisão espacial dos indivíduos em sua aglomeração 
nas cidades; pela distribuição dos bens e serviços, sejam de natureza pública ou privada”. Produz a 
localização dos indivíduos a partir do lugar que ocupa e de sua posição em relação a outros indivíduos 
(CASSAB, RIBEIRO & SCHETTINO, 2005, p. 2)

Lucio Kowarick (1979) estabelece uma relação entre o crescimento das metrópoles e seus efeitos 
sobre os mecanismos de segregação social e política. Para ele a periferia constitui-se em aglomerados 
distantes dos centros, podendo ou não ser clandestinas, com infraestrutura escassa, servindo de mão-de-
obra para o sistema capitalista. 

A pobreza e a expansão urbana ganham notoriedade nas análises de Kowarick (1979). As 
peculiaridades da cidade são analisadas pela ótica da unidade de reprodução social e consumo coletivo. 
A inovação da sua produção em relação a muitos autores de corrente marxista-estruturalista está, 
principalmente, no protagonismo dado aos movimentos sociais que reivindicam por cidadania, pela 
busca de melhores condições de trabalho e moradia. Este autor vê na periferia um espaço privilegiado 
para a sociabilidade, “a periferia mostra-se não só como lugares de ausências ou carências, mas como 
aglomerados dotados de sociabilidades intensas” (ARAUJO, 2015, p. 7). Metodologicamente sua 
contribuição é evidente, uma vez que, não faz uma transposição “crua” de uma teoria geral à realidade 
brasileira. Suas analises consideram as especificidades do contexto estudado, no caso específico a cidade 
de São Paulo. 

Paugam (2003) partindo de uma concepção, de certa forma, distinta dos autores até agora 
analisados, observa que as transformações do mercado de trabalho e suas consequências para os indivíduos 
produzem mudanças que seriam responsáveis por um processo que ele chamou de “desqualificação 
social”, sendo que nas “sociedades modernas, a pobreza não é somente o estado de uma pessoa que tem 
falta de bens materiais, corresponde igualmente a um estatuto social específico, inferior e desvalorizado 
que marca profundamente a identidade dos que a experimentam” (p. 23). Desta forma, a pobreza é 
apresentada de forma negativa, torna-se símbolo de fracasso social, e muitas vezes, degradação moral. A 
pobreza é vista como ameaça a coesão social. 

Os estigmas relacionados às condições degradantes ganham maior complexidade teórica, tendo 
em vista a possibilidade do surgimento de uma “nova pobreza”. Gesta-se a vida das populações e 
administram-se suas urgências (YASBEK, 2012).

A realidade da construção conceitual de desqualificação social empreendida por Paugam (2003) 
é diferente da nossa realidade. Portanto, ao adotar este conceito é necessário que façamos adaptações a 
nossa realidade. No Brasil, não se pode fazer menção a perda de um patamar social de cidadania e de 
assistência precisamente da mesma forma que o caso francês, analisado pelo autor, tendo em vista que o 
nosso país nunca experimentou o mesmo patamar de Estado Providencia. 

Na esteira destas discussões, apresentadas acima, percebem-se as relações capitalistas como 
reprodutoras de desigualdade, de exclusão social e de formas de violência na cidade contemporânea. 
Mas, também devemos ter em mente que:

A pobreza é parte de nossa experiência diária. Os impactos destrutivos das 
transformações em andamento no capitalismo contemporâneo vão deixando 
suas marcas sobre a população empobrecida: o aviltamento do trabalho, o 
desemprego, os empregados de modo precário e intermitente, os que se tornaram 
não empregáveis e supérfluos, a debilidade da saúde, o desconforto da moradia 
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precária e insalubre, a alimentação insuficiente, a fome, a fadiga, a ignorância, 
a resignação, a revolta, a tensão e o medo são sinais que muitas vezes anunciam 
os limites da condição de vida dos excluídos e subalternizados na sociedade. 
(YASBEK, 2012, p.3).

A pobreza aqui não se trata apenas na ausência de renda, mas de um conjunto de fatores em que 
os indivíduos estão inseridos. Se traduz pela carência de direitos, de oportunidades, de informação e de 
esperanças. Além disso se manifesta nas desigualdades na distribuição da riqueza socialmente produzida. 
É uma das manifestações da “questão social”. 

