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Resumo 
 
 
 
 
 
 

O presente trabalho pretende contribuir para o aprofundamento das discussões em torno da 
questão das favelas em municípios litorâneos paulistas voltados ao turismo, fornecendo 
subsídios ao equacionamento das dinâmicas envolvidas, do ponto de vista das características 
do turismo enquanto atividade de lazer e de um processo de urbanização que considere a 
organização sócio-espacial e as possibilidades oferecidas pelo lugar. Observando que o 
crescimento das favelas nestes municípios leva ao comprometimento das condições físico-
visuais, ambientais e sociais e que isto se reproduz por todo o território nacional.  Toma-se 
como objeto de estudo o Programa de Urbanização do Dique Sambaiatuba, em São Vicente – 
Baixada Santista, no Estado de São Paulo, no período que vai do ano de 1990 a 2006. A partir 
da reflexão crítica sobre a idéia de desenvolvimento turístico sustentável, apontam-se 
possibilidades e necessidades relacionadas ao ambiente físico-ambiental e sócio-econômico 
da favela. Apresenta-se então a hipótese de que tal desenvolvimento implica em que a 
urbanização da favela envolva o trabalho com o plano da vida do lugar – o do cotidiano e da 
razão local, assim como a necessidade de incorporar programas que aliem a educação cidadã, 
o incentivo à economia solidária e a qualificação para o apoio ao mercado de trabalho 
vinculado ao turismo.  
 
 

Palavras-chave: favelas; urbanização de favelas; planejamento; Baixada Santista; São 
Vicente; turismo sustentável.
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 The present work pretends to contribute with the discussions about slums (low 
conditions residences) problem in São Paulo State's Coastal cities that work with tourism. It 
pretends to offer subsidies to the equationing of the involved dynamic, considering  tourism  
as an activity of leisure and as a process of urbanization which considers the social-space 
organization and the possibilities offered by the place. It is observed that the growth of the 
slums in these cities compromises the physical, environmental and social conditions and that 
situation is reproduced in all national territory. The Program of Urbanization of the Dique 
Sambaiatuba in São Vicente/ São Paulo State , in the period of 1990 to 2006, was taken as 
study object. From the critical reflection on the idea of sustainable tourism development, 
possibilities and necessities related to the physical and social-economic environment of the 
slums are pointed out. The hypothesis that such development implies in the urbanization of 
the slums, involves working with the style of the life of the place – in daily and local bases, as 
well as the necessity to incorporate programs that join citizen education,   the incentive to 
solidary economy and the qualification as a support to work the tourism market 
 
 

Palavras-chave: slums; slums urbanization; planning; Baixada Santista; São Vicente; 
sustainable tourism 

 

. 
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Introdução 
 

 

Esta pesquisa tem sua gênese na dissertação de mestrado da autora, na qual a relação 

entre a proposta e a prática da questão ambiental no município de Bertioga - Baixada Santista 

(SP) foi estudada. Já àquela época, inúmeros problemas envolvendo a relação turismo-

território foram verificados.  Os resultados do trabalho demonstraram a importância do 

equilíbrio dessa relação na organização do território.  

Surgiu daí a percepção da pertinência da continuidade de estudos e pesquisas a 

respeito do turismo e urbanização voltados à Zona Costeira Paulista. Partimos do fato de que 

o padrão de crescimento urbano costeiro do Estado de São Paulo hoje, que tem o turismo e o 

lazer como elementos centrais, conduz ao comprometimento das condições do ambiente físico 

e social. A Zona Costeira Paulista tem sido objeto de um crescimento urbano desordenado. 

Isso tem resultado no declínio das qualidades sócio-ambientais da região, o que, em última 

instância, pode levar à depreciação do turismo. Segundo Eduardo Yázigi (1998, p.15) 

 
[...] está se formando uma cidade milequilométrica ao longo da costa, com todos os graves 
inconvenientes que representa [...]. A densidade descontrolada, favorecendo a ocupação 
horizontal, fará da costa atlântica um esgoto único bem junto ao que teríamos a oferecer para 
seus habitantes e turistas. 

 
Por outro lado, observamos que, seguindo a ocupação urbana efetivada pelas camadas 

de maior poder aquisitivo, e tomando por base o padrão relatado acima por Yázigi (1998), 

houve um outro tipo de ocupação realizada pelas pessoas mais pobres. Atraídas por uma 

perspectiva de melhores condições de trabalho, na falta de alternativas habitacionais, 

passaram a ocupar as áreas que sobravam à ocupação formal, assim como aconteceu também 

na maior parte de outros centros urbanos brasileiros. 

Essa expansão das zonas ilegais e concentradoras de pobreza – as favelas - nas cidades 

costeiras paulistas voltadas ao turismo, tem demonstrado a dificuldade e até a incapacidade do 

poder público em oferecer soluções. Cada vez mais freqüentes nos centros urbanos das 

cidades litorâneas paulistas, as ocupações ilegais sob a forma de favelas representam 

alternativas de moradia para parcelas significativas da população, excluídas do mercado 

formal de terras e habitação devido à pobreza.  

Constatamos, portanto, que o grande crescimento urbano e da atividade turística 

costeira não têm sido acompanhado pela reflexão global e integrada sobre o seu espaço 

geográfico. O planejamento em relação ao turismo, quando tem acontecido, prioriza, de forma 
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geral, a denominada “cidade legal” – a parte da cidade geralmente mais próxima à orla 

praiana – dispensando um tratamento prioritário aos hotéis, eventos, infra-estrutura e 

marketing, dissociando estas ações do restante do município. 

Consideramos que a questão das favelas não tem sido equacionada de forma adequada 

nos municípios costeiros paulistas voltados à atividade turística. A situação de penúria que 

apresentam é incompatível com o turismo que, para se desenvolver plenamente, necessita de 

locais que tenham minimizadas as questões ligadas à violência e aos impactos ambientais, já 

que o turismo é motivado em grande parte pela necessidade humana de afastamento dos 

problemas cotidianos.  É nesse sentido, que adotamos como foco do trabalho a questão das 

ocupações irregulares denominadas favelas e seu relacionamento com o turismo. 

Rebeca Scherer (2002, p. 84) nos explicita esta posição no seguinte trecho:  

 
[...] a vertente, sobre a qual nos detemos, é aquela que busca entender a paisagem urbanística 
incorporando mais incisivamente suas especificidades locais, embora não se furte às 
tendências internacionais recentes. As abordagens nesta segunda vertente também incluem as 
imensas potencialidades que as cidades brasileiras possuem para inserir-se na economia do 
consumo, das quais o turismo é parte, porém tomam como ponto de partida repertórios de 
intervenção mais variados: não buscam transformar a cidade numa marca, mas fazer do 
cotidiano de seus habitantes o ponto de partida para o planejamento, para só então avançar 
no diálogo com as alternativas de intervenção urbana e projeto propagadas no cenário 
internacional.  
 

 Discorreremos sobre o campo apresentado por Scherer (2002), enfocando inicialmente 

a fase do capitalismo em que se coloca a questão da internacionalização da economia, 

ocorrida a partir do final do século XX, quando se dissemina de forma ampla no território, o 

chamado meio técnico científico-informacional, com grandes reflexos na estruturação urbana. 

 
Legitimada pela ideologia do crescimento, a prática da modernização cria no território como 
um todo, em particular nas cidades, os equipamentos, mas também as normas indispensáveis 
à operação racional criteriosa das grandes firmas, em detrimento das empresas menores e da 
população como um todo. Daí, em pouco tempo, resultados concomitantes: a extraordinária 
geração de riquezas, cada vez mais concentradas, não é contraditória com a enorme produção 
de pobreza, cada vez mais difundida, enquanto surgem novas classes médias. Estas são 
indispensáveis à operação do sistema, na cidade e no campo, onde se instalam como nervo e 
instrumento da circulação e como alavanca de uma produção e de um consumo 
hegemônicos, isto é, comandados pelas corporações. (SANTOS, 1994, p.104) 

 
 Através desse processo, as cidades dos países capitalistas periféricos crescem e se 

espraiam, apresentando problemas tais como: tamanho urbano, modelos de circulação e 

transporte inadequados, carência de infra-estrutura, especulação fundiária e imobiliária, 

existência de áreas economicamente deprimidas, periferização da população. 

 



   13 
 

 Nos países capitalistas periféricos, ao contrário dos centrais, as soluções para a crise 

habitacional gerada por esse modelo não apontaram para produção de moradias, levando à 

formação de uma grande situação de ilegalidade, sob a forma de favelas, desobrigando-se o 

Poder Público, dessa forma, a investimentos nesta área. 

 Ermínia Maricato (1997) nos esclarece a respeito da valorização imobiliária: a 

propriedade que os imóveis têm de se valorizarem é a base da segregação espacial e da 

carência habitacional. Trava-se no contexto urbano uma luta em torno da apropriação da 

renda imobiliária. Ainda segundo a professora, trata-se da própria expressão da luta de classes 

em torno do espaço construído (MARICATO, 1997, p.44). 

  Assim, em termos da racionalidade seguida pelo setor imobiliário, a mercadoria é a 

própria cidade.  A especulação imobiliária se baseia na disputa de pessoas e atividades por 

uma determinada área, que é mais valorizada monetariamente pelas facilidades e conforto que 

oferece, levando as partes da cidade a terem menor ou maior valor. Milton Santos (1994, p. 

96) exemplifica esta questão:  

 
Cada qual dessas realidades sustenta e alimenta as demais e o crescimento urbano, é, 
também, o crescimento sistêmico dessas características. As cidades são grandes porque há 
especulação e vice-versa; há especulação porque há vazios e vice-versa; porque há vazios, as 
cidades são grandes.  O modelo rodoviário urbano é fator de crescimento disperso e do 
espraiamento da cidade. Havendo especulação, há criação mercantil da escassez e o 
problema do acesso à terra e à habitação se acentua. Mas o déficit de residências também 
leva à especulação e os dois juntos, conduzem à periferização da população mais pobre e, de 
novo, ao aumento do tamanho urbano. As carências em serviços alimentam a especulação, 
pela valorização diferencial das diversas frações do território urbano. [...] 
 

 Produzem-se, dessa maneira, cidades fragmentadas, nas quais áreas centrais bem 

equipadas e reguladas convivem com precárias periferias e favelas. Resultam elas da 

combinação entre mercados de terras especulativos, sistemas políticos clientelistas, práticas 

elitistas de planejamento urbano e regimes jurídicos excludentes. 

 Neste sentido, o poder público torna-se co-responsável pela especulação, na medida 

em que promove a realização de espaços vazios dentro das cidades e, é incapaz de resolver o 

problema da habitação, levando a população para as periferias. 

É assim que as favelas, aqui consideradas como habitações precárias assentadas em 

terrenos ilegais ou irregulares, tornaram-se opções importantes para a provisão de moradia das 

classes populares das grandes cidades. 

A partir das colocações acima, podemos então reafirmar a necessidade de um 

tratamento sério e permanente do problema das favelas, no quadro urbano dos municípios. Do 

contrário, a tendência é de agravamento dos inúmeros problemas ambientais e sociais delas 



   14 
 

decorrentes e, com isto, o comprometimento da qualidade do município. Rebeca Scherer 

(2002, p. 85) nos fala da importância do trato urbano integral:  

 
A paisagem urbanística é o conjunto constituído tanto pelas edificações, pelas relações que 
entre elas se estabelecem e sua inserção na malha urbana. A paisagem urbanística dialoga com 
o sítio, com a paisagem natural e, deste diálogo, participam tanto as edificações monumentais 
quanto os produtos da arquitetura comum e também as resultantes das diferentes modalidades 
de autoconstrução. Isto é, a paisagem urbana e o urbanismo em seu interior, evidenciam o 
modo como nos núcleos urbanos se relacionam às instituições e às diferentes classes sociais, 
em síntese: materializam a um só tempo a estruturação física e social interna das cidades. 
 
Considerando agora especificamente os municípios voltados ao turismo, podemos 

afirmar que, no sentido da inserção mais rápida de áreas no mercado e seguindo o rumo da 

ordem capitalista atual em um país capitalista periférico como o Brasil, a urbanização turística 

tem tomado formas fragmentadas e desiguais, próprias da ordem econômica predominante na 

atualidade. Segundo Yázigi (2002, p.14),  

 
[...] Para a economia de rapina, a construção dos fatores de civilização é renegada num vago 
porvir, às iniciativas dos abnegados. Iludem-se com o marketing a ser feito sobre imagens 
isoladas do contexto: o sol, a natureza, a música, a simpatia, o artesanato... Isto é, uma visão 
primária e ingênua do que possa ser a musculatura turística. Em outras palavras, a oferta se 
resume em psiquismo e em dádivas de Deus.  
 

 A urbanização turística vem assim se desenvolvendo, de forma geral, com um enfoque 

que não privilegia os aspectos integrais da organização do espaço - sociais, econômicos, 

culturais. Existem, no entanto, conseqüências desse fato para o turismo. Embora venha sendo 

apresentado insistentemente como plataforma de desenvolvimento econômico, e como 

promotor da qualidade ambiental e social, na realidade o turismo está longe do que poderia 

ser, ainda mais se considerarmos as potencialidades do território brasileiro. 

Na Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS, localizada no litoral central do 

Estado de São Paulo, observa-se situação semelhante à colocada anteriormente. 

Correspondendo a um espaço contínuo com características topográficas semelhantes entre si e 

margeado pela Serra do Mar, ocupa uma área de 2373 km2 e mais de 161 km de praias. 

Criada oficialmente em 30 de julho de 1996, a Região possui uma população de 1.476.820 

habitantes (IBGE, 2001), sendo 99,6% distribuída na área urbana e 0,4% na área rural. A 

Região refere-se a uma divisão administrativa que engloba numa área conurbada, os 

municípios de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, Itanhaém, 

Mongaguá e Peruíbe.  

 A RMBS tem sido ocupada e tem crescido segundo um padrão de planejamento 

pautado por ações pontuais, que não consideraram o território integralmente. Sua urbanização 
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tem se dado, nos últimos tempos, baseada no tripé econômico porto, indústria e turismo. O 

parque industrial da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) concentra-se entre 

Cubatão e o porto de Santos, estendendo-se por três municípios: Santos, Guarujá e Cubatão. 

O turismo, presente nestes municípios com exceção de Cubatão, alcançou seu maior 

desenvolvimento nos anos de 1990, incrementando a atividade imobiliária ligada à balneária. 

Tais setores foram responsáveis pela rede terciária expressiva que caracteriza toda a Região 

Metropolitana.  

 Até 1950, o porto de Santos desempenhou o papel de principal entreposto entre a 

indústria paulistana, o país e o mundo. A partir de 1960, com a rede de rodovias que passou a 

interligar o Brasil, tal função passou a ser dividida. As facilidades relacionadas aos 

transportes, em conjunção com a proximidade de São Paulo e outros grandes centros urbanos, 

onde existiam grupos com considerável poder aquisitivo e a valorização das paisagens 

litorâneas para lazer, foram responsáveis pelo incremento de residências secundárias na 

RMBS, levando a uma ocupação intensiva de áreas extensas e gerando repercussões 

negativas.  

 Por outro lado, é importante ressaltar que seu território, assim como o de outras 

Regiões Metropolitanas brasileiras, também apresenta grande desequilíbrio social na 

distribuição dos habitantes, sendo esse expresso no fato da camada de maior renda ocupar as 

áreas dotadas de melhores condições de infra-estrutura, equipamentos, comércio e serviços, 

localizadas mais próximas da praia, enquanto as camadas de menor poder aquisitivo, foram 

alocadas em áreas mais distantes e deficientes destas facilidades. 

 Os dados apresentados pela Pesquisa de Condições de Vida - PCV - da Fundação 

SEADE - 1998 que coletaram informações das Regiões Metropolitanas do Estado de São 

Paulo, permitem-nos acompanhar a evolução da situação sócio-econômica da população da 

Baixada Santista (RMBS) até aquele ano. A publicação é composta por nove tópicos: aspectos 

demográficos, caracterização das famílias, condições habitacionais, de trabalho, renda e 

patrimônio familiar, acesso a serviços de saúde, portadores de deficiências e vítimas de crimes 

(SEADE, 2003). 

 A partir dos dados da publicação, verificamos que as condições de moradia na RMBS 

eram significativamente piores que em outras regiões interiores do Estado, aí se encontrando a 

maior quantidade de habitações consideradas precárias (barraco, favela, cortiço), bem como o 

registro das porcentagens mais baixas de cobertura dos serviços de infra-estrutura urbana 

(pavimentação, guias e sarjetas). Em relação à rede pública de serviços ligados às moradias 

(abastecimento de água, energia elétrica e esgotamento sanitário), verificamos que, enquanto 
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os dois primeiros tinham cobertura semelhante às outras Regiões, o esgotamento apresenta 

68% de cobertura, contra 98% no interior. 

A precariedade das habitações se expressava em números: 10,1% das famílias vivem 

em barracos isolados e em moradias em favela e 4% em cortiços. Havia também grande 

quantidade de habitações insalubres, em proporção maior que o dobro da parcela encontrada 

para o conjunto do interior paulista, situada entre 26,8% e 12,8% (SEADE, 2003). 

 Localizado na parte central da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), o 

município de São Vicente repete o quadro apresentado em relação a todo o litoral brasileiro, 

exibindo situações de degradação econômica e risco social, constituindo-se as favelas como 

áreas com alto índice de criminalidade e violência. A partir do final de 1990 se iniciam 

medidas visando equacionar o problema das favelas, urbanizando-as ou consolidando-as. 

Entre estas intervenções está a da favela do “Dique Sambaiatuba”, escolhida nesta pesquisa 

para um maior aprofundamento dos estudos. A referida favela, embora não fosse a maior em 

número de pessoas, reunia as piores condições de salubridade e habitabilidade do município, 

concentrando a presença de situações de risco de vida, especialmente por parte das famílias 

que residiam sobre palafitas, e forte impacto no meio ambiente, provocado pela ocupação de 

mangues e existência de um Lixão nas proximidades.  

 Relacionando esses dados com o turismo, nos valemos das colocações a respeito feitas 

por Yázigi (2003, p. 13) [...] turismo é incompatível com a miséria; que o desenvolvimento 

turístico pode ser um trampolim para a cidadania, já que se nutre de cultura e qualidade 

ambiental. [...]  

Enfocando a questão do meio ambiente, temos que as favelas se instalam de forma 

geral em áreas de grande vulnerabilidade, como mangues, margens de cursos de água – caso 

do município de São Vicente, ou de grande declividade, podendo contribuir para sua 

degradação, não só pelo desmatamento decorrente, mas também pela deposição de esgotos e 

lixo de forma inadequada. 

A observação e acompanhamento do padrão de crescimento urbano costeiro das 

cidades voltadas ao turismo, nos revelam o comprometimento das condições ambientais e 

sociais, das quais o problema das favelas é uma das causas. Entendemos, portanto, ser o 

estudo das possibilidades e necessidades de inclusão das favelas em um município voltado à 

atividade turística, uma questão representativa, já que a problemática se reproduz, em grande 

amplitude, por todo o território nacional. 

Eduardo Yázigi nos auxilia a completar essa reflexão, comentando que até hoje a 

ausência de uma política efetiva leva os espaços públicos a se tornarem presas favoritas da 
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favelização, resultando numa vergonha nacional e turística. A tendência dessas ocupações é 

crescer, transformando-se em bairros em pouco tempo, detendo uma verdadeira rede 

hierárquica de poderes locais (YÁZIGI, 2003, p. 159). 

 Concluímos, portanto, que entre as questões sociais mal equacionadas relacionadas à 

miséria estão as favelas que, afetando grandemente o espaço turístico, não têm vindo à pauta 

das preocupações das políticas de urbanização nos municípios voltados ao turismo. 

Percebemos, assim, o inter-relacionamento que deve existir entre turismo e a forma como se 

conduz a urbanização dos territórios. Acreditamos na necessidade de aprofundamento de 

estudos e pesquisas, a respeito do tratamento das favelas perante o turismo, pois do contrário, 

permanecerão e se agravarão inúmeros problemas ambientais e sociais relacionados a essa 

forma de assentamento habitacional. Tais problemas poderão comprometer, em muitos casos, 

a continuidade da atividade turística. Vem daí a justificativa para a nossa pesquisa, ao 

contemplarmos o problema da favelização em municípios turísticos e a ausência de políticas 

efetivas, dentro daquilo que consideramos urbanização turística, que equacionem com 

propriedade a questão perante as atividades do turismo. 

 Assim, o contraste representado pelas favelas necessita diminuir principalmente no 

sentido de melhorar as condições físico-sociais das cidades. Além disso, é preciso intervir 

devido à desvalorização que as favelas causam às paisagens turísticas. Concordamos aqui 

com a idéia de que para o turismo realizar-se de forma madura, deve haver uma reflexão sobre 

a sua interação ao planejamento territorial e que este necessita estar voltado ao cotidiano 

local. 

Em suma, se é inevitável dar continuidade ao lugar turístico, as condições sociais 

brasileiras conclamam a explorar quais possibilidades de inserção – sócio-econômicas e 

físico-ambientais – seriam possíveis, seja através de criação de mecanismos para a 

participação cidadã, qualificação dos cidadãos como mão-de-obra qualificada turística, ou 

implantação de projetos que reforcem a identidade natural e se aliem à recuperação ecológica, 

entre outros.  

Eduardo Yázigi nos auxilia a finalizar a colocação destas idéias, afirmando que o 

desenvolvimento do turismo depende muito mais de um corpo coeso de teorias e políticas do 

que deva ser uma cidade e que emanem para o restante do território, do que muros levantados 

para cercar pequenos paraísos (YÁZIGI, 2003, p. 21). 

 O objetivo geral desta tese é, portanto, contribuir para equacionar a questão das 

favelas perante o turismo, enfocando para isso um município costeiro paulista de São Vicente, 

na Baixada Santista. Nossa preocupação é refletir sobre o problema das favelas sob o ponto de 
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vista das características do turismo enquanto atividade de lazer e de um processo de 

urbanização, que considere a organização sócio-espacial e as possibilidades oferecidas pelo 

lugar.  

 Como equacionar o processo de “favelização” no município de São Vicente, de forma 

a favorecer a organização do espaço turístico municipal? Como inserir social e 

economicamente a comunidade das favelas? De que modo tratar a forma física e o ambiente 

das favelas, no sentido de inseri-las no espaço turístico municipal? 

Estas questões nos levaram a procurar respostas. Traçamos assim as hipóteses 

norteadoras do trabalho: 

Podemos, a partir da crítica à idéia de desenvolvimento e turismo sustentável, apontar 

incompatibilidades, possibilidades e necessidades relacionadas ao ambiente físico-ambiental e 

sócio-econômico da favela. Se a urbanização da favela se dá no sentido de contemplar o 

desenvolvimento do turismo sustentável, podemos ter resultados melhores se forem 

trabalhadas suas dimensões físico-ambientais e realizados trabalhos educativos, de 

qualificação profissional e geração de renda, desde que eles se baseiem no estímulo à 

cidadania e organização comunitária, tendo como fundamentos o cotidiano e o lugar. 

Acreditamos que o estudo de propostas que ajudem a equacionar a questão das favelas, à luz 

da experiência em realização no município de São Vicente, investigadas à luz das 

necessidades do planejamento do turismo sustentável, poderá contribuir para que se alcancem 

avanços na condução da atividade. 

 Não se trata de considerar que o turismo possa ser a única ou mais importante 

motivação para que se trate da questão das favelas e sim, antes de tudo, contribuir para que os 

lugares tenham melhores condições de vida e de ambiente. O turismo que, no entanto, se nutre 

dessa mesma qualidade, pode ser um importante impulsionador para que os lugares que 

quiserem realizá-lo de forma permanente urbanizem suas favelas, de forma integrada - social, 

física e ambientalmente.  

 Em função dos objetivos estabelecidos, consideramos ser necessária a busca de 

procedimentos que nos permitam a compreensão das favelas sob o ponto de vista do lazer e 

do processo de urbanização e que nos forneçam indicações de possibilidades e necessidades 

da urbanização, desde que se contemple o turismo sustentável. Tais procedimentos são 

apresentados a seguir: 

• A análise da produção teórica relacionada ao tema; 

• Indicações sobre possíveis contribuições nas Políticas Públicas Federais; 
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• A busca, em experiências realizadas em outros municípios, de alternativas para ações 

na área de intervenções de favelas; 

• O exame do processo de urbanização nos plano brasileiro e regional; 

•  Programas relacionados à urbanização, meio ambiente e turismo, tendo como 

referência o município de São Vicente. 

 A fundamentação teórica que adotamos envolve a consideração de dois planos: o das 

orientações do sistema técnico capitalista atual e o do lugar. Neste sentido, a metodologia de 

análise do “Programa de Urbanização do Dique Sambaiatuba” enfoca simultaneamente a 

perspectiva institucional e a do lugar. 

 No primeiro Capítulo, baseando-nos na concepção do espaço como “um sistema de 

objetos e ações”, procuramos desenvolver uma fundamentação teórica que considera a 

existência e os inter-relacionamentos de um plano “global” e outro local no período em que 

vivemos. A partir de uma perspectiva de desenvolvimento turístico sustentável, fruto de uma 

avaliação crítica procuramos construir o enfoque geográfico sobre o objeto de estudo. 

 No segundo Capítulo, buscamos abordar as políticas de urbanização e meio ambiente 

nacional e contextualizá-las em relação às ações na Baixada Santista e município de São 

Vicente. 

 Em relação ao terceiro Capítulo, adotamos o mesmo enfoque que no segundo, mas em 

relação ao turismo. Neste tópico, procuramos observar as linhas de crescimento do turismo na 

Baixada Santista com o foco em São Vicente e Santos, investigando também as possibilidades 

de inserção econômica da população. 

 No quarto Capítulo, Habitação Popular e Favelas em Questão, expomos o tratamento 

dado à questão, no tempo, mostrando, também, duas experiências municipais, que julgamos 

poderem contribuir com o tema. Encerramos, com uma rápida exposição sobre a favela do 

Sambaiatuba e seu Projeto de Urbanização. 

 No quinto Capítulo, enfocamos a urbanização da favela do Dique Sambaiatuba, 

apresentando a interpretação dos dados obtidos e a análise das possibilidades e necessidades 

em relação ao ambiente físico-ambiental e sócio-econômico da favela, perante o olhar do 

desenvolvimento sustentável do turismo. A partir disso, se sobressaíram os aspectos voltados 

à educação, cidadania e organização da comunidade, com fundamento no lugar. Em seguida, 

discorremos sobre a favela do Sambaiatuba e seu Projeto de Urbanização.  

Conclusões finalizam o trabalho. 
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Capítulo 1 

Fundamentação Teórico-Metodológica 

 

 

1.1 Reflexões Iniciais - o Espaço Geográfico 

 

 

 A busca de respostas para os questionamentos referentes às favelas e ao turismo em 

um município litorâneo paulista, exigiu algumas reflexões a respeito da concepção de espaço 

geográfico e sua produção nos dias atuais, de forma a reconhecermos os princípios que 

comandam sua organização e o relacionamento com as questões colocadas.  

 Piaget nos ensina que para conhecer um objeto é preciso construí-lo ou reconstruí-lo. 

Com tal finalidade, apresentamos a seguir a perspectiva teórica que fundamenta nossa 

pesquisa, tomando por base a concepção de espaço que adotamos e as categorias de análise 

básicas a serem utilizadas. Refletindo sobre tais categorias, procuramos produzir um esquema 

metodológico, um sistema de conceitos, que nos permitisse a interpretação do problema 

colocado.  

 Consideramos que o espaço é “[...] formado por um conjunto indissociável, solidário e 

também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

estaticamente, mas como o quadro único no qual a história se dá” (SANTOS, 2002a, p. 63).  

 Apresenta-se dessa maneira, o espaço como dinâmico e unitário, unindo sua 

materialidade, ou seus objetos naturais e fabricados, a ações, que a cada época vêm se juntar a 

outras.  

 Acreditamos que o espaço deve ser sempre pensado em seus quatro aspectos: forma, 

função, estrutura e processo, que agem de forma dialética, expressando o movimento da 

totalidade social. O espaço é visto como produto, condição e meio de reprodução das relações 

sociais. Tal visão nos permitirá, ao considerarmos seus elementos em conjunto ou relacioná-

los, a análise do processo de urbanização e seu relacionamento com o turismo e as favelas no 

município estudado da Baixada Santista.  

Para explicitar o sentido da concepção colocada nas linhas anteriores, citamos Milton 

Santos (2002b, p. 152):  

 
O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas através de funções 
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e formas que se apresentam como testemunho de uma história escrita por processos do 
passado e do presente. Isto é, o espaço se define como um conjunto de formas 
representativas de relações sociais do passado e do presente, e por uma estrutura 
representada por relações sociais que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se 
manifesta através de processos e funções. 
 

Segundo a abordagem do autor, a forma representa o aspecto visível dos objetos e 

expressa o contexto histórico-social de sua criação, sendo assim passível de datação. Embora 

seja reflexo de uma determinada significação social, pode ser suprimido, alterar-se ou mudar 

de valor, mas sempre no sentido de atender às transformações da sociedade, num dinamismo 

que resulta do processo espacial, ou seja, é uma resposta da sua organização à dinâmica da 

sociedade. 

A função do espaço diz respeito ao papel de cada elemento separadamente, ou seja, 

representa a tarefa assumida pela forma.  Entendemos, assim, a inseparabilidade de forma e 

função – as formas são criadas para uma ou mais funções, enquanto as últimas se 

materializam nas formas. 

Por outro lado, a estrutura não pode estar dissociada da forma e função, já que 

corresponde à rede de relações do presente, ou à inter-relação das diversas partes do todo 

social, refletindo, portanto, o dinamismo do espaço. Representa deste modo, o quadro social e 

econômico em um determinado momento histórico, responsável por atribuir valores e funções 

correspondentes às formas espaciais. 

O processo, também inseparável dos outros elementos - forma, função e estrutura - 

representa o movimento da ação contínua desenvolvida em direção a um resultado, do 

passado, ao presente e futuro. Salientamos então a importância da noção de "tempo", no 

sentido de que a análise dos objetos e ações no processo histórico leva à sua melhor 

compreensão.  

 Para analisar o espaço, há, portanto, a necessidade de considerar o relacionamento 

inseparável e recíproco entre seus componentes, caminho que julgamos ser correto no 

entendimento de sua totalidade, da formação econômico-social. 

 Sob esse ponto de vista, ao fazermos menção à paisagem – a parcela do espaço que 

chega diretamente aos sentidos do observador, devendo a isso o seu grande peso como 

atrativo na atividade turística, estaremos também nos referindo à dinâmica e significado da 

totalidade dos relacionamentos dos elementos espaciais que a produziram. Essas práticas nem 

sempre estão visíveis, é preciso desvendá-las, captar sua dinâmica e significado na produção 

do espaço. 

 As paisagens, portanto, ao expressarem os movimentos do espaço, revelam-no, ainda 
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que não do seu todo. Desta forma, assim como o espaço é fruto de construções sociais e 

dinâmicas naturais, também o é a paisagem.  

 Segundo Harvey (2002, p. 201),  
 

[...] A história da mudança social é em parte apreendida pela história das concepções de 
espaço e de tempo, bem como dos usos ideológicos que podem ser dados a essas concepções. 
Além disso, todo projeto de transformação da sociedade deve apreender a complexa estrutura 
da transformação das concepções e práticas espaciais e temporais.  
 

 Assim, as práticas espaciais que possuem diferentes dimensões interdependentes e que 

estão em freqüente relacionamento, recebem variações na ênfase, dependendo da orientação 

seguida pela estrutura das relações sócio-econômicas, variando também os usos e significados 

do espaço. 

 Castells (1999, p. 33) considera que as práticas sociais são estruturadas em relações de 

produção, poder e experiência.   

 
Produção é a ação da humanidade sobre a matéria (natureza) para apropriar-se dela e 
transformá-la em seu benefício, obtendo um produto, consumindo (de forma irregular) parte 
dele e acumulando o excedente para investimento conforme os vários objetivos socialmente 
determinados. Experiência dos sujeitos humanos sobre si mesmos, determinada pela 
interação entre as identidades biológicas e culturais desses sujeitos em relação a seus 
ambientes sociais e naturais. É construída pela eterna busca de satisfação das necessidades e 
desejos humanos. Poder é aquela relação entre sujeitos humanos que, com base na produção 
e na experiência, impõe a vontade de alguns sobre os outros pelo emprego potencial ou real 
de violência física ou simbólica. As instituições sociais são constituídas para impor o 
cumprimento das relações de poder existentes em cada período histórico, inclusive os 
controles, limites e contratos sociais conseguidos nas lutas pelo poder. 
 
 

Em cada fase da história, o sistema técnico-econômico dominante impõe suas práticas 

sociais, que tendem a constituir ações hegemônicas, mas que variam em influência, 

dependendo das características e resistências do lugar, situações que tem reflexos no espaço. 

 Procuramos também realizar as considerações da pesquisa a partir de dois enfoques. O 

primeiro relaciona-se ao sistema técnico capitalista no seu momento atual, suas práticas e 

reflexos espaciais, bem como sua conformação em parcelas do espaço estudado e o segundo, 

ao plano do lugar. Ao enfocá-lo, discutiremos aquelas características que o particularizam e as 

alternativas que elas podem apresentar em função do tema abordado. É neste sentido que 

discorreremos, a partir daqui, sobre espaço geográfico e urbanização.  

 Lembramos que, de acordo com a concepção de espaço que apresentamos, o sistema 

urbano apresenta forma e processo social em contínuo relacionamento. Dessa maneira, o 

capitalismo atual produz uma ocupação do espaço que reflete o funcionamento de sua 

dinâmica de acumulação, organização territorial, e sistema de lugares interligados pela divisão 
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global do trabalho e funções, da mesma maneira que nas etapas anteriores. Neste sentido, 

buscamos no tópico a seguir apresentar uma sinopse acerca do atual período do 

desenvolvimento da economia capitalista, tecendo considerações a respeito do fenômeno da 

globalização, de forma a possibilitar a compreensão dos seus efeitos sobre o processo de 

produção da urbanização. 

 

 

1.2 Capitalismo e Globalização 

 

 

 Uma das características fundamentais do capitalismo é a produção contínua de mais 

“valores de uso” enquanto “valores de troca” sob a forma de mercadorias, mediante trabalho 

assalariado. Outro traço importante, em função de nossa investigação, é o papel coadjuvante 

do Estado no sustento da continuidade da primazia do mercado. 

 O capitalismo também se caracteriza pela tendência em assegurar as condições de 

funcionamento do mercado, ou seja, a generalização da “forma-mercadoria”, onde é 

prioritária a produção de valores de troca sobre os de uso. Por sua vez, tal fato acarreta em 

determinadas situações, a necessidade da intervenção do Estado na produção direta de valores 

de uso. Assim, a regulação da produção tem a participação direta do Estado. 

 Deák (2001, p. 186-187), apresenta a esse respeito importante contribuição para a 

pesquisa ora em desenvolvimento, quando afirma que o mercado organiza parte significativa 

da produção social, mas que nem tudo pode se produzido enquanto valor de troca. Em 

qualquer dos estágios do capitalismo, são produzidos como valor de uso, necessariamente, a 

infra-estrutura urbana e espacial – o ambiente construído, as condições institucionais para a 

regulação da relação salário-capital, entre outros. 

 Na medida em que mudanças no sistema produtivo provocam conseqüências 

espaciais, julgamos também adequado aprofundar a discussão a respeito da periodização do 

desenvolvimento da economia capitalista. 

 Michel Aglietta nos apresenta em sua tese publicada em 1979, os fundamentos 

teóricos da periodização que adotamos neste trabalho, apoiada na sua concepção de “estágios 

da regulação” do capitalismo. O critério adotado pelo autor, se baseia em distinguir estágios 

de desenvolvimento, segundo as formas pela qual se dá o trabalho assalariado e a competição 

capitalista. 
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  De acordo com Aglietta (1979, p. 12-13) “[...] falar da regulação de um modo de 

produção é tentar formular em leis gerais a maneira como a estrutura determinante de uma 

sociedade é reproduzida”. 

Examinaremos as características gerais de tais tendências, na medida em que elas 

produzem rupturas e mudanças qualitativas, com conseqüências espaciais, e, portanto, no 

processo de urbanização. Entretanto, é importante reafirmar que considerar tal periodização, 

não significa concordar que seus estágios ocorram ao mesmo tempo e homogeneamente em 

todos os lugares, mas que as orientações econômicas destes podem, inclusive, coexistir no 

tempo. 

Assim, o primeiro estágio de desenvolvimento da sociedade capitalista é denominado 

de “extensivo”, graças à característica de estender o assalariamento da força de trabalho, 

através da transformação das terras comunais em propriedades privadas. Esse estágio, de 

acumulação predominantemente extensiva, além do rápido crescimento da produção de 

mercadorias, é movido pela taxa excedente de trabalho assalariado e sua exploração, como 

pode ser constado pelas longas jornadas de trabalho e o reflexo nas baixas condições de 

habitação, saúde, educação. Recebendo qualificações como “desenfreado” e “selvagem”, essa 

etapa capitalista estendeu as relações salariais, a partir do século XIX, em países da Europa 

Ocidental, Japão e Estados Unidos. 

Ao se tornar inviável a possibilidade do capitalismo continuar crescendo de forma 

extensiva, ele entra no período intensivo, que se pautou pelo aumento da produtividade do 

trabalho, a partir do aperfeiçoamento das técnicas de produção e aprimoramento técnico do 

trabalhador. Nos 30 anos que seguiram à Segunda Guerra Mundial, os mesmos países citados 

acima passaram para o tipo de acumulação intensiva. 

Na década de 1970, no entanto, o processo de acumulação intensiva entra em crise, a 

partir de um colapso de superprodução, relacionado à exaustão do ‘boom’ ocorrido no pós-

guerra e graças à retração do mercado.  

Desta forma, na linha em que adotamos para a periodização do capitalismo 

(AGLIETTA, 1979), ele estaria vivendo um período, denominado de “intensivo”, que 

acontece paralelamente a uma crise acentuada. No sentido de melhor situar esta crise, é 

preciso reconhecer que, de forma geral, semelhante manifestação no capitalismo, representa 

uma tentativa de recomposição do domínio do mercado, de forma a alcançar a primazia do 

valor de uso sobre o de troca – ou da “forma-mercadoria". A respeito das colocações acima, 

citamos também Milton Santos (2000, p. 34): 
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Como período e como crise, a época atual mostra-se, aliás, como coisa nova. Como período, 
as suas variáveis características instalam-se em toda a parte e a tudo influenciam, direta ou 
indiretamente. Daí a denominação de globalização. Como crise, as mesmas variáveis 
construtoras do sistema estão continuamente chocando-se e exigindo novas definições e 
novos arranjos. Trata-se, porém, de uma crise persistente dentro de um período com 
características duradouras, mesmo se novos contornos aparecem. 
 

Como reação à crise ocorrida no período atual, é realizada profunda modificação nas 

relações entre capital e trabalho, por meio de ajustes na regulação, no sentido de garantir e 

ampliar os níveis de acumulação de até então. O prof. Milton Santos nos aponta o caminho 

para a compreensão da referida crise no trecho a seguir:  

 
Para entendê-la, como de resto, a qualquer fase da historia, há dois elementos fundamentais a 
levar em conta: o estado das técnicas e o estado da política. [...] Em nossa época, o que é 
representativo do sistema de técnicas atual é a chegada da técnica da informação, por meio 
da cibernética, da informática, da eletrônica.  
 

Lançamos, portanto, um olhar sobre o sistema técnico, a partir de considerações de 

Milton Santos (2000, p. 27): 

 
É a partir da unicidade das técnicas, da qual o computador é uma peça central, que surge a 
possibilidade de existir uma finança universal, principal responsável pela imposição a todo o 
globo de uma mais-valia mundial. 
 

Santos observa que se constitui de forma ampla no território o chamado meio técnico 

científico-informacional, configurando novos relacionamentos não só na economia, mas 

também no Estado e na sociedade. Os objetos passam a refletir as condições sociais e técnicas 

dos momentos históricos, apresentando-se cada vez mais artificiais, técnicos, frutos da 

pesquisa e da ciência. Eles se tornam também dependentes do comando da informação e a ser, 

eles mesmos, uma informação. Para contextualizar e complementar as colocações acima, 

valemo-nos da explicação de Carriço (2006, p. 66),  

 
Este período caracteriza-se, também, pela reestruturação produtiva apoiada em novas 
tecnologias de ponta e fragmentação do processo produtivo, ao mesmo tempo em que ocorre 
o crescimento exponencial das transações financeiras em nível internacional, fragilizando a 
condução da política monetária de muitas nações. A estes fenômenos alinham-se os câmbios 
nos parâmetros locacionais das corporações, cada vez mais associados ao baixo custo da mão 
de obra, disponibilidade de infra-estrutura, estabilidade econômica e política, com 
flexibilização de barreiras para entrada e saída de capitais estrangeiros, especulativos ou 
produtivos. 
 

De maneira a aprofundar nosso entendimento em relação às características da crise do 

capitalismo atual, enfocaremos, também, a partir das linhas que seguem o seu caráter 

ideológico. Abordamos a obra de Marilena Chauí (1981, p. 21), para esclarecer o significado 
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adotado para ideologia. Segundo a autora,  

 
Além de procurar fixar seu modo de sociabilidade através de instituições determinadas, os 
homens produzem idéias ou representações, pelas quais procuram explicar e compreender 
sua própria vida individual, social, suas relações com a natureza e com o sobrenatural. Essas 
idéias ou representações, no entanto, tenderão a esconder dos homens o modo real como suas 
relações sociais foram produzidas e a origem das formas sociais de exploração econômica e 
de dominação política. Esse ocultamento da realidade social chama-se ideologia. Por seu 
intermédio, os homens legitimam as condições sociais de exploração e dominação, fazendo 
com que pareçam verdadeiras e justas. 
  

Consideramos assim a idéia napoleônica do termo, adotada pelo pensamento marxista, 

de que a ideologia corresponde ao conjunto de proposições elaboradas, na sociedade 

burguesa, com a finalidade de fazer apresentar o interesse da classe dominante como coletivo, 

construindo uma hegemonia daquela classe. 

Marilena Chauí (1981, p. 94) também nos auxilia a entender as formas assumidas pela 

ideologia. Segundo a autora, ela passa a significar “o conjunto de idéias de uma época, tanto 

como opinião geral, quanto no sentido de elaboração teórica dos pensadores da época [...]”. 

Afirma ainda que  

 
[...] para que todos os membros da sociedade se identifiquem com essas características 
supostamente comuns a todos, é preciso que elas sejam convertidas em idéias comuns a 
todos. Para que isto ocorra é preciso que a classe dominante, além de produzir suas próprias 
idéias, também possa distribuí-las, o que é feito, por exemplo, através da educação, da 
religião, dos costumes, dos meios de comunicação disponíveis. 
 

Assim, a cada um dos estágios e também à crise atual do capitalismo, correspondem 

formas políticas com forte caráter ideológico. Ao estágio extensivo, corresponde o 

liberalismo, ao intensivo, a social democracia e à crise atual, o neoliberalismo. Embora não 

seja intenção nos estendermos a esse respeito, comentaremos rapidamente cada um dos 

aspectos anteriores. 

No liberalismo, a absoluta primazia do mercado encontra sua justificativa no 

enaltecimento da liberdade individual de dispor livremente de sua propriedade.  A 

correspondente ideológica do estágio intensivo é o chamado “estado de bem-estar”, que se 

coloca como que a materialização concreta da idéia do bem comum , assim como a forma 

política que lhe corresponde, a social-democracia.  

As políticas neoliberais instaladas a partir de 1980 nos países centrais (e uma das suas 

criações ideológicas mais amplas – a globalização), passam a se constituir, na Europa, em 

reações à social-democracia, ao prestígio do Estado de bem-estar e da democracia embasada 

em uma camada relativamente ampla da classe média.  Milton Santos (2000, p. 64-65) afirma, 
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a respeito:  

 
Certamente a cidadania nunca chegou a ser plena, mas quase alcançou esse estágio em certos 
países, durante os chamados trinta anos gloriosos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. 
E essa quase plenitude era paralela à quase plenitude da democracia. A cidadania plena é um 
dique contra o capital pleno. [...] A globalização marca um momento de ruptura nesse 
processo de evolução social e moral que se vinha fazendo nos séculos precedentes. É irônico 
recordar que o progresso técnico aparecia desde os séculos anteriores, como uma condição 
para realizar essa sonhada globalização com a mais completa humanização da vida no 
planeta. Finalmente, quando esse progresso técnico alcança um nível superior, a globalização 
se realiza, mas não a serviço da humanidade. 

 
Procurando apresentar como tendências novas e inegáveis aquelas que são políticas 

deliberadas, no sentido da recuperação da primazia e âmbito do capitalismo e de sustar a 

redução de mercadorias no estágio intensivo, o neoliberalismo – aqui considerado como o 

rebatimento ideológico da crise atual, utiliza toda uma produção. Vai com isto ao encontro da 

destruição da perspectiva histórica, na medida em que procura apresentar aquilo que é uma 

crise, como algo novo e a facilitar a generalização da visão de que a “globalização” traria 

vantagens sócio-econômicas para as nações da chamada periferia do capitalismo, em relação 

ao período anterior. Segundo Milton Santos (2000, p. 17-18),  

 
Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. Haveria nisto um paradoxo 
pedindo uma explicação? De um lado, é abusivamente mencionado o extraordinário 
progresso das ciências e das técnicas, das quais um dos frutos são os novos materiais 
artificiais que autorizam a precisão e a intencionalidade. De outro, há, também, referência 
obrigatória à aceleração contemporânea e todas as vertigens que cria, a começar pela própria 
velocidade. Todos esses, porém, são dados fabricados pelo homem, cuja utilização, alias, 
permite que o mundo se torne confuso e confusamente percebido [...] o que é imposto aos 
espíritos é um mundo de fabulações, que se aproveita do alargamento de todos os contextos. 
 

 Como todo processo ideológico, o conceito de “globalização” possibilitou uma série 

de análises distorcidas acerca das transformações ocorridas, ocultando a verdadeira origem do 

processo que promoveu forte impacto sobre a divisão internacional do trabalho, sobre a 

indústria mundial, as economias nacionais, os níveis de emprego e renda e, 

conseqüentemente, sobre o espaço de assentamento. No caso dos países ditos periféricos, essa 

ideologia foi utilizada para justificar o processo de privatização de empresas estatais, de 

“abertura” da economia em busca de maior competitividade e de limitação da ação estatal, no 

campo da regulação financeira, promovendo até mesmo a retirada do Estado da provisão e 

gestão direta de importantes setores da economia (CARRIÇO, 2006, p. 19). 

 Fruto da ideologia, a “globalização” tem possibilitado inúmeras análises distorcidas a 

respeito das características assumidas pelo capitalismo contemporâneo e as reações à crise, as 

quais causaram a abertura da economia. 
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 Segundo Schiffer (2004, p.171), o processo ocorrido no centro do capitalismo, como 

forma de garantir a recuperação dos níveis de acumulação, teve como principais 

características: a) introdução de novas tecnologias e fragmentação espacial da produção 

industrial; b) crescimento expressivo do mercado financeiro; c) câmbios no padrão locacional 

de novos investimentos. Este movimento, paulatinamente foi seguido por outras nações, 

permitindo, de fato, que os países centrais mantivessem e ampliassem o nível de acumulação 

que havia sido colocado em risco com a crise da década de 1970.  

 Em princípio, esse processo resultou na elevação das taxas de juros dos empréstimos 

internacionais e na retração das exportações dos países da chamada periferia do capitalismo, 

mergulhando nações como o Brasil, num longo processo de estagnação econômica. Desde a 

década de 1970, a concentração de poder econômico nos países do centro do capitalismo vem 

ganhando maior impulso, pois a reação à crise de acumulação terminou por provocar mais 

concentração de riquezas e de poder bélico nesses países, acompanhado de expressivo 

empobrecimento e fragilidade relativos nos países do “Terceiro Mundo”, num quadro de 

esfacelamento da União Soviética. 

 Julgamos, portanto, essencial neste estudo a relativização do peso e alcance dessas 

forças econômicas ditas “globais”, principalmente em relação ao caráter de irreversibilidade, 

proclamado no âmbito do neoliberalismo. Embora não podendo deixar de reconhecer a 

importância, acreditamos existirem outras possibilidades, em todos os campos da vida – 

social, econômica, ambiental. Esta postura guiará a nossa reflexão do quadro conceitual e 

também durante toda a pesquisa. Citamos também a esse respeito Sassen (1998, p. 14):  

 
O conceito de economia global entranhou-se profundamente nos círculos da mídia e nos 
círculos políticos do mundo inteiro. No entanto, suas imagens dominantes – a transferência 
instantânea do dinheiro em todo o globo a economia da informação.... são parciais e, em 
conseqüência, nos vemos diante das representações profundamente inadequadas do que a 
globalização e o surgimento das economias da informação acarretam para as cidades. 
 

 Os avanços tecnológicos levam, assim, à quebra de antigas barreiras temporais e 

espaciais. A aceleração do tempo e conexão entre lugares é utilizada pelo capital para 

estimular sua reprodução, influenciando também as formas de percepção e entendimento do 

mundo pelas pessoas. 

 Carlos (2004, p. 23), seguindo Lefebvre, afirma que o século XX foi um período de 

modificações na qualidade da produção, pois antes dos anos de 1960, ela voltava-se para 

coisas e objetos e agora, para imagens, tetos, signos. O que vai caracterizando essa produção 

imaterial é sua ambigüidade, na medida em que apresenta grandes doses de imitação e 
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simulação da realidade existente. As influências desses fatores nos mercados, modos de vida e 

organização do espaço são, portanto, consideráveis. 

 
A primeira conseqüência importante foi acentuar a volatibilidade e efemeridade de modas, 
produtos, técnicas de produção, processos de trabalho, idéias e ideologias, valores e práticas 
estabelecidas. A sensação de que ‘tudo o que é sólido desmancha no ar’ raramente foi mais 
pervasiva (o que provavelmente explica o volume de textos sobre esse tema nos últimos 
anos) (HARVEY, 2002, p. 258).   
 

 É assim que a cidade (ou o que ela se tornou), vai se moldando às necessidades da 

reprodução do capital, seguindo as tendências do estágio econômico atual. No sentido de 

examinarmos o processo pelo qual se dá esta transformação espacial, torna-se essencial 

buscarmos os fundamentos do processo de produção da urbanização no estágio atual 

capitalista, não com a intenção de discorrer longamente sobre ele, mas de assinalar os 

princípios mínimos para a compreensão do seu impacto sobre o sistema urbano. 
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1.3 Espaço Geográfico e Urbanização 

  

 

 O caminho que adotamos implica em refletirmos, inicialmente, sobre dois termos: 

“urbano” e “urbanização”. É importante, antes de qualquer coisa, declarar que consideramos 

que “urbano” e “cidade” não significam a mesma coisa.  

Lefebvre (1999) explica que a cidade constitui a “ordem próxima” e o urbano se refere 

à chamada “ordem distante”, revelando o processo de generalização da urbanização e da 

formação de uma sociedade urbana como possibilidade. A "cidade" permite pensar o plano do 

lugar revelando o vivido, enquanto a “urbanização”, por outro lado, refere-se à rede de 

construções, infra-estruturas de transporte e equipamentos que confere ao espaço o status de 

“urbano". 

 Em cada uma das etapas do seu processo histórico, a cidade vai assumindo formas, 

características, funções e processos de urbanização diversos, como conseqüência da divisão, 

do tipo e dos objetos de trabalho, bem como da estrutura de poder que a comanda. Assim é 

que desde a Revolução Industrial, ela vem sendo estruturada pela principal força motriz do 

capitalismo - a chamada “generalização da forma-mercadoria”, onde é prioritária a produção 

de valores de troca sobre os de uso.  

No processo de urbanização comandado pelo capitalismo, portanto, as práticas 

relacionadas à cidade e ao espaço, têm sido definidas com a finalidade de produzir 

mercadorias, o que corresponde a dizer que o domínio do espaço significa também, poder 

social.  Isto acontece num contexto em que a regulação da produção se dá por uma 

combinação antagônica das 'leis' do mercado e da intervenção do Estado, sendo que o último 

se pauta pelo direcionamento apontado pelo primeiro. 

Schiffer (1989, p. 21) coloca que o Estado representa a preservação dos interesses da 

classe dominante, exprimindo na esfera política, as relações de exploração da esfera 

econômica.  

Ao lançarmos então o olhar sobre o atual estágio do capitalismo, podemos também 

verificar que nele a “generalização da forma-mercadoria” se estendeu à escala mundial, o que 

naturalmente trouxe conseqüências ao espaço. Agora o espaço é ele próprio, uma mercadoria 

essencial, tornando-se assim a cidade um espaço estratégico. A generalização da produção e 

do consumo vem acompanhada por uma nova forma de pensar a realidade social, num 

momento em que a totalidade se dilui e só se pode perceber a fragmentação.  
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 No sentido de explicitar o modo como isto se dá, encontramos uma valiosa 

contribuição a esse respeito na tradução das reflexões de Brenner e Theodore (2002, p. 5). 

Afirmam que o neoliberalismo promove um movimento de competitividade territorial, 

inovações tecnológicas e internacionalização, através da intervenção estatal e de outras 

formas de governança, visando privilegiar espaços de acumulação supra e sub-nacionais, e a 

introdução também de políticas objetivando a promoção de relações competitivas, mediadas 

pelo mercado entre as esferas regionais e locais de poder. Apontam ainda, em relação às 

estratégias espaciais no atual estágio do capitalismo, que ocorreram novas formas de 

polarização social e uma dramática intensificação do desenvolvimento desigual em todas as 

escalas. 

O desenvolvimento espacial desigual é, portanto, essencial ao capitalismo, mas ao 

mesmo tempo, de forma contraditória, podem ser adotadas estratégias de mitigação e controle 

dos impactos negativos deste processo. Assim, “a regulação espacial parece acompanhar a 

evolução dos efeitos da desigualdade, que são característicos da configuração espacial 

capitalista, no sentido de procurar eliminar os obstáculos ao crescimento econômico.” 

(CARRIÇO, 2006, p. 45-6) 

Explicita-se acima a importância do reconhecimento do papel do Estado capitalista – o 

de organizar os interesses da classe dominante, no sentido de garantir a reprodução da 

acumulação, incluindo a organização espacial. 

Assim, o espaço urbano vai reproduzindo a ordem econômica, expressando os modos 

desiguais de vida, modificando os lugares no sentido de maior segregação e de uma estrutura 

urbana que revela, de forma genérica, a desigualdade desse processo.  

 Agora, a ação estatal provoca a destruição do arcabouço regulatório do período 

anterior, entregando aos setores privados a gestão da infra-estrutura, o que foi acompanhado 

por um conjunto de políticas de promoção do capital. Essa ação se voltou à apresentação de 

soluções, mas sem questionar os princípios políticos gerais, criando formas de intervenção 

pontuais que ignoraram muitas vezes a prática social. 

Para uma adequada avaliação das profundas transformações no espaço brasileiro, no 

atual período do capitalismo, é fundamental analisar as modificações na ação do Estado em 

suas distintas esferas, assim como dos demais agentes sociais que determinam as dinâmicas 

produtoras do espaço. 

Segundo Deák (2001, p. 189), vivemos num contexto contemporâneo de ampliação da 

intervenção do Estado e uma das áreas precípuas de intervenção estatal e de produção direta 

de valores de uso é a produção do espaço, ou em outras palavras, a produção/transformação 
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de estruturas espaciais. Se o planejamento urbano enquanto tal nasceu com a transição para o 

estágio intensivo do capitalismo na segunda metade do século passado, a sua crise iniciou-se 

nos anos 1970, seguindo a exaustão do “boom” da reconstrução pós-guerra. Questões 

relacionadas à habitação popular e a possibilidade de sua mercantilização, o preço do solo e 

ao próprio status da propriedade privada em terra na aglomeração urbana e a teoria de renda, 

tornaram-se assuntos de grande interesse. Num nível mais ampliado, as atenções voltaram-se 

à relação entre a transformação do espaço e o seu processo de acumulação - como o aumento 

do investimento em infra-estrutura espacial em épocas de recessão e vice-versa. 

  
Nesse movimento, a realidade urbana, ao mesmo tempo amplificada e estilhaçada, perde os 
traços que a época anterior lhe atribuía: totalidade orgânica, sentido de pertencer, imagem 
enaltecedora, espaço demarcado e dominado pelos esplendores monumentais. Ela se povoa 
com os signos do urbano na dissolução da urbanidade, torna-se estipulação, ordem 
repressiva, inscrição por sinais, códigos sumários de circulação (percursos) e de referência. 
Ela se lê ora como rascunho, ora como mensagem autoritária. Ela se declara mais ou menos 
imperiosamente. Nenhum desses termos descritivos dá conta completamente do processo 
histórico: a implosão-explosão (metáfora emprestada da física nuclear), ou seja, a enorme 
concentração (de pessoas, de atividades, de riquezas, de coisas e de objetos, de instrumentos, 
de meios e de pensamento) na realidade urbana, e a imensa explosão, a projeção de 
fragmentos múltiplos e disjuntos (periferias, subúrbios, residências secundárias, satélites etc) 
(LEFEBVRE, 2004, p. 26). 
 

Esse processo tem levado a uma ação fragmentadora do espaço pelo capital privado, 

onde o morador é visto como usuário e não sujeito das construções no espaço. No Brasil, o 

ato de planejar se dá, portanto, seguindo esse sentido geral, e cujo instrumento mais difundido 

(no sentido de permitir as mudanças espaciais), é o denominado planejamento estratégico, que 

legitima uma série de projetos de “revitalização” e “requalificação” de áreas urbanas.  

A nova opção de planejamento, denominado de “estratégico”, é baseado em 

intervenções em que o uso da imagem e da cultura são características essenciais, embora não 

únicas. Representa, de forma geral, uma apropriação simbólica de certos espaços da cidade, 

através de intervenções que visam renová-los. Segundo Jodi Borja (2001, p. 70),  

 
A acessibilidade e a mobilidade internas são requisitos indispensáveis para a competitividade 
da cidade como “meio econômico” e para que cumpra sua função de integração social. Por 
isso, a maioria dos grandes projetos estratégicos está ligada a operações de visibilidade e 
transporte massivo, de zonas de atividade logística, de realização ou reconversão de infra-
estruturas de comunicações (estações, portos) etc. Sobre esta base se realizam operações 
infra-estruturais e promocionais de caráter econômico: parques tecnológicos, recintos de 
exposições e congressos, áreas para empresas de serviços às empresas etc. Atualmente, 
tende-se a considerar os equipamentos culturais e turísticos também como de infra-estruturas 
econômicas, assim como integrar estes usos nas mesmas áreas do território. 
 

 Dessa forma, os objetivos das grandes atuações estratégicas estão ligados ao 
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favorecimento de um salto qualitativo quanto à acessibilidade e mobilidade do espaço urbano-

regional, bem como a geração e reconversão de centralidades no conjunto do território. 

 
O governo local deve promover a cidade para o exterior, desenvolvendo uma imagem forte e 
positiva apoiada numa oferta de infra-estruturas e de serviços (comunicações, serviços 
econômicos, oferta cultural, segurança etc) que exerçam a atração de investidores, visitantes 
e usuários solventes à cidade e que facilitem suas exportações (CASTELLS; BORJA, 1996, 
p. 160). 
 

 É importante salientarmos que, embora existam casos de renovações urbanas bem 

sucedidas neste aspecto da distribuição, ou seja, que se basearam em mega-projetos e 

atingiram os objetivos de atrair outros investimentos e apoiar a recuperação cultural e 

econômica local (como é o exemplo de intervenções realizadas na França, Estados Unidos - 

Boston, Miami e Barcelona), elas foram feitas com o apoio paralelo de grandes investimentos 

de recursos públicos em projetos sociais, e de setores privados dinâmicos. Em Barcelona, por 

exemplo, segundo Capel (2005, p. 8), aconteceu grande envolvimento dos movimentos 

sociais...  

 

[...] na descentralização municipal, na fiscalização, nas estratégias culturais e de renovação 
urbana, no planejamento estratégico, na coesão social, no papel das tecnologias da 
informação, na modernização da cidade, na colaboração público-privada, na habitação, na 
gestão da dívida pública, na paisagem urbana, na segurança e na gestão integrada da 
mobilidade. 
  

 Acreditamos que algumas das propostas apresentadas pelos planos estratégicos são 

interessantes, mas não excluem a necessidade de reflexão dentro do conjunto das ações 

envolvidas e do território. A crítica que fazemos relaciona-se à abordagem fragmentada que 

eles assumem quando aplicados em contextos dissociados da realidade do território, tomando 

alternativas parciais como soluções para as questões urbanas das cidades. 