Cabe também ressaltar que, a categoria pobreza do ponto de vista conceitual para Stotz (2005) 
deve ser apreendida como um fenômeno social complexo, não podendo ser reduzido a um único patamar 
econômico, definido estatisticamente. A desnaturalização desta categoria é fundamental, na medida que, 
devemos perceber a conjuntura social eu em certa medida a produz. A medida de pobreza está sujeita a 
variações culturais, regionais e a diferentes padrões de consumo. Há também a distinção entre pobreza 
material e pobreza não material que engloba as oportunidades, qualificação profissional, educação, 
saúde e perspectivas de mudanças. Portanto, pobreza diz respeito a uma situação na qual uma pessoa 
(ou uma família) não tem condições de viver dentro dos padrões socialmente estabelecidos em um certo 
momento histórico, há então que se estabelecer uma reflexão sobre quais são e como se manifestam estes 
padrões no cotidiano urbano.

ordeNaMeNto territorial NuM coNtexto de MudaNÇas

O poder político possui uma ampla capacidade de ordenamento do território por meio do controle 
dos organismos de gestão e das políticas territoriais que regulam o uso do território.A relação dialética 
entre território e política, demonstra suas mútuas influencias, onde o território torna-se objeto (e sujeito) 
das decisões políticas, que geralmente são delineadas de acordo com as estratégias de reprodução 
das relações sociais de produção. Da mesma forma que as decisões políticas refletem no território, há 
também uma grande influência do território nas decisões políticas, uma vez que estas se aplicam em 
base territorial. No entanto, o uso do território não deve ser baseado apenas pelas demandas de um 
determinado projeto produtivo, sem, contudo, considerar suas repercussões nas populações.

Diante de um cenário de intensa mobilidade social, espacial e econômica, é necessário pensar 
o uso do território de forma que permita o desenvolvimento social. As transformações nas estruturas 
produtivas, os avanços das tecnologias e da comunicação acarretaram em uma maior dinamicidade nas 
relações economias, que buscam recursos regionalmente localizados. Com efeito, as mudanças sociais e 
econômicas geram impactos com escala superior aos limites do território dos municípios.

Ao discutir as tendências da expansão urbana para uma escala regional, onde são ampliadas 
as áreas metropolitanas, Oliveira e & Soares (2012) apontam para os desafios de se encontrar meios 
de produzir uma gestão compartilhada dos espaços. Suas análises orientam para a necessidade de 
planejamento e ordenamento do território que ultrapassem os limites dos planos municipais e, destacam 
a necessidade de intuição de políticas territoriais na escala regional, integrando os diferentes níveis de 
governo. Para tanto seria necessário rever as bases das políticas de gestão do território e propor novas 
formas de administração dos serviços de interesse comum entre os municípios. 

As mudanças ocorridas nas relações intergovernamentais, com o processo de redemocratização, 
propiciaram relativo poder dos governos e das sociedades locais. No entanto, há argumentos que 
demonstram a contraditoriedade dos resultados da descentralização. É verdade que a descentralização 
conquistada com a Constituição de 1988 expressou uma vitória sobre a centralização administrativa 
dos governos militares que deixou marcas de autoritarismo nas práticas de planejamento regional no 
país. Mas, por outro lado, maquiou uma tendência que sempre esteve presente na sociedade brasileira 
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de manutenção de tradições municipalistas de raízes coloniais, reafirmando politicais clientelistas. 
(OLIVERIA & SOARES, 2012; SOUZA, 2002).

A Constituição de 1988 define a União, os estados e os municípios como entes federativos, 
com autonomia administrativa, que implica, pelo menos no plano teórico, uma corresponsabilidade 
quanto às políticas territoriais. Mas será que de fato o compartilhamento das responsabilidades ocorre na 
prática? Para Oliveira e & Soares (2012) o que ocorre é exatamente uma complexa divisão de atribuições 
administrativas e de gestão do território, onde a maior parte dos recursos destinados ao ordenamento 
territorial é conferida aos municípios. Esclarecem que:

A descentralização política no Brasil implicou, na verdade, uma intensa 
descentralização administrativa, ampliando as responsabilidades em termos de 
administração e execução de políticas públicas, por meio da transferência de 
responsabilidade no atendimento à saúde, à educação básica, ao ordenamento 
dos transportes, ao planejamento do uso e ocupação do solo, ao saneamento, 
entre outras atribuições exclusivas (OLIVERIA & SOARES, 2012, p.2)

Ainda que o poder de legislar as disposições gerais e delinear as políticas públicas, seja atribuição 
da União, são os municípios os responsáveis pela sua execução. A inexistência de planos diretores 
regionais, principalmente em áreas metropolitanas, inviabiliza a administração compartilhada dos 
serviços públicos e dificulta a articulação de políticas urbanas com as demais políticas setoriais. Como 
solução possível a este impasse, estes autores vislumbram a criação de “formas de governo próprios”, 
com orçamento próprio e com gestão compartilhada. 

A descentralização segundo Souza (2002, p.431), tem o potencial de incentivar a participação 
dos governos locais “na provisão de serviços sociais e na adoção de políticas participativas”, o que torna 
mais complexo ainda as relações entre os entes federados e entres estes e os segmentos da sociedade 
local.