 Nos planos de renovação urbana, intensas campanhas publicitárias levam à população 

a idéia de que a solução urbanística aplicada pelos planos estratégicos é universal, quando na 

verdade está sendo realizada apenas num território restrito. É assim que os investimentos em 

locais habitados pelas classes de menor poder aquisitivo são em geral desconsiderados, 

quando não está agregado interesse imobiliário, levando até mesmo os excluídos a 

acreditarem que a verdade é aquela declarada pela classe dominante. São propostas que fazem 

parte da crença na criação de um efeito capaz de atrair mais investimentos, por meio de 

movimentos de indução. Segundo Capel (2005, p. 2),  

 
[...] em Barcelona a modificação dos grandes déficits urbanísticos foi conseguida com 
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crescimento econômico e estabilidade política, com amplos investimentos públicos 
(municipais, estatais e da União Européia), com uma reforma fiscal e uma tradição 
empresarial e um tecido ativo e dinâmico dos movimentos migratórios e do crescimento 
demográfico, com gestores eficazes e não corruptos. É difícil que se consigam os mesmos 
resultados em muitas outras situações em que essas condições não ocorram, quer dizer, onde 
há instabilidade política e econômica; forte crescimento demográfico; falta de tradições 
associativas e de movimentos sociais críticos; ou aonde ocorre a evasão fiscal e o Estado 
carece de instrumentos eficazes para limitá-la. 
 

  Yázigi (2006, p. 345) considera que todos os planos devem ser revistos no interesse 

social, mas sem dúvidas o plano urbanístico produziu efeitos de primeira linha em Barcelona, 

o que a esmagadora maioria dos planos brasileiros está longe de fazer na mesma grandeza. 

 Assim, com planos geralmente fora do contexto, a urbanização vai assumindo novos 

conteúdos, revelando a desintegração da vida, com o empobrecimento das relações sociais, 

num processo de construção da cidade cada vez mais apenas como valor de troca, que 

desconsidera o espaço da vida cotidiana.  

Diante do colocado, percebemos a necessidade da reflexão sobre os projetos de 

planejamento e ação no urbano, de forma a equacionar a fragmentação a que vem sendo 

submetido, e que tem alimentado a desigualdade social. 

 A partir deste reconhecimento, nos distanciamos da idéia de plano que confere 

somente à estrutura econômica o papel dominante, negando a idéia de totalidade social, que 

supõe um movimento comum da forma, função e estrutura espaciais. Deste modo, 

constatamos que qualquer plano para lidar com o sistema urbano deve harmonizar políticas 

com o fim de mudar a forma espacial e também afetar os processos sociais da cidade, 

caminhando no rumo de sua plena integração. Segundo Harvey (2002, p. 34), 

 
Talvez seja mais razoável considerar a cidade como um sistema dinâmico complexo, no qual 
a forma espacial e o processo social estão em contínua interação. Se desejarmos entender a 
trajetória do sistema urbano, devemos entender os relacionamentos funcionais que existem 
dentro dele, e as feições independentes no processo social e na forma espacial que podem 
mudar a linha daquela trajetória.  
 

Cremos, portanto, na possibilidade de planejamento e ação sob a forma de políticas 

urbanas holísticas, que se pautem pela consideração do território e população integralmente, 

não tomando, como nos exemplos anteriores, a parte pelo todo. Tal direcionamento pode levar 

a um melhor futuro para as cidades brasileiras. 

 

Assim, a atividade planejadora, entendida no seu conjunto, deve levar em conta tanto os 
aspectos econômicos-sociais, quanto os territoriais e espaciais, com também os institucionais 
e políticos. (...) É somente a partir de uma ordenação integrada de todos estes aspectos 
setoriais que será possível lograr o efeito da atividade planejadora, no sentido de contribuir 
para a melhoria progressiva da realidade existente (ZAHN, 1983, p. 254). 
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A respeito do caráter integrado do conceito de planejamento, julgamos necessários 

ainda destacar a necessidade de manter relações entre os seus diversos setores e níveis, para 

que se garanta a necessária visão global exigida pelo processo. 

Zahn (1983, p. 254) observa nesse sentido, que é necessário sempre levar em 

consideração que a realidade é integrada e que qualquer especialização do planejamento, em 

nível, âmbito ou setor, deve ser encarado como uma forma de operacionalização em função da 

maior eficiência e não como algo isolado do contexto.  

Esta forma de planejamento, que assume variadas denominações, tais como holístico, 

Integrado ou Global, apresenta uma abordagem que se contrapõe às posturas anteriores, ao 

redefinir os papéis do setor público, privado e da sociedade civil, propondo a co-gestão. Essa 

perspectiva de planejamento pressupõe que, para se intervir na dinâmica urbana, é preciso 

também fazê-lo na inter-relação de variáveis sócio-econômicas, políticas, tecnológicas e 

culturais. 

  
A construção da nova matriz urbanística passa pela eliminação da distância entre 
planejamento urbano e gestão. Passa ainda por uma nova abordagem holística, que não 
esgota o espaço dos planos locais ou das decisões participativas descentralizadas. Mas, 
talvez mais importante do que tudo, ela não pode ignorar a necessidade de desconstrução das 
representações dominantes sobre a cidade e nem a necessidade de construção de uma nova 
simbologia engajada a uma práxis democrática (MARICATO, 2000b, p. 169). 
 

 Acreditamos que o processo de urbanização deva ser comandado por tal movimento, 

em que se procura vincular a necessidades da esfera da produção econômica às da população 

e não ao contrário, como temos visto acontecer no Brasil. 

Encaminhamo-nos, assim, para uma abordagem de planejamento urbano em que o 

homem e a sociedade devem estar no centro de atenção e reflexão. Partimos da necessidade 

de desenvolvimento de novos mecanismos de formação de vontade política entre os grupos 

política, social e economicamente desprivilegiados da população. Desvinculamo-nos, portanto 

do enfoque econômico-liberal de mercado, no qual o planejamento deve estar vinculado ao 

crescimento econômico, ou da linha exclusivamente tecnocrática, onde a resolução das 

questões depende exclusivamente de uma melhor compreensão científica e de um 

planejamento eficiente. 

Uma importante referência para a vertente de planejamento que adotamos é a teoria de 

ação comunicativa e o modelo de procedimentos de democracia discursiva ou reflexiva 

defendida por Jürgen Habermas (1992, 1993, 1995). Tal teoria se pauta pela formação de 

opinião e vontade políticas, e está baseada em condições favoráveis de comunicação, que 
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segundo o autor tem grande potencial gerador de solidariedade. Aponta também para a 

necessidade da sociedade civil se organizar em formas associativas autônomas, que sustentem 

as esferas públicas.   

A presente perspectiva de planejamento exige um Estado politicamente ativo, além de 

competente tecnicamente, capaz não só de elaborar planos, mas de atuar como catalisador das 

forças sociais, procurando ampliar a sua margem de ação junto aos cidadãos e capacitá-los, no 

sentido de criar e incentivar a formação de identidades, valores e convicções.  

Neste processo, que parte do princípio da necessidade de mobilização e organização 

da população, é de crucial importância que o planejamento urbano seja acompanhado pelo 

trabalho de educação política e sócio-ambiental, indispensável para a promoção de novos 

valores. 

 Seguindo os diversos enfoques dados ao planejamento urbano, são também diversos 

os tipos de intervenções em favelas, dentro do processo de urbanização atual. Há desde 

aqueles pontuais, em que, por exemplo, se retira apenas o esgoto correndo a céu aberto, aos 

que tratam da questão juntamente com a de infra-estrutura, melhora da qualidade habitacional, 

inclusão social e interação com a cidade. 

 No entanto, conforme também afirmamos para a urbanização das cidades, acreditamos 

que à reurbanização de favelas deve ser aplicada a proposta de planejamento com abordagem 

integrada, interdisciplinar e processual, já comentada anteriormente. Concordamos, assim, 

com o fato de que a intervenção em favelas deve estar vinculada às políticas de 

desenvolvimento urbano, fundiárias, sociais e de meio ambiente.  

Consideramos que o planejamento dessas urbanizações não deve ser tratado de forma 

parcial ou pontual, mas estrutural. Entendemos, portanto, que há grandes diferenças entre, por 

exemplo, um programa de legalização de favelas com melhoria de sua infra-estrutura e uma 

intervenção vinculada à linha de integração urbana. 

Beatriz Azeredo (2003, p. 4) nos explica que um projeto de investimento 

"Multisetorial integrado” requer que se supere a forma de gestão municipal tradicionalmente 

dividida em setores, e que se adote um gerenciamento matricial e coordenado, integrando 

todas as secretarias e respectivos programas, no sentido de garantir a necessária coordenação 

e simultaneamente, os investimentos e ações. 

Completando e explicitando o que acima afirma a autora, podemos dizer que um dos 

princípios fundamentais de uma concepção integrada de planejamento relacionada à 

urbanização de favelas é a de que esta deve estar inserida nas políticas habitacional, urbana e 

social: a forma de pensar o empreendimento deve partir de uma ação coordenada e 
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multidisciplinar entre os diversos setores do poder público local e incluir também outras 

esferas governamentais, Ongs e iniciativa privada. 

Segundo Rosana Denaldi (2003, p. 195), “A moradia é uma mercadoria especial, que 

está vinculada à questão fundiária urbana e à macro-econômica, pois depende de regulação 

pública e de subsídios ao financiamento”. Coloca a autora, então, a importância da existência 

de articulação entre a política habitacional, o planejamento e gestão urbana. O aumento da 

oferta de moradias se relaciona com a ampliação do acesso à terra urbana servida por infra-

estrutura e serviços. Depende do estabelecimento de uma política urbana e fundiária que 

amplie a oferta de terra urbanizada, garanta o uso social do espaço urbano e combata a 

especulação imobiliária, assim como de estabelecimento de instrumentos urbanísticos capazes 

de regular o mercado e promover a moradia social. 

Desta forma, a política urbana deve estar vinculada a outras políticas setoriais, o que 

quer dizer que, ao mesmo tempo em que se dá a urbanização da favela, é necessário atentar 

para o planejamento de todas as facetas envolvidas no território. 

Bueno (2000), que em sua obra elaborou recomendações para o desenvolvimento de 

projetos e obras em favelas, incluindo parâmetros projetivos e de manutenção urbana, 

recomenda que o diagnóstico e a proposta de intervenção extrapolem os limites da favela e 

que se investigue o interesse urbano do restante da cidade na urbanização. Concordamos com 

o autor nestas considerações, bem como “que a unidade de planejamento seja a sub-bacia 

hidrográfica ou setores urbanos onde a favela se insere e que a urbanização de uma favela 

deve fazer parte de um conjunto de intervenções visando complementar a urbanização de 

áreas mais amplas” (BUENO, 2000, p. 341). 

Salientamos também a necessidade das intervenções englobarem uma política social e 

econômica diferenciada, que desenvolva estratégias voltadas a trabalhar com a cidadania e 

visando a inclusão dos moradores de favelas à cidade. 

 
A complexidade da situação social que se cristalizou nas favelas das grandes cidades tem 
evidenciado as limitações de intervenções que incorporem apenas os investimentos setoriais 
tradicionais, como saneamento, saúde e educação, realizados de forma fragmentada. [...] 
Afinal, convivem nestes bolsões de miséria praticamente todo o tipo de carência: desde as 
condições de moradia, passando pela dificuldade de acesso aos serviços sociais básicos, 
como saúde e educação, os problemas decorrentes da desorganização do espaço urbano, a 
degradação ambiental, a falta de segurança e acesso à Justiça, a ausência de opções de lazer e 
as baixas oportunidades de trabalho e geração de renda (AZEREDO, 2003, p. 3-4). 
 

Reafirmamos desse modo que a urbanização de favelas deve tratar o espaço de 

maneira integral, o que pressupõe, além da regularização fundiária e o estabelecimento de 
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políticas públicas de caráter inter-setorial, a recuperação urbanística e ambiental, além do 

desenvolvimento de práticas comunitárias de co-gestão e inclusão social específicas, na favela 

como um todo. 

Salientamos também que a capacidade do poder público de incentivar a 

responsabilidade social, política e ambiental nas comunidades aumentam nos municípios, que 

tem um importante papel a cumprir, então, nesta direção. 

 

 

1.4 Turismo e Desenvolvimento Sustentável: inclusão física, sócio-

econômica e ambiental 

 

 

 
 Buscando inicialmente a definição de turismo, segundo a OMT - Organização 

Mundial do Turismo (OMT, 1998) é o conjunto de atividades que as pessoas realizam durante 

suas viagens a lugares distintos de seu contexto habitual (locais de destino), por um período 

inferior a um ano, com propósitos de ócio, negócio ou outros motivos.  

 Segundo a Embratur, o número de viagens turísticas no mundo em 2006 

(considerando-se até agosto) foi de 808,4 milhões, o que gerou uma receita cambial de 681,5 

US$ bilhões (EMBRATUR, 2006). Segundo a mesma Embratur, dados da Organização 

Mundial do Turismo das Nações Unidas indicam que os desembarques internacionais 

passaram de 25 milhões em 1950, para 808 milhões em 2005. Enquanto estes dados 

representam uma média de crescimento anual de 6,5% sobre pouco mais de meio século, a 

receita do turismo mundial (excluindo passagens aéreas e turismo doméstico) cresceu 11,2% 

ao longo do mesmo período, alcançando a marca de 682 bilhões de dólares em 2005.  O 

turismo hoje representa 25% de toda exportação de serviços e, até 40% desta, caso os ganhos 

com o transporte aéreo também sejam considerados. 

O crescimento do turismo ao longo dos últimos cinqüenta anos constitui-se num dos 

mais notáveis do nosso tempo, desde a segunda guerra mundial. O turismo tornou-se 

atividade sócio-econômica de destaque, devido a diversos fatores: aumento da disposição de 

capital para viajar; melhoria dos meios de comunicação; incremento da expectativa de vida; 

menos horas trabalhadas e um grande número de empregados que recebem por feriados e 

férias anuais, o que providencia tempo para lazer e para viagens; desenvolvimento econômico 
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rápido e disperso levando a um grande aumento de empresas ligadas ao turismo; melhoria no 

setor de transportes incluindo os serviços aéreos e ainda as redes viárias. 

Constatamos, no entanto, que, partindo da lógica econômica predominante do 

capitalismo já exposta anteriormente, a atividade turística tem operado, em geral, com a busca 

de retornos de curto prazo, reproduzindo a organização desigual e combinada dos territórios 

capitalistas, sendo absorvida de forma diferenciada pelas culturas e modos de produção locais. 

Seguindo essa lógica do capital, os espaços urbanos são também apropriados para a atividade 

turística com fins mercadológicos, ou seja, para serem transformados em mercadorias. 

 A forma de crescimento turístico, adotada de forma geral pelo Brasil, e alardeada 

através de instrumentos de marketing, parece ignorar o peso que deve ser dado às motivações 

turísticas duradouras que envolvem uma série de atrativos, entre eles o urbanismo, a arte, os 

modos de vida, ecossistemas diferenciados e preservados. 

Para o planejamento e ações urbanas envolvendo o turismo, valem para nós as 

considerações de Rebeca Scherer (2002, p. 85), quando afirma que estudar a paisagem 

urbanística no Brasil implica incorporar ao estudo as favelas nos morros, a parte de baixo dos 

viadutos, as áreas de risco à beira dos rios e as habitações em áreas de proteção de mananciais 

próximas a represas que abastecem cidades.  

Embora os pressupostos que discutimos anteriormente demonstrem o nosso 

reconhecimento da vinculação do turismo como tem se dado, com o quadro da 

macroeconomia, que somente com mudanças profundas nas estruturas sociais poderá ser 

definitivamente revertido, esse reconhecimento não impede o surgimento de iniciativas no 

sentido de modificá-lo. Acreditamos, portanto, que exista a possibilidade de tratar o turismo 

de outra forma, considerando o enfrentamento integral das questões sociais e ambientais.  

 Essas são as posições conceituais aqui assumidas como parâmetros para a análise da 

realidade até esse ponto. Nossa concepção de turismo deve incluir preocupações com os 

variados aspectos do espaço – físico, sociais, econômicos e ambientais, o que pode aumentar 

os benefícios do processo de desenvolvimento da atividade, fortalecendo-os e aumentando a 

demanda. 

Tratam-se, segundo nossas reflexões, de colocar no centro do debate a compreensão 

do que é uma “cidade”. Ana Fany A. Carlos (2004, p. 22) apresenta, a concepção que nos 

guiará:  

 

[...] o sentido da cidade é aquele conferido pelo uso, isto é, os modos de apropriação do ser 
humano para a produção da sua vida (e no que isto implica). É um lugar que se reproduz 



   40 
 

enquanto referência e, nesse sentido, lugar de constituição da identidade e da memória, nessa 
dimensão revelaria a condição do homem e da cidade, enquanto construção e obra. 
 

Acreditamos, portanto, que o ponto de partida para o turismo, seja que a cidade deva 

ser considerada, antes de qualquer coisa, o espaço privilegiado das relações sociais. A partir 

da perspectiva sinalizada na obra de Lefebvre, podemos pensar a cidade como lugar onde 

grupos diversos podem se encontrar, onde acontecem conflitos e também alianças, mas onde 

os indivíduos concorram a uma obra coletiva. 

Assim, o entendimento só pode ser alcançado a partir da observação da 

inseparabilidade dos dois níveis: o do capital e o da sociedade. Pensamos, no entanto, na 

cidade enquanto uma totalidade - espaço social e as relações sociais de produção, pautada no 

bem estar da sociedade. É preciso que ela dite os modos de produção, e não o contrário. É 

neste sentido que procuramos aqui, a partir de uma avaliação crítica do desenvolvimento 

sustentável, estabelecer a vinculação desse conceito com o turismo. 

 O conceito de “Desenvolvimento Sustentável” foi apresentado mundialmente, tal 

como hoje o conhecemos, em 1987, no Relatório “Nosso Futuro Comum” da Comissão sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas (Comissão Brundtland), criada na 

Assembléia Geral da ONU:  

 

Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 
gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades. Ele contém dois conceitos-chave: o 
conceito de ‘necessidades’, sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do mundo, que 
devem receber a máxima prioridade, a noção das limitações que o estágio da tecnologia e da 
organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às necessidades 
presentes e futuras (CMMAD, 1991, p. 46). 
 

 Segundo o conceito apresentado anteriormente, o desenvolvimento econômico, em 

todos os níveis, deveria estar de acordo com o uso adequado e equilibrado dos ecossistemas 

naturais, respeito à cultura e promoção da melhoria dos padrões de vida da população. 

 A concepção surge após a divulgação da questão ambiental provocada pelo modo 

capitalista de produzir. No entanto, não aparece do nada. É consequência de inúmeros debates 

sobre a degradação ambiental que se iniciaram na década de 1960 e que ganharam impulso 

nos anos 70, dos quais realizamos breve sinopse. 

 A década de 70 marcou o despertar ecológico da humanidade. Em 1970, Dennis 

Meadows, acompanhado por um grupo de pesquisadores, denominado de “Clube de Roma”, 

publicou o estudo “Limites do Crescimento Humano”. Tal trabalho defendia a ideia de 

crescimento zero, propondo o congelamento do crescimento populacional e do capital 
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industrial. Por esta posição ser oposta ao crescimento da civilização industrial capitalista, foi 

criticada com veemência. Logo em seguida, em 1972, foi realizada a Primeira Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano em Estocolmo (Suécia), que foi um marco 

das discussões realizadas até então sobre a questão ambiental.  

Segundo o conceito apresentado anteriormente, o desenvolvimento econômico, em 

todos os níveis, deveria estar de acordo com o uso adequado e equilibrado dos ecossistemas 

naturais, respeito à cultura e promoção da melhoria dos padrões de vida da população. 

Podemos, no entanto, fazer à proposta, tal como expressa no relatório Nosso Futuro Comum, 

observações e ressalvas importantes, das quais apresentamos algumas notas a seguir, pois 

apresentam viés importante para o entendimento e avaliação crítica deste conceito, para fins 

desta pesquisa. Antes de tudo, é essencial reconhecer que a reflexão sobre o desenvolvimento 

sustentável exige uma discussão anterior, sobre o que entendemos por desenvolvimento. O 

desenvolvimento não deve ser entendido como sinônimo de crescimento econômico, já que 

este, ao contrário do primeiro, pode acontecer sem que haja necessariamente, melhoria no 

quadro de concentração de renda ou indicadores sociais. Ao contrário, ele deve se referir a um 

processo de superação de problemas sociais, em cujo âmbito uma sociedade se torna, para 

seus membros, mais justa e legítima.  

Neste sentido, no desenvolvimento econômico, o aumento de produção de bens e o 

progresso técnico são meios a serviço de tornar a sociedade mais justa. Sob esse prisma de 

abordagem, é evidente que o crescimento econômico baseado apenas no progresso técnico é 

totalmente insuficiente como parâmetros de definição (podendo, até mesmo, ser antes parte do 

problema que da solução: pense-se, por exemplo, no crescimento que se dá à custa de taxas 

ascendentes de degradação ambiental ou no progresso técnico que se faz acompanhar por 

desemprego tecnológico e exclusão). (SOUZA, 1997). 

 Já sustentabilidade significaria a manutenção das condições – naturais e sócio-

econômicas, de forma eqüitativa e equilibrada. No entanto, pelas condições como vem se 

dando o processo econômico, isso não vem acontecendo, levando-nos a concluir que, na 

forma expressa no relatório Nosso Futuro Comum, há uma contradição, pois ele trata o 

desenvolvimento econômico como crescimento, que é baseado apenas na consideração do 

crescimento do Produto Nacional Bruto, Produto Interno Bruto e modernização tecnológica, 

ao contrário do desenvolvimento e, portanto, incompatível com a sustentabilidade. Segundo 

Rattner (1992, p. 31 ),  
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A consecução de um desenvolvimento que seja efetivamente sustentável, via simples 
retomada do crescimento econômico convencional combinado com medidas de proteção ou 
conservação do meio ambiente (contabilização dos custos ambientais, cobrança de custos de 
restauração, etc) representa uma auto-ilusão ou uma mitificação. A distribuição desigual dos 
recursos e oportunidades é considerado fenômeno natural e imexível, enquanto o trickle-
down effect não funcionar, portanto, nada mudará na situação dos menos favorecidos, os 
quais são sempre ignorados nas decisões e práticas políticas do poder. 
 

 O autor se refere à chamada “teoria do bolo”, de Martin Smolka (1995), segundo a 

qual seria necessário primeiro crescer para depois distribuir, baseada em critérios 

fundamentalmente econômicos. 

 Percebemos assim, que o relatório Nosso Futuro Comum, enfatiza que os problemas 

ambientais podem ser resolvidos no âmbito do mercado, dominante no modo capitalista de 

produção de mercadorias, mas de forma a reforçar a crença no ideário de que importante é 

possuir mais e mais mercadorias e não ser cidadão, igual ao outro pela capacidade de pensar 

(RODRIGUES, 1997). 

 É neste contexto que pode ser entendida a grande aceitação à proposta denominada de 

“desenvolvimento sustentável”, na medida que as alternativas anteriormente discutidas, 

questionavam a continuidade do modelo de crescimento industrial, via contenção do consumo 

material. 

 Layargues (1998, p. 154) observa, neste sentido, que o termo está mais para 

sustentabilidade do mercado, relacionado ao abastecimento de matérias primas para a 

produção e o consumo, do que para os povos e a natureza.  

 Desta forma, a proposta de desenvolvimento sustentável apresentada anteriormente, 

prega a mediação entre a proteção ambiental e o crescimento econômico e não a sua 

limitação. Acreditamos, porém, que a impossibilidade atual de chegar a um modelo de 

desenvolvimento real, onde os investimentos mais produtivos estariam relacionados não 

apenas às atividades produtivas , mas à vinculação destas ao investimento no atendimento das 

necessidades sociais, não deve impedir a procura de caminhos para chegar a ele. 

 Neste sentido, a ideia de desenvolvimento sustentável nos leva a refletir sobre 

caminhos e possibilidades de avanços, na medida em que ao menos coloca em pauta a não 

separação do desenvolvimento econômico da proteção ambiental e da questão social, bem 

como por divulga a necessidade de considerar tais fatores. Devemos, no entanto, ter em vista 

que é preciso considerá-la tendo em vista os vieses e relativizações, colocados sinteticamente 

nas linhas anteriores. 

 Procurando vincular esta discussão à que fizemos anteriormente, relacionada à 
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urbanização e planejamento turístico, afirmamos que o desenvolvimento sustentável, é por 

nós considerado, no sentido de procurar alcançar a já citada priorização do uso adequado e 

equilibrado dos ecossistemas, respeito à cultura e promoção de melhorias dos padrões de vida 

da população. 

 Neste contexto, ao contrário do que vem normalmente acontecendo, o turismo deve 

ser concebido como setor estratégico na estrutura sócio-econômica, no sentido de incorporar 

novos olhares de planejamento e como resultado de seu potencial gerador de emprego e renda, 

benefícios econômicos, sociais e ambientais, bem como mecanismos de inclusão social. 

 O “turismo sustentável” foi definido pela Organização Mundial de Turismo - OMT 

(1995) como aquele que é ecologicamente sustentável, de longo prazo, economicamente 

viável, assim como ética e socialmente eqüitativo para as comunidades locais, exigindo 

integração ao meio ambiente natural, cultural e humano, e respeitando o frágil balanço que 

caracteriza muitas destinações turísticas. 

Trata o turismo sustentável, portanto, de atividades voltadas à proteção da natureza, 

apresentando assim, como o desenvolvimento sustentável, avanços no sentido de não separar 

o desenvolvimento econômico da proteção ambiental e da qualidade social, bem como 

divulgar a necessidade de considerar tais fatores. É este ângulo, diagonal e relativizado, como 

já colocado anteriormente em relação também ao desenvolvimento sustentável, que 

consideramos neste estudo. 

 O turismo sustentável foi definido por Pearce e Tuner (1990, p. 4) como “aquele que 

pretende maximizar e otimizar a distribuição dos benefícios do desenvolvimento econômico, 

baseado no estabelecimento e na consolidação das condições de segurança sob as quais se 

manterão os serviços turísticos, a fim de que os recursos naturais sejam mantidos, restaurados 

e melhorados dentro de um futuro previsível”. Vemos, portanto que o conceito de 

sustentabilidade está ligado a três fatos importantes: qualidade, continuidade, equilíbrio. 

  A consideração do conceito de sustentabilidade ligado ao turismo neste enfoque, leva-

nos também à proposição de princípios e linhas de ação: solidariedade com as gerações 

futuras e atuais, fortalecimento da cidadania e empoderamento da comunidade, respeito aos 

valores culturais, inclusão das variáveis ambientais e sociais nas avaliações de investimentos 

econômicos. O turismo sustentável está fundamentado nos seguintes princípios 

(SACHS,1993). 

 1. Sustentabilidade ecológica, compreendida como proteção da natureza e da 

diversidade biológica devendo, portanto, o turismo respeitar a “capacidade de suporte” dos 

ecossistemas, limitar o consumo de recursos naturais e produzir o mínimo de impacto aos 
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sistemas naturais; 

 2. Sustentabilidade social, pautada no estabelecimento de processo que leve a um 

padrão mais estável de crescimento, rumo a uma distribuição mais eqüitativa de renda, 

redução das diferenças sociais e garantia da cidadania; 

 3. Sustentabilidade cultural, entendida como a necessidade de buscar soluções no 

âmbito local, considerando as identidades e modos de vida, bem como a participação da 

população em planos e programas de turismo; 

 4. Sustentabilidade econômica, no sentido de assegurar a consideração do manejo 

responsável dos recursos naturais, pensando nas gerações futuras; 

 5. Sustentabilidade espacial, fundamentada na distribuição mais equilibrada de infra-

estruturas e equipamentos turísticos. 

 Após tal reflexão, podemos então concluir que todas as formas de turismo deveriam 

ser sustentáveis, constituindo-se no compromisso central de seu planejamento. Promover e 

praticar turismo de base sustentável requer assim, novo olhar sobre os problemas sociais, a 

diversidade cultural e a dinâmica ambiental dos destinos, cuja abordagem deve enfocar, 

simultaneamente, os aspectos ambiental/ecológico, econômico, social, cultural e político–

institucional. 

 Adotar o desenvolvimento do “turismo sustentável”, segundo a perspectiva colocada 

anteriormente significa, portanto, conceber políticas de revalorização das pessoas e do lugar, 

voltando-se para o desenvolvimento social e cultural do grupo, com o suporte para atividades 

econômicas que possam contribuir para que isto aconteça. 

 As estatísticas relacionadas ao turismo e o discurso oficial, com freqüência apresentam 

concepções baseadas apenas nos benefícios econômicos gerados, tendendo a não abordar os 

problemas sócio-ambientais e culturais que o turismo possa causar. Da mesma forma, tendem 

a não abordar a necessidade de medidas que permitam a melhor qualificação e organização da 

população, no sentido de que possa se beneficiar do turismo. Nesse cenário controvertido, 

acreditamos na necessidade de reflexão sobre os rumos alternativos que precisam ser seguidos 

pela atividade turística, no sentido de desenvolver seus potenciais positivos e reduzir os 

impactos negativos.  

 Jost Krippendorf (1989, p. 85-86), nos leva a refletir sobre o assunto sob a ótica da 

inserção sócio-econômica: os trabalhadores do turismo encontram-se na base da estrutura 

ocupacional de seus países e suas atividades são intrinsecamente pautadas pelo servilismo: no 

hotel ou na praia, só se toma conhecimento dos nativos através de suas funções como 

serviçais: o servente, a arrumadeira, o vigia, os vendedores de lembranças, o chofer, os 
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músicos, os dançarinos de musicas folclóricas, etc.  

 Entendemos, neste sentido, que embora a propaganda do turismo alardeie que ele se 

trata da maior fonte de empregos do mundo, de um modo geral as condições de vida da 

população são pouco modificadas por seus benefícios, já que a população, pouco qualificada e 

organizada, não consegue usufruir dele. 

 Cremos que as propostas mais adequadas para seu desenvolvimento na direção da 

sustentabilidade, envolvam políticas que devem ter como ponto de partida o estabelecimento 

de portas de saída para a pobreza. Pautadas nas concepções de turismo sustentável, essas 

políticas devem produzir aumento de capital físico – infra-estruturas públicas, privadas e 

ativos financeiros; potencializar a capacitação de cada sujeito, através da educação e 

qualificação profissional, bem como dinamizar a organização social, fortalecendo os vínculos 

de identidade entre as comunidades e os mecanismos de participação na vida pública.  

 Neste contexto de desenvolvimento, ao qual atualmente tentamos nos inserir, o 

turismo deveria ser concebido como um setor básico na estrutura sócio-econômica do país. 

No entanto, para que esta atividade se mantenha em longo prazo, o planejamento e a 

urbanização turística devem ser realizados de acordo com os princípios de desenvolvimento 

sustentável construídos até então. Entendemos, portanto nesta pesquisa, que a sustentabilidade 

do desenvolvimento turístico, não pode prescindir de uma organização espacial que considere 

o território e a sociedade como um todo. 

 Isto corresponde a aceitar que não se deve apenas pensar em adotar soluções parciais, 

como por exemplo, urbanizar somente a orla praiana e deixar desprovidas as periferias, mas 

em propostas de organização global do território. É sob uma ótica eminentemente social de 

gestão que se deve pautar um desenvolvimento que seja efetivamente sustentável, que pense 

na organização do espaço sob a ótica das dificuldades e carências da população que nele se 

refletem e não em empreendimentos pontuais ou que privilegiem apenas uma parcela da 

população. 

 Cabe, portanto, buscar no aprofundamento do entendimento dos aspectos relacionados 

à sua inclusão física, sócio-econômica e ambiental, a base para o entendimento dos processos 

que devem mover o turismo sustentável. 
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1.5 Urbanização e Turismo – a Inclusão da Dimensão Física  

 

Buscando neste tópico por parâmetros que contribuam para uma forma de urbanização 

que considere a integração das favelas ao território, refletiremos inicialmente sobre a 

paisagem, sua importância para o turismo e a necessidade de planejamento cuidadoso das 

formas de intervenção. Yázigi (2002, p. 9) apresenta o significado da paisagem para o 

turismo: 

 

Paisagem, pois, é muito mais do que uma visão, é a epiderme de toda condição histórica, 
social, econômica, política e cultural na qual, para se poder intervir, é preciso ir além dos 
projetos descomprometidos com a realidade. Muitos são os sentidos da paisagem que 
necessitam ser explorados. Esse é apenas um primeiro passo. Não pode haver turismo sadio 
sem que, antes de tudo, haja planejamento. 
 

Assim, pareceu-nos também interessante compreender a natureza do alcance do olhar 

turístico em relação à paisagem, bem como sua expansão em relação à imagem, no sentido de 

buscar caminhos para a urbanização em lugares turísticos. Lucrécia Ferrara (2002, p. 74) nos 

auxilia nesse sentido:  

 

Visualidade e visibilidade são categorias dos modos de ver e, como conseguinte, da natureza 
da imagem. A visualidade corresponde ao registro de um dado físico e referencial; a 
visibilidade, ao contrário, é propriamente semiótica; partindo de uma representação visual 
para gerar um processo perceptivo complexo, claramente marcado como experiência 
geradora de um conhecimento contínuo, individual e social (JAMESON, 1994). Na 
visibilidade, o olhar e o visual não se subordinam ou conectam um ao outro, como ocorre 
com a visualidade, ao contrário, ambos se distanciam um do outro para poder ver mais. 
Estratégico e indagativo, o olhar da visibilidade esquadrinha o visual para inseri-lo 
comparativamente, na pluralidade da experiência de outros olhares individuais; e coletivos 
subjetivos e sociais situados no tempo e no espaço. Tanto na visualidade como na 
visibilidade fala-se de apreensão do mundo e da relação que se estabelece entre o sujeito e os 
objetos que se oferecem ao conhecimento. 

  
 

Deste modo, temos que a visualidade corresponde à imagem que se constata no visual 

físico e concreto, e na visibilidade à elaboração reflexiva desse dado visual. Lucrécia Ferrara 

nos ensina que o olhar e a imagem, que é sua extensão, são mediações entre o homem e o 

mundo, apresentando-se por isto diretamente ligados ao conhecimento. 

No atual estágio da economia capitalista, através das ações racionais e instrumentais 

que o caracterizam, os meios de comunicação multiplicaram a capacidade de reproduzir 

imagens das paisagens e propagaram, sobretudo, a contemplação apenas de natureza visual. 

Consideramos, no entanto, que o equacionamento da questão da urbanização turística, deve 
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ser feito no sentido tanto de seus aspectos visuais, quanto nos relacionados à visualidade. 

Por um lado, em relação aos aspectos de visibilidade, devemos levar em conta o 

imaginário social, a vivência, o cotidiano e a identidade local. Lembramos, voltando a linhas 

anteriores, que partimos da concepção de que é possível recompor a singularidade individual 

e coletiva do lugar, a partir da conjunção de políticas públicas e cidadãs. A paisagem e seu 

olhar - a imagem, enquanto percepção, leitura e fonte de informação urbana, podem então se 

transformar, espelhando as modificações do lugar. A valorização do lugar em sua essência, 

enquanto identidade e apropriação de vida têm, portanto, enormes possibilidades de 

apresentar paisagens atrativas para o turismo. 

Tomamos aqui a paisagem como inserção do homem no mundo, manifestação da 

sociedade. Mudando a forma desta inserção, sob a influência da ordem local, seus reflexos 

podem ser expressos na paisagem e na imagem.  

Luchiari (2000, p. 13-14) afirma que as mudanças morfológicas na paisagem não são 

inócuas, nem são possíveis de ser analisadas de forma independente das práticas sociais. A 

produção de um novo contexto material altera a forma da paisagem, introduzindo novas 

funções, valores e objetos, que estão imbuídos de significação e intencionalidade.   

 Ao modificar a estrutura da paisagem, ou seja, as relações sociais que estão 

acontecendo, através de diversas ações integradas no processo de urbanização, elas se 

expressam em sua forma.  

Por outro lado, podemos também trabalhar com os aspectos da imagem relacionados 

aos seus atributos visuais, atrativos ao turista.  Uma vez que a imagem é um processo 

interativo entre observador e objeto, sua valorização através de artifícios simbólicos deve se 

pautar pelo favorecimento do conhecimento e valorização do lugar, bem como adequação ao 

entorno da cidade. 

Serpa (1997, p. 12) dá exemplos de como isso pode ser feito:  

 

[...] adequação ao entorno, com espaços públicos livres resolvidos não como sobras do 
espaço construído, mas como elementos articuladores dos edifícios [...] marcar 
simbolicamente o tecido urbano através da criação de pontos de passagem e encontro, 
lugares de convívio e referências urbanas, atribuindo-se uma dimensão representativa aos 
assentamentos habitacionais e à cidade como um todo. 
 

 Devido a tratarmos aqui do turismo, nos vem a necessidade de reflexão sobre a 

imagem turística da paisagem, na busca de elementos para também equacionarmos a questão 

da urbanização. A reflexão sobre o significado da “imagem” nos leva a uma série de 

concepções sobre ela. Concluímos, no entanto, que em comum todas elas têm a referência ao 
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visual (embora essa não seja a única perspectiva considerada), bem como o fato de 

dependerem para sua existência de um observador. Segundo Lucrécia Ferrara (2002, p. 73),  

 
[...] o olhar constitui uma mediação entre o físico e concreto e a capacidade perceptiva que 
acende o conhecimento e imaginação. Essa conjunção de estímulos coordenados constitui a 
imagem apreendida pelo olhar, mas sua caracterização revela um impacto de grande 
complexidade.  
 

 Temos, portanto, que imagens ambientais são o produto da correlação entre o 

indivíduo e o ambiente. Assim, entende-se a estreita ligação entre paisagem e imagem. Castro 

(2002, p. 125) explicita ainda mais essa relação entre imagem e paisagem no trecho a seguir, 

possibilitando-nos a partir dele, refletir sobre a imagem turística.  

 

Partindo do suposto que todo imaginário social é também imaginário geográfico, não há 
como dissociá-los, porque embora fruto de um atributo humano - a imaginação - é 
alimentada pelos atributos espaciais. Nesse sentido, os objetos geográficos fazem parte do 
cotidiano individual e coletivo e participam da prática social que lhes confere valor 
simbólico. A natureza - praias, rios, montanhas, florestas, campos, planícies  etc.  -  e as 
construções -  ruas, praças, monumentos, bairros, quarteirões,  cidades - transformam-se  em  
imagens,  caminhos e representações da alma coletiva. Essas representações geográficas 
constituem então um modo de ser, um modo de falar da Terra [...]. 
 

 Relacionando as colocações feitas nas linhas acima com a “imagem turística”, 

podemos dizer que esta pode ser compreendida como o resultado de valores e julgamentos 

que os potenciais visitantes atribuem aos elementos que estão em sua mente. A imagem de 

uma destinação turística é, portanto, de grande importância no processo de sua escolha, 

enquanto fenômeno formado por interpretações racionais e emocionais dos turistas. É 

necessário refletir sobre estes aspectos ao equacionar o problema das favelas em relação à 

imagem turística. 

 É preciso estar atento aos elementos que compõem o imaginário turístico na busca 

pelo lazer, no sentido de que orientem o equacionamento do processo de urbanização. Desta 

forma, podemos afirmar que as imagens turísticas geralmente estão associadas aos elementos 

naturais e culturais, e apresentam o mesmo caráter predominantemente visual que compõe as 

imagens ambientais. O turista tem sua atenção voltada principalmente para os aspectos visuais 

dos lugares e o que neles há de pitoresco, diferente e atrativo aos sentidos. Nesta 

contemplação feita pelo olhar entram não só a beleza, mas também outros elementos, como, 

por exemplo, a composição e harmonia das formas e cores. 

Para Kevin Lynch (1997, p. 9), a natureza da imagem pode ser decomposta em três 

componentes: identidade, estrutura e significado, sendo conveniente que não se percam de 
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vista que eles sempre aparecem juntos. Para o autor, uma imagem viável necessita 

inicialmente da identificação de um objeto, o que implica sua diferenciação de outras coisas, 

bem como seu reconhecimento enquanto identidade separável, o que chamamos de 

identidade. Em segundo lugar, a imagem deve incluir a relação espacial ou paradigmática do 

objeto com o observador, acrescentando que o significado também é uma relação, embora 

diversa. 

Eduardo Yázigi (2003, p. 290) lembra-nos da importância da valorização de alguns 

aspectos relacionados ao lugar, que podemos considerar em relação à imagem visual 

relacionada ao turismo. “Um local bom é acessível a todos os sentidos, torna visíveis as 

correntes do ar, cativa as percepções de seus habitantes – o turismo vive grandemente disso. 

Em um lugar pequeno, trata-se de como as partes se relacionam com o todo, num lugar 

grande, predomina o sentido da orientação.”  

As colocações acima apontam algumas das possibilidades que podem ser consideradas 

a respeito da forma da paisagem, no sentido de que um lugar visivelmente organizado e 

nitidamente identificado poderá impor seus próprios significados e relações. No entanto, 

caminham também no sentido de valorizar a paisagem e o turismo enquanto experiência 

cognitiva, sob o enfoque do lugar.  

Consideramos que é dentro do sentido apresentado neste tópico que deve se 

encaminhar a urbanização do território turístico. É este quadro que nos leva também à 

importância da reflexão sobre mecanismos que permitam a inserção socio-espacial da 

comunidade na atividade turística, de forma a que esta seja uma forma de promover a 

melhoria de suas condições de vida e ambiente. Neste contexto, é que nos aproximamos da 

reflexão sobre o “turismo sustentável”. 

 

 

1.6 Natureza, Turismo e Urbanização – a inclusão da dimensão ambiental 

 

 

Esclarecemos inicialmente que relacionamos a concepção de “natureza”, com o termo 

“meio ambiente”, normalmente utilizado para representar o conjunto dos componentes da 

geosfera e biosfera, como apontado por Christofolleti (2002, p. 129). 

 Salientamos também o fato da natureza (meio ambiente) ter sido consumida e 

destruída através dos tempos, o que nos dias atuais, no sentido de atender às exigências de 
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reprodução do capital, tem se acelerado. As cidades, onde vive a maioria da população 

mundial, constituem-se na base de sustentação desse modelo predatório. Amélia Inês 

Geraides de Lemos (1994, p. 81) explica:  

 

Nossa postura teórica metodológica a partir do urbano na América latina, leva-nos a refletir 
em direção à análise de quem produziu e como se produziu o espaço urbano. Em nossa 
sociedade dividida em classes sociais, os responsáveis pela degradação ambiental devem ser 
buscados na relação de cada um destes grupos sociais com a natureza. Vivemos uma 
sociedade marcada por uma profunda divisão social do trabalho a nível nacional e 
internacional e a alguns cabem-lhes as decisões e a outros o cumprimento das mesmas. A 
propriedade privada do solo determina as formas que se organizam e que tem nossas cidades. 
Na lógica de especulação do capitalismo é necessário destruir a natureza pra convertê-la em 
mercadoria. 
 

Na atualidade, o que vemos como conseqüência é que os problemas decorrentes dessa 

relação com a natureza são inúmeros e colocam em questão elementos básicos da vida: 

poluição das águas, do ar, do solo, falta de abastecimento, tratamento de esgoto sanitário e 

serviços de coleta, destino final inadequado do lixo urbano e falta de áreas verdes são alguns 

deles. 

Analisando essa situação, Felix Guatari (1990, p. 7) coloca que a Terra vive um 

período de intensas modificações técnico-científicas, tendo com conseqüência desequilíbrios 

ecológicos, que não remediam, mas ameaçam a implantação da vida em sua superfície. 

Paralelamente, segundo o autor, os modos de vida humanos individuais e coletivos, evoluem 

para uma progressiva deterioração. Esses problemas, também denominados de “questões 

ambientais”, são por nós compreendidos como fruto de uma intervenção realizada pelo 

projeto do capitalismo industrial, aprofundado no tempo até o estágio atual, e que negligencia 

a relação de interdependência existente entre sociedade e natureza. 

 

Fomos rodeados, nestes últimos quarenta anos, por mais objetos do que nos precedentes 
quarenta mil anos, mas sabemos muito pouco sobre o que nos cerca. A natureza tecnicizada 
acaba por ser uma natureza abstrata, já que as técnicas, no dizer de G. Simondon (1958), 
insistem em imitá-la e acabam conseguindo (SANTOS, 1996, p. 20). 
 

 A relação do homem com a natureza, passa a ser assim, mais distante, dificultada e 

ignorada que em qualquer período da história. Aos objetos técnicos que a ela se superpõem, 

unem-se ações movidas pela ciência e tecnologia. Milton Santos (1996, p. 24) nos fala 

também sobre as conseqüências dessa situação: "Virtualmente possível, pelo uso adequado de 

tantos e tão sofisticados recursos técnicos, a percepção é mutilada, quando a mídia julga 

necessária, através do sensacional e do mesmo, captar a atenção." 
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 Afirma ainda que “[...] quando o ‘meio-ambiente’, como natureza-espetáculo, substitui 

a Natureza histórica, lugar de trabalho de todo os homens, e quando a natureza ‘cibernética’ 

ou ‘sintética’ substitui a natureza analítica do passado, o processo de ocultação do significado 

da História atinge o seu auge” (SANTOS, 1996, p. 24). 

Esse conjunto de objetos, que se superpõe à natureza, configura aquilo que Milton 

Santos denominou de “tecnosfera”. Vem daí a importância de também refletirmos sobre a 

importância da natureza perante a ordem capitalista atual e a urbanização litorânea sob sua 

influência, bem como seu significado perante o turismo. 

A situação colocada resvala no turismo, que sempre esteve relacionado aos atrativos 

naturais. O que temos observado a esse respeito, é que por um lado, diante da identidade 

natural dos lugares em desaparecimento, a urbanização turística procura realizar uma 

substituição fantasiosa apoiada pela mídia, criando paisagisticamente espaços que a contém. 

Por outro lado, as paisagens ainda com elementos naturais preservados passam a ser 

procuradas e consideradas como raridade para atividades ligadas ao ecoturismo. 

 

A grande contradição, como assinala Michael Hough (1998: 18), é que passamos boa parte de 
nossas vidas em lugares desenhados para encobrir os processos que sustentam a vida, coisa 
que contribui mais do que qualquer outro fator para o empobrecimento sensorial de nosso 
entorno. (...) As crianças, lembra ele, sabem mais da natureza situada em rincões 
transoceânicos do que em seus bairros ou cidades (YÁZIGI, 2001, p. 189). 
 

No plano local, no entanto, acreditamos na possibilidade desses assim denominados 

“objetos técnico-científicos-informacionais”, criados sob o comando da ordem capitalista, ao 

mesmo tempo em que se orientam por uma lógica exterior, poderem também estar sujeitos a 

uma outra concepção. Consideramos a alternativa de outra relação com essa natureza 

transformada em objeto técnico, que seja mais favorável ao desenvolvimento turístico. 

 

Num mundo assim feito, não cabe a revolta contra as coisas, mas a vontade de entendê-las, 
para poder transformá-las. (...) o que se impõe é conhecer bem a anatomia desses objetos e 
daquilo que eles, juntos, formam - o espaço (SANTOS, 1996, p. 109). 
 

 Acreditamos que essa crise envolvendo os elementos naturais e seu equilíbrio 

ecológico nas cidades, atinge a população – moradora ou não, como um todo, o que exige sua 

reflexão dentro de uma concepção de desenvolvimento e não apenas crescimento econômico. 

A urbanização referenciada pela natureza, com enfoque tanto nas questões paisagísticas 

quanto ecológicas, parece-nos assim o caminho que se apresenta mais coerente para 

equacionar a questão da urbanização de favelas perante o turismo sustentável e contribuir ao 
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mesmo tempo para o equilíbrio ambiental. 

 Segundo Eduardo Yázigi (2001, p.185), citando Anne Spirn (1995), "O ambiente 

natural de uma cidade e sua forma urbana, tomados em conjunto, compreendem um registro 

da interação entre os processos naturais e os propósitos humanos através do tempo. Juntos, 

contribuem para a identidade única de cada cidade [...]”. 

Perante paisagens em que a natureza sofreu tantas agressões, o trato urbano que se 

paute pelo respeito à ordem ecológica e paisagística local, pode trazer grandes benefícios não 

só à vida dos moradores, mas também ao incremento do turismo, pelo seu diferencial de 

qualidade. 

Eduardo Yázigi (2001, p. 80) nos auxilia a explicitar o enfoque apresentado, quando 

afirma que, por coerência metodológica, a administração oficial tem de abraçar o verdadeiro 

sentido da ecologia urbana, considerando a gestão do metabolismo das cidades, de forma a 

incorporar os fundamentos da ecologia, reforçando-os com o sentido identitário paisagístico. 

Diante daquilo que se convencionou denominar de globalização, que tende a tornar 

semelhantes os lugares, a manutenção da natureza em boas condições de preservação pode 

realçar turisticamente o lugar. 

Entendemos que, no caso das favelas, cujo assentamento é geralmente feito em locais 

de ecossistemas frágeis, cuja preservação é necessária, há conseqüências negativas para a 

cidade como um todo. Por outro lado, a recuperação da área da favela também pode ser capaz 

de beneficiar o conjunto do município, e, conseqüentemente, o turismo. 

Assim, nas intervenções em favelas, o reforço à identidade natural e a recuperação 

ecológica dos ecossistemas remanescentes, podem valorizar e fortalecer projetos envolvendo 

sua urbanização.  

 Tecemos, portanto, alguns comentários a respeito de caminhos para a recuperação e/ou 

manutenção do referido equilíbrio ecológico nas áreas urbanas.  

 Comentamos anteriormente que, apesar da consolidação dos conhecimentos 

científicos ecológicos, os governos nacionais têm expandido a atividade econômica com 

pouco apreço à produção sustentável ou aos frágeis equilíbrios da natureza. Percebemos que, 

embora a questão ecológica e sua divulgação mundial, a partir principalmente do Relatório 

Brundtland e das Conferências Ambientais mundiais, tenham alcançado contornos globais e, 

apesar também da comunidade internacional se mostrar unanimemente favorável à concepção 

de desenvolvimento sustentável, reconhecemos um déficit de ação e implementação de 

medidas concretas nas áreas urbanas.  
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 Os resultados referentes às determinações de metas concretas apresentados em 

conferências internacionais e políticas públicas adotadas estão constantemente aquém das 

recomendações de cientistas e ambientalistas, a fim de alcançar aquele que se denomina de 

desenvolvimento sustentável, o que nos aponta existirem fatores relacionados aos sistemas 

políticos e econômicos, impedindo que tal aconteça.  

 De forma geral, para o tratamento dos problemas ambientais urbanos, têm sido 

adotadas as mesmas tendências já comentadas anteriormente, quando tratamos das 

concepções de planejamento. 

 Por um lado, segundo Klaus Frey (2001), tem sido adotado uma abordagem ecológica 

de desenvolvimento sustentável, com a aplicação de estratégias tecnocratas e condução 

centralizada, dando ênfase a um gerenciamento aperfeiçoado, planejamento integrado, 

emprego eficiente de recursos e a soluções técnicas. Tais alternativas, supostamente eficientes 

do ponto de vista técnico, apresentam geralmente características embaraçosas: primeiramente, 

elas costumam esbarrar com freqüência nos diversos interesses que se articulam no processo 

político e, em segundo lugar, levam à dominância dos tecnocratas no processo de decisão.  

 Há ainda uma outra tendência emergente em relação às políticas públicas ambientais, 

que aposta na harmonização dos interesses sócio-econômicos, ecológicos e culturais como 

meta do planejamento. Neste caso, o ponto de partida é uma nova concepção de 

desenvolvimento compatível com as exigências da capacidade de carga do meio natural e que 

entenda a participação popular como instrumento de planejamento para alcançar o proposto 

modo de desenvolvimento.  

 A concepção que adotamos, embora seja semelhante em alguns pontos a essa última, 

diferencia-se pela ênfase à necessidade de uma ampla mobilização política, assim como 

envolvimento da população e organizações da sociedade civil, já que considera estar a raiz das 

questões ambientais, entrelaçada com política e relações de poder. 

 Acreditamos, portanto, que assim como já colocamos anteriormente em relação à linha 

de planejamento adotada no nosso estudo, há a necessidade de aprofundamento da dimensão 

política, democratizando a reação à questão ambiental.  Argumentamos nessa pesquisa que a 

superação dos problemas ambientais na área urbana envolve um exercício político, onde se 

relacionam questões político-administrativas e envolvimento da população, e a educação 

ambiental e política exercem um importante papel. 
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1.7 Turismo e Inclusão Sócio-Econômica - o Papel do Cotidiano e da 

Cidadania 

 

 

 Partimos das afirmações de Carlos (2004, p. 8), no trecho a seguir:  

 

O ponto de partida (...) é a análise da vida cotidiana, enquanto nível determinante que 
esclarece o vivido, na medida em que a sociedade produz o espaço, apropriando-se dele, 
dominando-o. Na apropriação se colocam as possibilidades da invenção que faz parte da 
vida, que institui o uso que explora o possível ligando-o à prática criadora. 
 

Explicitando o sentido das colocações realizadas até este ponto, temos que a ordem 

capitalista atual se expressa na paisagem através de um determinado sistema de objetos e 

ações. Acreditamos, no entanto, que existe também a alternativa dela apresentar outra 

configuração, reflexo das ações cidadãs e da orientação de ordem local. Projetos de 

urbanização de favelas, principalmente em lugares turísticos, devem então ser realizados 

refletindo estas concepções. 

Deste modo, é possível perceber uma “ação comunicativa”, residual, encontrada 

principalmente no plano local, o chamado “espaço banal”, onde habitam pessoas das classes 

populares. Nesse espaço, observam-se ainda relações de solidariedade entre os indivíduos e a 

criatividade se instala como instrumento de sobrevivência e reprodução/imitação dos objetos 

de consumo desejados. Devemos, portanto, investigar melhor o cotidiano, enquanto espaço 

privilegiado desse “espaço banal”. 

 Com a condução do processo político sendo feita pelas empresas, a competitividade 

que caracteriza o Sistema Econômico tende a ser o procedimento geral. A transformação da 

política em normas visando à ação do Mercado leva, entre outras coisas, ao aumento da 

individualidade e à perda da solidariedade, enquanto a desigualdade entre os indivíduos 

aumenta. Verificamos, porém, que pelas próprias condições econômicas e sociais em que 

vivem, as classes populares, que têm acesso restrito a bens materiais e avanços tecnológicos, 

apresentam possibilidades de estabelecer uma comunicação mais eficaz com os indivíduos e 

objetos presentes, utilizando inclusive sua criatividade para recriar tais objetos, dentro de 

práticas e normas novas. Michel De Certau (1994, p. 41) nos auxilia a refletir sobre as 

possibilidades de ação popular:  

 
Se é verdade que por toda a parte se estende e se precisa da rede de ‘vigilância’, mais urgente 
ainda é descobrir como é que uma sociedade inteira não se reduz a ela: que procedimentos 
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populares (também ‘minúsculos’ e cotidianos) jogam com os mecanismos da disciplina e não 
se conformam com ele a não ser para alterá-los, enfim, que ‘maneiras de fazer’ foram a 
contrapartida, do lado dos consumidores (ou dominados?) dos processos mudos que 
organizam a ordenação sócio-política. 
 

 É por meio da compreensão da dimensão cotidiana do lugar, que podemos perceber a 

importância das relações comunicativas que ela possibilita. 

  Segundo Santos (2002, p. 85), devido à importância do papel que a informação e a 

comunicação alcançaram em todos os aspectos da vida social, o cotidiano das pessoas se 

enriquece de novas dimensões. Afirma o professor que ao mesmo tempo em que ganha 

relevância a dimensão espacial, também o cotidiano se enriquece, localizado no que ele 

denomina de espaço banal, o espaço dos geógrafos. 

 Esses “homens comuns”, ou “homens ordinários”, segundo trecho de Michel de 

Certau, que citaremos a seguir, ou “sujeitos comuns”, “povo”, que compõem o espaço banal, 

e suas maneiras de re-interpretar o mundo, representam uma alternativa de reação à 

configuração do espaço pela ordem global. 

 

Essas ‘maneiras de fazer’ constituem as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do 
espaço, organizado pelas técnicas da produção sócio-cultural [...] exumar as formas sub-
reptícias que são assumidas pela criatividade dispersa, tática bricoladora dos grupos ou dos 
indivíduos presos agora nas redes de ‘vigilância’. Esses modos de proceder e essas astúcias 
de consumidores compõem, no limite, a rede de uma antidisciplina [...]. (DE CERTAU, 
1999, p. 41) 
 

 Completando, podemos dizer que, ao se envolverem em discussões e ações que as 

unam por questões de interesse comum, num processo participativo e educativo, que leve a 

uma maior consciência do mundo, há a possibilidade de fortalecimento dos laços de 

solidariedade entre as pessoas e do nascimento do estado de espírito que denominamos de 

cidadania, conceito que utilizaremos neste trabalho. Partimos aqui também da premissa de 

que a cidadania pode influenciar a forma como um território se organiza, o quem tem 

reflexos, naturalmente, na paisagem turística. 

 

O respeito ao indivíduo é a consagração da cidadania, pela qual uma lista de princípios 
gerais e abstratos se impõe como um corpo de direitos concretos individualizados. A 
cidadania é uma lei da sociedade que, sem distinção, atinge a todos e investe cada qual com a 
força de se ver respeitado contra a força, em qualquer circunstância (SANTOS, 2002, p. 70). 
 

Situamos como fundamental para o desenvolvimento do nosso raciocínio, o fato da 

cidadania poder ser aprendida. Não é, portanto, algo recebido como doação, mas que tem o 

significado de uma conquista.  
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Vejamos o quadro apresentado pela ordem capitalista contemporânea em relação a 

este conceito. Chamamos a atenção para o fato de que o sistema de objetos e ações, criado no 

momento atual, necessita de um discurso que vem ao encontro do fortalecimento das ações 

racionais e instrumentais no comando da vida social, necessários para efetivar os preceitos 

econômicos dominantes. 

  
Em lugar do cidadão surge o consumidor insatisfeito, por isso, votado a permanecer 
consumidor. Sua dependência em relação aos novos objetos limita sua vocação para obter 
uma individualidade e reduz a possibilidade dos encontros interpessoais diretos e 
enriquecedores, porque simbólicos em sua própria origem. A comunicação entre pessoas é 
freqüentemente intermediada por coisas. [...] uma visão mais abrangente das coisas e dos 
fenômenos acaba por ser negada aos cidadãos comuns, em vista da concentração da mídia, 
da sobrecarga de informações irrelevantes e da tendência a apenas ampliar certos aspectos da 
realidade, cuja escolha para a exibição pública é com freqüência ligada ao mundo da política 
e dos interesses (SANTOS, 2002, p. 17-18). 
 

 O consumo ditado pelo capitalismo, agora em sua etapa global, direciona assim a vida 

coletiva e a própria formação do caráter dos indivíduos. 

 Explica Milton Santos que o espaço vivido, deixado ao quase exclusivo uso do 

mercado, consagra desigualdades e injustiças, terminando por ser, em sua maior parte, um 

espaço sem cidadãos. A conseqüência destes fatos é um espaço empobrecido: material, social, 

política, cultural e moralmente. Diante de tantos abusos, o cidadão se torna impotente, a 

começar pelas distorções da representação política (SANTOS, 2002, p. 43). 

 Constatamos então, que a Estado-Nação tem se orientado no tempo, de forma geral, 

pelo atendimento prioritário às necessidades da economia e não pelo cuidado com a 

população, ausentando-se de suas funções sociais e políticas. Através desse processo, a 

cidadania se vê sufocada pela ordem econômica. De acordo com Milton Santos (2002, p.5), 

 
Essa forma de ver e de praticar economia está, por exemplo, em desacordo completo com o 
esforço desenvolvido por economistas dos séculos XVII e XVIII, mas também de alguns dos 
seus colegas contemporâneos que guardam a antiga tradição da confraria de abraçar em um 
mesmo esforço de compreensão o homem, a natureza e os instrumentos de sua 
transformação, entre os quais se encontram fatores diversos, materiais e imateriais, 
analisados pelas diversas ciências sociais. Em nome desta interdisciplinaridade, única a dar 
conta dos fenômenos ligados à modernidade, é que sugerimos uma mudança de enfoque no 
tratamento dos problemas humanos, ligado à recuperação do cidadão.  

 
 Neste procedimento de consideração da cidadania em sua relação territorial-

paisagística, podemos apontar duas frentes. Por um lado, apresentam-se as possibilidades 

oferecidas pelo lugar para o surgimento da cidadania. Por outro, a aliança a essas condições 

locais, de políticas públicas democráticas, que favoreçam a inclusão social, sob o ponto de 

vista dessa mesma cidadania.  
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 Desta forma, a intervenção sob a forma de urbanização de favelas, deve tratar dos 

múltiplos aspectos que envolvem a inclusão social, por meio de programas sociais de 

educação, saúde e geração de trabalho e renda, sob um enfoque participativo e criativo. 

 A educação, nesse contexto, é condição prévia para a cidadania, “[...] qualidade social 

de uma sociedade organizada sob a forma de direitos e deveres majoritariamente 

reconhecidos" (DEMO, 1996, p. 70). A educação é entendida como processo de 

aprendizagem e exercício de cidadania, capaz de capacitar para uma visão crítica da realidade 

e uma atuação consciente no espaço social.  

 A viabilização da participação dos atores sociais no processo de planejamento e gestão 

urbana está, portanto, diretamente ligada a um processo formativo que envolve a educação, 

cultura e organização da sociedade civil. Colocam-se aí então a questão da identidade, ou no 

plural, identidades, como um resultado deste processo que envolve mudanças sócio-culturais 

e podendo representar, por isso, um núcleo de resistência e de construção de projetos 

alternativos. Castells (1999, p.22) esclarece a colocação acima ao afirmar que:  

 
No que diz respeito a atores sociais, entenda por identidade o processo de construção de 
significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais 
inter-relacionados, o qual(is) prevalece(m) sobre outras fontes de significado. 
  

Assim, podemos entender a identidade como resultado deste processo, que envolve a 

construção de significados e experiências por uma comunidade. 

Para Castells (1999, p. 26), existem diferentes formas de construção de identidades, 

segundo o contexto em que esse processo se dá. Destacamos, como pertinente ao nosso 

estudo, o conceito de “identidade de projeto”, que seria aquela construída por atores sociais a 

partir de materiais culturais a que tem acesso, no sentido de redefinir sua posição na sociedade 

e, ao fazê-lo, buscar transformar a estrutura social. Segundo o autor, a identidade de projeto 

produz sujeitos. “Sujeitos não são indivíduos, mesmo considerando que são constituídos a 

partir de indivíduos. [...] São o ator social coletivo pelo qual indivíduos atingem o significado 

holístico em sua experiência.”  

 Salientamos a importância do estabelecimento de uma política pública, que se dirija à 

sociedade como um todo e que crie condições para o estímulo à participação cidadã da 

população e sua inclusão social. Isto porque a formulação de políticas de equidade depende 

substancialmente da capacidade de mobilização de setores organizados da sociedade civil que 

as reivindiquem. 

 Neste sentido, citamos Yázigi (2006, p. 331): “Jamais diria que as cidades brasileiras 
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estejam impossibilitadas de franca melhora, mas que sem novos fundamentos estruturais, 

permaneceremos muito, muito aquém, do ambicionado”.  Reforça estas concepções a 

colocação de Milton Santos (2002 p. 7-8):  

 
Ameaçada por um cotidiano implacável, não basta à cidadania ser um estado de espírito ou 
uma declaração de intenções. Ela tem o seu corpo e os seus limites como situação social, 
jurídica e política. Para ser mantida pelas gerações sucessivas, para ter eficácia e ser fonte de 
direitos, ela deve se inscrever na própria letra das leis, mediante dispositivos institucionais 
que assegurem a fruição das prerrogativas pactuadas e, sempre que haja recusa, o direito de 
reclamar e ser ouvido. 
  

Assumimos, portanto, que as ações visando o equilíbrio físico e social do território 

não se esgotam nem só de um lado, o da cidadania, nem apenas do outro, o campo das 

políticas públicas inclusivas. A conjunção desses dois fatores é que poderá nos dar a 

esperança de alcançar um território equilibrado. 
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Capítulo 2 
 

Urbanização e meio ambiente em foco: Baixada Santista e 

São Vicente neste contexto 
 

 

 Procuramos neste tópico enfocar os aspectos que listamos nas considerações acerca do 

turismo sustentável, os das dimensões física e ambiental, que se relacionam às formas 

assumidas pelo espaço em seu processo de urbanização, aferidos através do estudo dos 

traçados urbanos e arranjos espaciais que estruturam o espaço urbano. 

 Visando aprofundar o conhecimento acerca das concepções e práticas do processo de 

urbanização brasileiro, e verificando a evolução das atividades do planejamento urbano no 

país, realizamos sua avaliação histórica nas últimas décadas, o que nos permitiu melhor 

compreender as características do processo de estruturação do espaço urbano na Região e 

município selecionados para o estudo. Situamos também as contribuições em relação às 

políticas urbanas atuais trazidas pelo Estatuto da Cidade, buscando pressupostos e indicativos 

para o desenvolvimento sustentável em relação às favelas e ao turismo. Isso nos permitiu 

avaliar seu impacto na legislação e nas práticas urbanas de São Vicente, apresentando, a fim 

de demonstrar a sua importância, uma sinopse histórica do quadro de normas municipais. 

 

 

2.1 Breve Histórico da Evolução da Urbanização no Brasil - final do século 

XIX a 2002 

 

 

No final do século XIX, a população urbana brasileira era de aproximadamente 10% 

do que é hoje, enquanto que em 1940 constituía 26,3% do total. Na virada do século e 

primeiras décadas do século XX, o processo de urbanização começou a se consolidar, 

acompanhando as atividades ligadas à cafeicultura e vinculadas ao mercado externo.  

 Em 1970, o Brasil já era um país predominantemente urbano, pois, de acordo com os 

critérios político-administrativos do Censo para definir população urbana, 56% da população 

total brasileira vivia em cidades. Na década de 1980, a reação à crise do período intensivo do 



   60 
 

capitalismo, comumente denominada de globalização, levou o Brasil a uma situação de 

aprofundamento da pobreza e segregação espacial, fruto de seu crescimento urbano desigual. 

Na atualidade, 80% dos brasileiros residem em cidades. Esta condição, de país basicamente 

urbano, foi atingida, portanto, em um breve período de tempo. 

Nos países capitalistas centrais, a reestruturação produtiva iniciada em 1970, que 

diminui subsídios e fortalece o papel do mercado, impactou uma forte relação.  

 
[...] baseada no pleno emprego, universalização da previdência social e respeito ao direito de 
moradia. Enquanto isso, no Brasil, a mesma reestruturação se dá numa situação historicamente 
excludente, onde a ausência de políticas permanentes nas áreas sociais foi a regra 
(MARICATO, 2000a, p. 162). 

 
 Em 1991, 75,47% da população brasileira estavam nas cidades. Chegamos ao ano 

2000, com 81,2% da população urbana aí vivendo. O déficit habitacional cresceu de 5,4 

milhões, em 1991, para 6,5 milhões em 2000. As necessidades habitacionais, quantitativas e 

qualitativas, concentram-se de forma cada vez maior nas faixas mais baixas de renda da 

população. Milhões de pessoas estão, portanto, excluídas do acesso a uma moradia digna 

(IBGE, 2001).  

 As características assumidas pela urbanização, trouxeram a herança das formas 

assumidas pelas relações econômicas do passado, baseadas em desigualdade e dominação da 

época colonial, a que nos referimos em tópico anterior como “desenvolvimento desigual”. 

Através desse processo, as cidades cresceram de forma explosiva e sem a provisão adequada 

de habitação, infra-estruturas e equipamentos urbanos que atendessem adequadamente à 

parcela populacional de menor poder aquisitivo. 

 Ermínia Maricato (2000a) discute alguns aspectos do processo de urbanização, que 

são importantes parâmetros para nossa reflexão na presente pesquisa.  Em primeiro lugar, 

apresenta a relação entre a industrialização realizada no Brasil (fundada em baixos salários da 

classe operária) e o mercado residencial restrito, evidenciando a impossibilidade da aquisição 

de moradia.  

Outra característica levantada por Maricato (2000a, p. 157), é a da gestão urbana se 

orientar no sentido de beneficiar o capital imobiliário ou os grandes grupos privados. A 

orientação dos investimentos e das obras de infra-estrutura pública para tal, geralmente é 

justificada pela necessidade de se adotar um critério de eficiência econômica, já que seria 

necessário “primeiro crescer, para depois distribuir”. 

Aí se coloca a questão da detenção do poder capitalista, que no Brasil se caracteriza 

pela conservação das raízes no período passado, fato já discutido em linhas anteriores. Neste 
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caso, os proprietários de terra e empresários da área imobiliária e de construção, detêm o 

poder sobre a organização do espaço.  

Um terceiro aspecto marcante refere-se à legislação que, de forma geral, mostrou-se 

ambígua ou foi aplicada arbitrariamente.  

 
Como parte das regras do jogo, a ocupação de terras urbanas tem sido tolerada. O Estado não 
tem exercido, como manda a lei, o poder de polícia. A realidade urbana é prova insofismável 
disso. Impossível admitir o contrário, pois se essa gigantesca ocupação de terras não fosse 
tolerada e a população pobre ficasse sem alternativa nenhuma teríamos uma situação de guerra 
civil, considerando os números envolvidos. (...) O direito à invasão é até admitido, mas não o 
direito à cidade. O critério definidor é o mercado ou a localização (MARICATO, 2000a, p. 
160-1). 

 
Dessa maneira, o espaço urbano brasileiro apresenta-se não só onde se dão as relações 

sociais, mas significa uma importante instância ativa da dominação econômica e ideológica. 

Um rápido olhar sobre a evolução do planejamento e gestão aponta também para a existência 

de um distanciamento entre eles, bem como das orientações legais. 

 
A historia do planejamento urbano no Brasil mostra a existência de um pântano entre sua 
retórica e sua prática já que estava imerso na base fundante marcada por contradições: direitos 
universais, normatividade cidadã – no teto e no discurso versus cooptação, favor, 
discriminação e desigualdade – na prática da gestão urbana. A importação de modelos 
tecnológicos e culturais é intrínseca desse quadro marcado por reinserções históricas 
subordinadas (MARICATO, 2000a, p. 135). 

 
Villaça (1999, p. 182) divide a história do planejamento urbano no Brasil em três 

etapas. A primeira delas situa-se entre o final do século XIX e meados de 1930/40, 

correspondendo ao período agro-exportador do café, que foi marcado por critérios orientados 

pelo embelezamento, critérios esses importados de países europeus (acentuadamente da 

França). Segundo o autor,  

 
[...] herdeiros da forma urbana monumental que exaltava a burguesia, tendo como modelo os 
planos de Haussmann em Paris, esses planos foram responsáveis pela destruição de parte 
significativa da forma colonial das cidades, como foi o caso do 'Pereira Passos', no Rio de 
Janeiro.  

 

Ao mesmo tempo em que era promovido o embelezamento paisagístico, obras de 

saneamento básico para a eliminação das epidemias eram realizadas, implantando as bases 

legais para o mercado imobiliário que, anos mais tarde, iniciaria a tendência de exclusão da 

população mais pobre. A urbanização vai sendo marcada pelas características fundiárias que 

predominam no campo, onde é generalizada a propriedade privada da terra, o poder político 

está relacionado ao patrimônio pessoal e pouca importância é dada à reprodução da força de 
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trabalho.  

Segundo Bonduki (1998, p. 43),  

 
Esses foram os primórdios da intervenção estatal na questão da habitação.  Num período em 
que a questão social era tratada como caso de polícia, o problema da habitação foi enfrentado 
pelo autoritarismo sanitário basicamente como uma questão de higiene, na perspectiva de 
difundir padrões de comportamento, de asseio e de hábitos cotidianos.  

 
 Nesse período, são aprovadas leis que reforçam o caráter segregacionista da 

urbanização das cidades brasileiras, destacando as de caráter sanitarista e as que já apontam 

para o início do uso do “Zoneamento” como maneira de determinar os usos da terra e garantir 

a sua máxima rentabilidade. Por outro lado, o Código Civil, promulgado em 1916, traz alguns 

avanços, instituindo a usucapião e definindo os diferentes tipos de posse.  

 
Fora a abordagem higienista, a participação do Estado foi limitada. O poder público, 
entretanto, não foi um espectador passivo das condições de moradia dos pobres. Tanto assim 
que criou uma polícia para vigiá-los, examiná-los e inspecioná-los, e uma legislação para 
servir-lhes de padrão; porém pouco fez para melhorar suas moradias, a não ser quando eram 
chocantes demais – demolindo-as. E este modo de resolver o problema da habitação – 
característico do autoritarismo sanitário – nada mais é que sua própria recriação (BONDUKI, 
1998, p. 43). 

 
A segunda etapa, correspondendo a da industrialização e ao período intensivo da 

economia capitalista, relaciona-se ao predomínio de planos com base na eficiência técnica e 

científica, já que a cidade voltada para a produção precisava ser eficaz. São exemplos os 

Planos Agache, no Rio de Janeiro e o de Francisco Prestes Maia, o Plano de Avenidas, para 

São Paulo. Para Villaça (1999, p. 206), tais planos se baseiam nos conceitos de ‘global’ ou 

‘geral’ para abranger não só toda a cidade como também todos os aspectos da cidade e seus 

problemas. Essa etapa apresenta três momentos: a do urbanismo e plano diretor, entre 1930 e 

1965; a dos “superplanos”, até 1971; e a dos planos sem mapa, que vai até 1992 e 

corresponde ao período inicial da crise do estágio intensivo de acumulação.  

A partir da década de 1930, o Estado passa a investir na infra-estrutura para o 

desenvolvimento industrial, visando a substituição das importações de produtos. A 

urbanização reproduz, como vimos os interesses hegemônicos anteriores, cujas raízes estão na 

sociedade colonial.  

Em 1950, o processo de industrialização entra numa nova fase, em que a produção 

volta-se para bens duráveis e de produção vinculados ao mercado externo, o que leva ao 

distanciamento ainda maior das necessidades internas. Em apenas trinta anos (de 1950 a 

1980), o país se transformou, passando de uma predominância rural e agrícola para outra, 
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urbana e industrial. Com as inúmeras inovações introduzidas pela indústria, de 

eletrodomésticos a bens eletrônicos, em que o automóvel e a massificação de seu consumo 

têm papel significativo, são promovidas grandes mudanças em relação ao modo de vida, 

valores e cultura. No entanto, apesar da transformação da ocupação do solo urbano e até 

mesmo no interior da moradia, ter sido intensa, ela não foi homogênea, principalmente em 

relação à moradia e ao padrão de urbanização. 

 

Assim, o PIB foi multiplicado por 8, aproximadamente, e a renda per capita multiplicada por 
3,4. (...) A taxa de crescimento do emprego não acompanhou a do PIB: entre 1950 e 1980. 0 
emprego foi multiplicado por mais ou menos 2,6, e em 1983 o desemprego e o subemprego 
aproximam-se dos 13 milhões de pessoas. A desigualdade na divisão da renda foi acentuada:  
a parte mais rica concentrava 39,6% da renda em 1960 e 47,7% em 1980, enquanto a parte da 
renda que cabia à metade pobre da população caía, no mesmo período, de 17,4% para 14,1%. 
Ao longo desse período, o modelo de desenvolvimento fundou-se no crescimento da 
desigualdade, e até mesmo num ‘crescimento empobrecedor' (SACHS, 1999, p. 35). 
 

Como vimos, a reação à crise do período intensivo do capitalismo levou ao 

aprofundamento da pobreza, fazendo crescer espantosamente a população que habitava em 

favelas. Em 1980, o IBGE apresentava o número de 480.595 domicílios em favelas, o que 

correspondia 1,9% dos domicílios brasileiros, cifra que em 1991 elevou-se para 1,14 milhões, 

perfazendo 3,3% do total de domicílios. Estima-se que, entre 1991 e 2000, o número de 

favelas aumentou cerca de 22% em todo o país (IBGE, 1980, 1991, 2001). 

A qualidade das habitações existentes é também outro problema, já que são 

expressivas as carências, seja em relação ao padrão construtivo, situação fundiária, infra-

estrutura, saneamento e acesso aos serviços e equipamentos urbanos, entre outros. 

A Fundação João Pinheiro - FJP (2000), relacionando os critérios mínimos de 

habitabilidade com os padrões construtivos, de disponibilidade de infra-estrutura urbana e 

legalidade de ocupação da terra, constatou que em 2000, dos 36,6 milhões de domicílios 

duráveis existentes em áreas urbanas, 5,5% apresentavam adensamento excessivo, 28% 

tinham alguma carência de infra-estrutura básica, 4% não dispunham de instalação sanitária, 

2% apresentavam problemas de depreciação e 5%, de irregularidade fundiária. As cidades 

espelham, portanto, de forma clara, as injustiças e desigualdades da sociedade brasileira. 

Segundo Maricato,  

 

Fazendo um raciocínio muito esquemático, de um lado estão os usuários da cidade, os 
trabalhadores, aqueles que querem da cidade condições para tocar a vida: moradia, transporte, 
lazer, vida comunitária, etc. Esses vêem a cidade como valor de uso. Do outro lado estão 
aqueles para quem a cidade é fonte de lucro, mercadoria, objeto de extração de ganhos. Esses 
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encaram a cidade como valor de troca. A luta que se trava na cidade pela apropriação da renda 
imobiliária é a própria expressão de ganhos. Esses encaram a cidade como valor de troca. A 
luta que se trava na cidade pela apropriação da renda imobiliária é a própria expressão da luta 
de classes em torno do espaço construído (MARICATO, 1997, p. 44). 

 

Como já vimos o Estado brasileiro tem uma grande responsabilidade na situação 

apontada.  

 
De uma maneira geral, as práticas de regulação urbanística não têm promovido articulação 
intersetorial capaz de enfrentar os desafios da inclusão sócio-territorial e os problemas intra-
urbanos apontados anteriormente. A falta de transparência e ausência de controle social na 
elaboração de planos e na aplicação da legislação de uso, ocupação e parcelamento do solo 
tornam essas práticas ainda mais frágeis. Tais fragilidades restringem a participação de vários 
segmentos da sociedade, principalmente dos setores populares, nos assuntos relacionados com 
a produção e apropriação dos territórios urbanos (BRASIL. MC, 2004b). 
 
O tema do controle da expansão urbana das cidades brasileiras, como já tratado 

anteriormente, desenvolve-se estabelecendo uma contradição entre a ordem urbanística 

(expressa na legislação e planejamento urbano) e a gestão, onde o planejamento urbano, 

principalmente através do zoneamento e dos planos diretores, trata de uma cidade irreal. O 

resultado dessa dissociação, combinado com a tradição centralizadora e antidemocrática, é a 

elaboração de planos urbanísticos que não são implementados ou que sofrem grandes 

distorções para tal, na medida em que não alcançam as demandas da população de menor 

poder aquisitivo. 

As políticas desenvolvidas em relação à habitação popular demonstraram sua 

fragilidade ao longo do tempo. Com efeito, na medida em que desenvolvia uma política social 

de habitação que deveria legitimá-lo, o Estado contribuiu para o fortalecimento dos 

mecanismos de exclusão com sua política econômica, o que levou a uma estrutura de renda 

desigual ao extremo, pela tolerância – quando não o apoio – à especulação fundiária e 

imobiliária (SACHS, 1999, p. 43). 

O fato é que, através de mecanismos de especulação fundiários e imobiliários, que 

trabalham no sentido de valorizá-las para o mercado - ficou cada vez mais problemática a 

aquisição de habitações pela população de menor poder aquisitivo. Une-se a esse dado a 

questão da maioria da população trabalhadora ser mal remunerada, o que torna seu acesso à 

moradia ainda mais difícil. 

É assim que, excluída do mercado imobiliário, graças à ausência de poder aquisitivo 

suficiente, e na ausência de uma promoção pública adaptada às suas condições, a alternativa 

que resta à população é resolver a questão de sua habitação na “cidade ilegal” e sub-equipada. 

A existência de tal ilegalidade foi, no tempo, ignorada pelo poder público, já que significava a 
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alternativa que se apresentava como de menor custo para ele e o isentava de seu papel. 

Devido à baixa oferta de moradia acessível, as políticas sociais públicas não 

conseguiam atender às necessidades da população. Diante disso, os loteamentos irregulares de 

periferia, a ocupação ilegal de terras e a autoconstrução tornaram-se as mais significativas 

opções de habitação para as classes populares. As favelas aparecem a partir de ocupações 

irregulares, geralmente em locais periféricos. Caracterizadas pelas baixas condições de 

habitabilidade, são construídas com materiais precários em meio à precariedade de infra-

estrutura.  

 

O quadro de contraposição entre uma minoria qualificada e uma maioria com condições 
urbanísticas precárias é muito mais do que a expressão da desigualdade de renda e das 
desigualdades sociais: ela é agente de reprodução dessa desigualdade. Em uma cidade divida 
entre a porção legal, rica e com infra-estrutura e a ilegal, pobre e precária, a população que 
está em situação desfavorável acaba tendo muito pouco acesso às oportunidades de trabalho, 
cultura ou lazer. Simetricamente, as oportunidades de crescimento circulam nos meios 
daqueles que já vivem melhor, pois a sobreposição das diversas dimensões da exclusão 
incidindo sobre a mesma população faz com que a permeabilidade entre as duas partes seja 
cada vez menor (SANTORO ; CYMBALISTA, 2001, p. 26). 
 
Esse modelo de produção das cidades brasileiras provoca inúmeras disfunções e 

deseconomias, levando ao agravamento das desigualdades econômicas e sociais.  

Entre as conseqüências do processo anteriormente descrito, nos interessa destacar 

duas, que consideramos estar entre as mais significativas para nosso estudo: a) a predação 

ambiental que é promovida por esta dinâmica de exclusão territorial e habitacional; b) a 

escalada da violência que, segundo Maricato (2000a, p. 162-3), se revela mais intensa nas 

áreas marcadas pela pobreza homogênea e pode ser medida pelo número de homicídios. 

Há geralmente uma correspondência entre as áreas ambientalmente frágeis, tais como 

manguezais, beira de córregos, áreas alagáveis e encostas íngremes, e as favelas, já que estas 

são tuteladas por legislação específica, não interessando à ocupação legal. Tal fato leva à 

ocorrência de muitos problemas, tais com a poluição dos recursos hídricos, desmatamentos, 

enchentes e epidemias. A ocupação dessas áreas, além de colocar em risco a saúde dos 

moradores, causa danos ambientais e compromete as condições de vida na cidade como um 

todo. Desse modo, vai se configurando uma expansão urbana nefasta à cidade.  

 A gestão urbana, no entanto, foi restrita, crescendo nas grandes cidades com maior 

velocidade, independente da lei e de planejamento. 

 O que se percebe, então, é que embora houvesse no tempo, um avanço nas idéias 

relacionadas ao planejamento das cidades, a proposição de soluções para a gestão da realidade 

não teve o mesmo ritmo, permanecendo inclusive, em grande parte dos casos, alienada desta. 
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A aplicação prática, quando existente, foi realizada de forma fragmentada, restrita a poucos 

locais. 

Na medida em que as cidades brasileiras crescem, aumenta também, no tempo, o 

número de habitações precárias, sejam cortiços, favelas ou loteamentos periféricos, como 

alternativas de moradia para a população mais pobre. É assim que também nas cidades 

voltadas ao turismo, as parcelas do espaço vão sendo apropriadas e terminam recebendo 

funções ligadas a esta atividade econômica, no sentido de obedecer às localizações 

necessárias à extração de renda imobiliária, formando com isto um cenário segregado, que 

expressa o modo geral assumida pela urbanização turística. 

Nesse contexto, as alternativas que são oferecidas ao consumo turístico estão muito 

ligadas à concepção de cenário, em que o espaço é trabalhado de forma pontual. Na linha dos 

Planos Estratégicos, o uso da imagem e da cultura é central, bem como da arquitetura, voltada 

geralmente para o estabelecimento de marcos simbólicos. Seguem-se, portanto, no Brasil 

como um todo, o mesmo modelo de urbanização turística de padronização da paisagem. Por 

outro lado, a segregação de territórios continua no tempo, basicamente como a única solução 

adotada pelos empreendedores do ramo turístico para a urbanização, tanto na esfera pública 

quanto na privada. Yázigi (1991, p. 51) comenta, a respeito de tal tipo de solução: “O 

confinamento de que falo, com ou sem barreiras visíveis, significa antes de qualquer coisa 

circunscrever o âmbito, os limites do turista”. Lugar consentido, programado, vigiado, 

decorado.  

No caso do chamado “veraneio”, modalidade de turismo em que são utilizadas 

residências secundárias como alojamento particular temporário nos momentos de lazer, 

também são registrados confinamentos, principalmente em áreas segregadas ou loteamentos 

exclusivos. Estes isolamentos podem ser realizados através de barreiras físicas, mas também 

se apresentam sob outras formas de separação para resguardar os turistas, sendo por vezes as 

próprias leis de uso e ocupação do solo e as políticas habitacionais instrumentos a favor dessa 

separação espacial. 

Concluímos, portanto, que a urbanização turística tem se dado, de forma geral, sob o 

comando da ordem econômica capitalista, no sentido de levar as cidades a se engajarem em 

seu processo, pautado pelo consumo e por ações imediatistas, que atuam somente na 

aparência do lugar. O procedimento usual dessa urbanização turística é adotar a forma mais 

fácil de fazer, tópica, abandonando as ações estruturais em relação à paisagem, à organização 

espacial. Yázigi (2002, p. 9) constata e explicita esse fato:  
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[...] como a oferta do lugar turístico no Brasil tem se pautado naquilo que é mais fácil 
(natureza e sol são dádivas não trabalhadas pelo homem) [...], temos negligenciado, 
vergonhosamente, a organização do espaço urbano, ignorando o quanto, por si só, ele pode ser 
motivo de permanência mais prolongada e de deleite cotidiano do residente. Não por acaso, 
então, a hotelaria brasileira tenta compensar a mediocridade do espaço banal das cidades. Por 
conta disso, se reforça a concepção resorts repletos de atrações, mas que se repetem, item por 
item, em todas as partes.   

 

Através dos aspectos relatados acima, comandados pela ordem econômica dominante 

no período atual, as cidades turísticas vão acrescentando novos objetos, como os “shopping 

centers”, casas de eventos e condomínios fechados, e se sujeitam a ações que vão implantando 

uma configuração, muitas vezes, diversa da paisagem local, sem considerar integralmente o 

espaço. Tais projetos ignoram o valor contido na consideração dos aspectos globais do espaço 

receptor e as conseqüências negativas que podem advir – físicas, sociais e ambientais - do seu 

desconhecimento. 
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2.2 O Caso da Baixada Santista - urbanização e meio ambiente 

 

 

       FIGURA 1- Litoral Paulista – divisão regional. 
       Adaptado por Maria Eliza Siqueira, 2007.  Fonte: CETESB – Companhia Estadual de Tecnologia de                

Saneamento Ambiental, 2000.  
 

 

             FIGURA 2 - Região Metropolitana da Baixada Santista – Localização. 
                          Adaptado por Maria Eliza Siqueira, 2007. Fonte: CARRIÇO, 2006. 
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 Para investigar o processo de urbanização, de forma inter-relacionada às questões ambientais 

na Região Metropolitana da Baixada Santista, inicialmente apresentamos algumas de suas 

características ambientais fundamentais.  

 Podemos dizer que a Região é constituída pela vertente atlântica da Serra do Mar e 

composta pelo complexo estuarino, típico da planície atlântica, com predomínio de restingas, 

manguezais, costões rochosos, praias e elevações - que podem ser consideradas ramificações 

da serra. (SMA, 2003). A Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (RMBS) compreende a 

região do estuário de Santos, São Vicente e Cubatão, as bacias de Bertioga e as do litoral sul e 

centro-sul em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Seus rios têm nascentes na 

vertente marítima da Serra do Mar e, após descer seus desníveis, conformam planícies flúvio-

marinhas, drenam manguezais e deságuam nos canais estuarinos ou diretamente no oceano. 

 Com relação à vegetação, destaca-se a chamada “Mata Atlântica” (Mata Pluvial de 

Encosta Atlântica), concentrada em unidades de conservação como o Parque Estadual da 

Serra do Mar, Restingas e os Manguezais, sendo a RMBS a porção do Litoral Paulista que 

concentra as maiores áreas destes últimos, divididas em três regiões com características 

fisiológicas distintas: São Vicente, Estuário de Santos e Bertioga. 

 A composição geomorfológica da Região é identificada por duas grandes unidades 

morfológicas: as escarpas da Serra do Mar e a Planície Litorânea ou Costeira. A Região é uma 

área de transição entre o litoral norte, com planície costeira muito estreita e o litoral sul, com 

planície mais desenvolvida, mas formadas ambas por deposição marinha, apresentando ainda, 

duas importantes ilhas: a de São Vicente e a de Santo Amaro, estreitamente ligadas ao 

continente (SÃO PAULO, 2000). É importante salientar a fragilidade elevada que caracteriza 

as planícies costeiras, por serem constituídas de sedimentos inconsolidados, submetidos a 

acomodações constantes e lençol freático raso, além de estarem sujeitas a inundações 

periódicas. 

 É neste quadro que se dá a urbanização da RMBS, com conseqüências ambientais que 

discutiremos ao longo desta exposição. No entanto, não reproduziremos detalhadamente a 

história da urbanização do território a que hoje corresponde a Região, mas apontaremos os 

momentos e fatos – marcos estruturais - que possam nos ajudar a entender a atual 

configuração urbana e seu relacionamento com o turismo, principalmente naquilo que se 

relaciona com os municípios de São Vicente e Santos, na medida em que se torna impossível 

desvincular o processo de ocupação e crescimento econômico de ambos. 
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 Lembrando de alguns antecedentes ao processo que aqui investigamos, podemos 

afirmar que no final do século XIX e início do século XX até 1950, o impulso da urbanização 

é dado basicamente pela produção e comercialização do café, momento em que o porto de 

Santos adquire maior importância, concentrando a exportação da produção de São Paulo.  Tal 

fato levou à implantação da infra-estrutura ferroviária e gerou expressivo crescimento da 

cidade. Entre 1950 e 1960, como parte da materialização da opção pela industrialização 

voltada à substituição de importações, e o ideário desenvolvimentista do presidente Juscelino 

Kubitscheck, foi implantado o pólo petroquímico e siderúrgico de Cubatão. A forma de 

crescimento econômico adotada impulsionou não só o das indústrias, mas também o do porto 

santista.  Esse crescimento orientou-se pelo distanciamento da necessidade de equilíbrio 

sócio-ambiental do território local, o que levou à queda da qualidade ambiental, causada pela 

poluição provocada pelas atividades industrial e portuária, assim como pela proliferação de 

assentamentos subnormais, que acompanhou esse crescimento. 

  Embora o processo de ocupação da Região remonte ao início da colonização do país, 

a urbanização de seu território só se configura em relação ao turismo, a partir do período de 

tempo anteriormente citado, quando aí surge uma nova estrutura, sob a forma de edificações 

de veraneio, constituindo parcelas do território voltadas totalmente para a referida atividade. 

Esta é a etapa inicial do período que nos interessa estudar.  

 Um marco deste processo foi a Via Anchieta, ligando o planalto ao litoral, construída 

em função da importância do porto de Santos. Sua primeira pista foi aberta em 1947 e a 

segunda em 1950. Outro fato importante foi a implementação, a partir de 1960, do ramo 

voltado à produção de automóveis, como conseqüência do processo de industrialização 

paulista. A conjunção desses fatores permitiu que grande contingente de turistas, sobretudo da 

classe média e originária da capital e interior do Estado, passasse a procurar as praias da 

Baixada Santista, em temporadas, feriados e fins-de-semana. Segundo Rodrigues (1999, p. 

136),  

 
Os altos estratos da classe média e a classe alta formam um mercado potencial importante na 
aquisição da segunda residência. Assim, a partir da década de sessenta, com grande 
incremento nas décadas de setenta e oitenta, ocorre grande surto de aquisição de uma segunda 
residência [...] 
 
Na segunda metade do século XX, se dissemina então o turismo balneário de massa na 

Baixada Santista, transformando radicalmente a Região. A construção de um significativo 

parque de residências de veraneio, iniciado em Santos, São Vicente e Guarujá, se estendeu aos 

outros municípios ao longo do tempo. Em Santos e São Vicente constituiu-se uma forma de 
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urbanização formada por um verdadeiro paredão de arranha-céus na orla praiana, que Odete 

Seabra (1979) denominou de “Muralha que Cerca o Mar”. Destacamos também a rápida 

implantação desse tipo de edificação que, no final dos anos de 1960, já havia transformado a 

paisagem praiana, emoldurando a baía de Santos. 

 Nos anos de 1970, Santos, São Vicente e Praia Grande passaram a ser os principais 

vetores de expansão urbana da RMBS, em direção aos municípios ao sul da região, situação 

que persistiu nos anos 80. As obras realizadas acabaram, juntamente com a construção civil 

de segunda residência, ocupando a mão de obra existente e atraindo maior contingente de 

trabalhadores com baixa qualificação profissional. Os municípios centrais da Baixada Santista 

apresentaram, portanto, intenso crescimento demográfico na década de 60. O censo 

demográfico de 1970 contabilizou um crescimento de 58,66%, bem superior ao ocorrido no 

Estado, que foi de 38,41% (IBGE, 1960). 

 
Os assentamentos da ocupação turística da orla litorânea tiveram sua tipologia e localização 
orientadas em função da pressão do mercado, que procurou atender às aspirações e à 
capacidade aquisitiva dos diferentes estratos sociais da população paulistana. Os 
investimentos municipais em infra-estrutura acompanharam os empreendimentos imobiliários 
do setor privado, criando áreas privilegiadas do ponto de vista da urbanização, as quais 
passaram a abrigar a população local de maior poder aquisitivo (SANTOS, 1976, p. 62). 
 

 A mesma publicação acima, nos explica como se deu, no período considerado, a 

distribuição das residências nos municípios de Santos, São Vicente e Guarujá: 

 

• Assentamentos de população turística, ao longo da orla marítima, com largura variável 

de acordo com a existência e permissividade das legislações locais; 

• Assentamentos de população local de média e alta renda na Ilha de São Vicente, 

exceção da área noroeste da Ilha, ocupada por população de baixa renda; 

• Assentamentos de população local de baixa renda, dispersos pelas franjas edificáveis 

da porção continental da Baixada e noroeste da Ilha de Santo Amaro; 

• Assentamentos em condições de sub-habitações nos mangues próximos da Ilha de São 

Vicente. 

 

 Essa distribuição espacial mostra como a urbanização na RMBS, levou as áreas 

periféricas a abrigar uma população de renda mais baixa, de uma forma que gerou problemas, 

seja de acesso, infra-estrutura, saneamento e interação como o pólo urbano central, 

acessibilidade precária, questões estas presentes também na maioria das grandes cidades 

brasileiras. 
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 Com o aumento da população fixa e flutuante e suas conseqüências, cresceu a 

demanda por novas obras, acabando por atrair, assim como a construção civil de segundas-

residências, maior quantidade de migrantes para a Região. A construção da Rodovia dos 

Imigrantes pelo Governo do Estado, por volta de 1970, bem como as obras de construção do 

interceptor oceânico e emissário submarino, em Santos, foram outros fatores de atração. 

 Apesar do desenvolvimento que essas obras trouxeram à região, a falta de 

implementação de políticas voltadas para a questão da habitação popular, na maioria dos 

municípios da região, propiciou a deflagração de uma situação de déficit habitacional. A 

maioria dos territórios ocupados pelas classes de baixa renda tornou-se um cenário 

desordenado e, à medida que se expandiam esses territórios, população e ambiente se 

colocaram em situação de risco (pela possibilidade de desmoronamentos, enchentes, invasão 

de áreas ambientalmente frágeis, contaminação por poluentes, entre outros). 

 
[...] com a estagnação econômica após a crise do petróleo, sobretudo nos anos 80, esta mão de 
obra tornou-se ociosa, em grande parte, gerando um grave problema de desemprego e 
subemprego,. Esse fato, aliado à valorização imobiliária nas áreas próximas à orla marítima 
das ilhas de SV e Santo Amaro, agravou o aumento da ocupação desordenada da Serra do 
Mar, em Cubatão; dos morros de Santos, antes ocupados apenas por famílias de  migrantes 
portugueses, e do Guarujá. Também as várzeas da planície costeira e os manguezais – como 
nas áreas dos diques de Santos e SV – e de Guarujá e Cubatão foram objeto do 
estabelecimento de dezenas de assentamentos subnormais (CARRIÇO, 2002, p. 61). 
 

 Nesse processo, foi se formando uma grande conurbação entre os municípios da 

Região, sob a forma de mancha urbana linear da Serra do Mar ao Oceano Atlântico, ocupando 

áreas ambientalmente frágeis, e, portanto, inadequadas para a instalação de moradias. São 

ocupados os morros e encostas da Serra do Mar (Cubatão) e áreas de mangue (São Vicente, 

Santos e Guarujá).  

 Macedo e Pelegrino (1996, p. 157-9) descrevem com bastante clareza esse processo de 

urbanização. Afirmam que quase toda a ocupação da costa por esse tipo de urbanização 

seguiu o mesmo padrão, possuindo caráter extensivo e definindo manchas urbanas continuas 

que se estendem linearmente pela linha costeira, e são estruturadas por uma via de acesso 

correndo mais ou menos paralela ao mar. Segundo os autores, o modelo descrito pode ser 

considerado como um dos principais responsáveis pela destruição das paisagens e recursos 

cênicos litorâneos, dotados de ecossistemas muito suscetíveis. 

 
Este processo de ocupação está em constante expansão e se mostra excelente meio de geração 
de recursos para as indústrias turísticas e imobiliárias. Paralelamente, as perdas de recursos 
ambientais-aquíferos, bancos genéticos etc e paisagísticos são muito grandes e quando 
recuperáveis sua regeneração se faz por meio de procedimentos demorados e de custos sociais 
elevados – as ações oficiais ou particulares para sua conservação são pontuais e têm-se 
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mostrado razoavelmente ineficazes (a não ser por poucas exceções) (MACEDO; 
PELEGRINO, 1996, p. 159). 
 
Outro aspecto que diz respeito à forma de urbanização realizada na Baixada Santista a 

que nos referimos e relacionada ao turismo de veraneio, relaciona-se ao seu uso sazonal. Este 

fato levou à demanda desequilibrada pelos serviços e infra-estrutura urbanos e gerou graves 

conseqüências, principalmente no que diz respeito ao saneamento, levando a interrupção no 

abastecimento de água e perda de balneabilidade das praias, pela falta de adequado tratamento 

dos esgotos.  

 Abordando as questões ambientais da Baixada Santista, nem todas causadas 

diretamente pela atividade turística, mas que influenciam no seu desenrolar, verificamos que 

os poluentes industriais, juntamente com resíduos e esgotos do Porto de Santos e das cidades 

da região, provocaram um grave quadro de degradação ambiental na bacia hidrográfica da 

Região, com significativos reflexos na área social e de saúde pública. A má qualidade 

sanitária dos cursos d’água que afluem às praias, por exemplo, contribui para as suas 

condições se tornarem inadequadas, o que sem dúvida influencia no potencial turístico da 

Região.  

 Essa é a situação que se apresenta no município enfocado em nosso estudo, São 

Vicente. O processo de urbanização foi realizado no sentido de privilegiar as áreas voltadas 

aos alojamentos turísticos - residências secundárias - mas o espaço foi sendo ocupado também 

por classes mais desfavorecidas em relação à renda. O trato do território, envolvendo as 

condições de vida e meio ambiente de toda a população, ficou, no entanto, de lado. 

 Localizado na parte central da RMBS, São Vicente apresenta área de 146 km2, 

dividida em uma porção insular de 18 km2 e outra continental de 117 m2, além de 11 km2 de 

rios e canais. A sede do município localiza-se na Ilha de São Vicente, que é dividida com a 

cidade de Santos. Com uma população total de 313.395 habitantes (SEADE, 2003), apresenta, 

assim como em toda a RMBS, um aumento periódico e sazonal da população durante os 

períodos de férias e feriados prolongados. Podemos inferir que, em períodos de máxima 

utilização, acrescenta-se à população residente um contingente populacional da ordem de 20 a 

25%. 

  Verificamos que, ao contrário dos outros municípios centrais da RMBS, a expansão 

do município só começou a ocorrer a partir de meados do século XX, graças ao pólo 

industrial de Cubatão e crescimento do turismo balneário, estimulado pela construção da via 

Anchieta, em 1947. Carriço (2002, p. 168), afirma que:  
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Em poucas décadas o restante da área insular do Município foi ocupada por milhares de 
habitantes com vínculo de trabalho nos municípios de Santos, Cubatão e na construção civil 
da orla vicentina. Posteriormente, a área continental de São Vicente passou a ser ocupada, em 
processo que atingiu seu ápice no ano de 1990. 
 

 São Vicente está entre os municípios da Baixada Santista que apresentaram os maiores 

problemas em relação à questão habitacional. As ocupações irregulares e desordenadas 

deram-se aí de maneira significativa, graças ao controle menor exercido pelo poder municipal, 

bem como pela existência de áreas desocupadas.   

 A população de baixo poder aquisitivo, que chegou ao município de São Vicente 

atraída por melhores condições de vida, se refugiou em áreas pouco valorizadas pela 

especulação imobiliária, não ocupadas pela outra parcela da população já estabelecida, e pelos 

veranistas, Tais áreas, onde faltam infra-estrutura e equipamentos básicos, são geralmente 

manguezais, encostas e fundos de vale – áreas de preservação ambiental e que se caracterizam 

pela ilegalidade e precariedade das moradias. 

 Estimativas da Prefeitura Municipal de São Vicente, da década de 1990, dão conta de 

cerca de 80.000 pessoas morando em favelas no município, pouco menos de 1/3 da população 

total (SÃO VICENTE, 2000).   

 Uma significativa parcela dos núcleos favelados está localizada ao longo dos córregos 

e canais que cortam o município, apresentando baixa qualidade construtiva e alto índice de 

adensamento. Os loteamentos clandestinos, irregulares, por sua vez, concentram-se na área 

continental da cidade, onde o processo de ocupação é mais recente, porém não menos 

predatório, se considerarmos a ocupação irregular dos mangues e faixas lindeiras aos córregos 

e a poluição ambiental dos depósitos industriais. 

 Assim, podemos afirmar que valem sobremaneira para São Vicente as seguintes 

colocações de Moraes (1999, p.40), em relação à Zona Costeira: “[...] A forma espontânea e 

precária de assentamento de tais populações vai resultar em efeitos impactantes significativos 

no que tange à contaminação do meio ambiente, o que redunda em alta insalubridade no que 

toca à vida local”.  

  No sentido de melhor colocar nosso foco de investigação, situando o processo de 

urbanização perante o meio ambiente, valemo-nos das considerações de Penteado (1965, p. 

11-13), para situar a Ilha de São Vicente no contexto da Região da Baixada Santista e refletir 

sobre a importância do seu equilíbrio ambiental.  

 
No interior da grande e aberta reentrância do litoral brasileiro – o golfo de Santos situa-se a 
ilha de São Vicente, separada do continente por extensa zona de mangues, onde uma 
drenagem de aspecto labiríntico disputa o domínio das terras encharcadas com as águas do 
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oceano.  A Ilha de São Vicente coloca-se como um vasto tampão, dificultando o escoamento 
das águas continentais que vertem da Serra do Mar e separando as áreas ocupadas por 
manguezais e o oceano. “Esta situação da ilha de São Vicente criou-lhe e, ao seu redor, uma 
vasta massa líquida, muito bem individualizada pela presença de alguns braços d’água de 
largura variável que atinge 2 km no Largo do Caneú, 1 km no da Pompeba e 1,5 km no de São 
Vicente. Tais fatos evidenciam as dificuldades que a drenagem local possui para encontrar 
saídas para o mar [...] Como conseqüência direta desses aspectos, os manguezais dominam a 
paisagem da Baixada Santista imediatamente situada junto à ilha de São Vicente [...]  
 

 Vemos assim, que o sistema hidrográfico local, principal meio de transporte da grande 

quantidade de resíduos terrestres em suspensão, não é capaz de dar vazão suficiente a esses 

resíduos, devido à baixa declividade e aos obstáculos rochosos existentes no caminho rumo ao 

mar, o que torna a corrente morosa. Este fato leva à acumulação rápida e incessante do 

material transportado. É neste contexto que podemos constatar apenas uma das funções 

ecológicas dos manguezais, das muitas exercidas por eles. Outrora os manguezais margeavam 

toda a parte interna da ilha, recebendo os detritos trazidos pelos rios e marés, e exportando 

matéria orgânica para o estuário e com isso auxiliando a regular o fluxo dos mananciais 

hídricos e estabilizar a linha costeira, protegendo as margens da erosão. 

 As áreas dos manguezais são, portanto, de extrema importância, sendo altamente 

produtivas e economicamente importantes, já que delas provêm quantidade significativa de 

mariscos e peixes. Além de sua importante função de berçário de várias espécies vegetais e 

animais, sua área pode ser utilizada para turismo ecológico, educação ambiental, recreação e 

até apicultura. No entanto, embora o manguezal tenha muito a oferecer e seja, desde 1965, 

protegido por lei (Código Florestal), tem sido um dos maiores alvos de degradação ambiental, 

juntamente com o total do sistema estuarino de Santos e São Vicente.  

 Entre os fatores responsáveis por essa de degradação, podem ser destacados os 

seguintes: poluição do estuário (mediante o lançamento de resíduos industriais e a deposição 

de esgotos domésticos), desmatamento para exploração de madeira e expansão imobiliária, 

atividades turísticas, lixo e aterro, portos e terminais; acidentes com derramamento de 

petróleo e outras substâncias (SÃO PAULO, 2001, p. 5). 

 Anteriormente não eram vistos motivos para que os bosques de mangue fossem 

preservados, no entanto, nos últimos anos, o reconhecimento e divulgação do conhecimento 

científico a respeito de sua importância têm demonstrado a imperiosa necessidade de ações 

envolvendo a sua recuperação e conservação. 

  O grande descaso com que têm sido tratadas ao longo do tempo na Baixada Santista, 

não só as áreas de Manguezais, mas as de Mata Atlântica, bem como a Serra do Mar, fazem 

com que sejam urgentes ações práticas, no sentido de apropriação por parte da população dos 
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benefícios ecológicos, sociais e econômicos gerados por esses ecossistemas, bem como das 

medidas governamentais no sentido de sua proteção. Completando, nos valemos dos 

ensinamentos de Moraes (1999, p. 67): 

Todo o caráter caótico da produção do espaço urbano no Brasil, descrito no item anterior, 
também se manifesta na urbanização da zona litorânea, e agravado pela velocidade e volume 
dos processos nessa zona. Do ponto de vista ambiental, tal agravamento se acentua pelo nível 
alto de vulnerabilidade dos ecossistemas costeiros. Na conjunção entre a velocidade e volume 
dos processos urbanizadores e a fragilidade das áreas envolvidas, define-se a premência da 
ação planejadora na zona litorânea, seja o planejamento preventivo (atuando nas áreas de 
ainda baixa densidade de ocupação), seja o corretivo (para buscar remédios para os problemas 
já existentes). Nos dois planos, a agenda das tarefas urgentes encontra-se bastante carregada. 
 

 É partindo dessas reflexões que analisaremos as principais medidas e ações recentes 

emanadas do poder publico, no sentido de equacionar as questões envolvendo urbanização e 

meio ambiente, bem como o reflexo delas em São Vicente. 
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2.3 Políticas Territoriais Urbanas à luz do Estatuto da Cidade – 

2002/2006 

 

 

A constituição promulgada em 1988 já aponta para a definição de competências e 

níveis de autonomia do poder municipal em relação à questão urbana, onde estão inseridos 

dispositivos que tratam da função social da propriedade e da usucapião urbano. Com claro 

caráter descentralizador, realiza também reforma tributária, distribuindo a receita arrecadada 

para estados e municípios e estabelece a obrigatoriedade de elaboração de Planos Diretores 

Municipais para cidades com mais de 20.000 habitantes, entre outros instrumentos de 

planejamento urbano. Na prática, no entanto, a legislação esbarrou com estados e 

municipalidades sem condições financeiras e preparo para exercer a função atribuída.  

 Buscamos aqui, apresentar a Lei Federal de Desenvolvimento Urbano n.º 10.257 de 10 

de julho de 2001 – o Estatuto da Cidade, que regulamenta o capítulo de política urbana - 

Artigos 182 e 183, da Constituição Federal de 1988.  

 Há vinte anos, o Estatuto já vinha sendo estudado e discutido pelo Fórum Nacional de 

Reforma Urbana, um dos grandes responsáveis pela inserção de importantes instrumentos 

jurídicos e urbanísticos na Constituição de 1988. São exemplos o Art.182, que apresenta ao 

Município a responsabilidade pela política urbana e a obrigatoriedade do Plano Diretor, 

colocado como instrumento básico ao cumprimento da função social da cidade e da 

propriedade e o Art. 183, que cria a usucapião especial urbano em terrenos particulares, 

fundamental à minimização dos conflitos de terra que atingem todos os grandes centros 

urbanos. No entanto, o texto constitucional requeria uma legislação específica de abrangência 

nacional para que os princípios e instrumentos enunciados na Constituição pudessem ser 

implementados, por um lado e por outro, que tornasse obrigatória a elaboração de planos 

diretores que incorporassem os princípios constitucionais em municípios com mais de 20.000 

habitantes.  

O Estatuto da Cidade prevê instrumentos que, se bem aplicados, podem aperfeiçoar a 

gestão urbana municipal. Um exemplo é o adensamento de áreas com adequada infra-

estrutura já instalada e provida de serviços públicos, de forma a orientar a ocupação e a 

expansão urbana nesses locais, reduzir a pressão sobre áreas ambientalmente vulneráveis e 

aperfeiçoar o uso da capacidade de infra-estrutura urbana já instalada, ampliando o 

aproveitamento dos benefícios gerados pelos recursos públicos já investidos. Outro é o da 
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regularização fundiária e urbanística de assentamentos precários, como vilas e favelas 

(BRASIL. CD, 2001, p. 29).  

 O Estatuto foi encarregado pela Constituição, de definir o que significa cumprir a 

função social da cidade e da propriedade urbana, apresentando às cidades um conjunto 

inovador de instrumentos de intervenção sobre seus territórios, além de uma nova concepção 

de planejamento e gestão urbanos, delegando a tarefa aos municípios. O seu sentido é muito 

especial, na medida em que pela primeira vez o ordenamento jurídico se volta 

especificamente para o território urbano, visando alterar sua lógica anterior de ordenamento.  

 O documento fundamenta-se em diretrizes essenciais para o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, tais como: planejamento do 

desenvolvimento das cidades; garantia do direito às cidades sustentáveis (direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos); gestão democrática por meio da participação da população na formulação 

e na execução de projetos de desenvolvimento urbano; controle do uso do solo; proteção, 

preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído e do patrimônio histórico-

cultural e paisagístico; cooperação entre governos, iniciativa privada e demais setores da 

sociedade no processo de urbanização. 

Boa parte dos instrumentos contidos no Estatuto, sobretudo os urbanísticos, depende 

dos Planos Diretores, outros de legislação municipal específica que aplique o dispositivo na 

cidade. 

 Segundo Raquel Rolnik e Cymbalista (2001), as inovações do Estatuto podem ser 

divididas em três partes: um conjunto de instrumentos urbanísticos voltados para induzir as 

formas de uso e ocupação do solo, uma nova estratégia de gestão que incorpora a idéia de 

participação do cidadão em processos decisórios sobre o destino da cidade e a ampliação das 

possibilidades de regularização das posses urbanas.  

Destacamos os principais Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Urbano 

(BRASIL, 2001), relacionados ao primeiro campo. São eles os relativos ao imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo (art. 7°), parcelamento, 

edificação ou utilização compulsória (arts. 5° e 6°), a desapropriação para fins de reforma 

urbana (art. 8), o consórcio imobiliário (art. 46), as operações urbanas consorciadas (arts. 32 a 

34), o direito de preempção (art. 35) e o instrumento da outorga onerosa do direito de 

construir. 

 O segundo campo de preocupações contido no Estatuto é voltado à participação da 

população na política urbana do município, ampliando assim o espaço de cidadania. O 
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Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) fixa esta diretriz no seu Artigo 2°, II, indicando a 

participação da população e de associações representativas da comunidade, na formulação e 

execução de planos, programas e projetos urbanísticos: “gestão democrática por meio da 

participação da população e de associações representativas na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano”.  

 Os principais instrumentos de Gestão Democrática institucionalizados pelo Estatuto da 

Cidade, com o objetivo de ampliação da participação popular no processo de gestão são: os 

Conselhos de Política Urbana; Conferências Municipais e Congressos da Cidade; participação 

popular no orçamento municipal, audiências e consultas públicas e o estudo de impacto de 

vizinhança. Outro aspecto relevante é quanto às ações cíveis públicas, que poderão ser 

utilizadas, conforme autorizado por esse estatuto, para os crimes de ordem urbanística e 

contra o meio ambiente, que agora poderão ter ajuizado ações cautelares para os fins acima. 

 Outro campo de preocupações contidas no Estatuto, refere-se à ampliação das 

possibilidades de regularização fundiária de áreas ocupadas – e não tituladas - da cidade. Dos 

instrumentos em foco, o que mais chama atenção e que parece ser indicado para a solução do 

problema das favelas é o disposto no Art. 10, que cria a possibilidade da usucapião coletivo, 

através do qual será possível, de uma certa forma, legalizar a cidade ilegal. Como bem coloca 

Raquel Rolnik (2001), o Estatuto amplia as possibilidades de regularização fundiária de 

assentamentos humanos consolidados, que mesmo existindo há décadas, continuam situados 

na fronteira entre o legal e ilegal, com implicações políticas e ambientais muito sérias para os 

próprios moradores dos assentamentos e para a cidade como um todo.  

Por fim, salientamos também a importância do instrumento urbanístico denominado de 

concessão de uso especial para fins de moradia que, vetado na votação do Estatuto da Cidade, 

acabou por ser regulamentado por Medida Provisória (MP 2220/2001). O instrumento vem ao 

encontro à tentativa de solução do problema das áreas irregularmente ocupadas quando o 

titular destas é o Poder Público. 

Além dos aspectos abordados acima, existem outros pontos importantes abrangidos 

pelo Estatuto. Fazendo uma revisão nas leis referentes ao assunto no Brasil, podemos verificar 

que o Estatuto da Cidade, ao definir os fundamentos da política urbana, tornou-se também um 

destacado instrumento de gestão ambiental, na medida em que o processo de urbanização 

tornou-se um grande impactante em relação ao meio ambiente. A Lei serve, portanto, de guia 

em direção à sustentabilidade urbana, da salvaguarda do patrimônio histórico, artístico, 

paisagístico e arqueológico. 

As normas constantes do Estatuto, apesar de ligadas mais diretamente ao campo 
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urbanístico e não ao ambiental, apresentam contribuições importantes no sentido da proteção 

do meio ambiente – construído e natural. Apesar de consideramos todo o Estatuto relevante à 

questão ambiental urbana, na medida em que a implementação de cidades socialmente mais 

justas significa também que elas serão mais corretas sob o ponto de vista do meio ambiente 

natural, selecionamos alguns tópicos de referência mais direta à gestão ambiental, que 

passamos a examinar a seguir.  

 A Lei, desde seu primeiro Artigo, apresenta o objetivo de regulamentação da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental. Além disso, no Artigo 2o., coloca a existência de cidades 

sustentáveis, como diretriz básica da Política Urbana. O direito a cidades sustentáveis 

relaciona-se no Estatuto, ao acesso à moradia, saneamento ambiental, infra-estrutura urbana, 

transporte, serviços públicos, trabalho e lazer, no presente e futuro. 

Coloca também a Lei no seu Artigo 2o., como uma das diretrizes da política urbana, a 

necessidade de “planejamento do desenvolvimento das cidades, distribuição da população e 

das atividades econômicas do Município e do território sob sua influência, de modo a evitar e 

corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente.” 

(BRASIL, 2001). Na mesma linha de preocupações relativas à cidade sustentável 

ambientalmente, são previstas as seguintes diretrizes da política urbana: 

 

• A ordenação e o controle do uso do solo, direcionados a evitar, entre outros 

problemas: a utilização inadequada dos imóveis urbanos, a proximidade de usos 

incompatíveis ou inconvenientes, a deterioração das áreas urbanizadas e a poluição e a 

degradação ambiental; 

• A adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 

compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do 

Município e do território sob sua área de influência; 

• A proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído. 

 

A Lei apresenta ainda como diretriz a audiência do Poder Público municipal e da 

população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com 

efeitos potencialmente lesivos sobre o meio ambiente natural e construído, o conforto ou a 

segurança da população. Prevê também que as normas ambientais devem ser levadas em 

consideração no estabelecimento de orientações especiais de urbanização, uso e ocupação do 

solo e edificação relacionados à regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 
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população de baixa renda. 

Dos instrumentos previstos, ressaltamos a relevância da inclusão do zoneamento 

ambiental, como integrante do planejamento municipal, na medida em que com isso são 

estabelecidas zonas visando a preservação, proteção e recuperação ambiental. Justificamos 

também, a importância de outra série de instrumentos do Estado, que passamos a apresentar a 

seguir: 

• Do Direito de Preempção: em seus objetivos inclui a possibilidade de implantação de 

áreas de proteção e áreas verdes, podendo também contribuir para a preservação de 

prédios e áreas de interesse cultural ou ambiental;  

• Da Transferência do Direito de Construir: mecanismo de compensação que se justifica 

no caso do direito de construir admitido para determinado terreno não ser exercido em 

sua plenitude, por sua preservação ser importante; 

• Do Direito de Superfície: apresenta claras repercussões na qualidade ambiental, em 

razão da busca do Estatuto pela ocupação racional do espaço urbano; 

• Da outorga onerosa do direito de construir: apresenta como uma das possibilidades de 

aplicação dos recursos advindos do solo criado, a criação de unidades de conservação 

ambiental; 

• Das operações urbanas consorciadas: conjunto de intervenções coordenadas pelo 

Poder Público Municipal, visando transformações urbanísticas, melhorias sociais e 

valorização ambiental. 

 

 Ressaltamos, portanto, a importância assumida pelo Plano Diretor, na medida em que 

ele deve, conforme pudemos perceber pelas colocações anteriores, fixar as diretrizes de 

urbanização de forma compatível ao meio ambiente. Devemos lembrar também, que o 

Estatuto amplia a obrigatoriedade de elaboração do Plano, que na Constituição Federal era 

apenas para cidades com mais de 20.000 habitantes, e também para àquelas impactadas por 

grandes empreendimentos, bem como integrantes de regiões metropolitanas, regiões urbanas e 

integrantes de áreas de especial interesse turístico. De acordo com o Estatuto das Cidades, até 

2006 cerca de 1.700 municípios deveriam realizar ou atualizar seus Planos Diretores. O 

estabelecimento de prazos para a aprovação dos referidos planos tem o papel de induzir mais 

cidades a terem parâmetros de desenvolvimento igualmente explicitados, contribuindo para o 

aumento do respeito ao meio ambiente natural e construído.  

 A lei posiciona-se abertamente, não ignorando a história de produção das cidades 
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brasileiras e apresentando instrumentos para intervir, no sentido de promover sua 

transformação. Coloca também dentre os objetivos para o pleno desenvolvimento das funções 

das cidades, a gestão democrática, a sustentabilidade urbano-ambiental, a cooperação entre os 

vários setores sociais e a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização (ROLNIK; CYMBALISTA, 2001). 

 Em 2002, ao assumir o cargo de presidente da República, Luís Inácio da Silva cria o 

Ministério das Cidades, com a missão de formular e conduzir uma política de 

desenvolvimento urbano para o Brasil, reunindo as políticas de habitação, saneamento 

ambiental, trânsito e transporte urbano, bem como os programas necessários ao 

desenvolvimento urbano.  

 O Ministério, recém-criado, desencadeou um processo de conferências municipais, 

visando a construção participativa e democrática da Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano – PNDU. Foram realizadas conferências em 3.457 dos 5.561 municípios do país, 

processo que culminou com a Conferência Nacional, em outubro de 2003, que elegeu o 

Conselho das Cidades e estabeleceu os princípios e diretrizes da PNDU. A meta do Governo 

Federal é que o Conselho Nacional das Cidades, composto por câmaras setoriais de 

Habitação, Saneamento Ambiental, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Programas 

Urbanos, participe da definição da política urbana e das políticas setoriais, equacionando a 

distribuição e fiscalização dos recursos no sentido de fortalecer o desenvolvimento regional, 

garantir a sustentabilidade ambiental e promover o combate à desigualdade. 