A criação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), institucionalizada pelo 
Decreto Nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, do Presidente da República, que centralizou o debate 
sobre as políticas territoriais no Brasil, postulou como objetivo a redução das desigualdades regionais 
e equidade no acesso a oportunidades entre as regiões. Suas orientações são baseadas nas seguintes 
estratégias: (1) estimular e apoiar processos e oportunidades de desenvolvimento regional, em múltiplas 
escalas; e (2) articular ações que, no seu conjunto, promovam uma melhor distribuição da ação pública 
e investimentos no Território Nacional, com foco particular nos territórios selecionados e de ação 
prioritária. No entanto, desde sua institucionalização poucos avanços foram obtidos (BRASIL, 2010).

Ferrão (2011) quando disserta sobre o ordenamento territorial em Portugal - onde o ordenamento 
territorial é concebido como política pública, tendo em vista que a Constituição deste país o estabelece 
como função pública e tarefa fundamental do Estado -  destaca alguns fatores externos e internos para 
sua fragilidade, sendo o principal fator  a existência de “uma cultura política e administrativa pouco 
favorável à coordenação intersetorial de base territorial e a ausência de uma cultura cívica de ordenamento 
do território robusta”.(p.26). A efetivação do ordenamento territorial como política pública, para ele, só 
seria possível com mudanças que devem abranger a comunidade profissional, os “decisores” políticos e 
o cidadão em geral: 

Finalmente, aos cidadãos, individualmente ou organizados em movimentos 
cívicos, cabe defender a salvaguarda do território como causa comum, 
mobilizando-se para esse efeito, participando em iniciativas que visem o bom 
uso desta causa comum, propondo ações adequadas e exequíveis, assumindo 
comportamentos que, pelo seu efeito direto e pelo exemplo que representam, 
contribuam para uma consciência territorial mais exigente (FERRÃO, 2011, p. 
134).
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Para Carlos Vainer (2007, p.103) a “história recente do planejamento territorial no Brasil pode ser 
narrada como uma trajetória continuada, embora não linear, de desconstituição”. Esta descontinuidade pode 
ser evidenciada na supressão contínua, na agenda nacional, das questões regionais.  As descontinuidades 
do qual o autor se refere também estão relacionadas as dimensões operacionais e instrumentais:

(...) com a desmontagem dos aparatos institucionais que, na segunda     metade 
do século passado foram implantados pelo governo federal para conceber 
e implementar políticas, planos e projetos cujo objetivo explicitamente 
enunciado era o ordenamento territorial e a redução das desigualdades regionais. 
Esvaziados de função e sentido, agências e órgãos regionais, onde sobreviveram, 
transformaram-se, via de regra, em nichos de articulação de interesses paroquiais 
e de reprodução de elites quase sempre decadentes. (VAINER, 2007, p.103).

No entanto, não é apenas o ritmo de crescimento que é desigual nos municípios brasileiros. 
Ele constitui-se apenas como um indicador das disparidades de condições de vida nas diversas regiões 
e bairros dos municípios brasileiros, sendo tendo em vista que “a desigual distribuição de recursos 
determina a existência de zonas de risco social intenso. Essas zonas podem ser mapeadas nas cidades 
e torna seus moradores particularmente sensíveis em relação a esses riscos”. (CASSAB, RIBEIRO & 
SCHETTINO, 2005, p. 3)

coNsideraÇÕes FiNais:
O território é resultante das relações sociaisde produção, como assegura Lefebvre, e da forma 

como a sociedade se organiza nas suas formas de produção para o uso e ocupação social. Hoje o capital 
não mais necessita estar localizado em um determinado território, ele se organiza em rede.  Ao contrário 
do que se pensava esta nova dinâmica não desintegrou o território. O que ocorreu de fato foi a organização 
do território que ganha maior visibilidade.

Este fato coloca em cena a necessidade de planejamentos e ordenamentos territoriais que 
consiga atender as demandas não só dos municípios, mas de toda uma área que apresenta características 
similares.

A partir do que foi exposto podemos inferir que a conceptualização de pobreza sofreu 
transformações ao longo dos anos. Inicialmente concebida como a escassez de alimento e privação dos 
bens básicos à sobrevivência até o conceito mais contemporâneo de pobreza multidimensional, reflexo de 
uma vida social multifacetada. Sua aferição também se complexificou a medida foi introduzido métodos 
participativos em que as pessoas passam a ser os definidores dos indicadores de pobreza.

As transformações do mundo do trabalho conectada à crise dos grandes empreendimentos de 
desenvolvimento econômico e intervenção Estatal no mercado, traz novos desafios para as políticas de 
“combate” a pobreza e redução das desigualdades.

No que tange as Políticas Sociais, no Brasil encontramos várias limitações. Existem problemas 
de diversas ordens, que desafiam gestores, formuladores e implementadores das políticas. Um dos mais 
citados limites para expansão das Políticas Públicas reside na escassez de recursos: a luta política pelo 
aumento dos aportes para a área social enfrenta enormes dificuldades no Planejamento dos Orçamentos. 
A falta de força política para realização de investimentos necessários ou pelo menos mais próximos do 
tamanho das mazelas esbarra em um sistema político completamente aparelhado por uma constelação de 
interesses, especialmente os das elites nacionais.
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