As diretrizes da PNDU (Política Nacional de Desenvolvimento Urbano) são as 

seguintes: 

• Articular as políticas urbana, social e de desenvolvimento - educação, assistência 

social, saúde, lazer, segurança, preservação ambiental, emprego, trabalho e renda e de 

desenvolvimento econômico do país, como forma de promover o direito à cidade e à 

moradia, a inclusão social, o combate à violência e a redução das desigualdades 

sociais, étnicas e regionais, garantindo desconcentração de renda e crescimento 

sustentável; 

• Promover políticas de desenvolvimento urbano que garantam sustentabilidade social, 

cultural, econômica, política e ambiental baseada na garantia da qualidade de vida 

para gerações futuras, levando em conta a prioridade às cidades com menores IDH ou 

outros indicadores sociais; 

• Efetivar os planos diretores em consonância com os zoneamentos ecológico-

econômicos e ambientais; 
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• Implementar a estrutura institucional pública necessária para efetivação da política 

urbana, promovendo a participação e a descentralização das decisões; 

• Promover a organização de um sistema de conferências, conselhos em parcerias com 

usuários; setor produtivo, organizações sociais (movimentos sociais e ONGs); 

entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa; entidades sindicais; operadores e 

concessionários de serviços públicos e órgãos governamentais; execução, 

acompanhamento e avaliação da política urbana de forma continuada, respeitando a 

autonomia, as especificidades dos movimentos e das entidades, combinando 

democracia representativa com democracia participativa; 

• Promover programas e ações adequados às características locais e regionais, 

respeitando as condições ambientais do território, as características culturais, 

vocacionais, o porte, as especificidades e potencialidades dos aglomerados urbanos, 

considerando os aspectos econômicos, metropolitanos e outras particularidades e 

promovendo a redução de desigualdades regionais, inclusive pela prestação 

regionalizada de serviços e pela prática de mecanismos de solidariedade social, com a 

preservação e valorização de uma identidade brasileira transcultural; 

• Criar vínculos profundos com o Ministério da Educação, trabalhando conjuntamente 

na formação acadêmica voltada para a cidadania e defesa de uma cidade para todos; 

criar parcerias entre o Ministério das Cidades e entidades estudantis que se 

comprometam com a garantia do direito à cidade e com a melhoria das condições de 

vida da população de baixa renda, para que a juventude estudantil possa colaborar na 

troca de conhecimento e estar preparada, no futuro, para exercer a justiça e a 

responsabilidade social. Garantir que a juventude esteja envolvida nas questões que 

foram debatidas na Conferência das Cidades, como meio de assegurar a continuidade 

destes trabalhos, destes princípios e, sobretudo, do direito à cidade para as futuras 

gerações (BRASIL. MC, 2004b, p. 26-27). 

 

A atuação do Ministério das Cidades no sentido de seguir suas diretrizes, desde a 

criação, tem sido intensa e muito positiva. Comentaremos a seguir as principais ações, no que 

se refere à habitação, regularização fundiária e planejamento/gestão territorial. 

 Em relação à moradia, o Governo Federal destinou R$ 29,7 bilhões de 2003 até agosto 

de 2006, beneficiando mais de 1,7 milhões de famílias com a construção de casas, 

urbanização de favelas, reforma de imóveis, compra de material de construção e aquisição de 
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terrenos. 

  Mais de 70% da população atendida recebe até cinco salários mínimos por mês, o 

equivalente a 1,2 milhões de famílias (Informativo n.º 17 – 2ª quinzena de agosto de 2006). 

Com a finalidade de enfrentar o quadro de carência habitacional brasileiro e ser capaz de 

destinar mais recursos, o Governo retomou o planejamento do setor habitacional e criou novas 

condições institucionais.  

 Assim, a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades tem atuado em 

duas frentes complementares. Na primeira, trabalha na revisão e melhoria da gestão dos 

programas habitacionais, bem como na busca de maior volume de recursos disponíveis, com 

foco na população de baixa renda. Na segunda, procura consolidar um novo marco político-

institucional, através da regulamentação de instrumentos legais e de gestão para o setor. 

Na busca de recursos para financiamentos, houve a reavaliação e racionalização dos já 

existentes, bem como a viabilização de novas alternativas. O Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social tem muita importância, pois é o eixo estruturante do Sistema Nacional de 

Habitação. De um lado, cumpre o compromisso do Ministério das Cidades de viabilizar e 

articular fontes de recursos permanentes para o financiamento da habitação de interesse 

social, dispersas e sobrepostas em diversos programas nos três níveis governamentais. Por 

outro, cria instrumentos de gestão participativa no setor habitacional, na medida em que se 

prevê a constituição de fundos e conselhos gestores para a adesão dos municípios ao FNHIS, 

além de planos de habitação de interesse social. 

Para o ano de 2006, o FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social) 

dispôs de R$ 1 bilhão, valor histórico direcionado pelo Governo Federal ao setor habitacional 

de interesse social. Os recursos foram destinados para a execução de programas que 

beneficiem famílias com renda mensal de até três salários mínimos. Somadas ao FNHIS, as 

demais fontes de recursos para a área habitacional, no ano de 2006, disponibilizaram valor 

recorde de R$ 19,2 bilhões.  

 Relacionamos abaixo os principais programas desenvolvidos pelo Ministério na área 

habitacional: 

• Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários 

(antigo Morar Melhor), visando reduzir riscos mediante a urbanização, de forma a 

integrando-os ao tecido urbano da cidade. É implementado por meio do repasse de 

recursos do Orçamento Geral da União, mediante contrapartida; 
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• Programa Habitar Brasil BID: destina recursos para o fortalecimento institucional dos 

municípios, execução de obras e serviços de infra-estrutura urbana e de ações de 

intervenção social e ambiental, também mediante contrapartida do município;  

• Programa Crédito Solidário: constituído por financiamento habitacional com recursos 

do Fundo de Desenvolvimento Social – FDS, para o atendimento às necessidades 

habitacionais da população de baixo poder aquisitivo. Atende prioritariamente famílias 

organizadas de forma associativa, com rendimento mensal de um a três salários 

mínimos, mas admite também a participação daquelas com renda bruta mensal 

superior a três até cinco salários mínimos, limitadas a determinadas condições e 

percentuais; 

• Programa Carta de Crédito Associativo: objetiva conceder financiamentos a pessoas 

físicas, associadas em grupos formados por condomínios, sindicatos, cooperativas, 

associações, Companhias de Habitação (COHAB) ou empresas do setor da construção 

civil. O programa permite a produção de lote urbanizado, a construção de unidade 

habitacional ou a aquisição de unidade nova produzida no âmbito do próprio 

programa. Existe também uma modalidade denominada - Reabilitação Urbana - por 

intermédio da qual o grupo associativo poderá adquirir unidades usadas e executar 

obras voltadas à recuperação e ocupação para fins habitacionais; 

• Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional (antigo Morar Melhor): O 

Programa prevê o atendimento das necessidades de construção ou aquisição de 

unidades habitacionais, produção ou aquisição de lotes urbanizados e de 

requalificação de imóveis existentes (recuperação de terrenos e edifícios) que possam 

ter seu uso e ocupação modificada para fins habitacionais de famílias de baixa renda, 

com recursos do Orçamento Geral da União. 

• Programa Pró-Moradia: para oferecer acesso à moradia adequada à população em 

situação de vulnerabilidade social e com rendimento familiar mensal preponderante de 

até três salários mínimos. Refere-se à produção de Conjuntos Habitacionais e 

Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários. São oriundos do Plano de 

Contratações e Metas Físicas em vigor, destinado à área de Habitação Popular na 

forma aprovada pelo Conselho Curador do FGTS, exigindo contrapartida mínima de 

5% aos municípios: 

• Programa de Arrendamento Residencial – PAR;  

• PBQP-Habitat (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat) se 

propõe a organizar o setor da construção civil em torno de duas questões principais: a 
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melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva. 

 

Destaca-se ainda, o programa “Apoio a projetos de regularização fundiária sustentável 

de assentamentos informais em áreas urbanas - Programa Papel Passado”, cujo objetivo 

básico é melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários, 

reduzir riscos mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido 

urbano da cidade. Trata-se de uma ação que visa a remoção de obstáculos para a regularização 

de favelas, loteamentos e conjuntos habitacionais, disponibilizando terras públicas e 

possibilitando a aplicação direta dos recursos do Orçamento Geral da União. 

 Em relação ao Planejamento e Gestão Urbanos, destacamos o programa 

“Fortalecimento da Gestão Municipal Urbana”, que tem como principal objetivo reduzir as 

desigualdades sociais, tendo sido criado para apoiar a implementação do Estatuto das Cidades 

e assessorar os municípios na elaboração de seus Planos Diretores, buscando reforçar a 

capacidade de gestão territorial e urbana dos municípios e, assim, promover a inclusão social. 

Para que a meta de realização ou revisão participativa dos planos diretores seja atingida, foi 

elaborada uma campanha nacional de capacitação e mobilização, visando divulgar a 

necessidade de realização dos Planos Diretores, bem como capacitar gestores e técnicos 

municipais, além dos movimentos sociais, para que seja assegurada a realização de Planos 

Diretores de maneira participativa e inclusiva. 

Foram abertas também linhas de investimentos do Governo Federal para essa ação.  

Firmaram-se acordos com o Ministério da Cultura, do Turismo e do Meio Ambiente. Também 

se tornaram parceiros o Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos 

Municípios Brasileiros (PNAF-M) e os programas de fortalecimento da gestão ambiental 

urbana das agências internacionais, como o Programa das Nações Unidas para Assentamentos 

Humanos, que lançou em 2004 o livro "Plano Diretor Participativo – Guia para a Elaboração 

pelos Municípios", para auxiliar prefeituras e cidadãos na sua execução, em parceria entre o 

Ministério das Cidades e o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CONFEA). 

 Percebemos assim, a intensa mobilização, nos últimos quatro anos, no sentido de 

procurar equacionar a ausência anterior de Políticas Urbanas inclusivas de forma social, 

ambiental e territorial. 
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2.4 São Vicente – Políticas Urbana e Ambiental  

 

 

 Visando avaliar inicialmente como a legislação urbanística influenciou a segregação 

espacial e a habitação popular em São Vicente, no sentido de contextualizá-la perante o 

momento atual e permitir a avaliação de evolução em relação à incorporação de instrumentos 

previstos no Estatuto da Cidade, apresentamos um painel dos principais atos legais 

relacionados ao tema, da década de 1950, aos dias atuais. Neste sentido, encontramos valiosa 

contribuição em Carriço (2002: 2006), que elaborou análise da legislação urbanística da 

Baixada Santista, do período de 1950 a 1986. 

 A ampliação da área urbana de São Vicente só ocorreu a partir da década de 1950, 

motivo pelo qual sua legislação urbanística até esse momento era esparsa e abordava aspectos 

isolados, só se consolidando após o mesmo ano anterior. 

 O Código de Obras do Município de São Vicente de 1956, lei nº. 406, parece vir de 

encontro a essa necessidade de controlar o crescimento da cidade. (SÃO VICENTE, 1956). 

Segundo Carriço (2002, p. 169), 

 
As três primeiras partes do Código de Obras do Município de São Vicente, de 1956, são 
dedicados à regulamentação da construção de edificações. Podemos destacar o Título VII – 
artigos 66 a 73 – em que se estabeleceram restrições à construção de vilas, conjuntos de 
edificações tipicamente populares, vedando-se suas construções na Zona Comercial, 1a Zona 
Residencial, largos e praças. 
  

 Tais restrições, juntamente com a exigência de que as construções em madeira 

pudessem ser feitas somente na Zona Rural e 3a Zona Residencial, presente no Título VI, 

segunda parte do referido código, podem ter contribuído para a menor ocorrência de 

residências de população de menor poder aquisitivo em áreas mais valorizadas do município. 

A sétima parte do Código instituiu o zoneamento, abrangendo Praia Grande, cuja autonomia 

só ocorreu em 1966. Estabelecia cinco zonas: Comercial, 1a Zona Residencial, 2a Zona 

Residencial, 3a Zona Residencial e Zona Rural. 

A 1a Zona residencial era dividida em duas áreas, uma delas correspondendo aos 

atuais bairros do Gonzaguinha, Boa Vista e Itararé e outra ao Boqueirão (Praia Grande) e 

bairro do Japuí (São Vicente). Era admitida nessa Zona que as construções atingissem a altura 

máxima de uma vez e meia a largura da via, exceto na orla marítima, onde os edifícios 

poderiam atingir quinze andares. Já nas demais Zonas Residenciais, ao contrário da ZR 1, 
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onde a forma de parcelamento do solo era de lotes de maiores dimensões, o padrão era de 

pequenos lotes e edifícios de poucos pavimentos.  

 

Na 2a ZR e 3a ZR a altura máxima admitida para as edificações era de três pavimentos. Na 3a 
ZR poderiam ser construídos ‘prédios para estabelecimentos comerciais, indústrias, armazéns, 
depósitos e estábulos’. Nessa mesma zona admitia-se, ainda, a construção de moradias do ‘tipo 
econômico’, com critérios a serem ‘futuramente estabelecidos’. Tal dispositivo denotava não 
havia urgência no disciplinamento das construções para a população de baixa renda 
(CARRIÇO, 2002, p. 170). 
 

Percebe-se que a finalidade do Código de Obras de 1956, sob o ponto de vista 

estudado, teve a função de garantir a verticalização da orla da praia, de forma a estimular o 

setor imobiliário ligado às segundas residências. 

 

Para tal fim era fundamental afastar as construções modestas para as áreas mais distantes da 
orla, no que certamente a lei obteve inteiro sucesso, pois o padrão de urbanização em São 
Vicente passou a apresentar um imenso contraste desde então. Ao longo das praias de Itararé e 
Gonzaguinha, de paisagem belíssima, edificou-se a mesma ‘muralha que cerca o mar’, que 
surgiu junto à orla de Santos, tomando-se emprestada a expressão cunhada por SEABRA 
(1979) (CARRIÇO, 2002, p. 170). 
 

 Deste modo, atendendo à pressão do mercado imobiliário, no sentido de facilitar a 

construção de apartamentos para os veranistas de classe média que poderiam descer em seus 

automóveis a serra, pela recém-inaugurada via Anchieta, a orla praiana foi verticalizada, 

enquanto construções de padrão popular – vilas, conjuntos de casas geminadas e chalés de 

madeira - foram circunscritos às áreas mais distantes da orla e do centro, num padrão de 

urbanização de grande contraste e segregação, espacial e social. 

 Verificamos assim, como já colocados no quadro teórico dessa pesquisa, a intervenção 

do Estado, no sentido de “expulsar” para a periferia os habitantes de menor poder aquisitivo, 

através do domínio do poder público aliado aos empreendedores imobiliários, num processo 

comandado pelos mecanismos de mercado. 

 Em 1985, a Lei n.º 2.025 estabeleceu diretrizes de ordenar e disciplinar a ocupação do 

território do município e uso do solo da área insular, embora na verdade abrangesse 

pontualmente também a área continental, por falta de legislação específica. O capítulo II da 

referida lei estabelece novo zoneamento, com maior número de divisões do que o anterior 

(SAO VICENTE, 1985b). 

 No que se relaciona aos usos indicados e permitidos, destacamos a proibição de 

construções geminadas nas zonas 1, 2 e 4, orla marítima, centro e Ilha Porchat, 

respectivamente, bem como sua permissão em conjuntos de até 5 unidades nas demais zonas. 
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  Salientamos também que a Zona 9, que abrange a maior parte do Samaritá, na área 

continental de São Vicente, onde já haviam alguns loteamentos característicos de periferia – 

com baixo nível de oferta de equipamentos, infra-estrutura e serviços, os parcelamentos 

permitidos passam a ser de lotes mínimos de 125 m2, ao contrário do que no restante do 

município,  250 m2 (CARRIÇO, 2002, p. 173). 

 Como a Lei 2.025, no seu todo, não se refere a moradias econômicas, é este o padrão 

que mais se assemelha a elas, que por sinal, não acontece nas zonas de maior valor 

imobiliário. A lei define o uso e ocupação da área continental deste município, um dos locais 

que possibilitou a ocupação pela população de menor poder aquisitivo, graças à maior 

disponibilidade de terrenos, aliada à ausência e inoperância legal.  

Outra lei, a de número 2.026, da mesma data da anterior, sancionou o novo Código de 

Obras do município, que regulava apenas os aspectos técnicos relacionados à construção. 

Nesta norma, destacamos o Artigo 22 que estabelece dimensões dos cômodos em residências, 

ressaltando que mesmo para as unidades conjugadas, as dimensões mínimas dos 

compartimentos eram superiores às adotadas nas moradias populares do Samaritá e Zona 3 

(CARRIÇO, 2002, p. 173). Conforme podemos perceber a partir das reflexões até o momento, 

a legislação urbanística do município de São Vicente acabou por refletir e reforçar 

espacialmente a segregação social existente. Rolnik (1997 apud CARRIÇO, 2002, p. 365), 

comenta a aplicação da legislação urbanística, no período,  

 
[...] a organização espacial das grandes cidades brasileiras está regulada por uma ordem 
jurídico-urbanística fortemente enraizada nos princípios formulados no início do século, que  
“ (...) possibilitou a contraposição de um espaço contido na minuciosa observância dos 
ditames urbanísticos e outro, muitas vezes maior, situado numa zona entre o legal e o ilegal”. 
No entanto, segundo a autora, a contraposição não é total: “A ordem jurídica ou estatal nunca 
está totalmente ausente deste último e a valorização das regiões ultra-regulamentadas provoca 
uma série de transgressões nos imóveis nestas localizados”. 
  

 A partir de 1970, vários loteamentos já haviam sido aí implantados, com reduzida 

infra-estrutura, vindo assim a Lei a atender aos interesses dos empreendedores imobiliários, 

que lá intensificavam as construções. Por outro lado, a Prefeitura se ausentou do provimento 

da infra-estrutura e serviços, não exigidos dos empreendedores, mas cujo custo foi repassado 

a toda população do município. 

 É importante observar que a ocupação da área continental de São Vicente e das áreas 

ambientalmente frágeis da sua área insular, foi fundamental como forma de aliviar a pressão 

da população de baixa renda, com vínculos de trabalho na construção civil dos condomínios 

da orla marítima na cidade de Santos e Pólo Industrial de Cubatão, necessitada de moradia. 
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Assim, na ausência de uma política habitacional que propiciasse financiamento acessível, a 

oferta de terra barata em loteamentos desprovidos de quase nenhuma infra-estrutura, era a 

alternativa habitacional por excelência para grande parcela da população da Baixada Santista 

(CARRIÇO, 2002, p. 174). 

 A Lei 2.026 definia também 6 zonas, mas apenas no parágrafo único do artigo 24 se 

fazia menção à habitações de interesse social, quando registrava a permissão  de lotes 

mínimos de 125 m2 e frente de 5m2, ao contrário do definido pela mesma lei para o restante 

da área continental (250m2). 

 A partir de 1999, a legislação municipal começa a apresentar inovações, no sentido da 

criação de instrumentos e simplificação dos procedimentos administrativos, a fim de auxiliar 

no enfrentamento da questão da moradia popular. Em 29 de dezembro de 1999, entra em 

vigor a Lei Complementar n.º 270, apresentando o Plano Diretor em vigor até 2007, que 

incorpora a regulamentação de uso e ocupação do solo, com a utilização de instrumentos de 

combate à segregação contidos na Constituição de 1988 (SAO VICENTE, 1999a). 

O Capítulo VII da Lei que institui o novo Plano Diretor do Município coloca entre os 

objetivos político-econômicos, físico-territoriais e sociais do Município, o de estabelecer 

instrumentos de política habitacional, proporcionando a gestão da reserva de terras no 

Município, assim como o processo integrado de urbanização e regularização fundiária de 

áreas ocupadas espontaneamente e loteamentos clandestinos. 

No Capítulo III, Artigo 3o, podemos também perceber a intenção de democratizar a 

gestão urbana, na medida em que são apresentadas como diretrizes político-econômicas o 

incentivo à participação comunitária nos processos decisórios, garantindo o exercício da 

cidadania e o compromisso em assegurar que o desenvolvimento urbano seja realizado de 

forma a garantir e elevar os padrões de qualidade de vida, reduzindo as desigualdades que 

atingem diferentes camadas da população, com a eliminação gradual das deficiências 

existentes nas redes de equipamentos sociais e de infra-estrutura urbana, que afetam, mais 

agudamente, a população de baixa renda. 

O Plano Diretor registra também em seus Capítulos I e II, do Artigo 4o, que 

constituem Diretrizes Físico-Territoriais do município: integrar a parte insular e continental  

do Município, através da urbanização e a ocupação ordenada e legal do solo, coibindo  a  

ocupação  do  solo  de  forma desordenada e degradante da condição humana, adequando seu 

uso às necessidades fundamentais de habitação, trabalho, educação, circulação, saúde e lazer 

da população. 

 Apresenta o Plano, no entanto, um zoneamento funcionalista, que incentiva - ao 
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contrário de restringir - novos investimentos imobiliários em todos os bairros, tornando 

inclusive mais permissivo o aproveitamento na orla. Impõe-se aí a importância da 

consideração do papel do Poder público no capitalismo, no sentido de organizar os interesses 

da classe dominante, de forma a garantir a reprodução da acumulação financeira, que cada vez 

mais inclui a organização espacial. Aí se entende a dificuldade em colocar limites à 

urbanização “comandada” pelos interesses imobiliários e seu papel como agentes do 

crescimento econômico. 

  Por outro lado, o Plano estimula a construção de habitações de interesse social e 

reconhece a necessidade de atenção aos assentamentos precários, introduzindo também 

instrumentos de controle ambiental, assim como de outros voltados ao planejamento 

participativo, como é o caso das Zonas Habitacionais de Interesse Social (ZHIS). Explicitam 

assim, a existência de iniciativas de uma outra forma de concepção de urbanização turística, 

que apontam para considerar o território integralmente.   

 Carriço (2006, p. 375) nos ajuda a situar esses procedimentos no contexto da Baixada 

Santista, colocando que o zoneamento desenvolveu-se e sofisticou-se, ao longo do século XX, 

em quase todas as cidades da região, tendo sido implementado, sempre que se tratava de 

garantir a super-exploração das áreas de interesse do mercado imobiliário formal, sobretudo 

na orla marítima. Desprezadas pela especulação imobiliária, foi nessas áreas, em sua maioria 

ambientalmente frágil, que a população de baixa renda estabeleceu-se. Nos anos 1990, uma 

nova concepção de planejamento, que procurava enfrentar esta situação de iniqüidade social, 

passou a ser seguida em alguns municípios da região, como é o caso de Santos, que na 

administração do prefeito David Capistrano assumiu papel inovador neste aspecto.  

 Continuando em nossa avaliação do Plano Diretor de 1999 de São Vicente, 

observamos também que no capítulo 2, relacionado aos loteamentos, há a definição daqueles 

de interesse social: aqueles realizados com a intervenção do Poder Público ou não, em que os 

valores dos padrões urbanísticos são especialmente estabelecidos, com o objetivo de estimular 

a construção de habitações de interesse social nas Zonas Habitacionais de Interesse Social 

(ZHIS), apresentando igualmente normas que eles devem seguir. 

 Ainda segundo o Plano Diretor, o Artigo 6º declara que constituem Diretrizes 

Habitacionais do município, proporcionar o acesso à moradias a todas as camadas da 

população, bem como a promoção da urbanização e regularização fundiária das áreas 

ocupadas irregularmente, respeitadas as condições físicas do meio ambiente. 

A Lei propõe ainda o estabelecimento de padrões especiais de uso e ocupação do solo 

que possibilitem regularização jurídica e urbanística de assentamentos populares, já existentes 
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ou a serem implantados, permitindo a fixação da população de baixa renda. Igualmente, 

apresenta instrumentos que podem fazer valer a função social da propriedade, contida na 

Constituição. No artigo 11, por exemplo, coloca que os proprietários de solo urbano com área 

não edificada, subutilizada ou não utilizada, deverão, nos termos da legislação federal, 

promover seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou 

edificação compulsórios, aplicação de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

e progressivo no tempo e desapropriação, com pagamento mediante títulos da dívida pública. 

A Lei Complementar nº. 271 (SÃO VICENTE, 1999b), que passou a disciplinar o Uso 

e Ocupação do Solo do Município de São Vicente a partir de 1999, definiu as Zonas 

Habitacionais de Interesse Social – ZHIS: são áreas ocupadas irregularmente com habitações 

de população de baixa renda, em condições precárias e/ou insalubres, ou que serão destinadas 

para assentamentos de novas habitações, também para pessoas de baixo poder aquisitivo, que 

devem ser objeto de legalização da ocupação do solo e regularização específica da 

urbanização existente, bem como para implantação prioritária de infra-estrutura, 

equipamentos urbanos e comunitários, visando à melhoria das condições de vida. 

Estabelece a Lei normas relativas ao parcelamento do solo municipal para fim urbano 

e apresenta modalidades de instrumentos urbanísticos de incentivo ao planejamento urbano 

democrático, com é o caso do Adicional Oneroso de Coeficiente de Aproveitamento.  

É importante acrescentar, para melhor compreensão, que o Plano Diretor e Lei de Uso 

e Ocupação do Solo comentado acima, sofreram alterações pelas Leis Complementares n.º 

298/00, 355/01, 393/02 e 379/02, no sentido de agregar instrumentos legais para enfrentar as 

desigualdades espaciais. Também é importante citarmos a Política de Desenvolvimento 

Urbano de dezembro de 2004 e a nova Legislação de Uso e Ocupação do Solo. 

 Em dezembro de 2004, a Política de Desenvolvimento Urbano apresentou as diretrizes 

para ações das ZHIS: realizar o cadastramento da população a assentar, promover discussão 

de plano de urbanização com a comunidade, desenvolver os instrumentos legais para 

regularização fundiária e captar recursos para execução dos programas habitacionais e de 

urbanização. Foram também apresentados os seguintes Programas e Projetos: Regularização 

Fundiária e Regularização e Fiscalização Tributária. Apresentou ainda a Lei, todas as áreas 

residenciais (R1, R2 e R3), como condições de implantação de Zonas Habitacionais de 

Interesse Social (ZHIS). 

 Em outubro de 2006, iniciaram-se reuniões públicas para discutir o novo Plano Diretor 

do município, seguindo as exigências do Governo Federal e visando incorporar os 

instrumentos urbanísticos contidos no Estatuto da Cidade. 



   93 
 

Segundo declarações de Marco Antônio Vilela, (Gerente de Desenvolvimento 

Institucional da Unidade Executora Municipal, e responsável pelo Programa de Urbanização), 

em entrevista a nós concedida em 01 de fevereiro de 2007, na revisão do Plano Diretor em 

processo de conclusão atualmente, serão incluídos dois instrumentos apresentados no Estatuto 

da Cidade, que faltavam na legislação da cidade: o Direito de Preempção, visando a 

possibilidade de aproveitamentos relacionados à proteção ambiental e a Progressividade do 

IPTU, que aponta na direção de coibir a retenção de terrenos para especulação. Os outros 

instrumentos previstos no Estatuto e relacionados com a questão da urbanização de favelas, já 

haviam sido incluídos na legislação anterior, conforme podemos verificar através da análise 

da evolução histórica.  

 Em relação à democratização da gestão urbana, salientamos que, por interferência do 

Ministério das Cidades, foram realizadas no município já duas Conferências Municipais da 

Cidade. A 2ª Conferência, realizada em julho de 2005, apresentou entre as propostas 

prioritárias aprovadas pelo Grupo de Habitação, o “Projeto Urbanístico, Ambiental e 

Fundiário, o qual prevê a participação e gestão da população, segmentos representativos, 

poder público e técnicos”. Na área de participação e controle social, assinalam que é preciso 

“Considerar mais as sociedades de melhoramentos e sua representatividade, bem com das 

organizações sociais”. Da mesma forma, a Carta da 4º Conferência Municipal de Habitação 

(dezembro de 2005), apontou para o trabalho em programas de recuperação e preservação 

ambientais e maior atuação da sociedade civil na discussão e acompanhamento do orçamento 

municipal.  

Tais colocações, se por um lado apontam para a criação de instrumentos públicos de 

caráter redistributivo, por outro lado nos preocupam, devido às dificuldades para alterar o 

equilíbrio de forças políticas preexistentes e dificuldades de mobilização popular para o 

envolvimento com tais questões. A gestão democrática no município tem ainda um longo 

caminho a percorrer. 

 São Vicente, a partir da construção da legislação sancionada nos últimos anos, passou 

a programar projetos de intervenção em favelas. Os resultados até o momento contribuíram 

apenas para mitigar o grave quadro de segregação espacial. Um aspecto relevante foi a busca 

pela articulação com outras esferas de Governo, que resultou em parcerias entre Companhia 

de Habitação da Baixada Santista (Cohab-Santista), CDHU (Companhia do Desenvolvimento 

Urbano e Habitacional), Governo Federal e Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID). 
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A Construção de Diretrizes Ambientais em São Vicente 

 

 Devido ao quadro de urbanização caótica apresentado pelo município no tempo, 

conforme expusemos anteriormente, procuramos também investigar as medidas 

governamentais mais recentes, responsáveis pelo estabelecimento de diretrizes e normas de 

uso, recuperação, preservação e conservação ambiental. 

 Em relação às diretrizes relacionadas ao meio ambiente, bem como sua interação com 

a política habitacional, as encontramos na lei do Plano Diretor de 1999. No Art. 4º, que 

apresenta as Diretrizes Físico-Territoriais do Município, ressaltamos o item b: “promover a 

distribuição de usos do solo e a intensificação do seu aproveitamento, de forma equilibrada 

em relação à infra-estrutura, transportes e meio ambiente, evitando a ociosidade em algumas 

zonas ou a sobrecarga em outras, a fim de aperfeiçoar os  investimentos coletivos”, o tópico c,  

“propor e admitir novas formas de urbanização adequadas às necessidades decorrentes de 

novas tecnologias e modo de  vida, inclusive para recuperação de áreas consideradas 

irregulares”, bem como o item g, “garantir a preservação do meio ambiente, dos  ecossistemas 

primitivos, assim como incentivar a recuperação de áreas  degradadas”. Tais diretrizes já 

apontam para a preocupação em relação à vinculação entre território, habitação e meio 

ambiente. 

 Registramos também os tópicos que fazem parte das “Diretrizes Ambientais do 

Município” e expressam a preocupação com o ambiente como um todo do município: 

 
I – garantir a preservação, a proteção e a recuperação do ambiente natural e reconstituído, 
mediante controle da poluição visual, sonora, da água, do ar e do solo; [...] VII - preservar o 
meio ambiente e sua  diversidade biótica, garantindo a proteção dos recursos naturais e das  
áreas significativas para o equilíbrio dos ecossistemas originais; [...] XII - promover a 
educação ambiental em todos  os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do  meio ambiente. 

 
 Percebemos, nas Diretrizes Habitacionais do Município, a interação pretendida entre 

urbanização e meio ambiente no tópico II: “promover a urbanização e regularização fundiária 

das áreas ocupadas irregularmente, respeitadas as condições físicas do meio ambiente”. 

Salientamos também alguns fatos, que nos permitem avaliar como se dá, na prática, a 

evolução dessas diretrizes físico-territoriais, ambientais e habitacionais, bem como a interação 

entre elas. 

 A 2ª Conferência Municipal da Cidade, realizada em 2005, aponta como propostas 

prioritárias, o transporte coletivo, saneamento, saúde, habitação e manejo do lixo, cuja 

integração deve ser direcionada para discussões de seus planos de investimento. O Grupo de 
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Habitação, como já nos referimos anteriormente, coloca também que o projeto urbanístico, 

ambiental e fundiário deve ter a participação e gestão da população, segmentos 

representativos, poder público e técnicos. Estas colocações apontam para a inclusão das 

questões habitação-meio ambiente entre os grupos participativos de São Vicente, apontando 

também para um item fundamental nesta relação: a necessidade de gestão participativa no 

encaminhamento dos problemas habitacionais. A 4ª Conferência Municipal da Habitação, 

ocorrida em dezembro de 2005, também se encaminhou no mesmo sentido, apontando como 

uma das ações prioritárias, em relação à Política Habitacional, “trabalhar em programas para 

recuperação e preservação ambiental.” (SAO VICENTE, 2005). 

  Em relação à construção de legislação que se constitua em constante apoio e expresse 

as necessidades do município, citamos a recente reorganização do Consema – Conselho 

Municipal de Meio Ambiente, visando melhor atuar na elaboração e proposição de legislação 

municipal e políticas ambientais. Recentemente, o Consema se dedicou à inclusão, durante a 

elaboração de proposta de revisão do Plano Diretor municipal, de tópico voltado à prevenção 

de poluição sonora. O trabalho, assim, se encaminha no sentido de atender ao que coloca o 

artigo número 5, tópico II, do Plano Diretor do Município: Constituem Diretrizes Ambientais 

do Município: “estabelecer normas, critérios e padrões de emissão de efluentes e de qualidade 

ambiental, assim como normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, naturais ou 

não, em conjunto com os órgãos estaduais e federais, adequando-os permanentemente à 

legislação e às inovações tecnológicas.” 

 Exemplo também de ação relacionada às diretrizes ambientais contidas no Plano 

Diretor: “III – promover o monitoramento e a fiscalização das fontes poluidoras" é a criação 

de uma “Força Tarefa Municipal”, para a contenção de invasões, com a finalidade de evitar 

novas ocupações irregulares e fazer valer a lei de congelamento das favelas, protegendo áreas 

de preservação ambiental na cidade. A Força trabalhará de forma conjunta, onde atuarão todas 

as Secretarias do Município, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), a Polícia 

Ambiental e o Departamento de Proteção aos Recursos Naturais (DEPRN). Um dos 

desdobramentos de sua formação foi a criação de uma Guarda Municipal Ambiental, que terá 

15 homens trabalhando na proteção e fiscalização das áreas de preservação ambiental, que 

sofrem principalmente com o desmatamento. Demonstram semelhantes ações, passos no 

sentido  da interação necessária entre habitação e meio ambiente.  

Por serem também tópicos importantes relacionados à construção da política ambiental 

do município, comentaremos movimentos neste sentido, e que também fazem parte da 

efetivação prática da diretriz ambiental IV – “acompanhar as políticas metropolitanas de 
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preservação dos recursos e das reservas naturais da região, especialmente as relativas ao: a) 

gerenciamento costeiro; b) gerenciamento dos recursos hídricos; c) gerenciamento da 

disposição final dos resíduos sólidos.”  

 Examinaremos, em seguida, o encaminhamento das discussões para elaboração do 

Plano de Gerenciamento Costeiro da Baixada Santista, e Agenda 21, ora em desenvolvimento.  

 Para reconhecermos a importância da Política Ambiental Nacional, que só começa a 

ser delineada a partir de 1990, é necessário lembrar que, ainda num passado recente, durante a 

década de 1970, o Brasil (igualmente aos outros Novos Países Industrializados) foi um dos 

principais receptores de indústrias poluentes transferidas dos países do Norte.  Naquele 

momento, o modelo de crescimento se baseava no aproveitamento máximo dos recursos 

naturais,  considerados infinitos, por parte de sistemas industriais muito poluentes e na intensa 

exploração de uma mão de obra barata e desqualificada.  

 Neste contexto, embora desde então o país tenha trabalhado na construção do setor 

ambiental, há ainda um déficit de ação em políticas públicas capazes de promover um modelo 

alternativo de desenvolvimento, que esteja integrado e que possa ser considerada perspectiva 

relevante nas ações dos diferentes setores governamentais. Entretanto, não há como negar que 

hoje contamos com uma legislação ambiental avançada, que exige, por exemplo, a realização 

de estudos de avaliação de impacto para todas as obras e só permite construções que não 

ofereçam danos irreversíveis ao meio ambiente. Ao assumir Lula, a presidência do Brasil, em 

2003, a Ministra do Meio Ambiente, Marina Cintra afirmou em entrevista: 

 

Ao identificarmos os elementos da crise ambiental no Brasil, e o nosso secular modelo de 
exclusão, percebemos que era necessário combinar desenvolvimento e preservação ambiental. 
Era necessário iniciar um processo que promovesse a conservação de nossa exuberante 
biodiversidade e, ao mesmo tempo, pudesse oferecer respostas aos milhões de brasileiros que 
viviam e vivem no estado de pobreza. Desta forma, orientamos o trabalho do Ministério do 
Meio Ambiente com quatro grandes diretrizes. A primeira é a busca pelo desenvolvimento 
sustentável, pois neste nosso País o meio ambiente tem que ser um elemento fundamental para 
gerar emprego e renda, tendo a preservação ambiental como o elemento estruturante do 
processo de crescimento econômico. A segunda diretriz é realizar a política ambiental 
integrada ou a transversalidade, pois não é possível proteger o meio ambiente e construir um 
desenvolvimento com sustentabilidade sem a participação do conjunto do governo e da 
sociedade civil. A outra, e não menos importante diretriz, é o fortalecimento do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), pois, para construir esse processo, os órgãos 
ambientais têm que assumir o protagonismo, desde o município ao Governo Federal e, 
finalmente, a quarta diretriz, participação e controle social, é fundamental para incluir a 
sociedade nesse processo e fazer junto com ela esse novo modelo (GONÇALVES, 2003, p. 2). 
 

 O maior acerto na área ambiental, segundo os resultados de pesquisa realizada com 

participantes das conferências de Meio Ambiente em dezembro de 2005, na avaliação de 21% 
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dos participantes, é a garantia de participação social nas políticas públicas. Em relação aos 

acertos, os entrevistados citaram também a realização do evento e das conferências regionais 

e estaduais (18%) e o combate ao desmatamento e às queimadas (10%). Entre os erros, a 

transposição do rio São Francisco e a falta de investimento aparecem em segundo lugar, 

lembrados por 12% dos delegados da conferência. Para 37,2% dos entrevistados, o combate 

ao desmatamento na Amazônia foi a política considerada mais importante. Em segundo lugar 

estão a proteção e o uso sustentável da biodiversidade e a revitalização das bacias 

hidrográficas, ambas citadas por 32,3% dos pesquisados. Em seguida ficou a promoção do 

desenvolvimento local sustentável (31,7%) (BRASIL. MMA, 2007). 

Ainda segundo a pesquisa, o maior acerto da política ambiental desse governo é a 

participação da sociedade nas instâncias de decisão e de formulação de políticas públicas. Isso 

demonstra que os delegados reconhecem o esforço do governo em concretizar a democracia 

participativa por meio da inclusão da sociedade civil nos processos decisórios. Segundo os 

participantes da 2ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, o maior erro do Governo 

Federal é a falta de apoio para questões ambientais regionais. O problema foi apontado por 

33% das pessoas.  

 Apesar da realização de inúmeras reuniões, encontros em que se discutem concepções 

ligadas ao desenvolvimento sustentável e das conferências realizadas com a participação da 

população, que tem impulsionado a criação de novos arranjos institucionais, novos regimes 

ambientais de negociação e fóruns de debate, ainda se percebem poucas ações e medidas 

concretas. O desafio, para os próximos anos, é atualizar as recomendações da Agenda 21 

Brasileira, em sinergia com as resoluções das Conferências Nacionais de Meio Ambiente, 

bem como garantir a transversalidade desses processos tanto no conjunto do Governo, como 

na sociedade. Cabe, portanto, a criação de instrumentos e ações capazes de acompanhar, 

promover e estimular o nível local.   

 Neste sentido, com a finalidade de verificar o encaminhamento das ações no nível 

local, passamos a apresentar os encaminhamentos relacionados ao desenvolvimento do Plano 

de Gerenciamento Costeiro da Baixada Santista e Agenda 21 Local especificamente do 

município de São Vicente.  

  O Plano de Gerenciamento Costeiro da Baixada Santista vincula-se à elaboração do 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, instituído pela Lei Federal n.º 7.661/88, que 

também atribuiu delegações aos Estados da Federação para que realizassem estudos com o 

propósito de implementá-lo, tendo como objetivo preponderante planejar e gerenciar, de 

forma integrada, descentralizada e participativa, as atividades sócio-econômicas na Zona 
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Costeira, de forma a garantir sua utilização sustentável, por meio de medidas de controle, 

proteção, preservação e recuperação dos recursos naturais e ecossistemas costeiros. 

 Tem-se nessa estrutura de funcionamento do Programa o Ministério do Meio 

Ambiente como coordenador e os 17 estados litorâneos como executores, os quais devem 

buscar integrar suas ações com os municípios.  A legislação acima prevê a constituição de um 

sistema colegiado com a participação do governo estadual, municipalidade e sociedade civil, 

com a atribuição de aprovar o zoneamento, estabelecer prioridades regionais e propor 

projetos.  

 De acordo com o Plano de Gerenciamento Costeiro paulista, a zona costeira dividiu-se 

em quatro grandes áreas de planejamento: Litoral Norte, Baixada Santista, Complexo 

Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananéia e Vale do Ribeira.  

 Segundo a “Síntese do Setor Costeiro - Baixada Santista” apresentada pela Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente (SÃO PAULO, 2006), “[...] a metodologia adotada é a de 

discussão e estabelecimento de consensos entre os setores representados”. No entanto, um 

olhar sobre a forma como eles tem sido estabelecidos na prática, durante a elaboração do 

Zoneamento Costeiro da Baixada Santista, subsidiará nossas reflexões finais a respeito desse 

processo. 

 O processo de elaboração do Plano de Gerenciamento Costeiro para a Região da 

Baixada Santista, na verdade já se arrasta há vários anos, pois já houve anteriormente todo um 

processo de discussão, que culminou na elaboração de uma minuta, mas que foi cancelado, 

possivelmente em razão de conflitos entre setores que expressou. O Grupo Setorial, ora 

formado, desenvolve, portanto, novas discussões, no sentido de elaborar um zoneamento 

costeiro regional. 

 Os movimentos ambientalistas defendem o Zoneamento como um instrumento de 

planejamento que contempla a proteção, conservação e recuperação das Unidades de 

Conservação existentes. Como representantes de grande parte dos territórios municipais, as 

Unidades de Conservação também consideram o uso racional dos recursos naturais. Apesar 

desses aspectos positivos, alguns empreendedores e parte expressiva das Prefeituras 

Municipais locais parecem temer que o Zoneamento dificulte o crescimento econômico da 

Região. Isso explica a atitude dos representantes de parte significativa das prefeituras locais 

que votam em bloco e têm apoio de algumas parcelas da sociedade civil voltadas aos 

interesses das indústrias, e que preconizam a maior exploração das áreas remanescentes. O 

restante dos representantes, inclusive da Prefeitura de São Vicente, embora não tenha essa 

postura, age apenas em prol dos interesses de harmonização do seu Plano Diretor e o 
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Zoneamento, só participando ativamente dos dias e temas a ele relacionados. Como pano de 

fundo, o Governo do Estado, na qualidade de coordenador do processo, e cuja função seria a 

de estimular a participação de todos os setores, esclarecendo e mediando debates e visando 

um desenvolvimento sócio-ambiental equilibrado, não tem realmente promovido essa 

participação.   

 Segundo depoimento de Ingrid Furlan Oberg, chefe do Escritório Regional do Ibama, 

que acompanhou as reuniões, o grande objetivo das discussões em andamento, ao invés de 

harmonizar os planos diretores e leis de uso e ocupação do solo municipal ao zoneamento 

costeiro (numa perspectiva de compreensão e equacionamento dos problemas ambientais 

regionais, como prevê o art. 5º, da Lei 7.661/88), parece, ao contrário, ser o de impor 

diretrizes ao zoneamento, ou de olhar só para o espaço local. Essa condução de discussões e 

encaminhamentos vai apontando para que o zoneamento disponha não só a grande maioria 

das áreas de mangue para a instalação de portos, mas também outras também frágeis para a 

expansão industrial. Trava-se assim uma luta entre economia e ecologia, em que a segunda 

parece mais uma vez estar saindo perdendo.  

 As rápidas observações acima, nos indicam a tendência, no momento, de subordinar as 

decisões ambientais às políticas do poder local, num processo denominado “harmonização de 

interesses”. Reproduz desta forma, a ação coordenada pelo poder público estadual, 

privilegiando o viés da economia e não as necessidades sócio-ambientais. Continuando assim, 

as normas elaboradas para o Zoneamento Costeiro não representarão a expressão do exercício 

de cidadania e de gestão compartilhada apontado pela legislação que orientou sua 

implantação. 

 Ao abster-se de maior envolvimento nas discussões de outros municípios, que na 

verdade constituem a Região da qual faz parte, perde São Vicente um importante espaço de 

colocar em prática a diretriz ambiental V, contida em seu Plano Diretor: “V – promover e 

incentivar ações integradas entre os municípios da região, destinadas à proteção, preservação, 

conservação, recuperação, controle e fiscalização dos seus ecossistemas.” Isentando-se, o 

município não se posiciona perante a necessidade de alterar o equilíbrio de forças 

preexistentes nos demais municípios da Baixada Santista, no sentido de maior proteção, 

esquecendo-se que os empreendimentos e ações causadores de impactos ambientais que forem 

permitidos, certamente afetarão todos os ecossistemas da Região. 

  A respeito da construção da Política Ambiental do município, para finalizar, 

relataremos e comentaremos o processo de construção da Agenda 21 Local, e que está 

direcionada à construção de uma política ambiental local. 
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 Situando inicialmente a “Agenda 21”, podemos dizer que se trata de um plano de ação 

para ser adotado global, nacional e localmente, por organizações do sistema das Nações 

Unidas, governos e sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio 

ambiente. Constitui-se na mais abrangente tentativa já realizada de se orientar para um novo 

padrão de desenvolvimento para o século XXI, cujo alicerce é a sinergia da sustentabilidade 

ambiental, social e econômica, perpassando em todas as suas ações propostas. 

A comunidade internacional concebeu e aprovou a Agenda 21 durante a Conferência 

Mundial “Rio 92”, assumindo, assim, compromisso com a mudança da matriz de 

desenvolvimento no século XXI. O termo "Agenda" foi adotado para expressar intenções, 

desígnios, desejo de mudança para um modelo de civilização em que predominasse o 

equilíbrio ambiental e a justiça social entre as nações. Contendo 40 capítulos, a Agenda 21 foi 

construída com a contribuição de governos e instituições da sociedade civil de 179 países, em 

um processo que durou dois anos e culminou com a realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), no Rio de Janeiro, em 1992, 

também conhecida por Rio 92. 

Além do documento em si, a Agenda 21 sinaliza também um processo de 

planejamento participativo, que resulta na análise da situação atual de um país, estado, 

município, região, setor e planeja o futuro de forma sustentável. E esse processo deve 

envolver toda a sociedade na discussão dos principais problemas e na formação de parcerias, 

além do compromisso para a sua solução a curto, médio e longo prazo. A análise do cenário 

atual e o encaminhamento das propostas para o futuro devem ser realizados dentro de uma 

abordagem integrada e sistêmica das dimensões econômica, social, ambiental e político-

institucional da localidade. Em outras palavras, o esforço de planejar o futuro, com base nos 

princípios da Agenda 21, pode gerar inserção social e oportunidades para que as comunidades 

e os governos possam definir prioridades nas políticas públicas.  

 Os Governos têm o compromisso e a responsabilidade de promover e facilitar o 

processo de implementação em todas as escalas. Além deles, a convocação da Agenda 21 visa 

mobilizar todos os segmentos da sociedade, chamando-os de "atores relevantes" e "parceiros 

do desenvolvimento sustentável".  O processo de construção da Agenda 21 Local envolve as 

seguintes ações: 

• Estabelecimento de uma metodologia de trabalho; 

• Reunião de informações sobre as questões chaves de desenvolvimento local;  

• Identificação dos setores da sociedade que devem estar representados, em 

função das particularidades locais; 
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• Identificação dos papéis dos diferentes participantes do processo; 

• Reconhecimento de meios de financiamento para a elaboração da Agenda 21 

Local; 

• Negociações junto ao poder local sobre a institucionalização do processo de 

construção e implementação da Agenda 21 Local. 

 

A criação de um Fórum permanente de desenvolvimento sustentável local - ou seja, 

que aborde os aspectos ambientais, sociais e econômicos locais - com o real envolvimento dos 

diferentes atores, é etapa seguinte e meta fundamental para a sustentabilidade dos processos. 

Este Fórum, a ser institucionalizado pelo Poder Executivo ou Legislativo, terá a missão de 

preparar, acompanhar e avaliar um plano de desenvolvimento sustentável local apoiado na 

participação de todos.  É essencial que os participantes sejam escolhidos pelos membros de 

seu setor e que o representem junto ao Fórum.  

 A partir da avaliação do processo, podemos perceber que, para que os objetivos da 

Agenda 21 Local sejam atingidos, existe um longo caminho a percorrer, que depende da 

sensibilização, participação e do estágio de amadurecimento de cada comunidade na 

discussão dos temas públicos. O caráter mobilizador de seu método é um mérito, desde que a 

população verdadeiramente se organize e participe de fóruns para debater as questões sócio-

ambientais e econômicas locais. 

 Algumas experiências de êxito, apoiadas pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, 

como é o caso das de Rio de Contas (BA), Paty da Alferes (RJ), Alta  Floresta (MT), Itajaí 

(SC), Rondon do Pará (PA) e o Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento 

Sustentável - CONSADS do Vale do Ribeira (SP/PR) estão sendo desenvolvidas pelo 

Ministério do Meio Ambiente em conjunto com os Ministérios do Desenvolvimento Agrário, 

Educação,  Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Planejamento, das Cidades, Trabalho 

e Emprego, no sentido de desenvolver Agendas 21 locais. Segundo a Ministra Marina Cintra, 

“ [...] temos debatido formas de incentivar, cada vez mais, a integração das Agendas 21 

Locais, dos Planos Diretores e dos Planos Plurianuais nos municípios brasileiros” (CHAYB, 

2006). 

Os Ministérios do Meio Ambiente e do Trabalho e Emprego estabeleceram também, 

no final de 2006, uma parceria que objetiva a incorporação dos conceitos da economia 

solidária na atuação das Agendas 21 Locais, já que os processos são complementares em suas 

propostas. Enquanto a Agenda 21 se constitui como um importante instrumento de 

planejamento e integração de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável nos 
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territórios, a Economia Solidária vêm se fortalecendo como uma estratégia também 

complementar, por impulsionar iniciativas de emancipação dos trabalhadores.  

 Segundo depoimento de Joanete Nascimento, engenheira agrônoma da Secretaria de 

Obras e Meio Ambiente de São Vicente, que acompanha o processo de construção da Agenda 

21 Local do município, os membros da Comissão Organizadora do Programa Agenda 21 

Local foram eleitos em encontro com 110 presentes. Nesse primeiro momento, o objetivo da 

Comissão foi estabelecido como o de promover palestras para conscientizar a sociedade sobre 

a importância da Agenda 21, pesquisar e sistematizar a estrutura organizacional a ser 

implantada e promover a integração das unidades administrativas municipais (visando à 

implementação do projeto), bem como estabelecer contato com a população para ter ciência 

dos problemas e sugestões de melhorias para a cidade.  

 Em abril de 2006, aconteceu a “Oficina de Capacitação em Agenda 21 Local”, 

organizada pelo Ministério do Meio Ambiente e realizada em São Vicente, contando com a 

participação de mais quatro municípios da Região - Santos, Guarujá, Praia Grande e 

Itanhaém. O processo de formação continuou em 2006 com oficinas temáticas em outros 

municípios e culminou com o “Encontro Regional Sudeste - Rede Brasileira de Agendas 21 

Locais”, realizado em São Vicente, cujos objetivos foram divulgar o Projeto Rede Brasileira 

de Agendas 21 Locais, promover o intercâmbio e troca de experiências, discutir a estrutura e 

obter uma proposta de funcionamento da Rede.  

 Observando, no entanto, o processo, até o momento, consideramos que, apesar dele 

estar ainda em etapa inicial e caminhando, não demonstra pretensão em estabelecer vínculos 

com outras discussões da cidade, como por exemplo a revisão do Plano Diretor ou o Plano 

Regional de Gerenciamento Costeiro. Em relação à assessoria do Ministério do Meio 

Ambiente na sua elaboração, embora tenham sido promovidos alguns encontros interessantes, 

não conseguiu até o momento ter força e instrumentos suficientes para orientar o processo 

mais de perto, no sentido de sua maior articulação e mobilização. Percebemos assim, que há a 

necessidade de criação de meios mais eficazes, a fim de promover um maior envolvimento e 

participação de todos os setores envolvidos, de modo a permitir que o documento torne-se 

efetivamente um parâmetro para a política ambiental local, constituindo-se também seu 

processo num instrumento de ampliação da mobilização e participação da sociedade na 

resolução das questões ambientais. 
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Capítulo 3 
 

O Turismo na Baixada Santista (Santos e São Vicente): 

possibilidades de inserção econômica da população da 

Favela do Sambaiatuba 

 
 

3.1 As Políticas Federais de Turismo 

 
 

 No sentido de refletir sobre a atividade turística na Baixada Santista, com foco nos 

municípios de Santos e São Vicente, julgamos importante lançarmos antes um olhar sobre as 

orientações emanadas do poder público federal, no sentido de avaliar sua influência e obter 

contribuições para o estudo que fazemos. 

 Pudemos constatar que elas se caracterizaram de forma geral, por seu caráter parcial e 

restrito ao atendimento a determinadas parcelas da atividade, não constituindo assim, 

propriamente políticas. Afora preocupações pontuais sobre temas associados à proteção 

ambiental e divulgação do patrimônio natural, inclusive com o lançamento de um programa 

de ecoturismo, em 1987, que não deslanchou, a ênfase até a década de 1990 foi o incentivo ao 

setor hoteleiro.  

 A partir de 1991, a Embratur passa a estabelecer diretrizes para a Política Nacional de 

Turismo, antes atribuição do Conselho Nacional de Turismo. No entanto, somente vários anos 

depois, já nas gestões presidenciais de Fernando Henrique Cardoso, é que são traçadas 

diretrizes que constituíram uma Política de Turismo mais detalhada.  

 Todavia, apesar dos avanços, persiste o caráter desarticulado e uma ótica 

essencialmente econômica, considerando o turismo apenas como um fenômeno que gera 

divisas. Não houve avanço significativo em relação à consideração da visão integral do 

território turístico. Um dos principais programas que foram efetivados na Política Nacional de 

Turismo de 2000 foi o de Municipalização do Turismo (PNMT), cujo objetivo geral era 

fomentar o desenvolvimento turístico sustentável nos Municípios, dotando-os de condições 

técnicas e organizacionais para que eles tivessem a capacidade de criar os seus Conselhos 

Municipais de Turismo, como também levar suas comunidades a participarem da formulação 
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e gestão de um Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo Sustentável.  

 Avaliando a Política de Turismo deste momento de forma global, podemos verificar 

avanços no que diz respeito à valorização de atividades produtivas nacionais, como forma de 

geração de divisas e empregos, a partir da difusão no que se refere às potencialidades naturais 

turísticas do território nacional, bem como no estímulo à descentralização e fortalecimento do 

planejamento turístico nos municípios. No entanto, tal política baseou-se em pressupostos de 

estabilização econômica, no financiamento do desenvolvimento e na reforma do Estado, 

objetivando a sua inserção competitiva, modernização e eficácia, que foram privilegiados e 

considerados como condição para a redução dos desequilíbrios espaciais e sociais, que só 

viriam depois. 

 Em 2003, já na gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é criado o Ministério 

do Turismo e a EMBRATUR volta a ter o papel de promoção e divulgação do turismo 

brasileiro. Percebemos, a partir daí, alterações em alguns dos pressupostos de orientação da 

Política de Turismo, no que se refere à redução das desigualdades sociais, geração e 

distribuição de renda, emprego e ocupação. 

 Segundo o Plano Nacional de Turismo (BRASIL. MT, 2003, p. 19), a busca é por um 

novo modelo, “[...] que contemple e harmonize a força e o crescimento do mercado com a 

distribuição da riqueza. Isto pressupõe a integração de soluções nos campos econômico-

social, político e ambiental. [...]" Apresenta também que “[...] o aumento da competitividade 

do setor, o seu impacto na melhoria das condições de vida da população, a descentralização 

das decisões e o respeito ao meio ambiente, são pilares para a construção de um novo padrão 

de desenvolvimento, no qual todas as regiões possam crescer de forma integrada.” 

Observamos assim que, embora o crescimento turístico seja focado no ponto de vista 

econômico, cuja forma de abordagem baseia-se num mecanismo de preços eminentemente 

comercial, os aspectos sociais e ambientais da atividade não são negligenciados, merecendo 

estudos e linhas de ação. 

 O Plano de Turismo 2003-2007 aponta, portanto, para a geração de novos empregos 

no Brasil e procura buscar maior interação entre o Ministério do Turismo e outros órgãos, 

com a finalidade de proporcionar as ferramentas necessárias para cumprir suas metas. 

Segundo o Plano Nacional de Turismo,  

 
Para atingir a meta desejada, implementaremos ações prioritárias dentro do plano, quais 
sejam: a oferta de crédito aos empreendedores do turismo e ações de captação de 
investimentos, no Brasil e no Exterior, para novos empreendimentos turísticos [...]. 
Procurando contribuir para multiplicar os postos de trabalho, a Política poderá, assim, 
impactar positivamente o âmbito da violência urbana. Jornaleiros, taxistas, camareiras, 
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cozinheiras, artesãos, músicos, barqueiros, pescadores e outros profissionais, passam a ser 
agentes do processo de desenvolvimento. 
 

  Dos sete Macro programas contemplados no referido Plano, destacamos o 1º - Gestão 

e Relações Institucionais, que visa articular os diversos setores públicos (Ministérios, órgãos 

governamentais) e privados, no sentido de agilizar soluções, eliminar entraves burocráticos, 

compartilhar decisões e facilitar a participação de todos os envolvidos no processo de 

crescimento do setor.  Consideramos também a importância do Macro programa 2 - Fomento, 

cujo Programa de Financiamento inclui novas linhas, que objetivam uma maior 

democratização do crédito no Brasil, de forma a induzir e incentivar investimentos de 

pequeno e micro empreendedores. 

 Salientamos também, para fins desta pesquisa, a importância do projeto 

“Aperfeiçoamento do Processo de Concepção e Implementação de Programas Regionais de 

Desenvolvimento do Turismo – PRDT”, que objetiva o alívio da pobreza, com geração de 

emprego e renda, partindo da linha de programas regionais e vinculando-se a uma cooperação 

financeira não reembolsável, assinada entre o Governo Brasileiro e o Banco Mundial. A 

proposta de redução da pobreza por meio do turismo tem sido tema das discussões de 

entidades internacionais que estudam a atividade turística e seu impacto, como a Organização 

Mundial do Turismo e Banco Mundial. O referido apoio financeiro vincula-se à criação de 

fundo mundial de combate à pobreza, durante o Congresso de Johannesburgo sobre a Rio 

+10, conseguido graças aos esforços que a Organização Mundial do Turismo (OMT) vinha 

empregando para sensibilizar a ONU e outros organismos internacionais, no sentido de 

demonstrar o papel do turismo, especialmente, em países pobres e em desenvolvimento. 

 O Projeto envolve uma série de estudos, palestras, debates e a reavaliação de alguns 

programas já em andamento, enfocando desde a parte conceitual, relacionada ao turismo 

sustentável e sua contribuição para o alívio da pobreza, até sua experimentação operacional, a 

partir de aplicação dos resultados dos estudos em áreas piloto, no sentido da verificação de 

sua validade. O prazo total para a realização de todas as etapas do projeto foi estimado em 27 

meses, a contar de junho de 2005. 

 Em relação ao alívio da pobreza pelo turismo sustentável, os estudos realizados até o 

momento apontam, de forma geral, para propostas que têm como ponto de partida o 

estabelecimento de portas de saída para a pobreza, sendo uma atividade capaz de produzir 

aumento dos ativos das populações pobres; favorecendo a instalação de infra-estruturas 

inclusivas para a comunidade local; potencializando o capital humano pela educação e 

capacitação profissional; e dinamizando o capital social – propiciando o fortalecimento dos 
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vínculos sociais internos à suas comunidades, de seus mecanismos de participação política na 

gestão de sua vida pública e de seu acesso a créditos financeiros (BRASIL, 2005, p. 18). 

 Apesar do estudo ainda não ter chegado ao seu término, as linhas gerais de ação 

sugeridas já vêm sendo aplicadas, principalmente em relação à questão do alívio da pobreza e 

geração de emprego e renda, ao mesmo tempo em que estreitam os vínculos com a política 

ambiental.  

 Salientamos ainda, neste sentido, entre as palestras e estudos realizados para 

fundamentar a concepção de “turismo e alívio da pobreza no Brasil”, promovidos pelo 

Ministério do Turismo, a contribuição de Ignacy Sachs, que considera estar o Brasil em 

condições de ingressar na trajetória do desenvolvimento inclusivo sustentável. Segundo ele, 

isso se dará através de uma estratégia nacional, voltada à mobilização dos recursos naturais e 

físicos existentes no país, fundamentada no conceito de desenvolvimento a partir do mercado 

interno.  

 
[...] pelo paradigma que este projeto propõe implantar, os indicadores de desenvolvimento e 
êxito da atividade estarão centrados, primeiro, nas possibilidades de sua continuidade futura, 
na manutenção e no melhoramento de seu patrimônio natural e cultural; segundo, nos 
benefícios socioeconômicos gerados para as populações de destino, na distribuição da renda 
entre seus segmentos sociais [...] (SACHS, 2004, p.24). 
 

 Neste sentido, julgamos importante ressaltar que a posição do Banco Mundial sobre o 

turismo e a luta contra a pobreza é a de que as suas ações devem se basear, essencialmente, na 

parceria entre o setor público e o privado, com ênfase no estímulo ao empreendedorismo no 

mercado do setor turístico. 

 Para a melhor reflexão sobre a definição das políticas mais adequadas ao tema 

proposto, voltaremos nossa atenção para buscar alguns elementos na Política Nacional de 

Emprego e Renda atual. Observamos assim, que as principais ações visando ao alívio da 

pobreza dividem-se em dois tipos. As compensatórias, pautadas em transferências de renda 

através de mecanismos variados, sendo exemplo delas a distribuição de cestas básicas, 

programas de renda mínima e instituição de bolsas condicionadas, como o são atualmente os 

Programas Bolsa Escola, Bolsa da família e o Fome Zero. As ações estruturais, que se 

baseiam em criação de mecanismos que permitem a geração contínua de renda. 

 Em geral, as ações estruturais são constituídas por programas de apoio a pequenos 

produtores e micro-empresas, concessão de créditos e qualificação de mão-de-obra, 

fortalecimento do capital humano pela educação e inclusão digital, entre outros. Destacamos, 

dentro da linha das Políticas Federais atuais, pelo relacionamento com o tema turismo e 
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inclusão social, os seguintes programas: Geração de Emprego e Renda (PROGER), 

Qualificação Social e Profissional e Economia Solidária. 

 O PROGER é constituído por um conjunto de linhas especiais de crédito para 

financiar quem quer iniciar ou investir no crescimento de seu próprio negócio, tendo por 

objetivo gerar e manter emprego e renda, com uma linha especial para concessão de 

financiamentos a empresas da cadeia produtiva do setor de turismo, com objetivo de otimizar 

o potencial de geração de emprego e a renda.  

 Já o “Programa Nacional de Qualificação Social e Profissional”, segundo o Plano 

Nacional de Qualificação 2003-2007 (PNQ 2003-2007), é definido como aquele que permite 

a indução à atuação cidadã no mundo do trabalho, com efetivo impacto para a vida e o 

trabalho das pessoas e o seu principal desafio é o relacionamento com uma construção social. 

Assim, as ações de qualificação são orientadas no sentido da integração com outros 

programas, também financiados pelo FAT (Fundo de Assistência ao Trabalhador), 

particularmente  a intermediação de mão-de-obra, a economia solidária, micro-crédito e 

seguro-desemprego. Os cursos são efetivados mediante a transferência de recursos, com base 

em convênios com instituições públicas e privadas. 

 Em relação ao Programa Nacional de Economia Solidária, acreditamos ser necessário 

fazer uma maior reflexão, no sentido de entender sua importância. Partindo do próprio 

entendimento da economia popular solidária no Brasil, vemos que ela é composta por 

atividades econômicas de caráter associativo e auto-gestionário, que visam à produção de 

trabalho e riqueza, de forma a promover a inclusão e o desenvolvimento econômico, social e 

cultural com maior sustentabilidade, eqüidade e democratização. É fruto da organização 

trabalhadora em busca da concretização e vivência de novas relações econômicas, surgindo no 

bojo das resistências e lutas sociais contra o desemprego e a pobreza.  

Este movimento se caracteriza por práticas fundadas em relações de colaboração, 

solidárias e cooperativas, inspiradas por valores culturais que colocam o ser humano como 

sujeito e finalidade da atividade econômica, em vez da acumulação privada de riqueza em 

geral e de capital em particular. Esta nova prática de produção e consumo privilegia a 

autogestão, a justiça social, o cuidado com o meio ambiente e a responsabilidade com as 

gerações futuras. 

Podemos dizer que ela apresenta três premissas que constituem condições para se 

considerar suas experiências relevantes: a organização autônoma dos trabalhadores, a 

possibilidade de organização produtiva não-hierarquizada e a de organização de formas de 

produção não subsidiárias do modo de produção hegemônico. As três linhas apresentadas 
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expressam a idéia de solidariedade e uma concepção de autonomia, democracia e 

participação. 

 
As manifestações da Economia Solidária são diversas, dentre as quais destacam-se: grupos 
informais e cooperativas de produção, de consumo solidário ou de serviços; entidades e 
grupos de crédito solidário e fundos rotativos; grupos e clubes de trocas solidárias com uso de 
moeda social (ou comunitária); empresas recuperadas e de autogestão; estabelecimento de 
cadeias solidárias de produção, comercialização e consumo, entre outras iniciativas. No seio 
da economia solidária aprofundou-se uma concepção de desenvolvimento socioeconômico 
que é ecologicamente sustentável, socialmente justa e economicamente dinâmica, 
reorganizando os processos de produção, comercialização, consumo, financiamento e 
desenvolvimento tecnológico com vistas à promoção do bem-viver das coletividades e justa 
distribuição da riqueza socialmente produzida, superando a contradição entre capital e 
trabalho com base na autogestão dos trabalhadores e autodeterminação dos povos. [...] 
Simultaneamente, ela vem gestando as bases de um novo sistema socioeconômico capaz de 
integrar solidariamente toda a sociedade, promovendo as liberdades públicas e pessoais 
eticamente exercidas e a paz entre os povos e coletividades, constituindo os fundamentos 
econômicos de uma globalização humanizadora, seguindo um caminho intergeracional de 
desenvolvimento sustentável na qualidade de vida de cada pessoa e de todos os povos 
(MANCE, 2006, p. 3). 

 
  Segundo o Secretário Nacional de Economia Solidária (SENAES), Paul Singer, a 

criação da Secretaria foi o reconhecimento do Estado brasileiro de um processo de 

transformação social em curso, provocado pela ampla crise do trabalho que vem assolando o 

país desde os anos 1980. Singer afirma que, nas decisões políticas que definem as linhas de 

atuação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, todos os membros da equipe 

participam. Essa forma se aproxima da gestão do modelo auto-gestionário, além do que dá 

oportunidade aos integrantes de se informar sobre as atividades da SENAES e de opinar sobre 

as opções em debate. As contribuições dos membros da SENAES têm sido vitais para a 

adoção de políticas coerentes com os princípios da economia solidária e adequadas à realidade 

sócio-econômica em que pretendem incidir (SINGER, 2004, p. 4). 

O “Programa Economia Solidária em Desenvolvimento”, tem como objetivo promover 

o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando 

à geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e 

solidário.  

Assim, está relacionado com os objetivos da política setorial do Ministério do 

Trabalho e Emprego, ou seja, crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, 

ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais, ao desenvolver políticas de 

fomento e estímulo às atividades econômicas orientadas e organizadas pela autogestão. A 

Economia Solidária, segundo o Programa, é um importante instrumento de combate à pobreza 
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e geradora de inclusão social, tornando-se, aos poucos, política transversal no interior do 

Governo Federal (BRASIL. MTE, 2007). 

 Desse modo, o MTE - Ministério do Trabalho e Emprego - assume, para além das 

iniciativas de emprego e de proteção dos trabalhadores assalariados, o desafio de implementar 

políticas que incluam as demais formas de organização do mundo do trabalho e proporcionem 

a extensão dos direitos ao conjunto dos trabalhadores. O estabelecimento de políticas públicas 

de fomento à economia solidária torna-se, nesse sentido, parte da construção de um Estado 

Democrático, capaz de promover desenvolvimento com distribuição de riqueza, emancipação 

dos trabalhadores e crescimento econômico com a proteção dos ecossistemas. 

 
 
3.2 O turismo atual de São Vicente no contexto da Baixada Santista   

 

 

Vimos em capítulo anterior, como o processo de urbanização da Baixada Santista 

reproduziu o modelo de adensamento urbano e apropriação predatória brasileira, tendo como 

conseqüências o aumento da poluição e alteração na qualidade das belezas cênicas. A partir 

destes fatos, passam então os turistas a buscar outros espaços de lazer. É assim que, no 

decorrer da última década, a participação das segundas residências nos municípios centrais da 

Baixada Santista diminui em relação aos outros municípios, como podemos observar na 

Tabela 1. 

A tabela demonstra que, em São Vicente, o índice foi de 19,6% em 1980, para 17% 

em 1990 e 13% em 2000. Enquanto isso, em Santos a porcentagem foi de 13% em 1980, para 

17 % em 1990 e 12,2% em 2000.
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TABELA 1 – Evolução da População dos Núcleos Urbanos da Região Metropolitana da Baixada Santista: 1970-

1980-1991-2000  

 

EVOLUÇÃO DOS NÚCLEOS URBANOS 

1970 1980 1990 2000 

Município 
Total de 
Domicí-

lios 
Particu-

lares 

Domicí
lios Fe-
chados 

% 

Total de 
Domicí-

lios 
Particu-

lares 

Domicí-
lios 

Ocasio-
nais % 

Total de 
Domicílios 
Partículares 

Domi-
cílios 
Ocasi-

onais % 

Total de 
Domicí-

lios Parti-
culares 

Domi-
cílios 
Ocasi-

onais % 

Bertioga Município criado em 1992, era distrito de 
Santos 

10.768 63,5% 26.054 64,1% 

Cubatão 11.253 0,4% 19.248 0,2% 23.808 0,3% 33.663 0,9% 

Guarujá 27.040 23,4% 54.534 31,2% 94.084 40,3% 126.452 35,6% 

Itanhaém 7.852 51,9% 17.090 49,5% 32.935 56,8% 50.877 52,6% 

Mongaguá 5.485 70,7% 9.524 68,1% 18.791 69,5% 33.103 64,0% 

Peruíbe 2.916 37,6% 10.070 42,8% 20.512 51,8% 32.007 47,0% 

Praia Grande 32.421 77,7% 63.342 66,8% 109.716 63,2% 160.133 58,2% 

São Vicente 43.452 30,1% 63.587 19,6% 91.247 17,4% 11.171 13,0% 

Santos 109.483 19,0% 135.379 13,9% 166.086 17,1% 170.252 12,2% 

Total 239.902 31,1% 372.774 28,5% 567.947 35,4% 749.712 34,1% 

 
Fonte: FIBGE. Sinopses Preliminares dos Censos Demográficos de 1970 a 2000. 
 
 

O mapa, apresentado na Figura 3, mostra-nos também a diminuição de residências 

secundárias, com reflexo no deslocamento dos veranistas para as extremidades da RMBS, 

sobretudo nos municípios do sul.  
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 FIGURA 3 - Taxas médias geométricas anuais de crescimento populacional RMBS 1950 - 2000.  
 Fonte: FIBGE - Crescimento demográfico de 1950 a 2000. 

 

Apesar deste panorama, é somente a partir da década de 1990, que podemos observar 

iniciativas de implantação de projetos relacionados à recuperação da atividade turística nestes 

municípios. A investigação dessas medidas, em relação ao município de São Vicente, nos 

permite fazer as considerações que seguem. 

Sem adentrarmos muito neste fato, já tratado anteriormente no contexto da Baixada 

Santista, lembramos que é a partir de 1950, com a implementação da Rodovia Anchieta, que o 

turismo começa a se estabelecer em São Vicente com certo significado, tomando impulso a 

construção de segundas-residências, a partir de 1960/70. Nessa época, a sua orla praiana passa 

a ser ocupada pelos edifícios voltados ao veraneio, característica maior de sua atividade 

turística até os dias atuais, cuja imagem sempre esteve associada ao turismo de sol e mar. 

A história do turismo em São Vicente mostra inúmeros problemas no seu desenrolar 

no tempo, que se vincularam ao caráter de dependência em relação a Santos, já que o primeiro 

município não dispunha de alternativas econômicas ou de posição estratégica em relação aos 

mercados produtores e consumidores.  

 Segundo Irene T. Roque (2002a), no decorrer dos anos, a multiplicação de problemas 

concorreu para deteriorar a imagem local. A falta de oportunidades de emprego, a baixa renda 

da população, a proliferação de favelas, o descaso do Poder Público, a inoperância política e 

as agressões ambientais, contribuíram para acentuar a imagem de periferia que São Vicente já 

apresentava e a dependência do município de Santos, quanto à educação, comércio, prestação 

de serviços e saúde. Nem mesmo a orla litorânea vicentina, apesar de sua atratividade natural, 
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escapou dessa crítica situação e, durante muitos anos, a imagem dessa estância balneária 

esteve ligada à poluição das praias e à degradação ambiental, à falta de segurança e à pobreza. 

As primeiras medidas visando fazer algo no sentido do quadro acima, são detectadas 

por nós a partir de 1997, mas que vem a se concretizar apenas nos anos seguintes. 

As ações do Poder Público voltaram-se, principalmente, à transformação da imagem 

da localidade. Na análise das estratégias adotadas, nota-se claramente a predominância da sua 

promoção através de marketing estratégico: criação de slogans, frases e símbolos e o 

incremento a eventos, visando oferecer opções de entretenimento e lazer para turistas, entre 

outros. Destacamos neste sentido eventos musicais, bem como a urbanização da orla das 

praias do Itararé e Gonzaguinha, com a instalação de calçadões, quiosques padronizados, 

sanitários, sistema de iluminação e bancos.  

Roque (2002a) dá também outros exemplos: feiras náutico-esportivas e de produtos de 

outras regiões; concursos de fotografia, como o Clicando São Vicente; instalação de pesque-

pague; valorização da herança cultural com a ambientação de base histórica, apoiada na 

chegada de Martim Afonso a São Vicente, em 1532; criação de espaços temáticos, como a 

Réplica da Primeira Vila do Brasil; aproveitamento de praças e sítios já existentes, como a 

Praça 22 de janeiro, onde foi instalado o Parque Hipupiara; e o Horto Municipal onde existe o 

Museu dos Escravos. Com o objetivo de divulgar fatos e notícias oficiais locais, foram criados 

também painéis eletrônicos de informações turísticas colocados em pontos estratégicos, como 

praças e avenidas.  

Ressaltamos o enfoque apoiado em atividades culturais vinculadas à herança histórica 

que o Poder Público de São Vicente tem adotado, num esforço no sentido de diferenciar os 

atrativos e procurar assegurar posicionamento no mercado turístico. Como pouco restou do 

patrimônio, em virtude dos incêndios que acometeram a então pequena vila no período 

colonial, da ação da intempérie e do descuido durante a maior parte do tempo, as ações nesse 

sentido foram a criação de atrativos, seja apoiada em sítios reconhecidamente históricos, em 

lendas ou fatos reais.  

 Dessa maneira, aproveitando-se de um fato histórico singular (a expedição de 

Martim Afonso, em 1532, e a fundação de primeira Vila do Brasil), a partir de 1996, foram 

desenvolvidas ações públicas para tornar a encenação da chegada de Martim Afonso de Souza 

a São Vicente, que já era realizada há alguns anos, um espetáculo grandioso. A Encenação 

acontece na semana do aniversário da cidade (22 de janeiro) numa arena especialmente 

montada para o espetáculo, na Praia do Gonzaguinha, onde o ambiente é recriado tal como se 

supõe que fosse em 1532. Em janeiro de 2007, entre os dias 22 a 28, a encenação acima foi 
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assistida por setenta mil pessoas, contando com a participação diária de figurantes amadores 

da comunidade, e atores profissionais. 

 
As ações do Poder Público foram amplas: envolveram a busca de parcerias, a organização do 
evento e a participação de moradores e turistas. Além de se transformar numa atração, o 
evento contribuiu para o resgate da história e reforçou a identidade vicentina. A participação 
da comunidade promoveu o conhecimento de fatos históricos e alimentou a auto-estima pelo 
fato de se sentir parte de um acontecimento marcante. A contratação de atores de projeção 
nacional, representando as personagens históricas, contribuiu para atrair um público que 
aumenta a cada ano. Para atender a essa demanda, o evento, antes realizado em um dia, passou 
a ocupar três (ROQUE, 2002a, p. 1).  
 
Uma outra iniciativa que destacamos na linha associada ao aspecto histórico, foi a 

construção de Réplica da Primeira Vila de São Vicente, na Praça João Pessoa, onde estão a 

Igreja Matriz (1765) e o antigo Mercado Municipal, constituída por réplicas de casas e 

pelourinho, museu, pequeno teatro, restaurante típico português, e venda de artesanato. Nos 

fins-de-semana de maior movimento, atores vestidos a caráter se misturam ao público e 

simulam situações de época. 

Em relação ao turismo náutico, pudemos verificar que existem inúmeras marinas e 

garagens náuticas no município, mas cuja atividade é voltada a um público restrito, 

predominantemente para a pesca e passeios em mar alto. Acerca do ecoturismo, atividade 

conhecida por utilizar de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, bem como 

incentivar sua conservação e buscar a formação de uma consciência ambientalista através da 

interpretação do ambiente, não existem registros de experiências significativas em seu 

território. 

Por outro lado, como não era possível reverter a imagem negativa do município sem o 

tratamento da questão das favelas, do sistema de esgotamento sanitário e reestruturação do 

centro comercial, por exemplo, já que tais problemas já eram amplamente conhecidos pela 

população, divulgados pelos meios de divulgação e impediam o seu crescimento econômico, 

inicia-se também o seu equacionamento a partir de 1997. 

 Assim como em São Vicente, a partir de 1990, começam a haver iniciativas nos 

outros municípios centrais da Baixada Santista, principalmente em Santos, no sentido de 

recuperação à perda de turistas.  

Entre as iniciativas pioneiras na Região está a da prefeitura de Santos, que junto ao 

Governo do Estado iniciou um programa de melhoria da balneabilidade, visando recuperar o 

potencial turístico da cidade. Ao longo dessa década, atendendo a pressões das prefeituras 

locais, o governo estadual iniciou também um programa de saneamento em assentamentos 
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subnormais, mas de amplitude ainda insuficiente para atender o conjunto dos núcleos de baixa 

renda dos municípios.  

Percebemos, a partir da avaliação realizada, que os municípios, no decorrer dos anos, 

passam a adotar estratégias relacionadas ao planejamento estratégico, valendo-se do discurso 

do combate à perda de renda e ao desemprego e que embora a preocupação com as questões 

ambientais e sociais ganhe maior destaque, ainda não abrangem o município como um todo. 

As considerações a seguir de Schiffer e Déak (trad. de Maria Eliza Siqueira, 2006, p. 1), 

valem também para explicar tais tendências, embora na Região elas tenham sido tomadas em 

menor escala.  

 
Mudanças no planejamento urbano relacionadas aos processos de gestão pública na Região 
Metropolitana de São Paulo, desde o início dos anos 1990, foram decorrentes da difusão da 
visão de mundo neoliberal no Brasil. Enquanto o planejamento urbano abrangente era a 
prática comum e tinha o propósito de dar conta do desenvolvimento econômico e social, foi 
substituído, nos anos 1970, pelos menos abrangentes planos setoriais. Nos anos 1990, o 
planejamento estratégico (ou neoliberal) tomou o lugar do planejamento setorial [...]  
 
Nessa linha de planejamento, podemos constatar a realização de uma série de projetos, 

obras e ações, que procuram mudar a fisionomia da Região, na tentativa de criação de cenário 

atrativo e levando os municípios a destinarem vultosos recursos, muitos com apoio do 

governo estadual, em obras de “revitalização” de centros e orlas urbanas, a partir da 

construção de jardins, passarelas, calçadões, ciclovias, hipermercados, shoppings centers entre 

outros. A concepção é centrada, acima de tudo, em tornar o turismo atraente para o mercado, 

inclusive o setor imobiliário.  

É neste sentido também que os municípios centrais da Região passam a investir em 

outros segmentos turísticos além do de lazer. Em função do incentivo ao assim denominado 

turismo de eventos e negócios, é construído em cidades como Santos, São Vicente e Guarujá 

equipamento para suporte à modalidade, como centros de exposições e convenções. Também 

o segmento de Cruzeiros Marítimos começa a ser incrementado a partir de 1998/99, entrando 

neste último ano em funcionamento o Terminal Marítimo de Passageiros Concais, em Santos. 

Contudo, em relação aos aspectos relacionados a esses incentivos ao turismo, pareceu 

haver uma ação desordenada, pois em certa medida houve duplicidade de esforços, pois tanto 

em Santos, como São Vicente e Guarujá foram construídos equipamentos para suporte à 

modalidade, de eventos e negócios, como centros de exposições e convenções.  Tal 

duplicidade ocorreu também em outras áreas, pois enquanto o Governo Municipal de Santos 

investe na ampliação do Aquário Municipal, em Guarujá, a iniciativa privada também 

implantou um, no início da década atual. Outro exemplo diz respeito à implantação de um 
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aeroporto, pois enquanto Guarujá e Santos procuram há vários anos viabilizá-lo a partir da 

transformação da Base Aérea de Santos, em Vicente de Carvalho - Guarujá, a Prefeitura de 

Itanhaém, com apoio do governo estadual, construiu visando o desenvolvimento do turismo. 

Do ponto de vista institucional, para implementar a metropolização da Baixada 

Santista foram criados três órgãos: Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da 

Baixada Santista (Condesb) - a instância política regional, a Agência Metropolitana da 

Baixada Santista (Agem) – órgão executivo e Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da 

Baixada Santista, que financia projetos aprovados pelo Condesb. Em relação à composição, 

percebe-se uma forte presença do Governo do Estado e participação restrita da sociedade civil 

organizada. 

Analisando-se o Relatório de Atividades dos três organismos em 2005, Carriço (2006, 

p.363-4) afirma que a metropolização tem orçamento extremamente reduzido, mas é a 

natureza desses projetos que chama mais sua atenção. Do total, 50% são destinados 

diretamente ao turismo (3 projetos) ou indiretamente, por meio de obras no sistema viário (26 

projetos). Os projetos da dita área social, que engloba saúde, saneamento e segurança 

alimentar, são apenas 13, ou seja, 22%. O autor comenta ser notável que não estivesse 

previsto um único projeto na área de educação. Em relação aos trabalhos implementados pela 

Agem, que afirma o autor serem todos de natureza mais estrutural, dos 15 programados, nove 

foram realizados. Destes projetos, cinco são relacionados a turismo ou sistema viário e outro é 

voltado ao planejamento estratégico. Dos projetos executados, apenas um destina-se a 

saneamento ambiental enquanto saúde, educação e outras áreas sociais não foram 

contempladas.  

No período anterior, gostaríamos de registrar o caso dos cursos de capacitação de 

mão-de-obra realizados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), apresentados pela 

Secretaria de Trabalho (representante do Governo Federal) e cuja operacionalização foi 

realizada em reuniões dos órgãos acima. Os cursos fizeram parte do Plano Territorial de 

Qualificação (Planteq), vinculado ao Ministério de Trabalho. Foram beneficiados ao todo 750 

pessoas das nove cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista, na realização de 

cursos na área de turismo. Ao avaliarmos os projetos mais recentes relacionados ao turismo, 

tais como o Plano Metropolitano de Turismo, Projeto Caminhos de Anchieta, Macro 

zoneamento Ecológico–Econômico, podemos perceber alguns avanços em relação à 

preocupação com o tema, mas que eles ainda não são capazes de equacionar e mobilizar os 

municípios para o enfrentamento conjunto das questões que constituem a base dos problemas 

locais. 
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Como parte das estratégias objetivando estimular o turismo regional, é importante 

assinalar, com o propósito de coordenar ações no setor de turismo de eventos, a fundação, em 

2002, do “Santos e Região Convention & Visitors Bureau”, reunindo iniciativa privada e setor 

público dos municípios da Região. O seu objetivo central é promover os destinos de forma 

organizada e permanente, sobretudo para os períodos de baixa estação, visando à captação de 

congressos e conferências por meio de escritórios especializados. 

 Embora sua operacionalização seja recente para uma avaliação mais consistente, 

podemos afirmar que a entidade vem realizando um intenso trabalho no auxílio à captação e 

apoio à realização de eventos, incrementando as redes hoteleiras, apoiando e desenvolvendo 

projetos e promovendo a região como destino nas principais feiras do segmento no Brasil e 

exterior. Algumas medidas tomadas, voltadas para o melhor conhecimento e articulação do 

turismo regional, podem beneficiar não só o turismo de negócios, mas também outras 

modalidades. É exemplo destas iniciativas a realização de pesquisas para subsidiar o trabalho, 

criação de uma marca regional - Costa da Mata Atlântica e postos fornecedores de 

informações sobre o turismo na Baixada em todos os municípios. 

 

 

3.3 Caracterização das Principais Linhas de Desenvolvimento do Turismo 

em São Vicente e Santos 

 

 

 O Turismo é uma atividade que ao se desenvolver, necessita e leva ao 

desencadeamento de uma série de serviços, tais como a hospedagem, a alimentação, 

agenciamento das viagens, o transporte, entretenimento e o comércio, entre outros, mas 

impacta um número bem maior. Os cuidados com o território e a oferta de serviços que 

atendam às expectativas daqueles que participam da atividade turística, bem como o 

desenvolvimento, criação e venda de produtos a ele relacionados, são os responsáveis pelo 

aumento do fluxo de turistas  e, conseqüentemente, estarão gerando renda e novas ocupações. 

Neste sentido, estaremos discutindo primeiramente as principais características das 

modalidades turísticas colocadas anteriormente, em Santos e São Vicente, de forma a avaliar 

as suas possibilidades em relação à inserção econômica da população. Neste tópico incluímos 

o município de Santos, por se tratar daquele que constitui o maior mercado de empregos 

relacionados ao turismo na Região. 
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O Turismo de Lazer 
 
 Optamos por esta nomenclatura – turismo de lazer, um pouco mais genérica, para 

que pudéssemos aqui englobar a análise tanto do veraneio, quanto outros tipos de viagens 

turísticas também ligadas ao lazer. Neste sentido, apresentamos primeiramente os dados de 

São Vicente e depois os de Santos, baseados em pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisas 

e Estudos Socioeconômicos da Universidade Santa Cecília (NESE, 2004a), realizada por 

solicitação do Santos e Visitors Convention Bureau, cujo objetivo principal é o de traçar um 

perfil deste turista e avaliar a percepção do mesmo em relação à infra-estrutura local (privada 

e governamental), verificar o uso dos equipamentos turísticos, bem como identificar os pontos 

fortes e fracos segundo o sentimento do turista. 

 
▪São Vicente: 

 
Ressaltamos que o documento apresenta os dados conjuntamente para os municípios 

de São Vicente e Praia Grande, o que segundo os técnicos responsáveis por sua execução 

pode levar a algumas pequenas variações, mas condiz, de forma geral, com a realidade. 

Conforme a pesquisa, passamos a apresentar os dados em relação ao tipo de turista, utilização 

de serviços e comércio.  

 A hospedagem em sua maioria (71,8%) é efetuada em imóveis próprios, cerca de 2% 

em alugados e apenas 5% em outros meios de hospedagem – hotéis, pensões e pousadas, 

sendo que, entre eles, o predomínio é a hospedagem em pousadas, seguida por hotéis de uma 

estrela e pensões. Trata-se, portanto, de forma geral, de um turista residente geralmente na 

capital, e que possui imóvel para veraneio, vindo com freqüência à cidade, como nos aponta 

também a tabela 2. 
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TABELA 2 - Número de meios de hospedagem e leitos 
 correspondentes na Região 
 

Tipo Estabelec. Nº. Estabelec. Nº. Leitos Cada 
HOTÉL 3 289 
POUSADA 13 273 
PENSÃO 4 157 
FLAT 4 65 
Total Geral 28 784 

 Fonte: AGEM / UNIMONTE – Março/2002 
 

 São poucos os casos de turistas de outros estados e até do 
exterior, o que reduz a utilização de hotéis e explica a falta 
de equipamentos de um nível melhor nas cidades 
pesquisadas. Há aqui um círculo vicioso: não há turistas 
demandando hotéis; não há hotéis de bom nível capazes de 
atrair os turistas. (AGEM/ UNIMONTE, 2002). 

 

Em relação ao transporte, o participante da pesquisa utilizou-se prioritariamente do 

automóvel para circular na cidade (73,69%), vindo em seguida citações sobre uso do 

transporte coletivo, com 15,84%. Do total dos respondentes, 93,3% disseram não ter utilizado 

os serviços de táxi. A grande maioria dos entrevistados não utilizou os serviços de agências de 

turismo para efetuar sua viagem, sendo quase que desprezível o volume dos que comprou, por 

exemplo, um pacote turístico, evidenciando a pouca divulgação ou baixo interesse na 

comercialização de pacotes para a região. 

 Os restaurantes foram utilizados por cerca de 80% dos visitantes e os bares por 60%. 

Já em relação ao comércio, os percentuais dos que o utilizaram foram elevados, 95,5%. 

Quanto aos equipamentos destaca-se, assim, a aprovação e boa utilização do comércio. 

 Acerca dos gastos, o item mais citado foi o de alimentação com 54,7% seguidos da 

diversão, com 19,2% das citações. Quanto aos gastos médios, a hospedagem é o de maior 

peso, no entanto, é o de menor freqüência. Foi também perguntado aos turistas o quanto 

pretendiam ou esperavam gastar diariamente durante sua estada, sendo o resultado um gasto 

médio de R$ 62,00. No entanto verificando-se onde o turista gastou mais, se constata uma 

discrepância significativa, o que evidencia que, apesar da intenção de gastar pouco, o turista 

acaba por fazê-lo mais, já que o gasto médio mínimo, fazendo-se a média com as 688 pessoas, 

pesquisadas, é de R$ 151,18, demonstrando que o turista pode acabar por despender quantias 

maiores se houver oportunidade e motivação. 
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▪Santos: 
 

Os dados obtidos nesta pesquisa evidenciam as características dos turistas da cidade 

em análise. Trata-se de um visitante que freqüentemente vem à cidade, reside geralmente na 

capital e em boa maioria possui imóvel para veraneio ou toma emprestado de amigos ou 

familiar (53,42%), característica predominante no turismo da região, ou seja, de pessoas que 

conhecem a região e vem para imóveis passar as férias e fins de semana prolongados. Os 

demais pesquisados, em sua maioria, informaram estar hospedados em hotéis, pensões ou 

pousadas, totalizando 37,1%. Entre estes, pousadas, hotéis três estrelas e pensões foram os 

meios de hospedagem mais utilizados pelos que não ficaram em imóveis de veraneio. 

O participante utilizou-se prioritariamente do automóvel para circular na cidade 

(74,73%), o que ocorre pelo fato de grande parte dos turistas procederem de lugares 

próximos, geralmente São Paulo, e viajar com o próprio carro. As citações sobre uso do 

transporte coletivo vieram em segundo lugar com mais de 18%, o que pode ser considerado 

alto em relação aos demais municípios pesquisados, podendo estar relacionado à qualidade do 

transporte e à linha turística. A utilização do serviço de táxi ficou restrita a 14,6% dos 

entrevistados. 

 Em relação ao comércio, o percentual dos que o utilizou foi elevado (96,2%), ou seja, 

apenas 3,8% nada compraram, sendo esta uma das melhores performances de todas as cidades 

da região pesquisadas neste quesito. Os restaurantes foram usados por cerca de 85% dos 

visitantes e a maioria julgou bom o serviço de restaurantes (70,0%), sendo que ainda 11,6% 

julgaram-no como excelente. O contingente dos que não utilizaram 14,46% pode ser 

considerado baixo, uma vez que mais de 50% têm imóvel próprio na cidade. 

A freqüência dos bares e principalmente as casas noturnas não é muito alta, uma vez 

que os jovens são parcelas menores entre os turistas de lazer em Santos. É destaque positivo a 

excelente avaliação dos cinemas para o público que o utilizou, mas é notória a baixa 

utilização do equipamento pelos turistas, uma vez que menos de 32% utilizaram o 

equipamento.  

É significativo o volume de manifestações sobre não saber como ir ou chegar a 

determinados pontos turísticos, evidenciando a necessidade de boa divulgação, para que mais 

pontos sejam visitados, além do eficiente oferecimento de bons e acessíveis roteiros de 

turismo receptivo. 

 Os itens mais citados em relação aos gastos foram os de alimentação e hospedagem 

com 25,57% . Quanto aos gastos médios, a hospedagem é o de média mais elevada. No geral 
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pode-se dizer que entre os itens de maior gasto informado houve um dispêndio médio mínimo 

de R$ 228,45. 

 
Turismo de eventos e negócios 

 
 Embora sejam apenas dois espaços construídos especificamente para sediar eventos, 

exposições e feiras, um em Santos e outro em São Vicente, há também outros tipos de 

equipamentos para tal, sendo que em Santos o número deles é de 54, com capacidade total de 

2.705 pessoas e São Vicente 4, com capacidade total de 400 pessoas.  

A opção pelo desenvolvimento do turismo de eventos e negócios levou à construção 

do Complexo de Eventos e Convenções da Costa da Mata Atlântica, em São Vicente e do 

Mendes Convention Center, inaugurado no final de 2001, em Santos. Faremos observações 

mais detalhadas destes dois espaços, na medida em que elas nos parecem ser capazes de 

contribuir para caracterizar tal modalidade nos municípios em estudo.  

Em São Vicente, com cerca de 11.000 m2 de área coberta, o Complexo de Eventos e 

Convenções da Costa da Mata Atlântica é o maior local para exposições do litoral de São 

Paulo, constituído por um galpão com vedação em alvenaria e cobertura em estrutura 

metálica, além de telhas com proteção térmica. A estrutura foi projetada para permitir a 

melhor utilização dos espaços, durante a realização de feiras. No entanto, segundo pesquisa 

encomendada pelo Santos e Região Convention & Visitors Bureau para definir o Perfil do 

Turista de Eventos na Baixada Santista, ao NESE - Núcleo de Pesquisas e Estudos 

Socioeconômicos da Universidade Santa Cecília (NESE, 2004b), as informações obtidas 

nestes eventos não podem ser consideradas como o pensamento de um turista de eventos 

especificamente, pois são de visitantes que já lá estavam - veranistas.  

 O espaço construído em Santos, o Mendes Convention Center, destaca-se pela 

capacidade em número de pessoas e qualidade das instalações. Tem auditório climatizado 

para 4.600 pessoas confortavelmente instaladas, com espaços moduláveis e pavilhão de 

Exposições ao lado do Auditório. O acesso é facilitado por elevadores, escadas rolantes e 

escadarias. O citado auditório pode se dividir em até 10 salas, com capacidade mínima para 

100 pessoas. O centro de convenções também oferece alimentação e bebidas por meio de duas 

cozinhas industriais, que servem jantar para até 2.500 pessoas sentadas, ou um coquetel para 

4.500 pessoas. Possui ainda heliponto, complexo de lazer, com discoteca para 3000 pessoas, 

com seis bares, sendo um sushi bar e área vip, além de uma choperia para até 200 pessoas.  
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 Segundo a pesquisa “Perfil do Turista de Eventos na Baixada Santista” (NESE, 

2004b), realizada em relação a Santos e Guarujá, em eventos realizados no Centro de 

Convenções Mendes, podemos apresentar algumas características desta modalidade de 

turismo no município de Santos. 

 Em relação ao público, trata-se de pessoas com faixa etária entre 30 aos 55 anos, com 

predomínio do nível superior completo, seguido do ensino de 2º grau completo, e renda média 

de R$ 4.446,00. O participante utilizou-se prioritariamente do automóvel para chegar às 

cidades, 70,0%, e 18% do ônibus. 

 A maioria dos entrevistados - 46,14% - afirmou permanecer por quatro dias ou mais 

na cidade, sendo seguida pelos que informaram permanecer por três dias (25,58%), dados 

significativos, considerando a quantidade de hospedagens em hotéis. Em relação à 

hospedagem, a maioria das pessoas ficou na rede hoteleira, 14,4% declarou não ter se 

hospedado e 13,1% ter permanecido em apartamentos, sendo os hotéis de Santos mais citados 

o Mendes Plaza e Panorama. Em relação aos hotéis, o volume de manifestações de 

desaprovação foi um dos mais altos da pesquisa. 

Em relação à utilização do serviço de táxi na cidade, esta ficou restrita a menos de 

30% dos turistas. Os restaurantes foram utilizados por cerca de 95% dos participantes e em 

relação ao comércio, 40% afirma não ter ido a lojas ou nelas comprado.  O total dos que não 

visitou os atrativos turísticos da cidade – 36,86% e nem notaram as informações turísticas – 

43,89% é preocupante, pois caracteriza o pouco aproveitamento do potencial turístico deste 

público. 

Comparativamente ao turista de lazer, nota-se uma maior freqüência de visitantes não 

freqüentadores habituais das cidades, ou seja, mais de 30% deles estavam ali pela primeira 

vez. Este dado indica se bem aproveitado, um possível retorno, o que significa um incremento 

futuro permanente do turismo de lazer. 

 A falta de melhores instalações hoteleiras ou pelo menos o aumento de vagas em 

hotéis ficou clara ao se analisarem os locais onde o turista se instalou, sendo o principal 

destaque a sua insuficiência para eventos de porte, ficando os participantes hospedados em 

cidades vizinhas, São Paulo, e em hotéis de categoria inferior por falta de opções. 

 No sentido de completar este quadro, de forma a relacionar características desta 

modalidade turística em Santos, valemo-nos a partir daqui, de dados fornecidos pela pesquisa 

“Dimensionamento da Indústria de Eventos no Brasil”, que considerou os espaços com 

capacidade mínima de 100 lugares (FBC&VB; SEBRAE, 2002), que entre os 120 municípios 

avaliados, totalizando 1.780 espaços, incluiu Santos. Segundo o estudo,  
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[...] a indústria de eventos tem um desempenho significativo no estímulo para o 
desenvolvimento das micro e pequenas empresas que hoje representam, no panorama 
econômico nacional, cerca de 90% do total de empresas brasileiras, com 94% de atuação no 
setor de serviços, exercendo relevante papel na área de terceirização (FBC&VB; Sebrae, 
2002, p. 6). 
 

 A pesquisa informa que 67,2% dos participantes dos eventos moram no local onde 

eles ocorreram e que gastam em média R$ 58,80 (US$ 23,52). Já os visitantes vindos de 

outros locais apresentam um gasto médio diário, per capita, de R$ 392,05 (US$ 156,82), 

divididos na seguinte proporção: 36,70% em hospedagem, 30,37 em transportes, 18,575 em 

alimentação e 14,36% em outros itens. Segundo o estudo, o setor de eventos é uma importante 

fonte geradora de empregos em todo o país. Neste sentido, a partir das indicações e dados que 

nele estão contidos, procuramos estimar como a renda gerada pelos eventos reverteria em 

ocupações profissionais para a população local. Partimos então de informes do SRC&CV para 

procurar realizar uma estimativa das possibilidades de ocupações geradas pelos eventos em 

Santos.  

 

O crescimento econômico registrado no primeiro semestre de 2006 em toda a área da Costa 
da Mata Atlântica foi maior que o mesmo período nos anos anteriores. Foram somados cerca 
de R$ 30 milhões a mais para a receita da região, segundo informações levantadas pelo 
Santos e Região Convention & Visitors Bureau (SRC&VB), com base na pesquisa do 
Dimensionamento Econômico do Turismo de Negócios, realizado pelo Sebrae e pela 
Federação Brasileira de Cvbs. Esse saldo refere-se ao volume de eventos captados e 
apoiados pelo Bureau, de janeiro a junho de 2006 (SRC&VB, 2006, 25 julho). 
 

Assim, considerada a renda de R$ 30 milhões declarada acima e utilizando para 

efeitos de realização de estimativa, os dados médios apresentados na mesma pesquisa que 

dimensionou economicamente econômico do turismo de negócios, apresentamos os números 

para Santos, na Tabela 3, que segue. 
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TABELA 3 - Estimativa – dimensionamento econômico das ocupações geradas por eventos 
em Santos em 2004 em comparação ao país e à região sudeste 
Discriminação  Pais Sudeste Santos 

Espaços para eventos  1.780  1 

Empresas organizadoras e entidades 
promotoras de eventos 400  0 

Capacidade diária instalada para reuniões 
e eventos afins ( assentos) 1.781.408  1.443 

Capacidade diária instalada para feiras e 
eventos afins  1.330.938  1.078 

Taxa média de ocupação anual dos 
assentos para reuniões  50,17%   

Taxa média de ocupação anual dos m² 
para feiras  47,59%   

Número de eventos por ano  327.520  265 

Número de participantes por ano 
(pessoas)  79.849.376  64.689 

Renda gerada pelos gastos dos 
participantes de eventos  R$ 31.429.563.653,00  R$ 25.462.269,00 

Renda gerada pelos gastos com locação 
de assentos anual 
 

R$ 1.115.646.146,00 
 

Cont.  R$ 546.666.612,00 R$ 903.827,00 

Renda gerada pelos gastos com locação 
de m2 anual R$ 499.367.041,00 R$ 228.506.970,00 R$ 404.556,00 

Renda gerada pelos gastos com locações 
dos espaços para eventos  R$ 1.615.013.187,00 R$ 775.173.582,00 R$ 1.308.383,00 

Renda gerada pelos gastos das empresas 
organizadoras de eventos  R$ 3.986.172.874,00  R$ 3.229.348,00 

Empregos diretos  176.424  143 

Empregos terceirizados  551.200  447 

Empregos indiretos  2.182.872  1.768 

RENDA GERADA  R$ 37.030.750.000,00  R$ 30.000.000,00 

TRIBUTOS GERADOS  R$ 4.184.082.000,00  R$ 3.389.682,00 

EMPREGOS GERADOS  2.910.496  2.358 

Elaborado por Maria Eliza Siqueira, maio de 2007 

 
Segundo a pesquisa (FBC&VB; Sebrae, 2002), os próprios espaços de eventos se 

encarregam de oferecer os itens de equipamentos mais procurados, como ar-condicionado, 

telefone, fax e aparelhos audiovisuais em geral. No setor serviços, os espaços também 

oferecem restaurante, bar, estacionamento e coffee-break (mais lucrativos). São terceirizados 

os equipamentos mais caros, como cabine de tradução simultânea, data show e computador 
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(mais caros também em termos de preço médio) e serviços como os do setor decoração (mais 

valorizado), tradução simultânea, gráfica e mão-de-obra (recepção, secretaria e office-boy).  

As empresas organizadoras de eventos, que terceirizam serviços, segundo a pesquisa, 

utilizam, além de empregados fixos, a mão-de-obra temporária e terceirizada.  

 
No perfil desse tipo de mão-de-obra estão serviços de recepção, limpeza, segurança, garçons, 
decoradores e pessoal para montagem e desmontagem das feiras e exposições. Em alguns 
casos (como na função de recepcionista) a própria empresa treina pessoal, a fim de adequar o 
profissional às suas necessidades operacionais, devido à carência de mão-de-obra 
especializada no mercado (FBC&VB; SEBRAE, 2002). 

 

 Por ordem decrescente, apresentam o estudo os empregados mais contratados: 

recepcionistas, fotógrafos, seguranças, pessoal de limpeza, mestres-de-cerimônias, 

garçons/maitres, decoradores, manuseadores de mala direta e correspondência, eletricistas, 

operadores de tele marketing, animadores/recreadores. Na última posição constam outros – 

profissionais de turismo, arquitetos, assessores de imprensa, secretarias, programadores, 

músicos/artistas, produtores, operadores de áudio, tradutores, pessoal de 

montagem/manutenção, digitadores, office - boys, motoristas, vendedores. Em relação à 

terceirização da contratação de equipamentos e materiais, são apresentados como serviços 

mais solicitados o de projeto, montagem e construção de estandes, além daqueles ligados à 

segurança, decoração e sinalização. 

Assim, os dados para o conjunto dos espaços pesquisados no Brasil e a estimativa por 

nós realizados, podem dar um idéia das características gerais assumidas pelos empregos nesta 

modalidade de turismo, bem como de seu potencial de geração de empregos, diretos ou 

indiretos.  

No entanto, apesar das grandes perspectivas que parece ter o setor de turismo de 

eventos, verificamos que há problemas para que ele possa prosperar em Santos e Região. As 

pesquisas analisadas apontam principalmente para a insuficiência em qualidade e quantidade 

dos meios de hospedagem, mas também para deficiências em relação a sua integração ao 

turismo receptivo. Estes problemas, principalmente relacionados à rede hoteleira, são 

reconhecidos inclusive por Armênio Mendes, proprietário do “Mendes Convention Center”, 

bem como dos shoppings Praiamar e Miramar, o Parque Balneário Hotel, o Carina Flat, duas 

rádios - a Jovem Pan e a Ritz, dos bingos Miramar e Praiamar, além do Shopping de São 

Vicente, recentemente inaugurado.  

 Em entrevista recente no Santos Convention Bureau, Armênio Mendes afirmou:  
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 “Eu acho que o Centro de Convenções é um instrumento para a região. E deveria ser 
um investimento do órgão público e não da iniciativa privada. Santos, nas décadas de 40 e 
50, só perdia para o Rio de Janeiro, em número de turistas. Estão perdendo muito tempo, 
porque o Centro de Convenções foi uma aposta que fizemos que foi muito melhor para a 
cidade do que para nós. Nós entendíamos que era um equipamento que atrairia investidores 
para a área de turismo na região. Foi criado para motivar o empresário da hotelaria a 
construir hotéis. Parece que agora a coisa está indo. Daqui a uns quatro ou cinco meses, 
teremos a Accor instalada aqui. Meu irmão, Emidio, também irá construir um hotel aqui na 
Avenida Ana Costa, com 180 apartamentos. Nós recebemos a notícia que no Canal 2 outro 
hotel vai ser construído. Estamos dando espaço para outros empresários. Nosso 
investimento grande já foi feito. Mas também estamos vendo alguns negócios por ai” 
(Entrevista concedida em março de 2007).  

 

 O empresário acreditava na capacidade do empreendimento atrair investimentos na 

construção de hotéis e apart hotéis, restaurantes, shoppings, além de obras de infra-estrutura 

por parte dos poderes públicos. 

 A necessidade de maiores investimentos na área hoteleira, para que o turismo de 

negócios cresça em Santos e Região, é necessidade reconhecida também por Marcelo 

Fachada, assessor da Secretaria de Turismo de Santos (em entrevista concedida à autora em 

16/04/2007). Marcelo acredita que com a presença do grupo Accor em Santos, do Sofitel 

Jequitimar Guarujá e Jequiti Resort Residence, também no Guarujá, do grupo Silvio Santos, 

haverá uma significativa contribuição, não só em número de leitos necessários para alojar os 

participantes de eventos da Região, como no oferecimento da qualidade requerida por muitos 

de seus participantes.  

 O então presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Eduardo Sanovicz, 

em visita ao canteiro de obras do complexo hoteleiro do Grupo Sílvio Santos, em 2006, 

parece concordar com a visão acima, pois afirmou que o empreendimento gera um efeito 

muito positivo na economia local, particularmente em relação ao Guarujá. De acordo com 

Sanovicz, o Guarujá vai viver, e também a Baixada Santista como conseqüência, um ciclo 

virtuoso de economia muito interessante, a partir da instalação deste empreendimento.  

 
“Equipamentos como esses, movimentam um conjunto muito amplo de setores e aumentam a 
demanda nas áreas de alimentos, manutenção e serviços”, disse. Quando inaugurado, o 
hotel empregará por volta de 700 pessoas, além de produzir mais 1.400 empregos indiretos. 
(Entrevista concedida na Prefeitura Municipal de Guarujá, 5/5/2006)  
 

 Em relação à necessidade e incremento do turismo receptivo, Marcelo Pedroso, 

atualmente diretor de Turismo de Negócios e Eventos da Embratur e ex-diretor do Santos e 

Região Convention Bureau, o turismo de negócios gera um impacto maior do que o de lazer, 

valorizando a infra-estrutura turística e gerando mais receita.  
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"Um turista de lazer gasta em média R$ 90,00 e o de negócios e eventos, em média R$ 
150,00. Por isso, relacionar os eventos a passeios históricos e roteiros gastronômicos é 
essencial para o fortalecimento do setor em geral". (entrevista em 22 de abril de 2007). 

 

O Turismo de Cruzeiros Marítimos 

 

Houve um crescimento considerável no turismo marítimo nos últimos anos, mas 

apesar disso, o setor de cruzeiros é considerado ainda novo, adaptando-se os outros, 

lentamente à sua presença em Santos. 

O Terminal Marítimo de Passageiros do Concais, situado no município de Santos, 

local obrigatório para embarque e desembarque de turistas que fazem cruzeiros marítimos, 

funciona desde 1998. Hoje o terminal tem instalações de qualidade, contendo, entre outros, ar 

condicionado, armazéns para embarque e desembarque de bagagens, recepcionista trilíngües, 

transporte de ônibus para os turistas entre o local de atracação do navio e o Concais, lojas de 

conveniência, presentes, bijuterias e cafeterias, salas para operadoras turísticas e agências 

marítimas.  

Uma avaliação comparativa entre os anos de 2001 e a temporada atual, aponta um 

crescimento de 70 mil embarques para 680 mil. Segundo Brancato, diretor do Concais, em 

entrevista concedida em abril de 2007, até o ano de 2010, o Terminal Marítimo de 

Passageiros do Concais ampliará a capacidade de movimentação de turistas em 70%, 

passando de 20 mil pessoas para 34 mil. 

 A questão dos cruzeiros e os números apresentados em relação à economia local, no 

entanto, causam muita polêmica no setor turístico regional. Para conhecer melhor como se dá 

o turismo de cruzeiros marítimos, refletiremos sobre alguns dados contidos na pesquisa 

realizada pelo NESE (2004c), sobre o perfil do turista em trânsito no terminal de passageiros 

da Concais.  

Segundo o estudo, a renda familiar informada pelos turistas apresentou média de R$ 

4.143,65, valor considerado elevado, se comparado à renda média nacional, mas compatível 

com o público pesquisado, destacando-se as rendas acima de R$ 7.001,00. Verificou-se ainda, 

que os transportes mais utilizados foram veículos próprios – automóvel e Van/Ônibus com 

mais de 80%, sendo que destacamos que quase 30% vieram por conta das agências de 

viagem. Outro dado importante foi a procedências dos turistas, onde é marcante a cidade de 

São Paulo com 26,68%, seguida por Campinas e Rio de Janeiro, mas também estavam 

presentes turistas estrangeiros. 



   127 
 

 Entre os problemas detectados, a pesquisa revelou que muitos pacotes turísticos 

oferecidos pelas operadoras não incluíam “city tours” (passeios pela Cidade) e passavam na 

chegada ao Município, diretamente das rodovias, ao porto, sem conhecer outras partes da 

cidade. Além disso, havia carência de divulgação das atrações santistas e dos serviços 

disponíveis. 

 “Os primeiros frutos estão começando a ser colhidos agora”, ressaltou Lúcia Maria 

Teixeira Furlani, presidente do Santos e Região Convention Visitors Bureau, durante 

entrevista realizada em abril de 2007. Segundo ela, a partir de uma pesquisa sobre o turismo 

de navios, realizada há dois anos, foi possível fazer um diagnóstico sobre as deficiências que 

impediam a expansão no setor. Desde então, Prefeitura, SRC&VB, Codesp, Concais, 

Alfândega e empresários ligados à área de prestação de serviços procuram corrigi-las.  

De forma a levarem o turista a permanecer mais um dia em Santos, conhece-la nos 

momentos de embarque ou desembarque, ou os atrair a voltar depois, de forma a estimular o 

uso de serviços e comércio da cidade, gerando com isto renda e empregos, foram então 

realizadas algumas ações.  ‘‘As ações integradas deram certo. Se em 2001 recebemos 71 mil 

visitantes, agora serão cerca de 700 mil’’, afirmou Lúcia. Segundo ela, se antes o passageiro 

não desembarcava na Cidade, agora ele visita pontos turísticos, faz compras e usufrui de 

serviços.  

Segundo números divulgados em 2007, após a temporada de Cruzeiros Marítimos, 

calculados pelo Santos e Região Convention Visitors Bureau, a etapa de 2006-2007 no Porto 

de Santos, movimentou cerca de R$ 100 milhões na economia da Cidade, sendo que 

aproximadamente 80% desse total foram gerados no comércio local. A estimativa para a 

temporada de 2007 é arrecadar um montante de R$ 40 milhões somente com tributos da 

Receita Federal e abastecimento das embarcações e ainda outros R$ 40 milhões injetados no 

comércio local. 

Conforme o diretor do Concais, Flávio Brancato, na temporada 2005/2006, a empresa 

ofereceu 120 empregos diretos e cerca de 6 mil indiretos. Assim, considerando a porcentagem 

de aumento no número de turistas neste ano – 70% podemos estimar que também tenha 

aumentado na mesma proporção o número de empregos gerados.   

No entanto, constatamos existir uma grande diversidade de modalidades em relação a 

esses empregos, havendo desde os já citados, vinculados ao maior uso de serviços e comércio 

da cidade, os diretamente relacionados aos cruzeiros, bem como os gerados pelo terminal de 

passageiros e os indiretos, envolvendo a manutenção e abastecimento dos navios. 



   128 
 

Ainda segundo Brancato, embora localizado em Santos, o terminal atende à Região e é 

um dos indutores do crescimento de cruzeiros marítimos, valorizando a Baixada como um 

todo.  

 Em relação às ocupações vinculadas ao funcionamento do terminal de passageiros, o 

trecho a seguir pode nos dar uma idéia de parte deles.  

 

“Segundo o presidente do Sindicato dos Carregadores de Bagagem do Porto de Santos, 
Milton Villas-Bôas dos Santos, somente o serviço de bagagem empregou 500 pessoas 
diretamente. ‘A preocupação do Sindicato é com a inclusão social. Isso reverte para a 
economia també’, analisou, ao defender que a geração de empregos pode ser ainda maior se 
os cruzeiros marítimos forem realizados no porto durante todo o ano. ‘Eu sou a favor de 
transatlânticos o ano todo. O Brasil não tem cultura de 12 meses, mas o mundo já faz isso’.” 
(A Tribuna, 09 de abril de 2007).  
 

 Em relação aos empregos em navios, a “Work at Sea”, empresa que realiza seleção e 

contratação de pessoas para Cruzeiros Marítimos, informava: “Entre os cargos disponíveis, 

estão gerente e assistente de excursão, chefe de recepção, recepcionista, camareiro (ou 

camareira), pessoal para serviços gerais (limpeza), garçom, assistente de garçom, cozinheiro, 

assistente de cozinheiro e bartender. Os salários variavam de US$ 554 a US$ 2.500. (A 

TRIBUNA, 1 de Dezembro de 2006) 

A “Infinity” recrutou para a companhia Princess e Carnival nos meses de abril e maio 

de 2006 as seguintes categorias: garçom, vendedor, fotógrafos, camareiros, cozinheiros e para 

limpezas em geral. Já a “Carnival”, outra empresa que recruta e treina mão-de-obra para 

cruzeiros marítimos, ofereceu no mesmo ano, vagas para cozinheiros, garçons, recepcionistas 

e cozinheiros. 

 Em relação aos empregos indiretos gerados, podemos lembrar, por exemplo, do 

abastecimento dos navios, além dos que envolvem a compra de alimentos e flores, por 

exemplo. 

 

Qualificação em Questão – o turismo local neste contexto 

 
Estimular a profissionalização do turismo e transformá-lo em negócio é o segredo do 

sucesso para Santos e todas as cidades que compõem a região, segundo o Sebrae-SP. Para a 

delegada regional de turismo, Maria Thereza Ortale, é preciso melhorar a qualificação 

profissional e a diversificação de atrativos para atender os turistas o ano inteiro 

(SRC&VB22/08/2003). 

 



   129 
 

 Devido, portanto, à vinculação existente entre ocupações no setor turístico e 

qualificação, fazemos neste trecho uma pequena reflexão sobre aquela necessária para as 

ocupações vinculadas às modalidades turísticas acima discutidas. 

 Segundo Diego Brígido, assessor de relacionamento do Santos e Região Convention & 

Visitors Bureau, em depoimento à autora (25-04-07),  

 

O fator essencial para o sucesso de um destino turístico é a qualificação dos profissionais 
que atuam no setor, principalmente daqueles que lidam diretamente com o turista. 
Recepcionistas, garçons, taxistas e outros que atuam no "front desk" tem papel fundamental 
e decisivo no sucesso ou fracasso de uma destinação. Eles são a primeira impressão que o 
visitante tem da localidade. Por mais que tenha achado o lugar maravilhoso, se ele não for 
bem tratado, pode ter frustrada toda a sua experiência. Portanto, é fundamental que estes 
profissionais saibam receber, conheçam a região, sejam informados, prestativos e educados. 
Para isso, ele precisa ter consciência da importância daquele turista para a existência de 
seu destino e sua própria sobrevivência. Ou seja, um profissional que gosta do turista, antes 
de tudo, tem que ser um morador que gosta do turista. Daí a importância da conscientização 
desde as épocas de escola.  

 

Neste sentido, Diego Brígido informa que o SRC&VB, em parceria com o Sebrae-SP, 

lançou no final do ano passado o Fórum de Desenvolvimento do Turismo Regional da Costa 

da Mata Atlântica. Com o objetivo de fomentar a atividade turística, principalmente na baixa 

temporada, o fórum realizará durante os dois próximos anos, diversas ações. Dentre elas, 

programas de treinamento, capacitação e qualificação dos empresários e profissionais do 

segmento.  

 Reconhecida, portanto, a necessidade de qualificação aprimorada do profissional de 

turismo, vejamos então suas necessidades e exigências principais, considerando a atividade 

como um todo. 

 Para Lúcia Helena dos Santos Cordeira, professora que ministra os cursos oferecidos 

pelo Sindicato de Hotéis e Restaurantes (SinHoRes), o perfil exigido atualmente do 

profissional da área é a proatividade, no sentido de captar e fidelizar o cliente. “Em turismo de 

negócios é preciso saber línguas, que é uma grande tendência, principalmente com os 

Cruzeiros. Além do mais, o encantamento de clientes é fundamental. É preciso encantá-los e 

surpreendê-los”. (20-04-07) 

Enfocando o turismo sob o ponto de vista da hotelaria, já que ela está em grande parte 

das suas modalidades, podemos verificar as variadas funções existentes, desde a área 

operacional, que inclui de serviços de infra-estrutura aos de recepção e arrumação de quartos, 

ao gerenciamento, que volta a sua atenção para todas as questões envolvendo administração 

hoteleira. No entanto, em todas as funções, domínio de idiomas, bom nível cultural, 
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habilidade para o trato com o público e facilidade para trabalhar em equipe, são requisitos 

indispensáveis. 

Luiz Gonzaga Godoi Trigo, diretor das Faculdades Senac de Turismo e Hotelaria de 

São Paulo, afirma que o candidato à hotelaria precisa, além de ser um bom administrador, "ser 

bem-humorado, gostar de pessoas, de servir e de resolver e evitar problemas".  Perfil 

gerencial e bom humor são essenciais na carreira de hotelaria. "Está havendo um aumento da 

demanda. Há inúmeros empregos, mas cada vez mais os profissionais precisam ser muito 

bem qualificados", disse Trigo. A área é ampla e inclui funções como a gerência, o 

planejamento e a coordenação da cozinha em cruzeiros marítimos, spas, praças de 

alimentação, centros de convenções e todos os meios de hospedagem (pensão, pousada, 

resort, e hotelaria hospitalar) (TOSELLO, 2000). 

 No caso dos cruzeiros marítimos as qualificações necessárias se repetem. Há, no 

entanto, maior exigência de fluência em idiomas para a maioria das funções e alguma 

experiência no setor hoteleiro.  

O Sindicato dos Trabalhadores em Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes e 

Similares de Santos e Baixada Santista, (sinthoress), a respeito da qualificação para serviços, 

oferece profissionalizantes para ampliar os conhecimentos e aperfeiçoar a profissão, linha que 

adota nos cursos que oferece.  

 Desta forma, são oferecidos cursos de garçom, barman, recepcionista, inglês, 

espanhol, governança, entre outros. Entre os oferecidos, destaca-se, “Inglês técnico para 

hotelaria e turismo”, para recepcionistas, maitres, garçons, barman, governantas, cozinheiros, 

motoristas de táxis, porteiros, seguranças, gerentes e promotores de vendas e eventos. O curso 

abrange desde check-in e check-out, atendimento de chamadas telefônicas, informações, 

atendimento de reservas, recebimento de hóspedes, a perguntas para todas as informações, 

explicações e comparações, recomendações, até descrição de receitas e de pratos, 

oferecimento de ajuda, pedidos por telefone, explicação de instruções e descrição do trabalho.  
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3.4 Inserção Econômica da População no Turismo - São Vicente e 

Santos 

  

 

 Dentre os produtos de um lugar, podemos considerar como mais “característicos do 

turismo”, aqueles em que o consumo ficaria sensivelmente menor caso ele deixasse de existir, 

o que não significa não haver também uma série de outros, também relacionados, mas não em 

tamanho grau. 

 Podemos assim dizer que os meios de hospedagem, o transporte, a alimentação e o 

entretenimento, enquanto parte dos produtos consumidos pelos visitantes, são atividades 

características do turismo. O Brasil não possui ainda uma lista desses produtos, sendo por 

enquanto utilizada como parâmetro, a listagem da OMT, apresentada no quadro a seguir. 

 

 Lista de produtos característicos do turismo 

Descrição de produtos 
1. Serviços de alojamento 
1.1 Hotéis e outros serviços de alojamento 
1.2 Serviços de segundas residências por conta própria ou gratuitas 
2. Serviço de alimentação e bebidas 
3. Serviços de transporte de passageiros 
3.1 Serviços de transporte interurbano ferroviário 
3.2 Serviços de transporte rodoviário 
3.3 Serviços de transporte marítimo 
3.4 Serviços de transporte aéreo 
3.5 Serviços auxiliares ao transporte de passageiros 
3.6 Aluguel de bens de transporte de passageiros 
3.7 Serviços de reparação de bens e equipamentos de transporte de passageiros 
4. Serviços de agências de viagens, operadoras e guias de turismo 
4.1 Serviços de agências de viagens 
4.2 Serviços de operadoras 
4.3 Serviços de informação turística e de guias de turismo 
5. Serviços culturais 
5.1 Representações artísticas 
5.2 Museus e outros serviços culturais 
6. Serviços recreativos e outros serviços de entretenimento 
6.1 Serviços desportivos 
6.2 Outros serviços relacionados ao lazer 
7. Serviços turísticos diversos 
7.1 Serviços financeiros e seguros 
7.2 Outros serviços de aluguel de bens 
7.3 Outros serviços turísticos 
Fonte: OMT, 2001. 
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 Desta forma, tendo como parâmetro a análise feita anteriormente, a respeito das 

modalidades turísticas desenvolvidas e na ausência de dados estatísticos nos municípios 

estudados, que permitam uma análise mais detalhada, procuramos avaliar o impacto do 

turismo sobre a geração de empregos, nos municípios de São Vicente e Santos. 

 Utilizando como fonte de pesquisa a “Análise de Informações Sociais (RAIS)”, 

divulgada pelo Ministério de Trabalho e Emprego e as informações colhidas anteriormente 

sobre o turismo nos dois municípios enfocados, iniciamos nossa reflexão. Partimos das 

Tabelas abaixo, referentes às ocupações profissionais que mais admitiram no sub-setor de 

serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação, nos municípios de São 

Vicente e Santos, entre janeiro de 2006 e fevereiro de 2007. 

 
TABELA 4 – Subsetor: Serviços de. Alojamento, Alimentação, Reparação - São Vicente 

  
FREQÜENCIA    

CBO 
Sal.Médio 
Adm.(R$)  Admissões  Desligamentos  Saldo  

411005 Auxiliar de escritório, em geral  355,92  556  543  13  
514210 Faxineiro  420,01  369  284  85  
517330 Vigilante  752,83  303  303  0  
513435 Atendente de lanchonete  427,08  195  180  15  
517410 Porteiro de edifícios  495,48  164  159  5  
513205 Cozinheiro geral  520,04  136  106  30  
521110 Vendedor de comércio varejista  461,36  118  98  20  
513405 Garçom  518,70  92  69  23  
514225 Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e 
logradouros  452,80  89  63  26  
331110 Auxiliar de desenvolvimento infantil  378,58  84  42  42  
371410 Recreador  458,29  76  39  37  
422105 Recepcionista, em geral  452,11  76  69  7  
513315 Camareiro de hotel  506,22  74  68  6  
516215 Mãe social  404,24  68  20  48  
513425 Copeiro  518,40  63  85  -22  
411010 Assistente administrativo  670,78  58  42  16  
991405 Trabalhador da manutenção de edificações  481,50  58  33  25  
421125 Operador de caixa  462,74  39  32  7  
141410 Comerciante varejista  561,97  30  24  6  
421205 Recebedor de apostas (loteria)  413,00  29  25  4  
231105 Professor de nível superior na educação infantil (quatro a 
seis anos)  516,25  24  13  11  
410105 Supervisor administrativo  580,05  19  5  14  
513415 Cumim  546,78  18  12  6  
414210 Apontador de produção  364,71  17  6  11  
377110 Atleta profissional de futebol  540,00  16  26  -10  
422120 Recepcionista de hotel  518,25  16  19  -3  
848315 Masseiro (massas alimentícias)  562,13  15  13  2  
333110 Instrutor de cursos livres  498,17  12  8  4  
516505 Agente funerário  530,92  12  12  0  
519935 Lavador de veículos  408,00  12  3  9  
142105 Gerente administrativo  1.329,91  11  5  6  
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TABELA 4 - Subsetor: Serviços de. Alojamento, Alimentação, Reparação - São Vicente  
               (continuação) 

 
515105 Agente comunitário de saúde  386,36  11  11  0  
261715 Locutor de rádio e televisão  473,70  10  5  5  
514120 Zelador de edifício  551,00  10  24  -14  
721325 Polidor de metais  550,90  10  0  10  
510310 Supervisor de vigilantes  1.130,00  8  12  -4  
514110 Garagista  325,25  8  9  -1  
517420 Vigia  497,62  8  10  -2  
131120 Gerente de serviços sociais  843,71  7  1  6  
521115 Promotor de vendas  590,86  7  3  4  
141515 Gerente de bar  767,33  6  6  0  
413205 Atendente de agência  372,33  6  3  3  
521135 Frentista  520,00  6  5  1  
252305 Secretária executiva  997,60  5  5  0  
412205 Contínuo  399,40  5  6  -1  
414205 Apontador de mão de obra  400,00  5  0  5  
512105 Empregado doméstico nos serviços gerais  470,20  5  9  -4  
512115 Empregado doméstico faxineiro  457,20  5  3  2  
517415 Porteiro de locais de diversão  326,40  5  9  -4  
715210 Pedreiro  614,00  5  2  3  
717020 Servente de obras  420,20  5  3  2  
131305 Diretor de instituição educacional da área privada  437,50  4  1  3  
141505 Gerente de hotel  871,75  4  7  -3  
233225 Professor instrutor de ensino e aprendizagem em serviços  590,00  4  2  2  
251605 Assistente social  725,00  4  2  2  
334110 Inspetor de alunos de escola pública  466,00  4  1  3  
373115 Operador de externa (rádio)  500,00  4  2  2  
411030 Auxiliar de pessoal  660,25  4  1  3  
414105 Almoxarife  558,75  4  2  2  
421105 Atendente comercial (agência postal)  404,25  4  0  4  
516305 Lavadeiro, em geral  501,75  4  4  0  
519110 Motociclista no transporte de documentos e pequenos 
volumes  515,00  4  0  4  
521130 Atendente de farmácia balconista  350,00  4  0  4  
715615 Eletricista de instalações  605,00  4  5  -1  
141510 Gerente de restaurante  824,67  3  12  -9  

   Fonte: BRASIL. MTE, 2006/2007.
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 TABELA 5 - Subsetor: Serviços de Alojamento, Alimentação, Reparação - Santos 
 

FREQÜENCIA  
CBO Sal.Médio Adm.(R$)  Admissões  Desligamentos  Saldo  

514210 Faxineiro  416,11 1.356 1.146 210 
411005 Auxiliar de escritório, em geral  419,77 1.107 1.054 53 
513435 Atendente de lanchonete  418,99 843 757 86 
513205 Cozinheiro geral  543,62 538 466 72 
517410 Porteiro de edifícios  487,35 493 539 -46 
517330 Vigilante  737,7 419 395 24 
513405 Garçom  511,5 404 358 46 
513425 Copeiro  493,19 396 312 84 
521110 Vendedor de comércio varejista  494,55 333 304 29 
422105 Recepcionista, em geral  445,46 270 230 40 
514225 Trabalhador de serviços de manutenção de 
edifícios e logradouros  485,39 208 157 51 
141410 Comerciante varejista  521,27 190 164 26 
371410 Recreador  480,39 161 97 64 

991405 Trabalhador da manutenção de edificações  509,14 145 115 30 
411010 Assistente administrativo  750,2 130 101 29 

519110 Motociclista no transporte de documentos 
e pequenos volumes  517,38 116 75 41 
352205 Agente de defesa ambiental  433,47 115 17 98 
519935 Lavador de veículos  530,87 103 33 70 
422315 Operador de telemarketing receptivo  460,31 99 51 48 

422305 Operador de telemarketing ativo  348,18 89 68 21 
421125 Operador de caixa  543,01 80 89 -9 
422120 Recepcionista de hotel  570,77 74 74 0 
513315 Camareiro de hotel  489,91 64 73 -9 
513420 Barman  522,26 53 48 5 

421105 Atendente comercial (agência postal)  345,44 52 55 -3 
848315 Masseiro (massas alimentícias)  556,77 52 30 22 
322230 Auxiliar de enfermagem  738,98 51 33 18 
510310 Supervisor de vigilantes  549,65 51 34 17 

512105 Empregado doméstico nos serviços gerais  453,92 50 34 16 
514120 Zelador de edifício  589,16 49 104 -55 
234435 Professor de medicina  1.435,54 48 43 5 
513415 Cumim  526,38 42 33 9 
412205 Contínuo  526,05 40 29 11 
251605 Assistente social  1.071,45 33 15 18 
141510 Gerente de restaurante  1.148,97 32 57 -25 

 Fonte: BRASIL. MTE, 2006/2007 
  

 A avaliação das tabelas nos revela ocupações que podemos considerar mais 

características do turismo, como é o caso de garçons, recreadores, cozinheiros gerais, 

copeiros, cumim, recepcionistas de hotel, gerente de bar, gerente de hotel e gerente de 

restaurante e, mesmo, até empregado doméstico em serviços gerais e empregado doméstico 

faxineiro.  
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Analisando as admissões, podemos verificar em São Vicente, que ocupações como 

atendente de lanchonete, garçom, recreador, camareiro de hotel, copeiro, cumim, 

recepcionista de hotel, gerente de bar, empregado doméstico de serviços gerais, empregado 

doméstico faxineiro e gerente de hotel, estão, respectivamente, em 4º, 8º, 11º, 13º, 15º, 23°, 

26°, 41º, 47º, 48° e 53º lugares. Em Santos, ocupações de atendente de lanchonete, cozinheiro 

geral, garçom, copeiro, recreador, recepcionista de hotel, camareiro de hotel, barman, 

empregado doméstico nos serviços gerais e gerente de restaurante, aparecem, 

respectivamente, em 3º, 4°, 7º, 8º, 13º, 22º, 23°, 24°, 29°, 32º e 35º lugares. Dessas ocupações, 

a com maior índice de admissões nos dois municípios, atendente de lanchonete, é também a 

de pior remuneração. A avaliação das tabelas permite-nos também perceber que os salários, 

em geral, são baixos.  

Devido ao peso da atividade comercial em Santos e sua dependência dos turistas, 

principalmente os veranistas, verificamos que uma das ocupações relacionadas a essa 

atividade, vendedor de comércio varejista, tem refletido esta tendência, estando colocada 

entre as primeiras mais admitidas nos dois municípios. A atividade ocupacional é também a 

de maior número de admissões, quando consideramos o total dos setores de ocupação no 

município de São Vicente e está em 2º lugar em Santos. 

Observando também as informações provindas das RAIS de janeiro de 2006 a 

fevereiro de 2007, podemos registrar outra característica, que é presente nas ocupações que 

mais admitiram no período, a sazonalidade dos empregos vinculados ao turismo nos dois 

municípios estudados, que é também um dos seus maiores problemas. Assim em São Vicente, 

por exemplo, o número, respectivamente, de admitidos e desligados foi de: atendentes de 

lanchonete: 195 e 180 (saldo de 15), vendedores de comércio varejista: 118 e 98 (saldo de 

20), garçons: 92 e 69 (saldo de 26); recreadores: 76 e 39 (saldo de 37); copeiro:- 63 e 85 

(saldo de -22); cumim: 18 e 12 (saldo de seis); recepcionista de hotel: 16 e 19 (saldo  -3). Em 

Santos, atendentes de lanchonete: 846 e 758 (saldo de 88); garçons: 405 e 359 (saldo de 80); 

copeiros: 390 e 316 (saldo de 80); vendedores de comércio varejista: 333 e 304 (saldo de 29); 

recreadores: 161 e 97 (saldo de 64); recepcionistas de hotel: 74 e 74 (saldo de zero); 

camareiros de hotel: 66 e 77 (saldo de -11). 

Embora, como já dissemos anteriormente, os exemplos que apresentamos não reflitam 

todos os impactos diretos e indiretos que a atividade turística exerce na economia dos dois 

municípios como um todo, as entrevistas realizadas com entidades representativas dos setores 

turísticos locais, a análise de dados publicados nos meios de comunicação e a comparação 

com outras avaliações estatísticas, nos permitirão melhor percebê-los. 
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Segundo a publicação “Balanço estatístico do Emprego formal na Baixada Santista 

(NESE, 2000)”, o estoque de emprego cresceu de 1996 a 2000. Em Santos, o aumento foi de 

14.956 ocupações: 13,36%, sendo 6,5% na construção civil, 37,2% no comércio e 1,87% nos 

serviços e em São Vicente, de 3450 postos de trabalho: 13,20%, sendo 47% no setor de 

serviços, 15,8% no comércio e 11,92% na construção civil. 

Os dados fornecidos por entidades representativas nos setores de que tratamos, 

apontam também para o crescimento econômico nos últimos anos dos municípios em foco. 

 Segundo o SRC&VB - Santos e Região Convention Visitors Bureau (agosto 2006), o 

crescimento registrado no primeiro semestre de 2006 em toda a área da Costa da Mata 

Atlântica (nome dado à Região Metropolitana da Baixada Santista), foi maior que o do 

mesmo período nos anos anteriores.  

 Dados fornecidos pela Secretaria de Turismo de Santos, baseados em números da 

Ecovias (empresa que administra o Sistema de rodovias Anchieta - Imigrantes), nos informam 

que a quantidade de turistas que foram a Santos durante a temporada de verão e feriados 

prolongados, de 2003 para 2004 foi de, aproximadamente, 3,2 milhões e de 2005 para 2006 

foram contabilizados aproximadamente 5 milhões. Em relação á hotelaria, o SRC&VB 

apontou para a temporada de verão de 2006 um aumento de 20% na ocupação dos leitos em 

relação à temporada anterior.  

Em São Vicente, o destaque é dado ao crescimento do comércio, que em épocas de 

alta temporada e maior movimento, como é o caso do último carnaval, teve um aumento de 

cerca de 20%. De acordo como o prefeito Tércio Garcia, em entrevista concedida em set. 

2006, o crescimento constante de admissões se deve ao estímulo que a Administração 

Municipal oferece aos empresários.  

 
"Este resultado é conseqüência de nossa forte atuação em infra-estrutura e em incentivo, 
temos liberado, em tempo recorde, autorização para obras e investimentos. Vencemos a 
burocracia e os dados mostram o acerto da iniciativa. ’ A Prefeitura de São Vicente limita em 
até 2% o Imposto Sobre Serviços (ISS), além de prorrogar taxas de comércio. Segundo o  
Prefeito, as ações adotadas em parceria com a Câmara dos Diretores Lojistas nos últimos 
anos surtiram efeito. A reurbanização do centro, a criação do transporte alternativo, obras de 
infra-estrutura – como a pavimentação de 200 km de ruas e saneamento básico – a 
valorização do turismo e a realização de eventos de porte, como a Encenação e o Carnaval, 
injetaram, além de recursos, um estado de ânimo positivo em São Vicente que resultou na 
atração de investimentos, novas empresas e, conseqüentemente, mais postos de trabalho.”  
 
Para o Sindicato dos Hotéis de Santos (Sindhorbs), presidido por José Lopes 

Rodrigues, as ações desenvolvidas no setor têm surtido efeito para comerciantes e 

empresários da área de hotelaria. Segundo Rodrigues,  
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‘‘O número de turistas aumenta a cada ano’’. Ele afirma que a Cidade está preparada para 
atendê-los: ‘‘Praticamente todos os hotéis passaram por reformas e melhorias. O número de 
vagas aumenta de 20% a 30% na temporada’’, analisou o presidente do sindicato".  
 

Por outro lado, em relação às ocupações profissionais, salientamos as declarações de 

Edmilson Cavalcante de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares (Sinthoress):  

 
“[...] falta de registro em carteira, o desrespeito ao piso salarial de R$ 515,26, o não-
pagamento de horas extras e feriados, adicionais noturnos e vale-transporte, são as 
principais irregularidades denunciadas pelos trabalhadores. [...] a jornada excessiva de 
trabalho, às vezes superior a 10 horas sem intervalo e a falta de depósitos do FGTS também 
são comuns, assim como os casos de assédio moral e até sexual" (Março de 2007). 
 
A respeito da atual rede hoteleira de Santos, Marcelo Fachada, assessor da Secretaria 

de Turismo de Santos afirmou, em entrevista à pesquisadora em abril de 2007, que os salários 

ainda são baixos e a qualificação exigida é a daquele profissional capaz de ocupar diversas 

tarefas. 

Assim, embora o desenvolvimento dos setores de serviços e comércio, ligados ao 

turismo, venha conseguindo introduzir algumas alternativas para a ocupação da população, 

assim como o setor turístico esteja investindo e comece a apresentar resultados nas 

modalidades que apresentamos anteriormente, os efeitos dessas ações na elevação dos níveis 

salariais e na oferta de alternativas à sazonalidade das ocupações ainda não é sentido,  ou o é 

apenas no aumento das ocupações da mais baixa faixa salarial.   

Para procurar entender esta situação, valemo-nos das observações de Carriço (2006) 

que, em sua tese de doutorado discorre sobre a linha de planejamento adotada nos municípios 

centrais da Baixada Santista, fazendo também no trecho referência a São Vicente. Por outro 

lado, paralelamente passa também a praticar, embora não de forma tão explícita como em 

outros municípios brasileiros o planejamento estratégico, principalmente voltado ao turismo e 

apoiado na necessidade de crescimento a qualquer preço como forma de geração de emprego.  

 Dessa maneira, observamos que a partir da década de 1990, são implementados 

projetos nessa visão, quase sem restrições e em certos casos, usufruindo de incentivos fiscais, 

como é o caso da revitalização do centro comercial de São Vicente, incremento à implantação 

de hipermercados, “shopping center” e Centro de Exposições, que contém elementos típicos 

dessa forma de planejamento e, sem dúvida, aumentam o número de empregos, mas o fazem 

geralmente com baixa remuneração. 
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 Assim, observamos que, nas iniciativas visando o crescimento turístico local, é 

evidente a vinculação ao crescimento econômico a qualquer preço, típico do discurso 

capitalista do período atual. O fato, é que, até o momento, foi criado pouco emprego 

especializado, para pessoas de maior qualificação. No entanto, as perspectivas são de seu 

aumento, embora o acesso a eles deva continuar, como no momento atual, restrito a alguns 

grupos que neles conseguem ingressar.  

 Refletindo sobre os dados resultantes das pesquisas realizadas neste capítulo e 

procurando relacioná-los com a população da favela que estudamos – a do Dique 

Sambaiatuba, constatamos então, por um lado, que o mercado de trabalho, na área de turismo, 

começa a demandar profissionais qualificados mais relacionados às possibilidades 

ocupacionais que estão se abrindo na área de eventos, hotelaria e cruzeiros marítimos do que 

aquelas anteriormente apresentadas pelo veraneio, que se baseava em baixa qualificação e 

salários. Apresenta-se então a possibilidade de implantação de cursos de qualificação 

profissional voltados às exigências de habilidades e conhecimentos apontados, relacionadas 

ao mercado ocupacional do turismo, apontando para os seguintes temas: idiomas, 

conhecimentos da área de hotelaria e relações humanas, capacidade de análise, síntese e 

resoluções de problemas, agilidade intelectual, facilidade de comunicação, compreensão e 

utilização de diferentes formas de linguagem, bem como capacidade de trabalhar em grupo, 

de agir e adaptar-se a mudanças. Estes dados nos sugerem também, que tal qualificação deva 

se encaminhar para ultrapassar a idéia de apenas tratar do treinamento de habilidades 

específicas, voltando-se para uma visão mais abrangente, no sentido da educação integral.  

Por outro lado, ao lembrarmos das características excludentes que vem assumindo o 

crescimento turístico local, podemos dizer que se apresenta a necessidade de implantação de 

cursos de qualificação para o trabalho que favoreçam a inclusão social e profissional e assim 

contribuam para a redução das desigualdades. Isso significa que a filosofia da qualificação 

deve balizar-se por uma concepção de formação humana, que desenvolva as suas múltiplas 

dimensões, no sentido de trabalhar não só capacidades necessárias à produção de valores 

econômicos, mas igualmente os culturais, políticos, estéticos.  

 Igualmente, acreditamos que a qualificação para a população da favela estudada deve 

contemplar, paralelamente e segundo as necessidades apresentadas, outras formas de inserção, 

no sentido de gerar novas oportunidades de trabalho, emprego e renda, investindo no 

empreendedorismo e na economia solidária. Desta forma, a qualificação da população da 

favela deve ser compreendida como um conjunto de políticas que compreendem Trabalho e 

Educação, vinculados a um Projeto de desenvolvimento inclusivo, distribuidor de renda e 



   139 
 

redutor das desigualdades, que pode ter um importante papel na possibilidade no acesso ao 

emprego e aumento de renda. 

 Neste contexto, e segundo as necessidades apontadas durante o desenrolar deste 

tópico, podemos indicar algumas possibilidades de inserção e promoção econômica da 

população, que passamos a apresentar: 

• O desenvolvimento de produtos voltados ao turismo receptivo, apontado como 

necessidade em todas as modalidades que apresentamos anteriormente. Roteiros 

voltados ao ecoturismo e turismo náutico, entre outros, podem ser então alternativas, 

já que consideradas como interessantes, na pesquisa sobre o perfil do turista de lazer 

que trabalhamos anteriormente; 

• Capacitação profissional para a área de cruzeiros marítimos e novos grupos hoteleiros 

que se instalarão na Baixada Santista; 

• Desenvolvimento de produtos e serviços que atendam às necessidades do turismo de 

eventos e cruzeiros marítimos; 

• Organização de formas econômicas alternativas e cooperativas de produtos e serviços, 

de forma a conseguir inserção no mercado. 
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 Capítulo 4 

Um Olhar sobre Intervenções em Favelas: Favela-Bairro 
(Rio de Janeiro), Santo André e Dique Sambaiatuba  

 
 Ermínia Maricato, na obra Habitação e cidade (1997), nos auxilia a explicitar as 

condições pelas quais, a partir do final do século XIX e início do XX, o rápido crescimento 

urbano das cidades leva a habitação popular a se tornar uma das principais demandas ligadas à 

melhoria da condição de vida, situação que permanece até a atualidade. 

Já em 1850, a Lei de Terras (Lei n° 601, de 18 de setembro), proíbe o acesso à mesma 

através de ocupação e cessão pública, assegurando a transformação desta em mercadoria e 

levando os trabalhadores a começarem a habitar cortiços, mas também algumas áreas de 

morros e várzeas. 

No final do século XIX, grandes mudanças, tais como crescimento demográfico, 

desenvolvimento da economia cafeeira, início da industrialização, libertação dos escravos e 

incremento da migração, ocasionaram a expansão dos centros urbanos e o aumento dos 

cortiços, tornando-se a principal alternativa de moradia para a população mais pobre. 

O Estado estabelece então, legislação para inibir, proibir ou regulamentar a construção 

de cortiços. Bonduki (1998, p. 27-43) aponta que a intervenção estatal na Primeira República 

se deu por meio do controle sanitário das habitações, do estabelecimento de legislação 

urbanística e da participação direta na execução de obras de saneamento. Essa seria a origem 

da intervenção estatal no controle da produção do espaço urbano e habitação na cidade 

moderna brasileira, que forneceu as bases para a formação de um mercado imobiliário 

excludente. 

No entanto, políticas saneadoras que tinham por objetivo medidas higienistas, mas 

também com isto as intenções de embelezar estética e paisagisticamente as áreas centrais, 

afastaram os mais pobres, sem lhes dar alternativas de moradia.  As exigências legais, 

desacompanhadas de um amparo do poder público àqueles que não podiam pagar por elas, 

levam os mais pobres a serem excluídos. 

 
Na primeira metade do século XX e antes da institucionalização do BNH, os governos 
passaram do 'desconhecimento' da favela, adotando políticas pautadas no controle e repressão 
ou clientelismo. As favelas foram vistas pelos governos como 'doença social' (espaço do 
marginal, preguiçoso), ambiente de provável disseminação comunista, problema social e 
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migratório e como potencial eleitoral. Os programas oficiais de governo não atenderam os 
moradores de favela e a 'erradicação' delas foi a solução apontada. Algumas experiências de 
urbanização foram realizadas com o apoio de instituições não-governamentais, principalmente 
aquelas ligadas à Igreja católica, mas que não alteraram significativamente as estruturas e 
diretrizes institucionais relacionadas com a favela (DENALDI, 2003, p. 7). 
  
Por outro lado, as políticas estatais de apoio à aquisição de moradias populares foram, 

no tempo, insignificantes no sentido de modificar o padrão de ocupação das cidades, embora 

tenham ocupado um lugar de destaque dos anos de 1960 a 1980.   

 
Foi com o Banco Nacional da Habitação (BNH) integrado ao Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH), criados pelo regime militar a partir de 1964, que a drenagem de recursos financeiros 
para o mercado habitacional, em escala nunca vista no país, promoveu a verticalização 
promovida pelos edifícios de apartamentos. Foi com a implementação do SFH, em 1964, que 
o mercado de promoção imobiliária privada, baseado no edifício de apartamentos, se 
consolidou por meio de uma explosão imobiliária. No entanto, o Sistema, montado com a 
aplicação de vultosos investimentos, é extinto sem conseguir equacionar a questão da 
habitação popular (MARICATO, 2001, p. 20). 
  
Na verdade, o SFH apesar de não resolver a questão da habitação popular, contribuiu 

para o incremento e consolidação do mercado imobiliário, na medida em que ampliou a 

construção de apartamentos para atender à classe média, pois só ela tinha poder aquisitivo 

necessário para manter o financiamento habitacional do SFH (Sistema Financeiro de 

Habitação).  

Segundo Maricato (1997, p. 51), “diferentemente dos países capitalistas centrais, as 

saídas para a crise habitacional não apontaram para a produção capitalista da moradia, mas 

sim para uma imensa produção atrasada e ilegal (favelas, loteamentos clandestinos), o que 

desobrigou o Estado e o capital dessa despesa”. 

Na década de 1960 e início da de 1970, a linha de atuação do BNH para favelas era 

ainda a erradicação. No entanto, em 1979 é criado o PROMORAR, que representou uma 

mudança nessa postura oficial do Governo Federal, tornando-se o primeiro programa 

habitacional promovido pelo Governo Federal que admitiu consolidar a ocupação no próprio 

local, mediante financiamento para substituição do barraco por casas de alvenaria e para a 

execução de infra-estrutura urbana. Ermínia Maricato (1997, p. 89) destaca a pressão popular, 

a crise econômica de 1974, a pressão da indústria de materiais de construção e o estreitamento 

do mercado de alto padrão como responsáveis pelo BNH ter investido novamente em 

habitação popular.  

No entanto, esse programa não alcança resultados expressivos e após a extinção do 

BNH, é interrompido, caindo assim ainda mais o investimento em produção habitacional 

popular. 



   142 
 

Taschner (1997a, p. 52) aponta que o número de unidades habitacionais financiadas de 

interesse social, que em 1980 foi de 284 mil, caiu para 44 mil em 1986 e para 15 mil em 

1991. A promoção da melhoria de condições habitacionais na favela não era priorizada ou era 

entendida como responsabilidade dos governos municipais. Os escassos recursos destinados 

às favelas obedeciam à lógica clientelista. 

 No início da década de 1990, o Governo Federal começa a estimular a criação de 

fundos e conselhos municipais para onde deveriam ser canalizados os recursos, vinculando o 

acesso a financiamentos habitacionais a eles, com a justificativa de alcançar maior 

participação popular e descentralização. A proposta avançou, no sentido de estimular o 

processo participativo e propor a democratização das decisões municipais e estaduais. No 

entanto, da forma como ocorreu, repentina e legalista, acabou também promovendo a criação 

de instrumentos meramente formais. 

Apesar da exigência de criação de conselhos e fundos para estados e municípios, 

semelhantes espaços não foram criados no Governo Federal, que permitiriam a participação 

mais ampla da sociedade civil, reivindicação dos movimentos populares, sindicatos e até 

representantes do setor empresarial. 

O Governo do presidente Itamar Franco (1992/94) formulou também na década de 

1990, o programa 'Habitar Brasil' com a utilização de recursos orçamentários da União para 

financiar a produção de moradias e a urbanização de favelas como prioritários e não mais 

como 'trabalhos alternativos'. Nesse período são criados vários programas de habitação 

voltados para a urbanização de áreas degradadas (favelas) ou que poderiam beneficiar a 

população dessas áreas, no entanto, os recursos orçamentários são irrisórios e sua destinação 

teve cunho clientelista.  

 
Pode-se concluir que o Estado assistiu ao espantoso crescimento das favelas sem intervir com 
uma política habitacional e urbana abrangente que atendesse a população moradora em 
cortiços e favelas e promovesse sua inclusão na cidade. No início do século XX, chega até 
mesmo a propor como solução para o problema 'favela' a proibição de sua existência e a sua 
extinção. A erradicação foi a alternativa mais defendida até a década de 1960. A partir da 
década de 1970, quando o Estado intervém, admitindo a urbanização das favelas, ele o faz 
com 'programas alternativos' de pequena abrangência e desligados do eixo estrutural da 
política habitacional e das estruturas institucionais. No período do BNH, quando se estrutura o 
SFH para uma política habitacional nacional, a favela é tratada como déficit de construção de 
novas moradias, mas o que ocorre, na verdade, é que o SFH, como já mencionado, não 
permitia produção habitacional subsidiada e a população favelada não conseguia adquirir uma 
moradia do sistema. O primeiro programa voltado para a urbanização de favelas no âmbito do 
Governo Federal (PROMORAR), instituído no período BNH, pode também ser considerado 
'alternativo' (DENALDI, 2003, p. 21). 
 
O ‘Habitar Brasil’ teve continuidade no governo do presidente Fernando Henrique 
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Cardoso, e foi assim apresentado:  

 
O Programa visa a elevar os padrões de habitabilidade e de qualidade de vida em localidades 
urbanas e rurais, situadas em áreas de risco e ocupadas por sub-habitações - favelas, 
mocambos, palafitas e cortiços, entre outras - onde vivem, predominantemente, famílias com 
renda mensal de até 3 salários mínimos e, prioritariamente, nos municípios integrantes do 
Programa Comunidade Solidária (CEF, 2001). 
 

Segundo Denaldi (2003, p. 31), no discurso do governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002), são registrados grandes avanços no que se refere à questão 

das favelas. Há nesse período o reconhecimento da 'cidade ilegal', da concentração do déficit 

nas faixas de menor renda, necessidade de uma política de subsídio, integração com a política 

urbana e a instituição de programas para promover a urbanização de favelas. No entanto, 

diante da inexpressiva aplicação de recursos para as faixas de menor renda, o governo 

fracassa no seu atendimento (população de favelas) e parece pressupor que o nível municipal 

poderá resolver o problema apenas com capacitação institucional, ignorando a sua baixa 

capacidade de investimento e endividamento, bem como dependência de outras esferas de 

governo para tal. 

Laura Bueno (2000, p.162) identifica três tipos principais de políticas de intervenção 

de favelas, que traduzem a evolução histórica da intervenção do Estado no tempo: a 

erradicação (remoção ou desfavelamento), reurbanização e urbanização. Para autora, a 

'urbanização' seria a aceitação da favela como fenômeno urbano, pois mantém as suas 

características do parcelamento de solo e das habitações e a 'reurbanização' seria:  

 
Aceitação da favela enquanto fenômeno urbano, mas não a aceitação da forma e da tipologia 
urbanística e habitacional que ela revela, levando à demolição da favela e à reconstituição de 
tudo no mesmo lugar, com um padrão urbanístico e arquitetônico semelhante à linguagem 
dominante. Este tipo de intervenção, a que denominaremos de reurbanização, também tem 
sido aplicado em favelas suscetíveis à maré e com problemas de inundação. 
 
A erradicação é abandonada como tendência geral na década de 1980 pela maioria dos 

governos, que passa a promovê-la de forma global apenas quando não é possível consolidá-la, 

como é o caso de favelas que se localizam sob redes de alta tensão ou em aterro sanitário, bem 

como para atender os interesses do mercado imobiliário. Diferentes tipos de intervenção 

podem também ser combinados, de forma a atender às características de cada local.  

A evolução da ação governamental apresentada acima, foi acompanhada pela da 

agenda de agências multilaterais, como o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), 

que vem concebendo vários programas e financiamentos voltados para o desenvolvimento 

institucional. O Governo Federal, buscando solucionar o problema da baixa capacidade 
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institucional dos municípios para financiar, promover e gerenciar programas de melhoria das 

condições habitacionais vem estimulando cada vez mais essa ‘ajuda internacional’. 

Werna (1996, p. 10-14) agrupa as iniciativas e paradigmas em três períodos: o 

primeiro se inicia na década de 1960 e vai até meados da década de 1970; o segundo que 

chama de 'padrões locais', de meados da década de 1970 ao início de 1980; e o terceiro que 

denomina 'processo/institucional', a partir da década de 1980. 

A mesma autora relaciona a formulação de políticas habitacionais no primeiro 

período, a três elementos correlacionados: a 'modernização', como paradigma de 

desenvolvimento, o 'fordismo', estratégia de acumulação do capital e de desenvolvimento 

industrial, e o 'modernismo', enquanto escola de pensamento em Arquitetura e Urbanismo, o 

que levou à implantação de políticas urbanas e habitacionais caracterizadas pela produção em 

massa de bens e serviços padronizados. Grandes conjuntos habitacionais homogeneizados e 

padronizados foram construídos nas periferias das cidades e predominaram a erradicação de 

favelas, uma vez que elas não se adequavam ao conceito de cidade preconizado pelo 

modernismo. 

É importante acrescentar que a atuação e a priorização dos programas aprovados pelas 

agências voltam-se nesse período para estratégias geopolíticas, que visam amenizar conflitos 

sociais (contenção do comunismo). 

No segundo período, predominam investimentos em projetos de baixo investimento e 

na redução de escala, gerando um 'efeito-demonstração'. Prevalecem os realizados em 

projetos experimentais, como são exemplos as 'unidades evolutivas', os 'lotes urbanizados' e 

programas de autoconstrução ou mutirão. Revisa-se o produto ofertado, que passa a ser o lote 

e não a casa, e a infra-estrutura básica e não a totalidade dos serviços públicos, como 

pavimentação e equipamentos. Vai ganhando importância a opção pela consolidação e 

urbanização das favelas, com a provisão de infra-estrutura e serviços básicos, já que essa 

alternativa era mais barata e acessível à população (DENALDI, 2003, p. 33). 

A avaliação produzida pelas agências demonstrou o sucesso de vários projetos, mas 

apontou a dificuldade de sua reaplicação em escala maior e em transformá-los em políticas 

públicas. Concluiu-se também que as alternativas promoviam limitado acesso à economia 

urbana, resultado da limitação das possibilidades de geração de renda e da segregação sócio-

espacial dos empreendimentos financiados. 

Num terceiro período, os projetos são substituídos pelos processos. É enfatizado o 

desenvolvimento institucional para melhorar o desempenho dos governos, garantindo a 

sustentabilidade dos projetos e estabelecendo políticas de aumento da produtividade urbana, 
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uma vez que se parte do pressuposto de que macroeconomia e economia urbana se 

influenciam mutuamente. Os processos de monitoramento (especialmente sistema de 

indicadores) e avaliação são elementos valorizados na busca por consolidar processos que 

garantam a replicabilidade dos projetos. A estratégia implica também maior aproximação 

entre governos locais e agências internacionais, uma vez que as cidades são os novos atores 

territoriais. 

Denaldi (2003), citando Klink (2002), afirma que podemos associar essa importância 

do nível local, às tendências do processo de acumulação, que apontam para a 

desregulamentação de políticas nacionais. A cidade seria o palco de potencialidades, alvo de 

projetos de desenvolvimento econômico local e de competitividade urbana. No contexto da 

descentralização, o conjunto de atores públicos e privados poderia articular estratégias de 

mobilização produtiva do território. 

O autor acima, analisa a evolução da agenda de desenvolvimento urbano das agências 

internacionais, destacando a fase atual, caracterizada pela priorização da pesquisa, avaliação e 

capacitação institucional, e aponta limites do novo paradigma de cooperação internacional. 

Chama também a atenção para falsas dicotomias como produto versus processo, 

desenvolvimento institucional e pesquisa versus financiamento, processo de desenvolvimento 

urbano versus produção de produtos específicos, nível local versus nacional. 

 O principal documento elaborado para divulgar a política urbana do Banco Mundial 

nesse último período, foi sua agenda urbana para os anos 90 (WORLD BANK, 1991). O 

documento sintetiza as principais propostas e recomenda como estratégias: 

• Melhorar a produtividade da economia urbana (diminuir obstáculos para aumentar a 

produtividade); 

• Aliviar a pobreza, aumentando a oferta de trabalho e melhorando o acesso à infra-

estrutura básica e aos serviços sociais; 

• Reverter o processo de deterioração do meio ambiente; 

• Estudar a questão urbana. 

Para aumentar a produtividade urbana, propõe: diminuir as deficiências de infra-

estrutura (obstáculos à produção), rever (flexibilizar) a regulamentação urbanística, fortalecer 

as instituições municipais e, por último, investir em infra-estrutura urbana. Para aliviar a 

pobreza, são apontadas diretrizes para estimular a oferta por trabalho e aumentar o acesso à 

infra-estrutura, à habitação e aos serviços sociais. 

As agências internacionais vêm centrando esforços, de forma articulada, nesse novo 
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paradigma. Em 1999, o Banco Mundial se associou as diversas outras agências, entre as quais 

HABITAT e PGU, e lançou o programa direcionado para cidades denominado de “City 

Development Strategy” - (CDS), com o objetivo de estimular a elaboração de planos para a 

diminuição da pobreza e o desenvolvimento econômico. No mesmo ano, foi criada a agência 

Cities Alliance (CA) para programar o CDS. Seu objetivo central é aprimorar e ampliar a 

escala dos programas de urbanização de favelas e contribuir para o desenvolvimento de 

planos estratégicos de desenvolvimento local. 

Predomina nas estratégias de ação das citadas instituições, o entendimento de que a 

urbanização de favelas é uma estratégia importante para aliviar a pobreza e que o desempenho 

do governo é elemento fundamental para evitar a sua proliferação. Para elas, a urbanização de 

favelas consiste na promoção de melhoramentos físicos, sociais, econômicos, organizacionais 

e ambientais, promovidos localmente e em parceria com grupos comunitários, governo local, 

ONGs, setor privado. Devem incluir, portanto, os seguintes tópicos: 

-provisão ou melhoria de infra-estrutura 

-recuperação ambiental;  

-incentivos para gerenciamento e manutenção da comunidade; 

-construção ou reforma de equipamentos comunitários;  

-regularização fundiária;  

-melhoria habitacional; 

- reassentamentos; 

-acesso a programas sociais (educação, saúde, segurança); 

-acesso a programas de geração de renda 

-construção de 'capital social' e estrutura institucional para sustentar o melhoramento. 

Privilegiam-se assim, projetos de maior vulto, conjugados com reformas institucionais 

para melhorar o desempenho do governo. Os investimentos na área habitacional e de 

desenvolvimento urbano são direcionados para programas integrados de saneamento, 

recuperação ambiental e urbanização de favelas. Valoriza-se a elaboração de políticas 

integradas de melhoria dos assentamentos e as ações multi-setoriais. 

 
A discussão sobre a evolução na conceituação, na forma de medir a pobreza, bem como o 
avanço no que diz respeito à explicação de suas causas, permitem concluir que sua natureza é 
heterogênea e complexa. Portanto, para que uma abordagem seja eficaz no sentido de romper 
o ciclo da pobreza, são imprescindíveis ações multi-setoriais, coordenadas entre si, que 
possam dar solução tanto a problemas de carência de ordem ambiental e habitacional de baixa 
renda, quanto às necessidades específicas dos grupos mais vulneráveis. (...) Assim, as políticas 
urbanas e sociais mais recentes já não se concentram apenas na construção de moradias, mas 
buscam a solução integrada às múltiplas carências enfrentadas pelos pobres (BRAKARZ, 
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2002, p.9).   
 

Brakarz (2002, p. 87) afirma ainda que os projetos integrados devam receber apoio das 

agências internacionais. "O BID, assim como as outras organizações de financiamento que 

atuam nessa área, deve continuar apoiando esse modelo, seja como um setor específico de 

investimento, seja incorporando-o a operações de luta contra a pobreza urbana".  

A citada agência recomenda que os programas de urbanização sejam ainda 

complementados com outras estratégias para reduzir a pobreza e evitar a proliferação de 

favelas, tais como revisão da legislação urbanística e política fundiária, financiamento com 

engajamento de instituições privadas, aumento do emprego (trabalho), removendo obstáculos 

de regulamentação e melhora no desempenho dos governos. 

Analisando a evolução da agenda internacional e, mais especificamente, os 

diagnósticos relacionados com sua formulação, podemos resumidamente afirmar que o 

problema da favela foi considerado inicialmente como falta de moradia (ampliação do estoque 

habitacional), passando a ser entendido como ausência de renda e oferta de produtos 

acessíveis (como saneamento), até ser relacionado com o desempenho dos governos e com 

políticas urbanas e seu vínculo com a macroeconomia. As propostas de políticas formuladas 

para favelas evoluíram no sentido de substituir (em importância) os projetos por processos e 

valorizar intervenções integradas e a articulação com a política urbana e econômica. 

Os diagnósticos formulados pelas agências internacionais sobre a pobreza (e as 

condições de habitação) denunciaram a gravidade do problema e contribuíram para 

sensibilizar os governos e influenciar sua atuação, mas não reconheceram as causas estruturais 

dessa pobreza, as contradições e conflitos que alimentam e aprofundam a exclusão social. 

No novo receituário das agências internacionais, permanece uma contradição de fundo 

relacionada com o protagonismo das cidades. A inserção competitiva das cidades no cenário 

da globalização tende a 'anestesiar' o debate sobre a ausência de um modelo nacional de 

desenvolvimento com mais equidade (DENALDI, 2003, p. 31). 

Como veremos nos próximos tópicos, muitas das atuais recomendações das agências 

internacionais e do próprio Governo Federal, coincidem com o que já vinha sendo praticado 

localmente por muitos municípios desde o início da década de 1980. No entanto, permanecem 

'desconhecidas' pelas agências outras questões com as quais as cidades em regiões 

metropolitanas vêm lidando. Percebe-se uma tendência a homogeneizar as políticas públicas, 

sob a forma de diagnósticos orientados e estratégias únicas formuladas para diferentes países 

e, no caso brasileiro, para diferentes regiões dentro do mesmo país.
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4.1 Urbanização de Favelas: um olhar sobre experiências municipais  

 
 
 Lembrando o que já colocamos anteriormente a respeito do processo de urbanização, 

podemos afirmar que a invasão de terras e a constituição de favelas no Brasil, além de atingir 

dimensões gigantescas, são de fundo estrutural. As opções tomadas pelo processo de 

urbanização foram inerentes ao estímulo do mercado e insignificância de políticas sociais de 

apoio às classes de menor renda. Vimos, no entanto, o tratamento ideológico dado ao 

planejamento e ações urbanas, no sentido de naturalizar e/ou dissimular os fatos.  

 Lembramos também, que até a década de 1970 do século passado, eram usuais no 

Brasil as políticas de erradicação ou despejos de favelas (desfavelamento). Os processos de 

urbanização, pontuais, eram promovidos principalmente por Instituições Não 

Governamentais. A partir dos anos de 80, as favelas se consolidam como espaços 

permanentes de moradia, deixando de lado a idéia de que estavam ali provisoriamente, visão 

do poder público até então. Inicia-se nessa década, a institucionalização da urbanização de 

favelas enquanto parte da Política Habitacional, fator que se aprimora nos anos seguintes. 

 As características das favelas se transformaram ao longo do tempo – hoje, por 

exemplo, não se constituem apenas por casas de madeira e a sua formação, assim como era 

anteriormente, não se dá apenas por meio de invasões organizadas. No entanto, o que as 

diferencia, é terem em comum o caráter de ilegalidade, ou seja, seu acesso não é feito via 

mercado formal, o que lhes restringem, portanto, os benefícios da urbanização da cidade legal. 

 O objetivo deste tópico é a análise das intervenções em favelas no âmbito dos 

municípios, procurando apontar suas limitações, impasses e potenciais. Trata-se de pensá-las 

não como experiências localizadas, mas naquilo que apresentam como subsídios para a 

construção de políticas públicas que sejam aplicáveis, no equacionamento do problema das 

favelas em cidades turísticas.    

 Embora tenhamos claro que a questão das favelas não se resolva apenas no âmbito 

municipal, já que envolve elementos estruturais, consideramos que a esfera local é 

fundamental para a implementação da política urbana.  Neste sentido, vamos aqui procurar 

nos ater à esfera municipal e trabalhar no centro de suas contradições, já que acreditamos 

haver uma grande quantidade de experiências e de conhecimentos acumulados, que podem ser 

sistematizados e avaliados.  

 A ausência de uma política federal de habitação, voltada à habitação popular e as 

dimensões do problema das favelas, foi assumida como ônus pelos municípios, que tiveram 
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que arcar com as pressões da população e realizar programas que atendessem às demandas. 

Por outro lado, há determinados municípios que se destacaram pela melhor definição de 

prioridades na distribuição de investimentos públicos e inclusão da participação popular na 

gestão urbana, atuando no sentido de reduzir as desigualdades sociais e melhorar a qualidade 

de vida dos seus habitantes, detendo um acúmulo teórico sobre a questão urbana relacionada 

ao equacionamento da questão das favelas. 

 No início da década de 80, as políticas de urbanização de favelas começam a ser 

institucionalizadas, no âmbito municipal, como parte integrante de suas políticas de habitação. 

É nesse período que a urbanização começa a ser a resposta municipal oficial para o conjunto 

de favelas existentes na cidade. Na década seguinte, registra-se o aprimoramento e difusão 

dos programas de urbanização (DENALDI, 2003, p. 11). 

 Cabe lembrar, que a palavra 'urbanização', aplicada às interferências em favelas, tem 

denominado desde um conjunto de intervenções pontuais para melhorar as condições de 

saneamento e acessibilidade, até projetos que incorporam estratégias de integração da favela 

com o bairro, de recuperação ambiental de sub-bacias hidrográficas e complementação da 

urbanização de áreas mais amplas ou, ainda, que se inserem no âmbito de estratégias mais 

amplas de combate à exclusão social. 

 No final da década de 90, momento em que a maioria dos governos municipais 

envolvidos com o equacionamento da questão das favelas começa a desenvolver programas 

de urbanização ocorre recomendações para que se ultrapasse a fase de projetos-pilotos e se 

desenvolvam políticas abrangentes. Como já apresentamos no tópico anterior, as agências 

internacionais passam a propor ampliações na escala dos projetos e o Governo Federal, por 

meio do programa Habitar Brasil/BID, a exigir que os municípios elaborem Plano Estratégico 

Municipal de Assentamentos Subnormais - PEMAS, e o subprograma DI - Desenvolvimento 

Institucional, visando capacitar o município para estabelecer e implementar uma política de 

urbanização de favelas mais abrangente. A partir dos períodos citados, surgiram nos 

municípios brasileiros experiências que investiram na urbanização, mas que caminharam no 

sentido de tratar a moradia sob um ponto de vista integral, enfocando a área social, de 

preservação ambiental e gestão de políticas públicas, demonstrando a eficácia das ações que 

priorizam a cidadania, programas de geração de renda, saneamento básico, regularização 

fundiária, entre outros.  

 Muitas políticas de urbanização de favelas são estruturadas desde a década de 90, 

enfocando a integração da favela à cidade. Nesse universo empírico, optamos por destacar as 

experiências do programa Favela Bairro, desenvolvido pelo governo municipal do Rio de 
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Janeiro e o de Santo André, comentando suas soluções interessantes ou inovadores para a 

urbanização integral de favelas. 

 Situaremos, de forma geral, cada um desses programas, tendo como parâmetros os 

aspectos abaixo, selecionados tendo em vista a melhoria das condições de vida da população 

das favelas e sobre os quais discorreremos a seguir.   

 O primeiro deles refere-se à regularização fundiária das áreas ocupadas por favelas 

(número de favelas com regularização concluída e número de famílias atendidas), importante 

instrumento de cidadania e de inclusão social. A titulação do domínio dessas áreas confere a 

seus moradores maior segurança quanto à sua permanência no local e garantia de prestação 

regular de serviços públicos. Representa, ainda, a oportunidade de uma maior apropriação de 

valor econômico, seja no caso de alienação do imóvel ocupado ou na obtenção de crédito, 

uma vez que a propriedade pode ser utilizada como garantia real para contrair empréstimo. 

 Entretanto, devido aos entraves legais e burocráticos para a efetivação da titulação da 

propriedade em áreas ocupadas irregularmente, após mais de três décadas de experiências em 

urbanização de favelas no Brasil, poucas foram aquelas em que o processo de regularização 

fundiária foi concluído.  

 Com a promulgação da Constituição Federal em 1988 e do Estatuto da Cidade em 

2001, a instituição da usucapião especial urbano, individual ou coletivo, ampliou-se 

sobremaneira à possibilidade de efetuar-se a regularização dessas áreas. Em contrapartida, 

lançou-se um enorme desafio a todos os níveis de governo, no sentido de estabelecerem 

procedimentos administrativos complementares capazes de facilitar e reduzir os prazos 

processuais para a aquisição de imóvel situado em favela. 

 São também parâmetros considerados, a "melhoria das condições de habitação”, no 

sentido do acesso à moradia adequada, a "recuperação urbanística e ambiental da favela" e  a  

"integração à cidade", este último no sentido da democratização do espaço público, enquanto 

lugar de interação entre as pessoas, direito de ir e vir, de segurança, opções diversificadas de 

lazer, esporte, comércio e relações de troca no espaço urbano, que devem ser asseguradas. 

Trata-se da construção do espaço da cidade dentro da favela, mas de forma inter-relacionada. 

Apontamos ainda, os seguintes tópicos: 

 -Cobertura das favelas urbanizadas por serviços de manutenção e controle urbano; 

 -Mobilização e organização cidadã dos moradores; 

 -Programas educativos e geradores de renda agregados; 

 -Democratização da gestão municipal - setor habitacional;  

 -Construção de legislação e grau de integração da política habitacional com a política 
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urbana e ambiental; 

 -Capacidade (institucional e financeira) do governo municipal promover a urbanização 

de favelas e reaplicar as soluções de urbanização integral para o conjunto das favelas 

existentes na cidade, ou com outras palavras, abrangência do programa.  

 A seguir, apresentamos uma sinopse dos casos selecionados, de forma a enfocar os 

parâmetros considerados relevantes para o estudo. Em relação aos programas dos municípios 

de Diadema e Recife, apenas realçamos os aspectos que contribuem para as reflexões de nossa 

pesquisa, relacionados aos tópicos acima citados, enquanto as experiências dos programas do 

Rio de Janeiro e Santo André foram objeto de uma maior explanação. O do Rio de Janeiro, 

graças à abrangência em número de favelas e pessoas atingidas e inovações em relação à 

integração urbanística à cidade e o de Santo André, também pela utilização destes últimos 

instrumentos, mas principalmente pelo esforço no sentido da gestão participativa e integração 

das ações. 
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O Programa Favela Bairro do Rio de Janeiro 

 
O Programa Favela Bairro vem sendo desenvolvido desde 1993, sofrendo alterações 

na forma de condução e gerenciamento até o presente, mas não chegando a ser interrompido. 

Segundo a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro,  

 

O Favela-Bairro em grandes favelas garante a construção do espaço público (saneamento 
básico, pavimentação e abertura de ruas, iluminação pública, áreas de esporte e lazer, creches 
e centros comunitários, a prestação de serviços - coleta de lixo, operação e manutenção dos 
equipamentos) e a implantação de programas sociais de educação, esporte e a geração de 
emprego e renda para a comunidade (RIO DE JANEIRO, 2003). 
 
O “Favela Bairro” vem sendo desenvolvido a partir de grande volume de recursos 

externos captado junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). O projeto 

financiado pelo BID foi denominado PROAP-RIO (Programa de Urbanização de 

Assentamentos Populares) e abrange os programas “Regularização de Loteamentos” e 

“Favela Bairro”. 

 
O contrato de empréstimo entre Prefeitura e BID consolidou os recursos necessários para sua 
execução. “Conforme o Anexo A deste contrato, seus três componentes seriam a urbanização 
de favelas”, a “regularização de loteamentos” e o terceiro componente dividiam-se em “(i) 
monitoramento e avaliação, (ii) educação sanitária e ambiental e (iii) desenvolvimento 
institucional (RANDOLPH, 1996, p.  4). 
 
O PROAP pretende atender cerca de sessenta favelas, beneficiando aproximadamente 

220.000 pessoas, o que corresponde a quase 60% do universo das favelas de porte médio. 

Uma breve análise das favelas que já foram selecionadas para integrar as quatro fases do 

Programa mostra que o critério do tamanho foi sendo seguido com raras exceções 

(basicamente, quando se trata dos assim chamados “complexos” de favelas são incluídas 

também favelas de menor porte junto a outras de tamanho médio). 

 A Favela-Bairro é considerado um projeto modelo pelo BID, que o ressalta como um 

exemplo de políticas públicas no combate à pobreza e à miséria.   

 
O BID considerou investimentos elegíveis do Programa a implantação de redes de infra-
estrutura, iluminação, coleta de lixo, sistema viário, contenção de encostas, equipamentos, 
áreas de lazer, regularização fundiária e reassentamentos e, quando necessário, a eliminação 
de situações de risco geológico e ambiental ou, ainda, o desadensamento para abertura de 
viário principal. Uma das condições acordadas entre a PCRJ e o BID foi o percentual máximo 
de investimento em remoção de moradias, (reassentamentos), inicialmente fixado em 5% do 
total de investimento por núcleo. Também se fixou o custo médio de investimento por 
domicílio em 3.500 dólares e o custo máximo, em 4.500 dólares (FUPAM; LABHAB; 
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FAUUSP, 1998/9). 
 

O programa não prevê a cobrança dos custos totais ou parciais de urbanização aos 

moradores, existindo a previsão apenas de pagamento de parte das tarifas dos valores 

correspondentes ao IPTU e de serviços públicos e urbanos, após a urbanização. 

A meta política do atual governo municipal é atender todas as favelas que se 

encontram na faixa de atuação da Favela-Bairro, não havendo informação exata sobre o 

número total daquelas que correspondem à dimensão de 500 a 2.500 domicílios. As favelas 

que apresentam menos de 500 domicílios estão sendo atendidas pelo Programa Bairrinho, e os 

grandes complexos, pelo Grande Favelas, ambos da SMH – Secretaria Municipal de 

Habitação. (FUPAM, 1998/1999). 

No 'Favela Bairro', a moradia não é o foco central, sendo a urbanização de favelas 

encarada como um problema de urbanismo e não só de provisão habitacional ou saneamento. 

Segundo o Programa, já existe habitação, tratando-se então da questão de construir a cidade, 

promovendo grandes transformações nas áreas ocupadas por moradias, mas sem a 

preocupação em adotar um parcelamento com lotes ou fração mínimos de terra por família, o 

que resulta em alguns casos, em lotes menores que 20 m2 e habitações que distam mais de 250 

m de uma rua de veículos. A melhoria das habitações também não foi incentivada pelo 

programa.  

Denaldi (2003, p. 149), afirma que a Prefeitura do Rio de Janeiro optou por terceirizar 

a elaboração dos projetos e a execução das obras, buscando a partir daí construir uma 

metodologia para intervir em favelas na cidade do Rio, abrindo discussão com escritórios de 

arquitetura e instituições acadêmicas. Como vimos no tópico anterior, as políticas de 

urbanização de favelas estruturadas na década de 1980 haviam dado pouca importância à 

elaboração de planos e projetos de urbanização. O 'Favela Bairro' inovou ao valorizar o 

projeto e buscar nesses escritórios a colaboração sobre um tema usualmente restrito aos 

quadros institucionais. 

Nos projetos de urbanização elaborados para o Programa, a proposta de integração da 

favela ao bairro é a característica mais marcante, que propõe alcançá-la promovendo a 

execução de infra-estrutura, equipamentos, serviços públicos e melhoria ou abertura de 

acessos na favela, conectando-os à malha viária do entorno. 

A integração proposta significa levar à cidade informal infra-estrutura e serviços 

públicos de educação, saúde, limpeza e segurança, de forma a romper barreiras e construir 

leitos de circulação. 
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 Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, os componentes urbanísticos do programa 

abrangem abertura e pavimentação de ruas; implantação de redes de água, esgoto e drenagem; 

construção de creches, praças, áreas de esporte e lazer; canalização de rios; reassentamentos 

de famílias que se encontra em áreas de risco; contenção e reflorestamento de encostas; 

construção de marcos limítrofes para evitar a expansão; reconhecimento de nomes de ruas, 

logradouros e código de endereçamento postal (CEP) (RIO DE JANEIRO, 2003). 

Procurando avaliar as dificuldades e acertos gerais dessa proposta, em relação ao 

esforço pela integração física da favela ao bairro, a partir da introdução de valores da cidade 

formal, faremos algumas considerações a seguir. 

Em relação ao abastecimento de água, destino final e tratamento de esgotos, a questão 

não parece estar bem equacionada, já que a CEDAE – Companhia de Águas e Esgotos do 

Estado do Rio de Janeiro recusou a parceria na operação e manutenção dos sistemas 

instalados. A construção das redes e sua manutenção são feitas por empresas e pessoal 

contratado, não havendo a garantia com relação ao volume, pressão e continuidade no 

fornecimento de água.  

Quanto à energia elétrica, a LIGHT – Companhia de Energia Elétrica vem atendendo a 

população, tendo desenvolvido o PRONAI – Programa de Normalização de Áreas Informais, 

participando desde o período das obras. 

Uma grande inovação é o tratamento dado aos equipamentos, que objetiva trazer para 

dentro da favela os valores urbanísticos e os elementos arquitetônicos da cidade formal. Os 

melhoramentos, como quadra de esportes e praças, visam diluir as fronteiras urbanísticas e 

simbólicas entre a favela e o bairro formal.  

Os referidos equipamentos são construídos em terrenos contíguos à favela ou na 

própria favela, utilizando espaços existentes ou novos, resultado da demolição de algumas 

edificações. Atualmente, vêm sendo realizados estudos e experiências a respeito de 

alternativas para dinamizar a relação favela-cidade após a urbanização da primeira, através de 

um novo projeto, a “Célula Urbana”. 

A “Célula Urbana” desenvolve-se, mediante uma parceria entre a Prefeitura do Rio de 

Janeiro e a Fundação Bauhausem, tratando-se de um empreendimento público-privado que 

visa consolidar as intervenções promovidas no programa Favela Bairro, melhorando a 

qualidade habitacional e viabilizando atividades de cultura, comércio e serviços voltadas para 

atender tanto os moradores da cidade como os da favela. Segundo Lu Petersen, arquiteta que 

gerencia o trabalho:  
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O Projeto Experimental Célula Urbana, como produto de todo o processo evolutivo 
apresentado pela urbanização de favelas no Rio de Janeiro, significa uma inovação, que induz 
ao desenvolvimento endógeno. Seu principal objetivo é o de inserir, articular e potencializar a 
criação de núcleos de desenvolvimento urbano, econômico, social, político e ambiental. A 
construção de espaços multiusos, como vetor de micro desenvolvimento - que se irradia para a 
comunidade, os bairros do entorno e da cidade -, pode ser um importante instrumento de 
sustentação para a redução da pobreza (MAIA, 2003, p. 15). 
 
Para que tal situação seja possível, ou seja, a implantação da “Célula, é preciso o 

desadensamento da área e demolição de edificações para a construção e reforma dos edifícios 

que abrigou essas atividades, bem como a viabilização de áreas públicas de convívio social”. 

O ponto de partida para a realização do projeto, de acordo com Lu Petersen, é a 

escolha de um quarteirão com localização estratégica, o “Block” (Figura 4), que vai se 

constituir no núcleo interno da Célula Urbana, funcionando como indicador de oxigenação de 

outros quarteirões da favela, consolidando o contato da comunidade e servindo, como 

consequência, de exemplo para uma nova abordagem multi funcional da questão habitacional. 

Como bem definiu um morador do Jacarezinho, a uma jornalista alemã que o entrevistou, “a 

Célula Urbana vai criar um vácuo, para melhorar as nossas casas e trazer muita cultura” 

(MAIA, 2003, p. 29). Com as famílias a serem desalojadas para a instalação da “Célula”, é 

estabelecida então negociação, sendo elas realocadas na própria comunidade, ou em outro 

local combinado entre as partes, tendo a liberdade de escolher suas futuras residências.  

 
A célula urbana é mais que um desdobramento das políticas anteriores: por seu caráter 
inovador, introduz novos conceitos de micro planejamento. Um dos projetos está sendo 
desenvolvido na favela do Morro da Providência, que será um museu aberto, dada a sua 
importância com patrimônio histórico e cultural da cidade (MAIA, 2003, p. 12). 

 
Como pudemos perceber até o momento, a concepção de intervir consolidando o 

padrão implantado (mesmo quando inadequado) e restringindo o número de reassentamentos, 

possibilitou maior abrangência de atendimento às favelas da cidade, minimizando os conflitos 

e custos sociais, mas nem sempre possibilitou que a urbanização integrada se realizasse 

plenamente, não conseguindo equacionar a contento, com vimos em linhas anteriores, 

questões de habitabilidade, água e esgoto. 

 Em relação à articulação institucional, foram realizados esforços no âmbito da 

estrutura interna da Prefeitura, levando ao estabelecimento de inúmeras parcerias com órgãos 

do governo estadual, Ongs, prestadoras de serviço, organizações comunitárias e empresariais. 

No entanto, segundo a Prefeitura, as articulações com órgãos e instituições, principalmente 

junto às instâncias de governo federal e estadual, no que se refere à consolidação de algumas 

ações tem sido desgastantes. 
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Em avaliação das condições da articulação institucional entre os órgãos participantes 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) em 1996, foi 

apontado que, apesar de formalizada pelo regulamento operacional do PROAP-RIO, ela não 

tem sido suficiente para promover a estreita integração entre os órgãos participantes do 

programa. Conclui-se que tem havido articulação e não integração institucional, que na 

avaliação é relacionada a entraves de natureza política e administrativa, como a ausência de 

uma “cultura técnica” no interior de muitos órgãos, bem como excessivo volume da demanda 

de trabalho. 

No âmbito social do Programa, são desenvolvidas atividades educativas e  agregadas 

outras, visando a geração de renda. A proposta da Prefeitura do Rio de Janeiro prevê a 

integração com outros programas de alcance social, como, por exemplo, na área educacional, 

visando o aumento do grau de escolaridade e capacitação profissional, de geração de trabalho 

(como a Agência do Trabalhador Autônomo, Desenvolvimento de Auto-gestores e Micro-

empreendedores), atividades Esportivas e implantação de equipamentos como creches e 

centros esportivos. Segundo a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro,  

 
“Os componentes sociais são desenvolvidos pela Secretaria Municipal do Habitat, em 
conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência (SMAS). Paralelo à transformação 
urbana são implantados programas de atendimento à criança e ao adolescente e de geração 
de trabalho e renda. As ações abrangem reforço e complementação escolar, agente jovem, 
situação de rua, violência doméstica, gravidez precoce e prevenção ao uso de drogas. A 
SMAS e a Secretaria Municipal de Educação (SME) atuam na administração das creches 
construídas pelo Favela-Bairro (RIO DE JANEIRO, 2003).  

 
No âmbito da geração de trabalho e renda, a Prefeitura desenvolve programas de 

aumento da escolaridade, geração do primeiro emprego para jovens, qualificação de 

adolescentes na área cultural e capacitação profissional para mulheres com idade acima de 40 

anos.  

Para que as famílias adquiram o direito à propriedade, a Prefeitura utiliza instrumentos 

legais disponíveis como usucapião urbana, concessão do direito real de uso, termo de doação 

(áreas municipais) e transferência da propriedade por acordo entre proprietário e ocupantes 

(RIO DE JANEIRO, 2003). 

 Segundo avaliação realizada pelo LABHABFAU-USP ( Laboratório de Habitação da 

Faculdade de Arquitetura da USP), os programas de geração de renda contribuem para a 

sustentabilidade do desenvolvimento econômico local (FUPAM, 1998/1999, p.152). 

Os programas de desenvolvimento social para jovens, adultos e idosos, inicialmente 

dispersos, passam com o tempo a integrar a estratégia de cada 'Favela-Bairro' implantada, a 
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partir dos entendimentos com o BID. Centros Municipais de Atendimento Social Integrado 

(Cemasis) foram construídos na maioria das favelas atendidas, passando a organizar 

programas de acordo com o potencial humano existente em cada uma. Por exemplo, se numa 

favela existia um grande percentual de idosos interessados em desenvolver alguma atividade, 

implantavam-se programas especiais para a terceira idade. Os dados apresentados em outubro 

de 2006 pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro são os seguintes: 

Atendimento à criança e adolescente: 

-8,3 mil crianças atendidas nas creches; 

-5,4 mil crianças e jovens de 4 a 14 anos atendidos pelos programas Sociais; 

-2,1 mil agentes jovens; 

-61,5 mil crianças e adolescentes atendidos em programas de combate ao extremo 

risco social; 

-510 pessoas atendidas pelo projeto Mãe Crecheira; 

Geração de Trabalho e Renda; 

-12,8 mil pessoas atendidas nos cursos de aumento de escolaridade; 

-15,4 mil pessoas atendidas pelos cursos profissionalizantes; 

-30 centros de informática beneficiando 97,6 mil pessoas; 

-14,1 mil pessoas atendidas pelo programa de Orientação para Integração Econômica; 

-02 cooperativas populares em processo de formação. 

 

 Quanto à situação de saúde, é considerada por lideranças das comunidades atendidas 

como bastante positiva, sendo ressaltadas as campanhas educativas realizadas pelas agentes 

comunitárias.  

 
A questão da violência, principalmente no que se refere ao comportamento entre ‘tráfico’ e 
polícia vem apresentando uma nova característica. Segundo depoimento da Gerente da 
Favela Bairro, Lu Petersen, do arq. Krüger e das próprias lideranças entrevistadas, hoje a 
postura é menos acintosa por parte dos dois grupos. Essa mudança de postura e 
comportamento, na visão da Gerente deve-se ao fato de que hoje o poder público se faz mais 
presente (FUPAM, 1998/1999, p. 147). 

 
 Em relação à participação da população, pesquisa do LABHABFAU-USP apresenta 

baixa inserção desta fase de elaboração e operacionalização da urbanização. Segundo a 

publicação, houve “pouca inserção dos moradores nas discussões sobre projetos e obras” e 

não ocorreu adaptação de projetos e tecnologias em função da participação dos moradores. As 

assembléias e reuniões promovidas pelos escritórios de arquitetura muitas vezes foram 

realizadas de modo formal, somente para cumprir as obrigações contratuais, sem contar com 
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frequência expressiva dos moradores (ANDRADE, 2000, p. 83-85). 

 As condições contratuais firmadas com o BID impõem que os levantamentos, 

diagnósticos e diretrizes de intervenção sejam estabelecidos em cinqüenta dias pelos 

escritórios de arquitetura, rapidez na elaboração do projeto que não é um facilitador do 

processo de participação.  

 Um elemento importante do Programa Favela-Bairro é o POUSO - Posto de 

Orientação Urbanística e Social - que é instalado no período de execução da obra e permanece 

no local. Ele tem a função de articular as ações do município dentro da favela urbanizada, 

orientar a execução de novas construções ou ampliação das existentes e o uso de 

equipamentos públicos implantados, exercer fiscalização urbanística e das edificações e 

participar da elaboração de legislação específica. Sua ação é mais centrada no controle 

urbanístico, objetivando preservar os limites, verificar se os espaços públicos mantêm o 

alinhamento das vias e evitar a ocupação de áreas de risco (ANDRADE, 2000, p.122). 

 Após a conclusão das obras, é função do Pouso subsidiar a elaboração de legislação 

específica para as áreas urbanizadas, tendo em vista a sua regularização urbanística. Esta é 

definida através de Decreto que regulamenta e estabelece regras e orientações a que deverá 

obedecer à ocupação, uso e transformação do solo em complemento à Lei 2.499 de 26/11/96 

que declara as áreas como de uso especial. (FUPAM, 1998/1999) 

 Nas comunidades do estudo da FUPAM, incluindo a elaboração das plantas 

mencionadas, foi realizado pela equipe do Pouso num prazo muito curto, de forma que a 

participação dos moradores no processo de regularização urbanística local foi a mínima 

necessária. 

 Segundo dados colhidos nas entrevistas com lideranças e a coordenação do Pouso 

realizado na pesquisa da Fundação para Pesquisa Ambiental - FUPAM (1998/1999) podemos 

tecer algumas considerações a respeito, que passamos a apresentar. O seu funcionamento 

parece realmente estar mais centrado nas ações de controle do uso e ocupação do espaço. 

Observamos ainda, que o envolvimento da população não ocorre de forma a que esteja apto a 

exercer sua condição de pertencimento ao novo bairro – comunidade urbanizada – como 

pretendido. 

 Nessas entrevistas também encontramos referências às dificuldades de uma atuação 

conjunta dos órgãos da administração municipal, principalmente por parte daqueles 

responsáveis pela manutenção e conservação dos equipamentos construídos. Segundo 

depoimento de técnicos da SMH, a maior dificuldade é a “falta de cultura” das demais 

secretarias em trabalhar nas áreas de favela (principalmente aquelas responsáveis pela 
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manutenção e fiscalização dos equipamentos públicos implantados). Além disso, percebe-se 

que é necessário ter maior clareza não só quanto ao nível de parceria na atuação junto aos 

organismos comunitários representativos, às funções/atribuições específicas do Posto de 

Orientação Técnica, como também ao tempo de permanência do Pouso nas comunidades com 

obras concluídas. 

 No entanto, a experiência do Pouso parece cumprir importante papel na manutenção 

da intervenção realizada, demonstrando potencial no sentido de poder desempenhar papel 

estratégico e organizador na consolidação das ações, com um maior envolvimento a nível 

institucional e nos encaminhamentos por parte da população, de forma a garantir a 

sustentabilidade na continuidade das soluções implantadas (FUPAM, 1998/1999, p. 139). 

 Para concluir nossas considerações a respeito do Programa Favela-Bairro, nos 

apoiamos no estudo realizado por Rainer Randolph, em 1996 que, embora tenha sido feito já 

há uma década, aponta tópicos importantes a considerar ao avaliarmos a sua concepção. 

 Para o autor, qualquer política governamental que pretenda alterar o quadro de 

exclusão/inclusão em sociedades como a nossa, tem uma abrangência limitada. Afirma Rainer 

Randolph, que padrões existentes de segregação (inclusive discriminação) social não são 

objeto de intervenção e em relação à Inserção nos Mercados, as medidas pouco devem 

provocar em relação à exclusão/inclusão na sua parte formal (trabalho, consumidor, 

investidor, tomador de empréstimo etc.) da mesma maneira como em Acessibilidade e 

Circulação as formas mais sofisticadas de comunicação (telefonia etc.) não são contempladas. 

 
Em relação ao Conforto Ambiental e Urbanístico as medidas apenas podem reduzir os riscos 
mais iminentes; a precariedade deste conforto tem sua origem na própria história da 
ocupação das áreas e parece de difícil correção. Na categoria Desenvolvimento Humano-
Social caberia ainda uma melhor apreciação da disponibilidade do acesso a equipamentos e 
serviços no entorno da favela - onde segregação e discriminação social, preconceitos, etc., 
podem tornar difíceis seu verdadeiro usufruto; particularmente grave apresenta-se, em muitas 
favelas, o quadro da situação da criminalidade e violência (p.ex. narcotráfico) que cria uma 
forma própria de exclusão; seu combate certamente é o mais difícil e necessitaria uma 
atuação a longo prazo. Enfim, as limitações à expressão política da população favelada 
restringem sua participação ativa nas instituições democráticas; e vice versa: as restrições à 
participação (desde a situação em relação a  Autonomia e Ambiente Cotidiano, sua Inserção 
nos Mercados etc.), que têm várias origens,  permitem a população apenas uma restrita 
expressão política (RANDOLPH, 1996, p. 17).  
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  FIGURA 4 – A foto, na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, mostra praça 
  que faz parte do “Block”, tendo  o papel de articular a Favela ao Bairro.  
  Fonte: Jauregui, 2005. 
  
 
Santo André  

 

 Em Santo André, no ano de 2000, mais de 15% da população vivia em favelas, cerca 

de 97 mil pessoas, grande parte constituída por ex- trabalhadores de indústrias do ABC. 

 No ano de 1989, é formulada metodologia para o programa de intervenção e 

regularização de favelas do Município de Santo André, no primeiro governo do prefeito Celso 

Daniel.  Segundo Denaldi (2003, p. 142), as intervenções em favelas-urbanização integradas, 

procuravam promover a melhoria das condições de saneamento junto ao re-parcelamento da 

favela, adotando padrões urbanísticos específicos, como o lote mínimo de 45 m2. 

 Nesse período foi promulgada a Lei n° 6.864/91, que institui as Áreas de Especial 

Interesse Social (AEIS) e permitiu a outorga da Concessão de Direito Real de Uso, principal 

instrumento utilizado pela Prefeitura de Santo André para promover a regularização fundiária 

de favelas, que em 1999 é reformulada, procurando responder a novas situações, tais como o 

esgotamento do estoque de terras públicas, o adensamento dos núcleos de favela existentes, a 

necessidade de verticalizar as construções e de permitir e regulamentar outros usos que não só 

o habitacional, a necessidade de agilizar os procedimentos de regularização e de 

instrumentalizar novas políticas públicas adotadas pelo município, como a geração de 

emprego e renda para os moradores das áreas urbanizadas (DENALDI, 2003, p. 175-176).

 A partir de 2002, após a aprovação do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257, de 2001), o 

governo municipal inicia a revisão do Plano Diretor, buscando incorporar os instrumentos 

trazidos pela referida lei. A proposta de lei em discussão aponta na direção de coibir a 

retenção de terrenos para especulação. Discute-se a criação de um Banco de Terras, a 
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delimitação de áreas vazias (propriedade privada) como AEIS, inclusive ao longo do Eixo 

Tamanduateí, a aplicação de instrumentos como a 'Edificação e Parcelamento Compulsórios', 

o IPTU Progressivo, a 'Desapropriação por Títulos da Dívida Pública'. Também se propõe 

encaminhar para um fundo destinado a investir nas áreas de favela os recursos provenientes 

da outorga onerosa do direito de construir. 

 Em 1997, já na 2ª gestão do mesmo prefeito, buscando articular institucionalmente 

políticas setoriais que já vinham sendo utilizadas no processo de urbanização de favelas e 

combate à exclusão social, é lançado o Programa Santo André Mais Igual, dentro do qual é 

inserido o Programa de Urbanização de Favelas. Num primeiro momento foi realizado um 

projeto piloto – o Programa Integrado de Inclusão Social, destinado a atender aos moradores 

da favela em processo de urbanização com diferentes programas, tais como habitação, 

educação, garantia de renda, desenvolvimento econômico etc. Em 2001, a partir da avaliação 

da experiência piloto, foram construídos instrumentos para que se conseguisse um alcance 

maior, tanto em relação à ampliação das áreas, como na inserção de novas dimensões, tais 

como o combate à fome e à violência. 

 Em relação à integração física à cidade, o programa objetivava equacionar conflitos de 

ordem territorial e ambiental, tais como a segregação territorial, com reconhecimento dos 

bairros vizinhos da urbanização da favela, o acesso a equipamentos e serviços urbanos, a 

recuperação de áreas degradadas, entre outros. Assim, além da implantação de saneamento 

básico e infra-estrutura pública - pavimentação, eletrificação, iluminação pública, 

consolidação geotécnica, entre outros, foram introduzidos também equipamentos urbanos – 

creche, centro comunitário, praças com tratamento paisagístico, quadras para esportes etc, 

bem como melhorias habitacionais e assessoria técnica às construções.  

 A construção e localização dos equipamentos constituem parte da estratégia de 

integração da favela à cidade, alocados de forma a facilitar a transição e integração entre 

ambos.  A integração das ações foi fundamental para a condução do programa, já que ele 

partiu da premissa da multi-dimensionalidade da exclusão social, o que levou a um grande 

esforço de articulação interna e externa, tarefa muito difícil, considerando-se a cultura setorial 

prevalecente. Foram criadas então três instâncias para a gestão do programa: a coordenação 

geral, composta por secretários de governo das áreas envolvidas, responsáveis pelas diretrizes 

gerais e avaliação contínua das ações; a coordenação executiva, de responsabilidade da 

coordenadoria de inclusão social da Secretaria de Inclusão Social e Habitação, tendo com 

tarefa principal a articulação da gestão; a coordenação técnica, responsável diretamente pelos 

programas desenvolvidos. Faziam parte também do Programa uma equipe local para cada 
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programa, formada, além dos técnicos das obras, por agentes de saúde, educação, habitação, 

renda mínima, banco do povo, e incubadora, entre outros. 

 O Programa também se articulava com uma série de parceiros, para o 

desenvolvimento das ações, tais como O Programa de Gestão Urbana da ONU, O I.E.E. da 

PUC/SP, Governo Federal/BID, IBAM, além de 14 Ongs e Universidades, entre outros. 

 No âmbito econômico, a Prefeitura buscou que os programas contribuíssem para a 

melhoria das condições de renda das comunidades, a partir da complementação de renda, de 

ações no sentido de aumentar a capacidade de atendimento às exigências do mercado e 

incentivo à criação de novos empreendimentos. São desenvolvidos oito programas: Garantia 

de Renda Familiar Mínima, Geração de Trabalho de Interesse Social, Banco do Povo, 

Incubadora de Cooperativas, Empreendedor Popular, Ensino Profissionalizante, Trabalhador 

Cidadão e Central de Autônomos. 

 O Programa de Renda Familiar Mínima objetivou fortalecer o desenvolvimento das 

famílias através de um conjunto de ações sócio-educativas articuladas e com a 

complementação de renda, durante no máximo 18 meses, prazo máximo de atendimento. 

 Na linha de complementação de renda, está também o Programa de Geração de 

Trabalho de Interesse Social, que articula as Frentes de Trabalho com acompanhamento 

sócio-familiar para seu fortalecimento e desenvolvimento da capacidade de auto-

gerenciamento. 

 A incubadora de Cooperativas, Empreendedor Popular e Central de Autônomos, 

trabalha no sentido de subsidiar os membros da comunidade, no sentido da capacitação, apoio 

técnico e organização, visando seu crescimento e consolidação nessas modalidades. Segundo 

Pedro Pontual (2000), por intermédio do Programa de Incubadoras e financiamento oferecido 

pelo Banco do Povo, surgiu duas cooperativas de mulheres nas favelas atendidas, uma de 

costura e outra de lavanderia. Os moradores das favelas também participaram de mais duas 

cooperativas, que trabalham na coleta e reciclagem do lixo. 

 Denaldi (2003, p. 163) nos apresenta mais uma ação que visa fortalecer a geração de 

renda e complementar às outras.  

 
As 'unidades de negócio' são um conjunto de módulos integrados por uma cobertura, 
destinado a abrigar unidades econômicas de empreendedores da favela e da cidade, unidades-
âncora, além de unidades de serviços como correio, banco (lotérica). Essas unidades, quando 
existentes, também se localizam na borda da favela com o bairro, para possibilitar a integração 
e atrair consumidores de fora. Objetiva-se criar oportunidades para os moradores das favelas 
desenvolverem ou abrirem 'negócios' e atenderem a demanda de serviços e comércio do bairro 
(ou entorno). As oportunidades de geração de renda se ampliaram, como conseqüência da 
disponibilização de espaço adequado para o seu desenvolvimento, e também por causa do 
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atendimento a consumidores não residentes na favela. A essa iniciativa somam-se outras, 
como a capacitação profissional e de empreendedor e a oferta de crédito (Banco do Povo). 
 

Em relação à dimensão social, são desenvolvidos programas relacionados à educação, saúde. 

Busca-se com eles “[...] condições de efetivação de direitos sociais básicos, que permitam o 

alcance de novos patamares de qualidade de vida e cidadania a essa população. Oito 

programas são implementados: Saúde da Família, Alfabetização de Jovens e Adultos, Criança 

Cidadã, Sementinha, Balcão de Direitos, Gênero e Cidadania, Reabilitação Baseada na 

Comunidade, Quesito Cor e Teatro do Oprimido” (SANTO ANDRÉ, 2006). 

 O Programa Saúde da Família consiste no atendimento às famílias por meio de visitas 

domiciliares, realizadas por agentes comunitários, selecionados entre os monitores, treinados 

e orientados pela Secretaria de Saúde. Já o programa de Reabilitação Baseada na Comunidade 

orienta especificamente as pessoas portadoras de deficiência. 

 Os Programas Gênero e Cidadania e Quesito Cor relacionam-se a oficinas de 

sensibilização em relação às questões de violências contra mulheres (de todas as formas), bem 

como de enfrentamento em relação à discriminação racial. O Balcão de Direitos é o nome 

dado ao atendimento jurídico da comunidade.   

 Os programas Sementinha e Criança Cidadã, atendem, respectivamente, crianças e 

adolescentes, de zero a seis e sete a 17 anos. O “Sementinha” desenvolve metodologia 

baseada em jogos e o Criança Cidadã atividades culturais e esportivas, no período oposto à 

escola, que cumprem o papel de socialização, apoio à evasão escolar e prevenção da 

marginalização. 

 Além dos Programas acima, novas ações foram introduzidas, como é o caso das 

voltadas à prevenção da AIDS, combate à fome e à violência. 

 A partir de 2001, com a criação da Secretaria de Combate à Violência Urbana, é 

fortalecido o intuito de atuar nas raízes da violência urbana, traçando-se então as seguintes 

áreas de atuação para as áreas de exclusão atendidas pelo Programa:  

• Ampliação do leque de ações que já trabalham essa questão, ainda que de maneira 

lateral, através de ações como o Criança Cidadã, Gênero e Cidadania etc; 

• Inclusão de conteúdo antiviolência nos programas já desenvolvidos, identificando 

situações de maior insegurança e propensão à delinqüência, para adoção de medidas 

adequadas; 

• Promoção de conscientização da comunidade para desenvolver comportamentos não 

violentos nas relações familiares e comunitárias.  

Segundo Denaldi (2003, p. 172),  
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[...] também no campo da gestão e participação popular, registram-se grandes avanços. São 
instituídas várias instâncias de participação. No nível da cidade, o Orçamento Participativo é 
institucionalizado em vários municípios e as prioridades de atendimento são estabelecidas por 
meio de um amplo processo democrático de discussão. Instituem-se fóruns e conselhos de 
habitação. No nível do núcleo de favela, métodos como o DRUR desenvolvido pelo município 
de Santo André, buscam a participação da população, lideranças e moradores, na elaboração e 
implementação do projeto. 

 
 Em relação à criação de instrumentos de manutenção e controle urbanos, destaca-se a 

criação do Programa “Melhor Ainda”, integrado pelos subprogramas “Pós-uso” e “Re-

qualificação Habitacional”. O programa Pós-Uso reúne um conjunto de ações voltadas para 

fortalecer a organização comunitária, garantir e avaliar a prestação de serviços públicos, 

viabilizarem as ações de controle e manutenção urbana, requalificar as moradias, melhorando 

sua qualidade. O Programa de Re-qualificação Habitacional viabiliza a orientação técnica 

para a construção, reforma e ampliação das moradias, podendo estar associado à 

disponibilização de crédito para esse fim. A obtenção de crédito é condicionada à construção 

ou adaptação da moradia para responder à eliminação de riscos e às diretrizes de conforto 

ambiental (ventilação, iluminação) estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Santo André – 

PMSA. (SANTO ANDRÉ, 2006). 

Interessante experiência é a dos “Observatórios de Qualidade dos Serviços”, que 

promovem a avaliação contínua da qualidade da prestação dos serviços públicos, por parte de 

moradores, especialmente capacitados para serem fontes de informações e acompanhamento. 

Para apropriar os resultados e orientar o desenvolvimento dos programas sociais e 

políticas públicas, o governo municipal vem elaborando um sistema de indicadores. Dentro 

desse processo de produção de diagnósticos e indicadores, destacam-se: 

-Mapa da Exclusão/Inclusão Social, construído em 1999 em parceria com o Programa 

de Gestão Urbana das Nações Unidas - PGU/ONU, com o núcleo de Seguridade e Assistência 

Social da PUC-SP e com o Instituto Escola de Governo e Cidadania do ABC; 

-Diagnóstico Participativo, desenvolvido no período 1998-2000, pela Fundação Aniela 

e Tadeusz Ginsberg, nos núcleos urbanizados no âmbito do programa 'Mais Igual'; 

-Criação da Coordenadoria de Indicadores Socioeconômicos do Município (CIS), 

responsável pela estruturação do 'Sistema de Indicadores Sociais e Econômicos do Município' 

- SISEM e do 'Observatório de Qualidade de Vida de Santo André' (DENALDI, 2003, p. 

176). 

Em relação ao processo de regulação fundiária, Denaldi (2003, p. 176) nos explica:  
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Apesar da alta prioridade política dada a esse programa e da existência e revisão da legislação, 
são grandes as dificuldades encontradas pela prefeitura de Santo André nos procedimentos de 
regularização fundiária no município. Estão relacionadas com a cultura formalista da 
burocracia, com a incidência de legislações estaduais e federais restritivas, situação irregular 
de domínio das áreas públicas e particulares, grau de anormalidade das ocupações e interface 
com problemas e restrições ambientais. (...) Uma grande dificuldade é a impossibilidade de 
desafetação das áreas públicas-reservas de loteamento (áreas verdes e institucionais), 
determinada pela Constituição do Estado de São Paulo (artigo 180, inciso VII). 
 
No entanto, apesar dos resultados qualitativos representarem avanços significativos, 

esse não é o quadro em relação à ampliação quantitativa do programa. Embora sejam 

inovadoras as mudanças institucionais, no sentido de maior articulação institucional e ações 

matriciais visando conduzir a urbanização integrada das favelas – social, territorial e 

ambientalmente, há atraso no tempo, pois só a partir do primeiro governo do Prefeito Celso 

Daniel, a partir de 1997, há a procura por articulação entre as políticas de habitação e 

desenvolvimento urbano. O alto custo da execução do Programa, somado à limitada 

capacidade de investimento municipal, explica também a dificuldade de expandi-lo. 

Cabe ressaltar, que a PMSA tem promovido constantes revisões do Plano Diretor, a 

fim de incorporar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade para ampliar o acesso à 

terra.  Em que pesem os avanços que essa revisão pode trazer para a cidade, há que se 

considerar que o município já dispunha de instrumentos como as AEIS e já reconhecia e 

outorgava a Concessão de Direito Real de Uso, mesmo antes da edição da referida lei e que o 

impacto da aplicação de muitos instrumentos de democratização do acesso à terra só será 

sentido em longo prazo. Denaldi (2003, p. 187-188), lamenta que essas medidas não tenham 

chegado antes da década de 80, quando o estoque de terras, principalmente as adequadas para 

uso habitacional, era maior.  

 
Embora incipiente e de abrangência limitada, o programa inovou na atuação em favelas. Seu 
caráter inovador foi reconhecido e premiado por vários organismos nacionais e internacionais. 
Em 2000, ganhou o Prêmio 'Gestão Pública e Cidadania', concedido pela Fundação Getúlio 
Vargas e Fundação Ford, e foi destacado como uma das cinco melhores experiências de 
políticas públicas desenvolvidas no país. Em 2001, foi incluído entre as 16 melhores práticas 
do mundo - a única brasileira - escolhidas para serem relatadas na Conferência das Nações 
Unidas sobre Assentamentos Humanos - Istambul + 5. Ainda em 2001, foi selecionado entre 
as dez melhores práticas, com destaque especial para a urbanização da favela Sacadura Cabral, 
e recebeu o Prêmio Caixa Econômica Federal de Melhores Práticas em Gestão Local desse 
ano. Em 2002, a experiência 'Gênero e Cidadania', realizada no âmbito do PUS, foi eleita 
como uma das dez melhores iniciativas do mundo, recebendo o Prêmio Internacional de Dubai 
de Melhores Práticas.
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Considerações a respeito da contribuição dos casos estudados 

 

O estudo das experiências de urbanização de favelas do Rio de Janeiro e Santo André 

nos forneceram subsídios a respeito de parâmetros a serem seguidos para a urbanização de 

favelas, que levem em consideração o equacionamento de toda a problemática que as envolve. 

Dentre estes, destacamos alguns aspectos relevantes em relação à inserção física e sócio-

econômica da favela à cidade. 

Acerca das possibilidades de trabalhar a urbanização de favelas, no sentido de sua 

integração à cidade, temos a considerar que, embora as experiências pioneiras da década de 

80 (em Diadema, por exemplo) se limitassem à execução de infra-estrutura – redes de água, 

esgoto, drenagem e pavimentação - as mais atuais estudadas, em Santo André e no Rio de 

Janeiro, aprimoram alguns aspectos, de forma a combinar diversas tipologias e soluções 

habitacionais e urbanísticas, no sentido de buscar respostas à questão do adensamento das 

áreas e da integração da favela à cidade. 

Na perspectiva de integração física da favela à cidade, ambos os municípios 

construíram equipamentos públicos dentro da favela ou no seu entorno imediato, como 

praças, centros comerciais e esportivos, creches e postos de saúde, cuja localização vem de 

encontro a facilitá-la.  

No Rio de Janeiro, a “Célula Urbana” é um exemplo dessas tentativas de dinamização 

da relação favela-cidade, cujo objetivo central é a transformação de uma área da favela, onde 

as casas são removidas, em vetor de desenvolvimento – o “Block”, que serviria não só à área 

da favela, mas também aos bairros do entorno. O planejamento desses espaços, parte da 

recuperação histórica da formação do local, no sentido de recuperar e incorporar marcos e dar 

uma identidade ao projeto do “Block”. O projeto desenvolvido no Morro da Previdência, por 

exemplo, devido à importância para o patrimônio histórico e cultural da cidade, contribuirá 

para a preservação da história local. 

Em Santo André, destacamos os programas de promoção sócio-econômica, realizados 

de forma a se integrarem e atenderem às demandas reais da comunidade. Em relação à 

melhoria de sua renda, foram desenvolvidos trabalhos múltiplos, visando complementação à 

formação educativa e qualificação profissional, de forma a atender às exigências do mercado 

de trabalho e incentivar o empreendedorismo. Sob o ponto de vista social, foram buscados 

programas capazes de aliar educação e saúde, tendo como objetivos centrais tanto a  melhoria 

da qualidade de vida com a formação para exercer a cidadania. 
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Salientamos também, na experiência de urbanização de favelas de Santo André, 

avanços em relação à gestão participativa, tanto na elaboração, quanto na implementação do 

projeto. Interessante iniciativa é o programa “Melhor Ainda”, que se volta à manutenção e 

controle da urbanização após sua conclusão, que inclui ações em parceria com a comunidade, 

relacionadas a garantir a correta prestação de serviços públicos e viabilizar a orientação 

técnica para as reformas. 

4.2 - Contextualização – A urbanização da Favela do Dique Sambaiatuba 

em São Vicente 

 Nos últimos anos, como já citado em tópico anterior, São Vicente passou a promover 

projetos habitacionais para a população de baixa renda e intervenções em favelas. No final de 

2004, a Prefeitura Municipal divulgou um balanço a respeito dessas intervenções, que 

passamos a apresentar.  

 Durante os últimos 7 anos, foram atendidas 13.856 famílias em 32 projetos 

habitacionais. Parcerias entre Prefeitura, Governo Federal, Estadual e 7 cooperativas, 

proporcionaram investimentos da ordem de R$ 150 milhões, que beneficiaram 23% da 

população, 64 mil pessoas. Os dados levam ao número de 6.139 famílias atendidas 

diretamente com novas moradias, 4.663 famílias que tiveram casas consolidadas com obras de 

infra-estrutura urbana e 3.000 lotes urbanizados. O trabalho de consolidação consiste na 

manutenção das moradias nas áreas, enquanto a Prefeitura, com recursos próprios, 

providencia a infra-estrutura e equipamentos necessários. Na área continental do município, 

foram construídos 10 conjuntos habitacionais totalizando 2.915 unidades, sendo 1.559 do 

PAR, 1.159 da CDHU e 197 do Movimento casulo (cooperativa). Além disto, três mil lotes da 

Cooperativa Verde-Mar estavam com plano pré-aprovado e mais 197 casas serão erguidas 

pelo Movimento Casulo (SÃO VICENTE, 2004).  

 Além disso, a favela México 70, que era a maior da RMBS, com mais de 30 mil 

habitantes, onde a maré alta invadia as palafitas, passou por um processo de recuperação a 

partir de 1997, que construiu casas, apartamentos e urbanizou a área, em projeto com o 

Governo do Estado, estando já construídas 1.382 moradias e continuando em curso. Cada 

sobrado do complexo habitacional possui dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. O 

projeto começou em meados de 1994 e em 1996, e após uma série de dificuldades por parte 

da Prefeitura, foi passado para o CDHU. A obra é considerada complexa, pois envolve 
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recuperação, reestruturação e reurbanização por intermédio do sistema denominado aterro 

hidráulico, única alternativa viável para a região. Está prevista ainda uma avenida marginal, 

englobando toda a área em torno do núcleo, espécie de limitador para novas invasões. 

Segundo o informe, esses projetos habitacionais conseguirão urbanizar 16 do total das 22 

favelas existentes em 1997 (SÃO VICENTE, 2004). 

 Ao constatarmos esse processo e lançarmos o olhar sobre o atual estágio do 

capitalismo, podemos perceber influências de sua concepção no processo que fez São Vicente 

pensar em suas favelas já que, atualmente, mais do que em qualquer período anterior, a cidade 

é uma mercadoria essencial e estratégica. Na competição por mercados para atrair recursos 

econômicos para o local, é essencial na sua valorização o trato urbano, bem como estratégias 

de mitigação e controle dos impactos negativos desse processo. Lembramos também, o papel 

neste contexto da atividade turística e da concepção de lazer apresentada por nós 

anteriormente, já que para que o turismo se desenvolva plenamente, necessita de locais que 

tenham bem equacionadas as questões ligadas à violência e impactos ambientais, o que está 

ligado às suas motivações mais usuais no momento atual - evasão do dia a dia. 

 As intervenções realizadas pela Prefeitura de São Vicente constam nas tabelas 6 e 7 e 

mapa (Figura 4) a seguir. 
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TABELA 6 – Projetos habitacionais de São Vicente (tabela detalhada) 

Projeto Programa (Fonte de 
Financiamento) 

Tipo de Intervenção N° de Famílias 
atendidas 

Estágio Atual 

Saquaré Habitar Brasil 96 Casas Urbanizáveis e 
Infra Estrutura Urbana 

1200 famílias 
36 casas 

Concluído 

Sá Catarina  Habitar Brasil 97, 
FEHIDRO e 

Ministério do Meio 
Ambiente 

Casas Urbanizáveis e 
Infra-Estrutura Urbana 

750 famílias  
40 casas 

Concluído 

Canal do Meio 1  Habitar Brasil Casa Urbanizáveis e 
Infra-Estrutura Urbana 

1800 famílias 
112 casas 

Concluído 

Canal do Meio 2 Habitar Brasil Casas 1800 famílias 
 73 casas 

Concluído 

Canal do Meio 3 Morar Melhor Casas Urbanizáveis e 
Infra Estrutura Urbana 

1800 famílias 
57 casas 

Em execução 

Vila Fátima Governo do Estado e 
Município 

Lotes Urbanizados e 
fornecimento de cestas 
básicas 

120 casas Concluído 

Lixão Recursos Município Remoção em área de 
risco Lixão 

36 casas Concluído 

Sambaiatuba 1 (Ia 
Etapa) 

Habitar Brasil BID Casas Urbanizáveis e 
Infra Estrutura Urbana 

1920 famílias 
276 casas 

Concluída / 
Entregue 

Sambaiatuba (2a 
Etapa) 

Habitar Brasil BID Casas Urbanizáveis e 
Infra Estrutura Urbana 

1920 famílias       
2 etapas 325 

casas 

Em execução 

S.V. C - Cidade 
Náutica 

C.D.H.U. Construção para 
remoção México 70 

256 casas Concluída / 
Entregue 

S.V. D - Esplanada 
dos Barreiros 

C.D.H.U. Auto Construção para 
remoção de áreas de 
risco e alagamentos 

56 casas Concluída / 
Entregue 

S.V. F - México 70 C.D.H.U. Urbanização de área 
degradada 

883 casas Em execução 

S.V. G - Rio Branco C.D.H.U. Construção 600 casas Obra licitada 

Sítio Taura C.D.H.U Loteamento com 
construção 

319 casas Em processo de 
licitação 

Sítio Barranco I  C.D.H.U. Loteamento com 
construção 

320 casas Em processo de 
licitação 

Sítio Barranco II C.D.H.U. Loteamento com 
construção-
apartamentos 

320 casas Concluído 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Vicente, Maio 2006. 
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TABELA 7 - Obras financiadas pelo PAR (Programa de Arrendamento Residencial) 

-V. Ema - Construção de apartamentos - 192 , concluído; 

-Samaritá - Construção de apartamentos - 175, concluído; 

-Samaritá - Construção de apartamentos - 200, concluído; 

-Samaritá - Construção de apartamentos - 200, concluído; 

-Samaritá  - Construção de apartamentos - 200 , fase final de construção; 

-Jóquei I - Construção de apartamentos – 240,  em construção; 

-Jóquei II  Construção de apartamentos - 240,  em construção; 

-7 Cooperativas - Construção casas - 637; Jardim Verde Mar Lotes urbanizados 3.000, pré-plano aprovado; 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Vicente, Maio 2006. 

 

 Entre as intervenções em realização está a da favela do “Dique Sambaiatuba”, 

escolhida nesta pesquisa para um maior aprofundamento dos estudos. A referida favela, 

embora não fosse a maior em número de pessoas, reunia as piores condições de salubridade e 

habitabilidade do município de São Vicente, concentrando a presença de situações de risco de 

vida, especialmente por parte das famílias que residiam sobre palafitas, e forte impacto no 

meio ambiente, provocado pela ocupação de mangues e existência de um Lixão nas 

proximidades. 
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 A partir da análise de dados integrantes do “Projeto de Urbanização do Dique 

Sambaiatuba” (SÃO VICENTE, 2000), “Trabalho de Participação Comunitária do projeto de 

Urbanização do Dique Sambaiatuba”, bem como informações fornecidas pela equipe 

responsável da Prefeitura, apresentamos a partir deste ponto, uma sinopse das características 

da favela do Dique Sambaiatuba, antes da intervenção, assim como dos parâmetros gerais 

previstos para sua urbanização. O conhecimento dos dados que aqui sintetizamos, nos deu o 

embasamento necessário para que pudéssemos realizar as pesquisas sobre o processo de 

urbanização em realização. 

 Com uma população de 6.360 pessoas, que habita 1920 domicílios, a área de 

intervenção da favela do Dique Sambaiatuba situa-se na parte norte do município de São 

Vicente, a cerca de 3 km do centro e se estende por um total de 186.094,45 m2, nos bairros 

Jóquei Clube e Jardim Nosso Lar. Está ainda exatamente na divisa com os municípios de 

Santos, separada pelo rio do Bugre e de Cubatão, pelo Canal do Casqueiro. 

A ocupação em questão deu-se em área de um antigo dique, construído pelo DNOCS 

(Departamento de Obras Contra as Secas) por volta de 1950, visando à utilização para 

atividades agrícolas. Como elas nunca se efetivaram, a partir de 1960 a área começou a ser 

ocupada por população de baixa renda para fins habitacionais, principalmente nordestinos. A 

ocupação se intensificou a partir de 1980-90. 

A favela do Dique Sambaiatuba se caracterizava pela precariedade de infra-estrutura e 

serviços públicos, vias estreitas e de alinhamento irregular, lotes também de forma e 

alinhamento irregular, construções não licenciadas e irregulares do ponto de vista fundiário, 

construídas em terras de Marinha, conforme figuras 6, 7 E 8 apresentadas ao final deste 

Capítulo. O dique funcionou como referência para a ocupação, tendo sobre ele a principal via 

de circulação local, a Avenida Sambaiatuba, cujas habitações mantinham alinhamento 

cuidadoso, permitindo o tráfego de veículos, e acesso de serviços urbanos, tais com coleta de 

lixo, entrega de gás. A partir dessa avenida, as vielas se ramificavam em direção ao Canal do 

Casqueiro, em cujas margens (bem como na do rio do Bugre), havia palafitas de acesso 

precário, realizado por passarelas de madeira, conforme é possível constatar na figura 9, 

apresentada ao final deste Capítulo. A ocupação, inicialmente sobre os diques, havia com o 

tempo avançado em direção aos rios.  

O local era um misto de casas de alvenaria e barracos de madeira, sendo cerca de 

49,45% das residências construídas em alvenaria, 37,97% em madeira e 3% em mistura de 

alvenaria e madeira. Cerca de 50% das residências já estavam consolidadas com o espaço 

urbano da área e outras 50% eram passíveis de intervenção urbanística, no sentido de 
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melhoria na qualidade de vida e ambiental. O quadro de adensamento da área era também 

grande, pois cerca de 20% das famílias viviam em 20m2. 

 No momento em que se iniciou o processo de urbanização da Favela do Sambaiatuba, 

as instalações elétricas não eram suficientes para suprir as necessidades dos moradores. Em 

relação ao abastecimento de água, cerca de 68% das  moradias estava ligada à rede oficial, 

mas a parte não abastecida utilizava-se de água de baixa potabilidade, servida por meio de 

mangueiras que atravessavam  águas poluídas sob as palafitas. Sem sistema de esgotamento 

sanitário, os dejetos eram lançados “in natura” nos canais e rios. 

A precariedade das condições de moradia é caracterizada por grande adensamento e 

desordenamento espacial, aproveitamento extensivo dos lotes; precariedade dos acessos; 

aproveitamento de aterros impróprios; falta de saneamento, de água, e principalmente de 

esgoto, acabando por deixar as famílias suscetíveis aos vetores de doenças causadas pela falta 

de saneamento básico.  

Cerca de 50% das pessoas viviam em casas de madeira e palafitas sobre as águas 

poluídas do canal. Em relação à coleta de lixo, segundo informações da CODESAVI 

(Companhia de Desenvolvimento de São Vicente), responsável pelo serviço, a coleta já era 

realizada três vezes por semana, nos locais que possibilitavam o acesso direto dos caminhões, 

ou então através de caçambas, localizadas em pontos diversos. No entanto, a quantidade de 

lixo, principalmente próximo aos canais e mangue, era muito grande. 

 Na área da favela, segundo o Projeto de Urbanização, outrora existia extenso 

manguezal, que levantamento realizado em 1991 pela Cetesb apontava como “degradado” 

(SÃO VICENTE, 2000). Os cursos dos rios Bugre e Sambaiatuba, por receber grande 

quantidade de poluentes, encontravam-se com taxa muito baixa de oxigênio dissolvido, 

recebendo a carga de chorume não tratado do lixão do Sambaiatuba, cerca de trinta vezes 

mais poluente do que o esgoto “in natura” despejado pelas habitações. 

 O “Lixão do Sambaiatuba”, que no ano de 2000 contava com trinta anos de existência, 

recebia todo o lixo do município - cerca de 240 toneladas/dia, já formava um depósito de 47 

mil m2, 17 metros de altura. Além disso, o canal que limita a área de intervenção com o 

bairro, encontrava-se assoreado e entulhado por lixo doméstico, sendo suas águas utilizadas 

para o lançamento de esgotos domésticos, que permaneciam estagnadas até que uma maré 

mais alta as levasse em direção ao estuário. 

 Os levantamentos sócio-econômicos, mostravam estar aí localizada a maior 

concentração de população de baixa renda da área insular de São Vicente.  

 A população local não demonstrava grande organização, inexistindo registro de 
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mobilizações significativas. Predominava relações “clientelistas” com os políticos locais, em 

especial do legislativo, para a obtenção de benefícios, o que explica o baixo caráter 

reivindicatório das associações existentes na área e da população de modo geral. Não existia 

uma entidade comunitária de base própria da ocupação irregular, o mesmo se dando com o 

setor assistencial, feito por entidades que atuam na favela e no entorno dela.  

 A área não contava com equipamentos comunitários, utilizando-se os moradores 

daqueles existentes em seu entorno: quatro escolas públicas, duas creches, três unidades 

básicas de saúde, quatro igrejas e duas áreas de lazer (campos de futebol). 

Os equipamentos públicos e/ou comunitários do entorno que abordavam a questão da 

capacitação para trabalho e renda, eram especialmente as Oficinas do Jóquei, do 

Departamento Profissionalizante da PMSV (Prefeitura Municipal de São Vicente) oferecendo 

cursos voltados à iniciação em corte costura industrial, artesanato em geral, estética, manicura 

e corte de cabelo. Além disso, no CECOOPS (Centro de Cooperação Social) eram 

ministrados cursos na área de construção civil, faixas, serigrafia, datilografia, além de costura 

industrial e artesanato. 

 A urbanização do Dique Sambaiatuba foi viabilizada com recursos do Programa 

Habitar Brasil, através de um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID, sendo considerado, segundo apontam suas diretrizes, um projeto de planejamento 

integrado, contando com trabalhos sociais e ambientais. Envolveu uma contrapartida da 

Prefeitura, não repassada à população atendida. O início do projeto de urbanização do 

programa Habitar Brasil/BID data de 2000, cujo pleito é de 1997. 

 O objetivo geral apresentado pelo Projeto de Urbanização é desenvolver um processo 

de melhorias físico-ambientais que integrem a favela ao bairro, preservando suas 

especificidades, através da complementação da estrutura urbana e da introdução de valores 

urbanísticos e jurídicos da cidade legal, bem como, trazendo ganhos de habitabilidade, 

representados pela viabilização de unidades habitacionais adequadas, seja pela produção de 

novas moradias, ou pela melhoria daquelas precárias, porém consolidáveis; seja, ainda, pela 

consolidação das unidades de bom padrão construtivo. Trata-se de promover a promoção da 

qualidade de vida dos moradores, através de infra-estrutura básica, regularização fundiária e 

solução habitacional, bem como a recuperação do manguezal. São colocados como objetivos 

específicos do empreendimento: 

• A promoção da participação popular em todas as fases da intervenção; 

• A correção da drenagem da área, com geração de terrenos em solo firme para 

remanejamento das habitações sobre o canal  (palafitas); 
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• A urbanização da área com regularização de ruas e praças e implantação dos serviços 

de infra-estrutura básica; 

• A regularização da posse da terra como ação complementar ao convênio, sob 

responsabilidade da Prefeitura; 

• A recuperação ambiental da área, também ação complementar, reconstituindo a 

salubridade original. 

 

 São também apresentados no projeto para urbanização da favela os seguintes 

resultados esperados: 

  

• Quanto à melhoria das condições de habitabilidade, o Projeto de Urbanização do 

Dique do Sambaiatuba, ao ser implantado na sua totalidade, determinará um aumento 

excepcional do nível de qualidade do ambiente físico e social, que resultará na redução 

dos níveis de mortalidade e de doenças provocadas por ambiente insalubre; 

• Quanto ao processo educativo sanitário e ambiental, a recuperação ambiental 

procurará não só incorporar à comunidade um conceito de preservação e manutenção 

da área, com também de estímulo para novos hábitos que potencializem os efeitos do 

novo ambiente e das possibilidades que este oferecerá. Além da urbanização, os 

trabalhos têm também a previsão de regeneração de extensas áreas de mangue, que 

estavam invadidas há 30 anos; 

• Quanto ao processo de desenvolvimento da comunidade, ao final desse processo 

espera-se que a comunidade esteja organizada de tal forma, que compreenda a 

importância de se firmar com interlocutora representativa junto aos poderes e 

instâncias constituídas, resultando, portanto, em organizações autônomas e que 

transcendam ao projeto de urbanização. 

 

Encontramos também os seguintes pressupostos da ação:  

 

• Substituir intervenções pontuais por intervenções globais; 

• Integrar a ocupação irregular e degradada ao bairro, construindo, a partir da antiga, 

uma nova identidade de bairro popular, introduzindo valores urbanísticos da cidade 

formal como signo desta nova identidade; 

• Preservar o acervo popular e a tipicidade da produção habitacional local, assegurando 
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reassentamentos mínimo de unidades, aproveitando o esforço despendido pela 

população; 

• Assegurar padrões de habitabilidade mínimos para o conjunto das edificações da área; 

• Dotar as moradias da área de segurança jurídica, por meio da transferência da posse 

aos atuais ocupantes;  

• Preservar os laços de sociabilidade, as redes sociais e de solidariedade existentes; 

• Obter a adesão da população e estabelecer compromissos mútuos claros; 

• Integrar as ações dos diversos agentes públicos, governamentais e não 

governamentais. 

 
Segundo o Projeto, o tempo da ocupação da favela do Sambaiatuba, a sua 

conformação social e espacial e, por outro lado, a precariedade das condições de habitação e a 

habitabilidade que a área oferecia aos seus moradores, foram os elementos determinantes na 

definição do tipo de intervenção a ser desenvolvida na mesma. Neste sentido, o projeto 

buscou resolver os principais problemas urbano-habitacionais que a população da área 

enfrenta, quais sejam: a precariedade de acesso à infra-estrutura e serviços; a insegurança 

jurídica e a improvisação e insalubridade de parte significativa dos domicílios. 

Sob o ponto de vista físico, a estratégia da intervenção foi a de redução da 

interferência trazida pela obra na rotina da população, através da definição do trecho para seu 

início em local onde não havia necessidade de remoções.  

Devido à complexidade das obras e limites orçamentários fixados pelo Programa 

Habitar Brasil BID, a intervenção foi dividida em duas etapas, pautada pelos seguintes 

critérios básicos: 

• Possibilidade de remanejar maior número de famílias sem necessidade de utilização 

de alojamentos provisórios; 

• Início das obras de macro drenagem de modo a conquistar terreno para construção de 

moradias e diminuir as enchentes na região. 

A definição do início da intervenção pelo trecho em que se definiu como 1ª Etapa deu-

se pela necessidade de contenção do crescimento da favela, iniciando as obras no local mais 

vulnerável a novas ocupações. Foi importante também nessa decisão o fato desta ser a parte 

do canal existente, que após construção de galeria de drenagem, aterro e consolidação, 

representaria substantivo ganho de espaço e possibilitaria a remoção definitiva das famílias, o 

que aconteceria sucessivamente, evitando a utilização de alojamentos provisórios.  
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 A população foi dividida em relação às etapas de intervenção da forma como é 

apontado na Tabela 8, abaixo. 

 
TABELA 8 - Divisão da população em relação às etapas de intervenção 

Etapa Domicílios Famílias Pessoas 
1ª Etapa 1.106 1.152 3.815 
2a Etapa 737 768 2.545 
Área Total  1.843 1.920 6.360 

Fonte: São Vicente (Prefeitura), 2000. 

 
  
 
As fases da execução da primeira etapa são discriminadas a seguir: 

 

1. Ampliação da rede de água, construção da rede de esgoto, execução de ligações 

domiciliares e construção de micro-drenagem para os 1.106 domicílios; 

2. Execução de guias, sarjetas e pavimentação no viário principal e suas ligações; 

3. Obras de contenção e construção da Rua Beira Rio, correspondente ao trecho da 

primeira etapa; 

4. Obras de macro drenagem e colocação de comportas; 

5. Construção de 276 unidades habitacionais e remoção das palafitas correspondentes; 

6. Fornecimento de 36 módulos Hidráulicos e Cestas de Materiais de Construção para as 

moradias em área aterrada e mais 62, de outro tipo, para parte das casas de alvenaria 

que requeriam complementação para ser ligado o esgoto. 
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FIGURA 6 - Vista da Favela do Dique Sambaiatuba 
 antes da urbanização. Observamos palafitas sobre  
o mangue e águas do Canal do Casqueiro com muito lixo. 

    Fonte: Prefeitura de São Vicente, 2003. 
 
 

 
FIGURA 7 - Palafitas no Dique Sambaiatuba, já no processo de des- 
monte e remanejo das casas. Notamos, ao fundo, espécies vegetais  
do mangue que resistem. 
Fonte: Prefeitura de São Vicente, out. 2004. 
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            Figura 8 -  Dique Sambaiatuba – visão do 
            interior da favela 

Fonte: Prefeitura de São Vicente, 2004 
 

 

 

FIGURA 9 - Panorama geral da área da favela do Sambaiatuba (à esquerda) antes de iniciadas as     
obras de urbanização. No centro está o Rio do Bugre, divisa entre Santos e São Vicente e, à direita, 

grande área favelada em Santos, em que não está programada intervenção. 
Fonte: São Vicente (Prefeitura), 2003. 
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Capítulo 5 
 

A Urbanização da Favela do Dique Sambaiatuba – 

Dimensões Física, Sócio-Econômica e Ambiental 
 

 

  Apesar da previsão de término das primeiras casas ter sido feita para o ano de 2001, 

somente em 2003 começaram a ser entregues as primeiras habitações construídas na fase 

inicial, num total de 82. Em setembro de 2003, já eram 276 casas. Os atrasos na entrega 

aconteceram, de forma geral, devido a entraves no sistema de liberação de recursos do 

Governo Federal.  

 Na primeira etapa do projeto, concluída em março de 2005, foram erguidas 314 casas, 

uma praça, dois play-ground, um centro comunitário, uma quadra de futebol de areia e quatro 

estações elevatórias de esgoto. 

Além da construção das casas e centro comunitário, houve o fornecimento de material 

para a reforma das outras, a urbanização do local e o acompanhamento sócio-ambiental da 

comunidade, do qual trataremos melhor mais adiante. 

 No processo de elaboração da 2ª Etapa verificou-se que a população atendida deveria 

ser um pouco maior, já que havia a necessidade de atender famílias de outros trechos da 

própria área. Assim, tem-se o seguinte quadro: 

 - Nº de Imóveis Beneficiários: 956, sendo: 

 - 471 Habitações Consolidadas 

 - 325 Novas Habitações Construídas para remanejamento, dos quais: 

          - 266 Unidades remanejadas da 2ª Etapa; 

          - 59 unidades a serem remanejadas remanescentes da 1ª Etapa; 

          -160 Habitações da área Osvaldo Toschi, beneficiados com as obras de infra-

estrutura.  

 Essas moradias remanescentes da 1ª Etapa referem-se a unidades originalmente 

consolidáveis que, pelo tempo decorrido entre a pesquisa e a intervenção, deterioraram-se a 

ponto de não ser possível sua consolidação. 

  O programa de urbanização também incluiu educação sanitária e ambiental, 

recuperação da área degradada do manguezal e cursos de qualificação para geração de renda.  
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 Antes do final da reurbanização da Favela do Sambaiatuba, em 2006, a U.E.M. 

(Unidade Executora Municipal), responsável na Prefeitura de São Vicente pelo Programa de 

Urbanização do Sambaiatuba, conseguiu novo financiamento através do BID, Programa 

Habitar - Brasil, estendendo assim o Programa para as favelas Batuíra e Charme, vizinhas ao 

Sambaiatuba, constituindo o que a unidade denominou de “terceira etapa”. No final do ano de 

2006, foi iniciada a terraplanagem no Batuíra. Na aprovação deste último financiamento, 

podemos verificar a importância das verbas conseguidas graças ao trabalho do Ministério das 

Cidades e alocadas no Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), a que já 

nos referimos no capítulo referente ao estudo das Políticas Urbanas Federais, bem como a 

importância dada pelo mesmo Ministério às intervenções de São Vicente. 

 Embora, portanto, as intervenções na favela do Sambaiatuba tenham duas etapas 

definimos como nosso objeto de análise, apenas aquela que a Prefeitura denominou de 

primeira etapa, única já concluída totalmente, cuja demarcação se encontra abaixo ilustrada 

pela Figura 10. 

 

FIGURA 10 - Foto aérea mostrando as etapas do Projeto Sambaiatuba. 
Fonte: São Vicente - Prefeitura Municipal, 2006. 
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 No sentido de abordar a questão da urbanização da favela, a estratégia que propomos 

considera a porção do espaço geográfico que é nosso objeto de estudo, a partir das três 

dimensões que, acreditamos, possam qualificá-lo perante nossa concepção de 

desenvolvimento turístico sustentável – as dimensões física, sócio-econômica e ambiental.  

 A primeira dimensão, a física, corresponde às formas materiais e funções assumidas 

pela favela através do programa de urbanização, verificadas através da infra-estrutura, 

traçados urbanos, condições de habitabilidade das edificações, implantação e localização de 

equipamentos e objetos, arranjo espacial do conjunto das habitações e da área urbanizada. 

 As dimensões sócio-econômica e ambiental envolvem a rede de relações 

desencadeadas pela proposta da intervenção na favela, que pode ser aferida nas ações de 

fomento ao desenvolvimento social e material da comunidade, bem como de sua consciência 

e qualidade ambientais, tendo como indicadores: 

 

• A forma de participação da comunidade no processo de planejamento e gestão do 

processo de urbanização; 

• As práticas educativas voltadas à cidadania, organização, qualificação e geração de 

renda; 

• A construção de projetos coletivos pela comunidade; 

• A consideração da recuperação ambiental na implementação do projeto; 

• O envolvimento da população com processos de educação e recuperação ambiental; 

• O nível de conscientização ambiental da comunidade. 

 

 Considerando as concepções teóricas que adotamos, nossa abordagem enfoca o espaço 

estudado sob dois planos: o institucional e o do cotidiano (o da comunidade). Assim, os 

procedimentos adotados visam contribuir para um processo de análise que indique 

possibilidades e necessidades para que o processo de urbanização de favela se dê no sentido 

de permitir sua integração à cidade, de forma a considerar os pontos de vista físico, sócio-

econômico e ambiental necessários ao desenvolvimento do turismo sustentável. Eles 

envolvem:  

 

• Leitura de documentos vinculados ao Projeto; 
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• Depoimentos da equipe responsável pelo desenvolvimento da intervenção, colhidas 

em entrevistas e reuniões; 

• Observação direta das atividades desenvolvidas (cursos, reuniões, etc). 

 

A perspectiva da comunidade, a partir de: 

 

• Questionários estruturados, entrevistas e depoimentos da comunidade, colhidos em 

trabalho de campo; 

• Entrevistas e Depoimentos dos representantes e lideranças comunitárias. 

• A observação direta do pesquisador, visando ressaltar aspectos relevantes para a 

análise proposta. 

 

 

5.1 A Dimensão Física 

 

 

Investigação e Análise da perspectiva do morador 

 

 De acordo com a estratégia de investigação que apresentamos anteriormente, 

procuraremos investigar a perspectiva do cotidiano, aquela do morador, nas relações que vão 

se estabelecendo com o lugar que surge com a urbanização da favela. Por outro lado, ouvimos 

também a opinião de seus líderes, como uma outra forma de acesso a movimentos e ações, de 

um número maior de pessoas.  

  

 ●As entrevistas individuais 

 

  No sentido de obter a posição tanto do ex-morador das palafitas (que hoje habita as 

novas edificações construídas pelo Programa de Urbanização) quanto do que já morava em 

residências consolidadas, como também dos demais envolvidos na intervenção, foram 

realizadas entrevistas baseadas em questionários semi-estruturados.  

Embora nos preocupássemos em obter uma amostra significativa, a pesquisa teve um 

caráter exploratório, na medida em que a preocupação foi a de constatar tendências a serem 
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comparadas com outro universo pesquisado (o dos representantes e líderes comunitários, por 

exemplo). 

 Os dados foram obtidos em trabalho de campo realizado em dezembro de 2006, 

sendo empregada uma amostragem aleatória, correspondente ao percentual de 10% do total 

das moradias da 1ª fase do programa de Urbanização, universo total do nosso estudo. Não 

houve definição de estratificação amostral, pois a seleção aleatória de moradias foi capaz de 

refletir as características como um todo do universo, com pouca variação. Para a realização da 

pesquisa amostral houve a seleção aleatória da primeira moradia, havendo a aplicação do 

questionário a cada 10 delas, sempre com um responsável pelo domicílio.  

  O número de domicílios pesquisados foi de 110, equivalendo a 381 moradores, 

sendo aplicados 47 questionários nas casas novas, o que corresponde a 43% do total. As 

questões 1 e 2 só foram aplicadas nas casas construídas no Programa de Urbanização, pois só 

a elas diziam respeito.  

 A estratégia adotada para elaboração foi a de seguir a mesma estrutura dos tópicos 

que elencamos como indicadores da dimensão física, relacionados às formas materiais e 

funções assumidas pelas moradias e área de entorno com o Programa de Urbanização: 

condições habitacionais, infra-estrutura básica, acessibilidade, equipamentos públicos, 

regularização fundiária e controle urbano. 

 As entrevistas seguem a estrutura: 

1. Avaliação das condições da moradia, em relação ao projeto da casa, conforto térmico, 

iluminação, umidade, espaço da casa, acesso à moradia (escala); 

2. Realização de benfeitorias na nova residência e tipo (escala e aberta); 

3. Informações sobre o sistema de abastecimento de água, esgoto e eletricidade (múltipla 

escolha); 

4. Avaliação dos serviços de coleta de lixo, drenagem, pavimentação e transportes 

públicos (escala); 

5. Grau de satisfação em relação ao acesso de viaturas de polícia, coleta de lixo e correio 

(escala); 

6. Grau de satisfação com os equipamentos públicos existentes (escala); 

7. Avaliação do número de escolas do bairro (múltipla escolha). Motivo da avaliação 

(aberta); 

8. Avaliação do sistema público de saúde do bairro (múltipla escolha). Motivo da 

avaliação (aberta); 
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9. Avaliação do número dos equipamentos de esporte e convívio do bairro (múltipla 

escolha).                                       

(APÊNDICE A) 

 A análise criteriosa dos questionários aplicados nos revelou os dados que serão 

apresentados a seguir. 

 Em relação às condições habitacionais, no sentido da avaliação da qualidade e 

habitabilidade da moradia, obtemos as seguintes informações: 

 

• Projeto da casa - 70% dos entrevistados avaliaram como bom e 20% como regular; 

• Conforto térmico, 65%, maior parte dos entrevistados, avaliou como bom e 30% como 

regular; 

• Iluminação - avaliada como boa por cerca de 90 % dos entrevistados; 

• Quanto à umidade, a casa foi considerada boa por 79%, e como regular por 16% dos 

entrevistados; 

• Espaço da casa – 43% avaliaram como bom, 43% como regular e 13% como ruim. 

(ver Figura 11); 

• Acessos à moradia – foi considerado satisfatório por cerca de 95% dos entrevistados. 

 

 Em relação aos itens avaliados, o maior descontentamento aparece em relação ao 

espaço da casa, considerado por quase 60% dos moradores como regular e ruim, o que nos 

indica a provável necessidade de atenção em relação às ampliações necessárias para chegar ao 

espaço necessário à acomodação dos mesmos. 

 Quando o foco foi deslocado para a infra-estrutura básica e acessibilidade e 

questionados tanto em relação à satisfação com o serviço, quanto à utilização do mesmo, os 

moradores mostraram as seguintes opiniões:  

  

•••• Abastecimento de água: 95% utilizam os serviços da Sabesp, enquanto 5% emprestam 

do vizinho; 

•••• Esgoto: 75% das residências entrevistadas são ligadas à rede concessionária enquanto 

22% estão conectadas à rede de drenagem; 

•••• Energia elétrica - 90% utiliza os serviços da concessionária (CPFL), e 8% usa o 

“rabicho” (ligação clandestina); 

•••• Coleta de lixo - avaliada como suficiente por 90% e insuficiente por 7%; 
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•••• Quanto ao lixo produzido, do total entrevistado, 95% das residências afirmaram 

utilizar a coleta pública; 

•••• Drenagem – as opiniões são divididas em praticamente partes iguais em relação à 

satisfação; 

•••• Pavimentação da rua – há pavimentação suficiente na rua onde mora para 94% dos 

entrevistados; 

•••• O acesso aos transportes públicos é avaliado através dos moradores entrevistados em 

50% como insuficiente e 45% suficiente. O acesso de viaturas da polícia, ambulância 

e lixo são considerados suficientes por cerca de 80% dos moradores, enquanto o do 

correio como insuficiente em 70% do total. 

 

 Assim, os maiores questionamentos em relação à infra-estrutura dizem respeito ao 

esgoto, pois embora a rede já exista, há problemas em relação à ligação das casas a ela com a 

Sabesp, pois a concessionária exige padrões pré-determinados para que isto seja realizado, o 

que implica em custos aos moradores.  Entraves à inclusão física à cidade, são detectados 

também em relação à acessibilidade do serviço do Correio, ainda com entrega irregular e 

transportes públicos, considerados deficitários no atendimento ao local. 

 Questionados em relação aos equipamentos públicos, 51% dos entrevistados os 

avaliaram como insuficientes e 45% como suficientes. A respeito da satisfação em relação ao 

número de equipamentos disponíveis no bairro, temos o seguinte quadro: 

 

• Escolas - 54% dos moradores avaliam como suficientes, enquanto 39% discordam, e 

avaliam como insuficiente; 

• Serviços de saúde - classificados por 43%  do total pesquisado como ruim,  por 48% 

como regular, 37% como bom e ótimo apenas por 3%; 

• Equipamentos de esporte e convívio: avaliados como insuficientes por 67% dos 

moradores, e suficientes por 29%. 

 

 Percebemos, desta forma, que as opiniões são bem dividas em relação ao número de 

equipamentos, mas a insatisfação é clara em relação aos serviços prestados, principalmente os 

de saúde, avaliados como ruins e regulares pela maioria dos entrevistados e os de esporte e 

convívio, também em situação semelhante, o que demonstra o fato destes componentes  não 

estarem equacionados suficientemente no programa de Urbanização.  
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 A fim de colaborar com a investigação sobre o controle urbanístico, foi perguntado 

aos moradores se haviam realizado alguma benfeitoria nas residências. Conforme pudemos 

perceber pelas respostas, temos que cerca de 65% fez alterações e 35% não a realizaram. 

Verificamos também que, em relação às alterações feitas, a predominância está nas 

modificações de piso (67%), pinturas (52%) e troca de azulejos (46%). A pesquisa também 

indica que 22% dos entrevistados realizaram acabamento externo e 22% ampliação na 

moradia. Ao analisarmos os resultados deste tópico das condições de habitação, podemos 

perceber a necessidade de atenção para que as alterações não acabem por se constituírem em 

impedimento para a inserção física à cidade. 

 

 

FIGURA 11 - Maquete com duas casas: à esquerda como foi 
entregue ao morador e, à esquerda, com ampliação possível, já que 
elas contam com estrutura para tal finalidade.  
Fonte: São Vicente - Prefeitura, 2003. 
 

 

 ●A Avaliação da perspectiva dos Representantes e Lideranças comunitárias 

 

 Buscando ampliar ainda mais a investigação da perspectiva da comunidade, no sentido 

de subsidiar nosso estudo sobre as possibilidades e necessidades para a inserção física da 

favela urbanizada no espaço turístico municipal, procuramos obter a avaliação de 

representantes da Comissão de Moradores (COAMURB) e Lideranças locais. Os dados aqui 

apresentados são frutos de relatos e registros feitos a partir da ”Oficina de Participação 
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Comunitária”, realizada com a presença de representantes dos moradores da área da 

intervenção, bem como de depoimentos individuais de lideranças feitos à pesquisadora. 

 As oficinas foram realizadas sob a coordenação de representantes da Multisetorial, 

empresa de assessoria e gerenciamento que prestava serviços à Prefeitura de São Vicente, 

entre 15 de abril e 14 de maio de 2005, com a presença dos seguintes representantes; José 

Carlos, Vânia, Lurdes, Sueli, Ivo e Márcia. Depoimentos dos líderes comunitários Hélio, 

Fernanda e Lurdes, foram também por nós colhidos, em dias alternados, durante o primeiro 

semestre de 2005. Da avaliação realizada por eles do Programa de Urbanização, registramos, 

neste tópico, algumas contribuições a respeito da dimensão estudada.  

 Em relação às condições habitacionais, o Sr. Hélio, em depoimento à nós prestado,  

coloca a questão do espaço das casas. Segundo ele, hoje aposentado, sua casa era boa, mais 

espaçosa, e agora estava procurando trazer dela os materiais que pudesse aproveitar, já 

estando trabalhando para ampliar, com um segundo andar, a casa nova fornecida pelo 

programa de urbanização (entrevista em maio de 2005). (Figura 11) 

 

 

Figura 12 -. Casa construída pelo Programa de Urbanização, em 
ampliação. 
Fonte: São Vicente - Prefeitura, 2005. 

 

 

 Na avaliação feita na “oficina” destaca-se, a respeito deste indicador, a consideração 

positiva da melhoria da qualidade de vida, valorização da área e garantia de endereço regular 

a partir da urbanização, bem como a da realização de muro entre as casas como idéia a ser 
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aproveitada do Programa de Urbanização visitado pela equipe anteriormente, em Taboão da 

Serra. Como pontos negativos são citados a apropriação de “sobras de áreas” (áreas públicas), 

havendo invasões pontuais para ampliação das moradias. Em relação à infra-estrutura, é 

apresentada como pontos positivos a presença da rede de esgoto, a iluminação das casas e 

ruas, a garantia de energia elétrica segura, as ruas com asfalto, a possibilidade de não jogar 

mais lixo nas ruas e canal pela regularidade e acesso da coleta pública, a abertura de comércio 

na área, bem como o fato da abertura dos acessos ter diminuído um pouco a questão das 

drogas Como pontos negativos, estão o custo da energia elétrica, o que levou muitas famílias 

a voltarem para as ligações clandestinas, os chamados “rabichos”, os problemas de aumento 

do trânsito causados pela regularização do sistema viário, problemas no sistema de drenagem 

que geram retorno da água e irregularidade no serviço de entrega dos correios. Em relação aos 

problemas comuns com o Programa visitado em Taboão, estão também as questões em 

relação à adaptação dos moradores à nova realidade das despesas de água. 

 Em relação aos equipamentos e integração urbanística, é citada a manutenção 

deficiente do Centro Comunitário e a falta da conclusão da Avenida Beira-Rio, que deixa 

incompleta a questão da segurança e limpeza da área. Como idéia a ser aproveitada em 

relação a outros trabalhos com que os líderes entraram em contato, vem a da realização de 

ajustes no Centro Comunitário para que este possa ser usado como o barracão Cultural de 

Itapecerica, que desenvolve atividades culturais comunitárias permanentemente. Fernanda, 

que habita uma das casas construídas, vizinha à pequena praça, se queixa da manutenção 

deficitária desta pela Prefeitura, o que estimula ainda mais a sua depredação. Lurdes, vizinha 

do Centro Comunitário, em entrevista concedida em janeiro de 2005, observa as condições 

em que o Centro Comunitário se encontra, decaindo desde sua inauguração. 

 A respeito do controle urbano, foi colocada como aspecto positivo a possibilidade de 

restringir a ocupação irregular, mas por outro lado, pontos negativos são a falta de 

fiscalização, que pode fazer perder o controle, as ações iniciadas e não concluídas e o descaso 

de alguns setores da Prefeitura em relação à área. 

 

A avaliação do ponto de vista institucional 

 

 Procuramos buscar investigar a perspectiva dos responsáveis pela realização do 

Projeto, através de: 
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 - Análise dos documentos: 

 

• Trabalho de Participação Comunitária – (SÃO VICENTE, 2002); 

• Relatório Final de Atividades de Consultoria (SÃO VICENTE, 2005a); 

• Registros da oficina de avaliação realizada no primeiro semestre de 2005. 

 

- Entrevistas: 

 

• Com integrantes da equipe da Prefeitura: Genilda Nascimento da Silva, Marco 

Antônio Vilela e Joanete do Nascimento. 

 

 – Oficina de Avaliação: 

 

      ● A perspectiva da Equipe da Prefeitura responsável pelos trabalhos. 

  

 Em relação às condições da habitação, é apresentada como ponto positivo a melhoria 

nas moradias em relação à umidade e salubridade. Como pontos positivos na infra-estrutura e 

acessibilidade urbana, a melhoria dos acessos e a respeito dos equipamentos e integração 

urbanística, na Beira-Rio e retirada das palafitas, a construção de píer na mesma área e o fato 

da favela ter, agora, aspecto de bairro. 

 Com respeito ao controle urbano, o fato da diminuição dos casos de construções 

irregulares a partir do trabalho de assistência técnica e a maior aproximação com os 

moradores a partir dai, é contribuição apresentada como importante. A este respeito, Marco 

Antônio Vilela, complementou as informações, em entrevista concedida à pesquisadora em 

janeiro de 2007, afirmando que desde o início de 2007 está em funcionamento assessoria 

técnica para as reformas em moradias consolidadas e são oferecidas três opções de plantas 

aprovadas para ampliações das residências novas. 

 Como aspectos negativos, foram colocados em relação às condições habitacionais, 

infra-estrutura, acessibilidade e controle urbano: o desrespeito aos alinhamentos propostos, a 

continuidade das construções irregulares e falta de uma estratégia para reverter os casos de 

construções com materiais precários, bem como fiscalização efetiva das irregularidades, a 

continuidade de invasões pontuais, a realização de calçadas e muros, o descuido com o 

recolhimento do lixo e limpeza urbana, falta de abordagem integrada junto às concessionárias 
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de luz e água para equacionamento da dificuldade de adaptação dos moradores às despesas, a 

não execução pelo Departamento de Trânsito das ações combinadas. Em relação aos 

equipamentos e integração urbanística, foi citada a ausência de áreas de lazer, praças, 

arborização e falta de cuidado com as áreas públicas existentes, bem como a não realização 

dos mutirões de pintura, plantio de árvores e embelezamentos propostos. 

 

 ●A Multisetorial - Empresa de Assessoria e Gerenciamento 

 

Apresentamos a seguir as considerações a respeito da dimensão física do Programa, 

contidas no documento de avaliação realizada pela Consultoria da Multisetorial (2005a), 

contratada pela Prefeitura e com atuação direta até 2005 no Programa.   

O documento enfoca inicialmente o fato do Programa do Dique Sambaiatuba estar 

articulado à política urbana do município, já tendo inclusive outras intervenções na mesma 

linha, mas que existem itens desta mesma política pública que estão formulados de forma 

insuficiente, repercutindo, significativamente, no seu encaminhamento. Este é o caso, por 

exemplo, da questão da fiscalização e controle urbanístico específicos para os assentamentos 

subnormais, avaliados como negativos. Outro ponto importante apresentado na avaliação, é o 

da integração física e social com o entorno ser restrita, sendo que a ênfase é dada às 

habitações.  

A respeito da regularização fundiária, ressalta estar ela conceitualmente equacionada 

no projeto, mas julga necessário que a comunidade esteja mais suficientemente apropriada de 

todas as suas etapas, para que não aconteçam problemas posteriores.  

Em um outro momento do documento, são apresentados dados a respeito das 

alterações nas moradias até aquele momento, relacionando aquelas não regularizáveis: nove 

eram de material e/ou método construtivo precário, duas construíram cômodos em área de 

recuo e uma invadiu a calçada. Destaca-se neste caso, a questão da fiscalização e assistência 

técnica pós-ocupação das unidades, cuja falta resultou em muitas desconformidades que 

poderiam ser evitadas. 

 

Considerações Gerais 

 

 O exame dos resultados das pesquisas realizadas no Programa de Urbanização da 

Favela do Sambaiatuba, a que acrescentamos observação direta e reflexão a respeito dos 
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aspectos que foram nelas apontados, nos revelou as possibilidades e necessidades 

relacionadas ao tratamento que deve ser dado à dimensão física da favela, no sentido de 

contemplar o desenvolvimento turístico sustentável. 

 Em relação às condições de habitabilidade das moradias e infra-estrutura, a 

possibilidade apresentada é a melhoria da moradia em relação às condições sanitárias e de 

salubridade, bem como o acesso a serviços antes negados ou de menor qualidade. No entanto, 

a respeito do espaço interno das casas e falta de muros e calçadas, que obrigam ampliações e 

reformas, apresenta-se a necessidade de que o Poder Público Municipal forneça ajuda mais 

eficaz, tanto em relação à assistência técnica, quanto ao apoio na aquisição de materiais 

necessários às obras, intermediando, promovendo e incentivando, doações, financiamentos e 

compras coletivas. 

 O mesmo se dá em relação à infra-estrutura, cuja instalação possibilita a inserção no 

espaço municipal, mas que necessita, para que se efetive, da mesma atitude apontada acima 

para as moradias e mais a procura de uma abordagem integrada junto às concessionárias, para 

que seja encontrada uma solução à falta de recursos dos moradores para pagamento dos custos 

envolvidos no fornecimento dos serviços. 

 Com respeito aos equipamentos e objetos públicos instalados – centro comunitário, 

creche, pier, quadras de esportes, play-ground instalados, apresentam-se como maneira de 

inclusão física do lugar, cumprindo a função de atuar de forma complementar aos já existentes 

anteriormente no “bairro legal”, alocados de forma a facilitar a transição e integração entre os 

espaços. Para que sejam cumpridas suas funções, todavia, é necessário cuidar da manutenção 

e controle urbano. A respeito do mesmo, as possibilidades apresentadas pela urbanização da 

favela são a própria regulação da ocupação irregular e as necessidades relacionam-se à sua 

aplicação efetiva ao espaço público, dado que a ausência resulta em irregularidades e 

inconformidades, que podem se tornar impedimento à inclusão física da área.  

 Salientamos também, a partir de nossa observação, que a construção do marco 

limítrofe para evitar a expansão da favela – Avenida Beira-Rio, pode cumprir também a 

função de integração urbanística da intervenção com a cidade, na medida em que permite o 

acesso ao Canal do Casqueiro, podendo unir-se futuramente a uma grande avenida que 

circundará a ilha de São Vicente.  A construção da Avenida Beira-Rio no Sambaiatuba faz 

parte de um projeto antigo, cogitado nos anos de 1960, no sentido do aproveitamento turístico 

do estuário. Relatamos abaixo, os progressos neste sentido: 

 



   193 
 

A pavimentação da Avenida Juarez Távora, às margens do estuário, na Cidade Náutica, já 
permite que motoristas vindos do Conjunto Tancredo Neves percorram a parte dos fundos da 
Ilha de São Vicente e cheguem ao Jardim Pompeba e Jóquei Clube. (...). As melhorias na 
Avenida Juarez Távora já incentivaram um dos proprietários de área no local a promoverem o 
ajardinamento do trecho junto ao estuário. Ele está plantando coqueiros e promovendo reparos 
no pequeno trapiche que serve para a atracação de embarcações que levam à ilha Pompeba, 
que pertence a um empresário da região. (...) Já no trecho entre a ponte A Tribuna e a ponte da 
Rodovia dos Imigrantes também foi pavimentada a Avenida Eduardo Dias Coelho, atraindo 
investidores para o local, principalmente no ramo de frutos do mar (SÃO VICENTE, 2005). 
 

Assim, a conclusão da urbanização da Favela México 70, com a remoção dos barracos 

ao lado do curso d’água e a do Sambaiatuba, permitirão criar outros trechos de uma avenida 

beira-mar, contornando toda a ilha, cumprindo a função de limitar as ocupações clandestinas e 

liberar o acesso às paisagens estuarinas.  

Percebemos na proposta de avenida, enquanto parte dos atrativos turísticos do 

município, a ampliação da concepção de urbanização turística, que procura observar o 

território como um todo. No entanto, há que se lembrar da necessidade de equacionamento 

dos problemas de violência e índices de criminalidade que ocorrem nas áreas cortadas pela 

futura avenida, para que ela possa cumprir tais fins (Figura 12). 

 

 

FIGURA 13 - Observa-se à direita da foto a Avenida Beira Rio, 
construída com o objetivo de contenção de invasão, mas que pode 
servir à integração com outras áreas da cidade permitir o acesso ao 
Canal do Casqueiro. 

           Fonte: São Vicente - Prefeitura, 2005. 
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5.2 As Dimensões sócio-econômica e ambiental 

 

 

 Buscando indicações das possibilidades e necessidades referentes à inclusão sócio-

econômica da comunidade, enfocamos as ações e práticas desenvolvidas, sob a coordenação e 

responsabilidade da Unidade Executora Municipal e em seguida, a avaliação deles segundo a 

própria perspectiva institucional.  

Para a realização desta etapa do trabalho, foram realizados os seguintes procedimentos: 

 

 - Análise dos documentos: 

 

• Projeto de trabalho de Participação Comunitária no âmbito do Projeto Integrado de 

Urbanização do Dique Sambaiatuba- 1a etapa (São VICENTE, 2007b);  

• Relatório Final de Atividades da Consultoria (MULTISETORIAL, 2005a); 

• Projeto Ecologicamará em Rede – Sistematização. Texto Preliminar (TEIXEIRA, 

2006);   

• Projeto de recuperação de Áreas Degradadas de Manguezal – Dique Sambaiatuba 

(SÃO VICENTE, 2000a); 

• Relatórios ao D.E.P.R.N. (Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo), sobre 

Recuperação Ambiental do Dique Sambaiatuba (SÃO VICENTE, 2006); 

• Artigos publicados pela Prefeitura; 

 

- Entrevistas/Depoimentos: 

 

• Com Genilda Nascimento da Silva, Marcos Antônio Vilela e Joanete da Silva da 

equipe da Prefeitura de São Vicente; 

• De José Názara, Ana Paula, Ricardo e Jeniffer, da Ong Camará, 2006; 

•  Depoimento de Tami Lemos Tsukumo, pesquisadora do Cepedoc Cidades Saudáveis. 

 

Participação da pesquisadora em atividades desenvolvidas pela Ong Camará, Projeto de 

Recuperação do Mangue e Lixão e Associação unidas na Arte e Cidadania e reuniões 

entre Prefeitura e comunidade. 
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Ações e Práticas desenvolvidas 

 

 O trabalho de “Participação Comunitária” na primeira etapa, foi iniciado apenas 

quando o projeto já estava concluído e haviam sido garantidos os recursos para sua execução 

e, na prática, se subdividiu de três formas - apoio social às obras e remanejamentos, educação 

sanitária e ambiental e geração de emprego e renda, todos com o propósito de inclusão social: 

 

 ●Apoio social às obras e remanejamentos: 

 

 Realizado diretamente pela coordenação de assistência social da U.E.M. (Unidade 

Executora Municipal), constitui-se, prioritariamente, em implementar o sistema de 

representação da população beneficiária na gestão do Projeto, estabelecendo mecanismos 

permanentes de informação à população sobre ele e formando, neste processo, a COAMURB 

(Comissão de Acompanhamento da Urbanização), que recebeu cursos de capacitação para 

conhecer melhor o projeto  e assumiu o papel de representar a população nas decisões 

referentes a ele.  

 A Gerência de Participação Comunitária da U.E.M., além de desenvolver 

pessoalmente a linha anterior, foi responsável também pela coordenação dos outros dois eixos 

- a educação sanitária e ambiental, executada através de consultorias contratadas e programas 

de geração de renda, através de parcerias. 

 

 ●Educação sanitária e ambiental: 

 

 “Unidas pela Reciclagem” 

 No início de 2002 já estavam sendo realizadas atividades relacionadas à higiene e 

saúde, tendo como eixo central o lixo doméstico, selecionado como problema central a ser 

trabalhado. Iniciado com palestras, discussões e atividades práticas, que se voltaram 

posteriormente para a confecção de objetos com aproveitamento de garrafas pet e papel. As 

oficinas de reaproveitamento foram ministradas por duas consultoras externas, que também 

estimularam e orientaram a organização do grupo para comercializar seus produtos. Formou-

se a partir daí um conjunto de pessoas, constituído prioritariamente por mulheres, que até hoje 

procura comercializar o produto de seu trabalho - móveis feitos com garrafas pet, bolsas de 

canudinhos de papel etc. Inicialmente 25, mas agora em número bem menor e no momento 
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procurando se articular novamente após dispersão, as senhoras formaram a “Associação 

Unidas na Arte e Cidadania”. Resistindo há vários anos, o trabalho, no entanto, atingiu um 

número limitado de pessoas. Apesar disso, a mobilização e conscientização ambiental podem 

ser consideradas positivas para as pessoas participantes, mas sob o ponto de vista da geração 

de renda que se tentou aliar ao processo conseguiu resultados pequenos. 

  

 Cepedoc Cidades Saudáveis: 

 A cargo de grupo ligado à Faculdade de Saúde Pública da USP, o trabalho 

desenvolvido é explicado pela arquiteta Isadora Tami Lemos Tsukumo, pesquisadora do 

Cepedoc (Centro de Estudos, Pesquisas e Documentação em Cidades Saudáveis): “Nós vamos 

trabalhar com educação ambiental, com a finalidade de construir uma Agenda 21 local. Ao 

fim do projeto, a comunidade deverá executar uma ação neste sentido.” Segundo Isadora, a 

situação das pessoas no local é precária, e por isto um dos objetivos do Programa é atuar na 

relação dos moradores com o meio ambiente. “O desafio é trabalhar com a apropriação do 

novo espaço pela população, a relação da comunidade com o meio ambiente depois da 

mudança de casa e da recuperação do mangue onde está localizada a favela” (depoimento 

colhido no decorrer das oficinas em 14-05-04). Após a primeira etapa do projeto, no entanto, 

os resultados não foram exatamente os esperados pela Prefeitura, principalmente em relação à 

maior participação da comunidade na resolução dos seus problemas e parceria com o poder 

público, não sendo a consultoria renovada. Permaneceram, no entanto, as metas e 

reivindicações traçadas pelo grupo participante na elaboração da Agenda 21 Local e algumas 

pessoas da comunidade mobilizadas. 

  

 A  ONG Camará: 

 Embora não estivesse inicialmente articulado diretamente com o projeto do BID, a 

ONG vem desenvolvendo, trabalho de conscientização ambiental com jovens do bairro. O 

“Camará” é uma organização não governamental de São Vicente, que trabalha com jovens, 

visando à formação de multiplicadores e à participação ativa deles na sociedade. Um dos 

projetos, desenvolvido de 2002 a 2006, foi o Ecologicamará, que teve por objetivo promover 

consciência ambiental e contribuir com a formação de jovens mais críticos e participativos, 

contando com o apoio técnico e financeiro do Instituto Credicard. Este projeto estabeleceu 

alguma relação, embora descontínua no tempo, com a Favela do Sambaiatuba. Conduziu, 

inicialmente, em 2003 (durante 4 a 5 meses), um processo de participação da comunidade na 

formulação de um projeto paisagístico de espaços livres do bairro, transformando-os em 



   197 
 

jardins e praças, mobilizando alunos da Escola Municipal Antônio Pacífico, bem como 

crianças e adultos moradores da comunidade, através de trabalhos com reaproveitamento de 

azulejos para montar mosaicos e jardinagem, que culminou com a aplicação dos 

conhecimentos na montagem de três pequenas praças no Programa de urbanização. Após esta 

etapa, o “Camará” propôs que os líderes comunitários e Prefeitura dessem continuidade ao 

processo, o que não aconteceu. 

 Em 2004 realizou trabalho de conscientização ambiental em relação ao manguezal em 

duas escolas de ensino públicas que atendem também o Sambaiatuba, organizando inclusive 

um mutirão de conhecimento e limpeza do manguezal da área.  

 Em 2005 e 2006, o trabalho de parte dos monitores formados pela ONG voltou-se 

novamente para a área, no estabelecimento de parceria, com apoio do Instituto Credicard, 

entre os projetos Ecologicamará em Rede, Ação Jovem SECIAS (Secretaria de Ação 

Comunitária) e UEM (Unidade Executora Municipal – PMSV). O grupo indicado pela 

SECIAS para o trabalho residia no bairro Sambaiatuba, em sua maioria jovens mães, 

desenvolvendo suas atividades, precisamente no equipamento municipal “Parque Ecológico 

do Sambaiatuba”, que está construído sobre o antigo “Lixão”. Envolver a comunidade na 

resolução de seus próprios problemas foi a principal preocupação do grupo “Samambaia 

Amarela” (com cerca de 20 integrantes), apresentando, neste sentido, um projeto integrado, 

voltado ao enfrentamento de pelo menos duas questões que afligem a comunidade: a 

ignorância sobre os riscos da precariedade sanitária da área e a dificuldade de 

complementação da renda familiar. 

 No período acima, o grupo desenvolveu pesquisa e monitoramento a visitas ao 

“Parque Ecológico do Sambaiatuba” (antigo lixão), para chamar a atenção e conscientizar a 

comunidade sobre a destinação do lixo residencial e urbano. Ao final das visitas, os 

participantes podiam ter a experiência de produção de artefatos produzidos com material 

reciclável. Segundo depoimentos de José Názara, Ana Paula, Ricardo e Jeniffer, que 

conduziram o trabalho:  

 

“De alguma forma o projeto parece ter contribuído para compatibilizar a rigidez 
institucional do poder público com o interesse do grupo, consumando, embora numa 
pequena amostra da comunidade, o propósito original de certa política pública. 
Parece ser possível ampliar essa perspectiva, no sentido do envolvimento mais efetivo 
e de uma parcela maior da comunidade, em ações que afetem positivamente seu dia a 
dia.” (TEIXEIRA: 2006) 
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 ●Programas de Geração de Renda  

  

 Cursos de Capacitação Profissional: 

 Classificados no tópico de geração de renda pela Prefeitura, os cursos de capacitação 

foram realizados com base em articulações institucionais internas no Governo Municipal. 

 Foram apresentados neste sentido, uma série de cursos, visando à capacitação 

profissional e também, mais em menor escala, voltados ao empreendedorismo. Entre eles, 

podemos citar: Aprender a Empreender, Aperfeiçoamento para vigias e porteiros, cabeleireiro, 

Informática, Monitoria de Recreação e Lazer entre inúmeros outros.  

 

 Projeto Ateliê Sambaiatuba 

 Proposto pela ONG Camará, acontecendo durante 2006 a partir da colaboração de 

voluntários, quando foi realizada oficina de criação e moda, inicia-se oficialmente em 2007 

como partes integrante e é parcialmente financiado pelo Programa de Urbanização. Vincula-

se ao trabalho já realizado com grupo de jovens no Parque Ambiental Sambaiatuba (antigo 

Lixão), por nós sintetizado anteriormente. Além dos jovens já participantes – 20 passa a 

trabalhar com mais 15 pessoas, investindo em processos de geração de renda, com base no 

empreendedorismo, reciclagem e reaproveitamento de materiais. Os objetivos específicos do 

projeto, que começa a se desenvolver também com parceria da “Associação Unidas na Arte e 

Cidadania”, cujo papel é de mobilização da comunidade, são: produzir peças artesanais com 

qualidade artística, mediante o desenvolvimento do senso estético e da criatividade dos 

participantes; implantar uma cooperativa de produção artesanal, disseminando os princípios 

da Economia Solidária e o empreendedorismo; publicar um livro a partir de registros e 

depoimentos sobre os impactos do projeto, bem como da história do bairro e seu processo de 

reurbanização, na visão dos jovens participantes. Até o momento realizando trabalho de 

conscientização ambiental e mobilização da comunidade, o projeto passa a partir de agora a 

desenvolver oficinas voltadas à confecção em patchwork (trabalhos com retalhos de tecidos). 

 

  

 ●Os Projetos de Recuperação Ambiental 

 

 A recuperação do mangue: 

 O Projeto de Reurbanização da Favela do Sambaiatuba envolveu também, de forma 

direta, a recuperação do ecossistema de manguezal outrora existente ao redor do Rio 
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Casqueiro, constando igualmente na proposta original, ora em rediscussão, a criação de um 

parque ambiental. O processo de recuperação se inicia após a remoção das casas da primeira 

etapa, com algumas atividades acontecendo concomitantemente, sob a supervisão de dois 

professores-doutores de Biologia da Universidade Camilo Castelo Branco (Unicastelo) e São 

Judas, ambas de São Paulo, Pablo Garcia Carrasco e Solange dos Anjos Castanheira, que 

acompanham o trabalho desde 1998. 

 Foi realizada inicialmente a coleta de propágulos (sementes) para a montagem de 

viveiro de mudas no Parque Ambiental do Sambaiatuba, inaugurado em março de 2005, com 

processo produção de três espécies de mudas de mangue e, além disto, quatro espécies de 

restinga.  

 Para que as mudas pudessem ser plantadas, foi realizada a retirada de entulho da área 

onde anteriormente estava parte das moradias da primeira etapa do projeto, bem como 

realizado o nivelamento do solo, para que o fluxo das marés penetrasse na área de plantio de 

espécies florestais de manguezal. No Relatório de trabalho do final de 2005, são registradas 

também as seguintes atividades (SÃO VICENTE, 2005): instrução para a equipe da Codesavi 

(Companhia de Desenvolvimento de São Vicente), responsável pelo viveiro, a respeito da 

colheita de propágulos e produção de mudas, duas reuniões com a comunidade e uma com a 

ONG Camará, para informar sobre o processo, curso de capacitação técnica em produção e 

implantação de espécies florestais de restinga e manguezal para membros da comunidade, 

participantes da PMSV e universitários, encontro com representantes dos moradores para o 

acompanhamento do processo de recuperação da área. 

 O primeiro lote de mudas, foi plantado na área de plantio denominada de “Ponta da 

Ilha”, em março de 2006, totalizando 1500 mudas de mangue e também 50 de espécies 

florestais de restinga na borda interior da área, próximas ao calçamento da rua, a fim de 

garantir uma arborização urbana compatível com o bioma adjacente aos manguezais. 

Participaram da atividade funcionários da CODESAVI, da U.E.M., alunos das Universidades 

Camilo Castelo Branco e São Judas Tadeu e membros da comunidade local, na maioria 

crianças.  

 Quase um ano passado do primeiro plantio, nota-se a evolução das espécies 

sobreviventes de mangue, que procura sobreviver em meio à grande quantidade de lixo. 

Como parte do programa de recuperação ambiental, iniciou-se, também em 2007, trabalho 

com a comunidade, voltado à conscientização sobre a sua importância, sob a responsabilidade 

da Dr.ª Solange Castanheira, coordenadora do Programa de Recuperação do Mangue.  
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 A Recuperação da área do Lixão: 

 Embora não faça parte das ações diretas do projeto de urbanização da favela do 

Sambaiatuba, a desativação do Lixão existente na área foi condição para que o seu 

financiamento fosse aprovado. O Lixão, que no ano de 2000 já havia completado 30 anos de 

existência, recebia na época, cerca de 7 mil toneladas de resíduos por mês, formando uma 

imensa elevação com 17 metros de altura, causando inúmeros problemas ambientais, tais 

como poluição e contaminação do solo e cursos d’água, mau cheiro e incêndios. Tratando-se 

de área de manguezal, os agravantes aos problemas ambientais foram ainda maiores, devido à 

importância desse ecossistema e proximidade com o lençol freático. 

 Em função da ocupação humana e a forma de operação do Vazadouro de Lixo do 

Sambaiatuba, em 1999 houve por parte da CETESB a solicitação de um Termo de 

Ajustamento de Conduta - TAC, assinado em junho de 1999 em conjunto com a CETESB, 

SMA, DEPRN e Prefeitura Municipal de São Vicente, no sentido de sua desativação. O 

projeto buscou a estabilização física, química e biológica num período de tempo de 10 a 15 

anos e a destinação do local de forma adequada. 

 A propósito da destinação final, foi criada, no antigo Lixão, uma estação de 

transbordo, aonde o lixo coletado na cidade, ao chegar, permanece à disposição dos catadores 

para coleta de material reciclável, por 3 a 5 horas, sendo depois, carregado em carretas para o 

aterro sanitário no município paulista de Mauá. O uso futuro da área foi definido como para a 

formação de um parque ecológico com equipamentos diversos para lazer e sobretudo, para 

implementação da Educação Ambiental. Neste sentido, o parque possui hoje um Centro de 

Educação Ambiental e outros equipamentos, voltados ao esporte e lazer: 02 quadras, um 

campo de futebol, uma pista de atletismo com aproximadamente 750m, play-ground e praças, 

que atendem principalmente à população local. 

 Possui também o Parque área de compostagem, que utiliza restos de feira provenientes 

da coleta realizada na cidade e galhos picados de poda de árvores e viveiro de mudas com 

espécies nativas da região da Mata Atlântica, cujo objetivo inicial foi de produção para a re-

vegetação do próprio local, mas que já está sendo utilizado para a arborização urbana. 

Funciona também no parque, o primeiro viveiro de mudas de mangue da região, que visa o 

plantio para a recuperação do ecossistema de manguezal na área do Projeto de Urbanização 

do Sambaiatuba, processo já descrito com maiores detalhes em tópico anterior. É importante 

salientar que todas as atividades de plantio realizadas sobre o antigo Lixão não são feitas 

diretamente sobre o solo, para evitar contaminação.  
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 No Parque Ambiental do Sambaiatuba, desenvolve-se também, desde a desativação do 

antigo Lixão, em 2002, o Projeto “Caminhos para a Cidadania”, com o objetivo principal de 

fortalecer o trabalho dos antigos catadores do extinto Lixão de Sambaiatuba, realizado em 

ação conjunta entre o Fundo Social de Solidariedade, Secias (Secretaria de Ação Social) e a 

Companhia de Desenvolvimento de São Vicente (Codesavi, empresa de economia mista 

ligada à Prefeitura), envolvendo 187 catadores, elaborado a partir de uma proposta de geração 

de trabalho, renda e desenvolvimento da cidadania.  

 Pós a desativação do lixão, os catadores foram cadastrados e foi iniciada uma ação que 

envolve, além da melhoria na qualidade de vida, recuperação da auto-estima, reinserção ao 

convívio social e reformulação dentro da estrutura familiar. Outros benefícios foram os 

acessos à cultura e à informação, troca de experiências por meio do grupo de convivência, 

realização de ações preventivas e educativas voltadas às mulheres. 

No segundo semestre de 2003, foi ministrado ao grupo curso básico de 

cooperativismo, visando a integração dos catadores à sociedade por meio da legalização da 

atividade desenvolvida, profissionalizando-os e ajudando-os a se organizarem em uma 

cooperativa de trabalho – a Coopercial, Cooperativa de Trabalho da Cidade Alta.  

 

O leque de trabalho permitiu a alguns desses cooperados realizar ações do cotidiano 
consideradas simples para a maioria das pessoas, como ler o destino de uma van de lotação, ou 
ter acesso a uma conta bancária, podendo efetuar compras com o uso do cartão magnético, 
além de ter os mesmos direitos aos benefícios da Previdência Social (SÃO VICENTE, 2005).  
 

O trabalho de promoção das famílias ligadas ao antigo lixão tem tido continuidade, 

voltando-se para outras formas de geração de renda, através da realização de cursos, como o 

de informática e trabalhos voltados à panificação e costura. 

 O Centro Educacional de Panificação, instalado no Parque Ambiental, faz parte do 

Projeto Mão na Massa, do Fundo Social de Solidariedade, cujo objetivo é proporcionar 

oportunidade de geração de renda aos participantes, que agora possuem conhecimento e 

experiência para atuar neste ramo. Segundo a coordenadora do projeto, Jussara Leite, o 

objetivo maior é que todos os participantes vivam apenas das vendas dos pães. Além disso, os 

participantes são multiplicadores do projeto, que tem alcançado boa repercussão, pois eles 

atendem a demanda da comunidade do Jóquei Clube, de escolas e encomendas do Fundo 

Social de Solidariedade (SAO VICENTE, 2007). 
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A avaliação da perspectiva institucional 

 

 A coleta de dados para avaliar as atividades desenvolvidas sob o ponto de vista 

institucional, foi realizada em três fontes: Oficinas com a Equipe da Prefeitura e ”Avaliação 

da consultoria da Multisetorial”, ambas de 2005, cujas informações agrupamos, e a segunda 

em janeiro de 2007, realizada através de entrevistas com a assistente social que coordena o 

Programa de Participação Social – Genilda Nascimento da Silva. Utilizamos também como 

apoio o documento: “Projeto de trabalho de Participação Comunitária no âmbito do Projeto 

Integrado de Urbanização do Dique Sambaiatuba- 1ª etapa. (SÃO VICENTE: 2007b) 

 Para guiar a apresentação dos dados, utilizaremos tópicos dos objetivos apresentados 

no projeto original do TPC (Trabalho de Participação Comunitária) (SÃO VICENTE, 2002). 

 -Quanto à ampliação do nível de organização próprio da comunidade, com a 

constituição de organizações autônomas e surgimento de lideranças, que transcendam ao 

projeto de urbanização: 

 Nas avaliações de 2005, aparecem como problemas a desarticulação da população e as 

intervenções políticas nas ações e como ponto positivo, entre outros, o surgimento de novas 

lideranças. É também colocado como desafio importante ao Programa o fato da organização 

da comunidade ter sido fomentada, mas não consolidada, pois atualmente há um grupo de 

moradores ativos com vínculos operativos com a Comissão de Moradores da Urbanização 

(COMURB), o grupo Unidas na Reciclagem e o comitê, formado depois das discussões da 

Agenda 21 local, mas que vem, no tempo, diminuindo em número de componentes. Elemento 

de desgaste refere-se à forma como o Centro Comunitário foi implantado e suas atividades 

conduzidas, não sendo seu uso discutido com a comunidade, considerando-o, as lideranças, 

subutilizado em termos de atividades e “aparelhado” politicamente. 

 -Na avaliação de 2007, coloca-se o grande envolvimento no suporte às obras, como 

ponto positivo e necessário à viabilização do projeto, podendo ter sido um dos fatores que 

contribuiu para o não desenvolvimento, junto à comunidade, de práticas pedagógicas visando 

fortalecer o exercício da cidadania. O atraso no envolvimento da comunidade no projeto, só 

acontecido após os recursos estarem aprovados, o que impediu a sua construção conjunta, é 

ponto negativo, que pode ter influencia no desenvolvimento da gestão coletiva deste.  

 Quanto à ampliação das condições de ingresso e manutenção no mercado de trabalho 

da população da área, a partir das ações voltadas à capacitação profissional e geração de 

ocupação e renda, que podem trazer também a melhoria econômica e financeira: 
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 Na avaliação de 2005, coloca-se que o subprojeto de geração de renda e inclusão 

social teve seu desempenho restrito ao não conseguir se articular com outros órgãos, que não 

assumiram o projeto “como seu”, referindo-se também à falta de articulação da rede social de 

proteção às famílias e a sua não integração às ações do projeto. A avaliação realizada em 2007 

concorda com o colocado pela de 2005. 

 Segundo Genilda Nascimento, assistente social que coordena os Programas Sociais 

(em entrevista à pesquisadora em 16/04/2007), aconteceu problemas significativos em relação 

às ações voltadas para a qualificação e geração de trabalho e renda. Não foi possível  

concretizar projetos voltados especificamente para a área do Dique de Sambaituba, já que 

estes foram desenvolvidos com base em parceiras com o governo federal e/ou com o governo 

estadual de São Paulo, como os programas atualmente desenvolvidos pela Secretaria de 

Emprego e Relações de Trabalho do Governo do Estado de São Paulo, não podendo ser 

acompanhados pela equipe, a fim de se adaptar às necessidades, sendo intermediados por 

outra Secretaria Municipal.  

  Quanto à incorporação à comunidade do conceito de preservação do meio ambiente, 

como também de estímulo para criação de novos hábitos, que resultassem na manutenção do 

novo ambiente, implantado após a intervenção, potencializando os seus efeitos e 

possibilidades e à recuperação ambiental da área, reconstituindo a salubridade original, pôde-

se constatar que: 

 -Na avaliação de 2005, as metas deste subprojeto de educação sanitária e ambiental 

têm sido cumpridas, precisando ser assumido pela Secretaria responsável (Meio Ambiente e 

Obras) e é considerado ponto positivo do programa de Urbanização ter iniciado a implantação 

da recuperação do mangue. A avaliação da equipe técnica aponta, em 2007, problemas 

relacionados ao não reconhecimento das novas regras de convivência, tendo em vista fatos 

com o lixo nas ruas, a resistência ao replantio do mangue, a baixa participação da população 

nos eventos – mutirões de limpeza e plantio de mangue e falta de cuidados com os espaços de 

uso público.  
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 A Avaliação da perspectiva da comunidade 

 

 ●A inserção Econômica - Pesquisa com a comunidade - março de 2007 

 Realizamos pesquisa com a comunidade, durante o mês de março de 2007, visando 

avaliar os objetivos relacionados à geração de renda e conscientização ambiental, cujos 

critérios foram semelhantes aos da pesquisa sobre a dimensão física, já descrita anteriormente 

com detalhes, mas que aqui sintetizamos. Empregamos  amostragem aleatória, no percentual 

10% do total das moradias da 1ª fase do programa de Urbanização, universo total do estudo, 

correspondendo a 110 domicílios e 381 moradores pesquisados. 

  Do número total de pessoas, 27,2% estão na faixa etária de 0 a 6 anos e 12,2% entre 

13 e 18 anos e o restante, de 19 anos em diante, - 230 pessoas, foram  as consideradas para as 

informações que obtivemos. 

 A estratégia que adotamos para as entrevistas, que justifica o recorte acima, foi a de 

procurar informações relacionadas ao perfil ocupacional e escolar da população em idade 

produtiva e que pudessem fornecer dados sobre sua ligação com o turismo. Outro objetivo foi 

verificar o alcance dos cursos de formação promovidos pelo Programa de Urbanização, 

principalmente em relação ao turismo, bem como as possibilidades de acesso da comunidade 

a outras formas de capacitação profissional.  As entrevistas seguiram a seguinte organização: 

 

1. Perfil do entrevistado – idade, sexo, escolaridade, profissão (aberta); 

2. Opinião sobre a relação das ocupações profissionais com o turismo (aberta); 

3. Participação em curso de qualificação para o trabalho (aberta); 

4. Avaliação da participação em cursos de capacitação profissional para o 

turismo, vinculados ao Programa de Urbanização (múltipla escolha); 

5. Participação em outros cursos voltados à capacitação em turismo (aberta); 

6. Avaliação da realização de trabalhos na área do curso feito. Motivos (abertas); 

7. Participação em curso de idiomas (aberta); 

8. Avaliação da colaboração dos cursos feitos, de forma geral, para a 

colocação/promoção profissional. Qual curso. (Múltipla escolha e aberta); 

9. Grau de participação em cursos vinculados ao Programa de Urbanização; 

10. Avaliação da vontade do morador em participar de cursos de capacitação, de 

forma geral e naqueles voltados ao turismo (aberta).(APÊNDICE B) 
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 Os resultados das entrevistas apresentaram que a população está dividida, em relação à 

ocupação profissional, da seguinte forma: 

 As donas de casa correspondem ao maior número (14,3%), seguidas dos ajudantes 

(12,8%), empregadas domésticas e faxineiras (9,8%), seguranças (6,8%) balconistas (6,0% ) e 

pedreiros (5,3%). As demais ocupações aparecem em menor número. 

 
    FIGURA 14 - Perfil profissional da comunidade do Dique Sambaiatuba 

 
   Elaborado por Maria Eliza Siqueira, 2007. 

 
 

 Os desempregados correspondem a 15,7% da população total pesquisada, sendo que 

deste, 6% declarou como ocupação ser ajudante geral e aqueles que exercem a ocupação 

como bico é de 6%.
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FIGURA 15 – Gráfico da Situação ocupacional da comunidade da Favela do 
Sambaiatuba. 

 
 Elaborado por Maria Eliza Siqueira, 2007. 

 
 

 Ao serem questionados sobre se sua ocupação profissional tinha relação com 

turismo, 27% declarou que sim. Entre as ocupações citadas estão as seguintes: segurança, 

artesão, faxineiro, balconista, segurança, pedreiro, vendedor ambulante, ajudante de cozinha, 

encarregado de embarque, motorista de van, pintor, montador de móveis, auxiliar ferroviário, 

empregado doméstico, garçom, operador de caixa, auxiliar de padeiro, cobrador, comerciante, 

zelador, enfermeiro. 

 Em relação à participação em cursos de qualificação para o trabalho em geral, 21% 

declarou que sim. Entre os cursos citados está o de informática (7%), seguido pelo de 

segurança (2,25%), garçom, empreendedorismo e recepção (1,5%) e marketing (1,5%), 

seguidos pelos de vigilante, cabeleireiro, construção civil, hotelaria, atendimento ao cliente, 

secretariado, vigilante, caldeiraria, eletricista. 

 Ao serem interrogados sobre se haviam feito alguns dos cursos relacionados ao 

turismo promovidos pelo Programa de Urbanização, apenas 0,75% respondeu que sim (curso 

de atendimento ao cliente) e em relação a cursos de línguas, 4,5% das pessoas já havia 

freqüentado. Ao serem questionados sobre se os cursos tinham colaborado para sua formação 

profissional, a maior parte respondeu de forma afirmativa; desses, a maior parte fez cursos 

ligados à ocupação que já vinha exercendo. Dos que negaram, os cursos eram bem diversos 

de sua ocupação atual. 
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  Ao serem questionados se estavam vinculados a algum programa de geração de 

renda promovido pelo Programa de Urbanização, apenas 0,75% afirmou que sim. 

 Perguntados se gostariam de participar de algum curso de qualificação ou programa 

de geração de renda, 23% dos participantes disse que gostaria dos cursos de qualificação, 

sendo os mais citados: informática, idiomas e atendimento ao cliente, enquanto 5% afirmaram 

desejar programas de geração de renda, sendo que apenas 1,5% disseram do que seriam: 

artesanato e culinária. 

 Em relação a desejarem cursos diretamente ligados ao turismo, 13% disse sim, sendo 

o curso mais citado o de monitor de recreação, seguidos pelo de recepcionista e guia de 

turismo.  

 A pesquisa, que traçou o perfil sociológico da comunidade, nos demonstra que ela 

apresenta baixo nível de escolaridade, com 8% sem nenhuma escolaridade, 41% tendo o curso 

fundamental incompleto e 21% o fundamental completo, estando ela também colocada em 

ocupações de baixa necessidade de qualificação, predominando ajudantes gerais, empregados 

domésticos, balconistas, pedreiros e auxiliares. Apresenta igualmente uma alta taxa de 

desempregados – 15,6%.  

 A ausência de oferta de oportunidades em termos de trabalhos para geração de renda 

está expressa naqueles que dizem ter frequentado os cursos e atividades voltadas à 

reciclagem. O número daqueles que realizou cursos oferecidos dentro do Programa de 

Urbanização é baixo e o dos que estiveram presentes nos vinculados mais diretamente ao 

turismo, insignificante.  Entre os que freqüentaram cursos, percebemos a demonstração de 

que eles contribuíram para sua evolução na ocupação exercida, mas que também são, pela 

baixa escolaridade exigida, pouco capazes de promovê-los economicamente.  Em relação aos 

que fizeram cursos de idiomas (apenas 7 %), é interessante salientar que a única pessoa que 

informou estar usando isto na sua promoção profissional, tem a ocupação de balconista. O 

número de pessoas que gostaria de fazer cursos de qualificação e participar de programas de 

geração e renda não é alta, demonstrando também a pouca atratividade daqueles que possam 

ser acessíveis à esta comunidade. 

 Chama a atenção também a quantidade dos entrevistados que vinculam a ocupação 

exercida ao turismo, a maior parte por considerar estar prestando serviços aos visitantes – 27 

% e a variedade que abarcam, desde seguranças, faxineiros e auxiliares de cozinha, a 

motoristas de peruas, auxiliar de padeiro e balconista. 
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 ● A inserção Ambiental - questões das pesquisas dedicadas à percepção ambiental: 

 Em junho de 2004 foram realizadas consultas à população de 66 domicílios, 

correspondendo a 6% da população da 1ª etapa do Programa de urbanização, no sentido de 

avaliar sua percepção em relação ao mangue e participação em projetos relacionados à 

educação e recuperação ambiental. O caráter desta pesquisa foi qualitativo, na medida em que 

a preocupação era realizar uma primeira aproximação em relação às opiniões e percepções 

ambientais da população moradora, cujo resultado serviu tanto aos propósitos de apontar 

caminhos para subsidiar os estudos a serem realizados, como para estabelecer algumas 

comparações com a situação anos após.  Estas entrevistas seguiram a organização que segue, 

sendo que todas as questões foram abertas:  

 

1. Opinião em relação à utilidade do mangue; 

2. Número de pessoas que ainda pescam; 

3. Conhecimento de animais do mangue; 

4. Avaliação do conhecimento sobre o mangue local no passado; 

5. Identificação de impactos sobre o mangue; 

6. Percepção quanto ao problema do lixo; 

7. Avaliação das possibilidades de participação em projetos ambientais.  

      (APÊNDICE C) 

 

 Na pesquisa em março de 2007, cujos critérios já foram apresentados anteriormente, 

quando tratamos da perspectiva do morador em relação à dimensão sócio-econômica, foram 

inseridas também duas questões relacionadas à dimensão ambiental (as últimas), para que 

pudéssemos verificar os dados no tempo. As questões inseridas nos questionários tiveram o 

seguinte caráter: 

 

1. Opinião sobre a recuperação do mangue (múltipla escolha). Motivo (aberta); 

2. Avaliação da participação dos moradores em projetos ambientais (aberta). 

      (APÊNDICE B – Questões 14 e 15) 

  

 Na pesquisa de 2004, aos serem perguntados se era importante preservar o mangue, 

86 % respondeu de forma positiva e 13 % negou. Em relação ao lixo, cerca de 30% diziam 

realizar reaproveitamento. É importante também salientar que cerca de 30% das pessoas 
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dizem ainda pescar no mangue, o que nos revela que, apesar da poluição das aguar e mangue, 

ainda há certo vínculo desta comunidade com ele. 

 Já na pesquisa de março de 2007, à pergunta relacionada à preservação do mangue, 

100 % dos moradores respondeu que sim e em relação à participação em projetos ambientais, 

9 % afirmou já ter participado de projeto ligado à área ambiental e 10% que gostaria de 

participar de um. 

 

Considerações Gerais 

 

 A respeito do apoio à organização da comunidade, o Programa de Urbanização 

demonstra a necessidade da ampliação de práticas visando o fortalecimento da cidadania, que 

aparece, por si só, como possibilidade para que a população se liberte das intervenções 

políticas externas e se comprometa com as ações e objetos que lhes dizem respeito. 

Formaram-se no total apenas três grupos, cujos participantes às vezes são os mesmos – A 

Associação Unidas pela Arte e Cidadania, A Comissão de Moradores e o Comitê da Agenda 

21, formados por pequeno número de pessoas e cuja mobilização não tem sido incentivada, 

necessidade que se apresenta no desenvolvimento do Programa de Urbanização.  

 As pesquisas apontam para a desarticulação da comunidade como dificuldade e 

apresentam alternativa, através da promoção de gestão compartilhada desta com a Prefeitura, 

que seja realizada desde as primeiras reflexões sobre a intervenção urbana. A possibilidade, 

neste caso, é apresentada pela busca do desenvolvimento de ações capazes de levar o grupo a 

se organizar e apropriar, não só do Programa, mas de seu significado no todo, com isto 

contribuindo para sua melhor compreensão e inserção na cidade. 

 Em relação à inserção econômica pela promoção de capacitação profissional e 

geração de renda, no que está expresso na pesquisa que realizamos, as possibilidades 

oferecidas foram limitadas e as oportunidades oferecidas se referiam à inserção em ocupações 

de baixa remuneração. Diante da baixa escolaridade da comunidade, apresentam-se a 

necessidade de priorizar a complementação do ensino formal para superar este patamar, 

permitindo o desenvolvimento de ações que articulem atividades de qualificação profissional, 

com as linhas de desenvolvimento da região e/ou os circuitos de maior nível de renda.  

A baixa capacidade demonstrada de promover trabalhos de geração de renda do 

Programa aponta para a necessidade de investimento neste aspecto, o que pode também se 

apresentar como alternativa para as pessoas com baixo grau de escolaridade. Neste sentido, a 
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iniciativa de parceria recentemente estabelecida com a Ong Camará revela-se como 

importante possibilidade, a qual se agrega a forma a que se propõe realizar o trabalho, ou seja, 

através de gestão participativa, promovendo o envolvimento da comunidade na resolução de 

seus problemas e aliando forças à Associação Unidas pela Arte e Cidadania, o que vem já 

surtindo efeitos na reativação deste grupo. Os trabalhos desenvolvidos no antigo lixão, 

embora ainda estejam desvinculados do programa apresentam-se também como alternativa 

para parcerias, já que caminham igualmente no mesmo sentido, da geração de renda através 

da economia solidária. Têm também em comum agora, parte dos componentes das atividades 

do “Camará”, as jovens mulheres das famílias da “Associação dos Catadores”. 

 Acerca da conscientização ambiental da população, tanto em relação ao lixo, quanto à 

recuperação do mangue, a análise dos dados disponíveis aponta ser ela ainda pequena. A 

observação realizada nos mutirões de retirada de lixo no local de plantio nos demonstrou que 

a participação da comunidade ainda é muito pequena, bem como no sentido de preservar as 

mudas de mangue. Nas margens mais altas do Canal do Casqueiro, ao longo da Rua Beira 

Rio, onde já foram plantadas espécies de restinga que em sua maioria não sobreviveram se 

notam inúmeros “jardins” - áreas cercadas pelos moradores na direção de suas casas, 

plantadas com espécies bem diversificadas e neste caso bem cuidadas, mas percebe-se por 

essas atitudes e pelas pesquisas realizadas, que o mangue ainda é considerado por eles algo 

sem utilidade. Constatamos a necessidade de incremento de atividades educacionais a esse 

respeito, no sentido de reverter o quadro, como de grande relevância nesse processo de 

recuperação ambiental.  

 O último relatório de trabalho do processo de recuperação ambiental aponta o que 

pode se transformar em um caminho, na medida em que a equipe responsável pelo trabalho, 

propõe a contratação de dois moradores para a retirada de lixo das mudas plantadas. O 

envolvimento a partir da vinculação à possível geração de renda pode se apresentar como 

possibilidade e necessidade para a inclusão ambiental da favela urbanizada.  

 Em relação ao processo de recuperação do manguezal, apresenta-se também a 

necessidade desta importante e pioneira experiência em projeto de urbanização de favela, 

estar inserida e atuar conjuntamente com as outras ações propostas para a intervenção, não só 

os programas sociais, mas também os planos de integração física, no sentido da promoção do 

aproveitamento turístico-ambiental da área do manguezal e canal do Casqueiro (Figuras15, 

16, 17). 
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Procurando relacionar estas observações com as pesquisas registradas no capítulo 3, 

que nos apresentam as modalidades, perfil ocupacional e qualificação do turismo local, 

podemos fazer também, as considerações que seguem. 

Falando inicialmente de qualificação profissional, as pesquisas realizadas no presente 

capítulo, nos revelam a necessidade de desencadear um processo que propicie a elevação da 

escolaridade da população, o que aponta para a necessidade de inovações em termos da 

concepção das políticas públicas e de se aprimorar o sistema educacional. 

Assim, além do investimento na complementação educacional da população e a oferta 

de cursos que proporcionem ao cidadão conhecimentos que lhe permitam qualificar-se e 

atualizar-se para o exercício de funções demandadas pelo mundo do trabalho e compatíveis 

com a realidade do turismo local, há que se construir paralelamente, capacitação segundo o 

seu grau de conhecimento técnico e o nível de escolaridade, sempre numa perspectiva cidadã, 

ou seja, que lhe permita condições de inclusão profissional e social. 

Neste sentido, segundo as tendências apontadas pela pesquisa de modalidades turística 

regional realizada no capítulo 3, anteriormente já citado, poderia ser oferecido aprimoramento 

na área de hotelaria, idiomas, turismo receptivo e em organização de cooperativas e 

associações fornecedoras de produtos e prestadoras de serviços para as modalidades 

anteriores. A baixa escolaridade atual e a primazia demonstrada pela ocupação da população 

da favela em auto-empregos e no mercado informal, demonstrando a sua incapacidade de 

inserção, indicam que é necessário prepará-los também para além do mercado de trabalho 

formal, através de apoio a micro-empreendimentos e economia solidária.  

 Os processos de recuperação do mangue e a construção da Avenida Beira Rio, 

vinculados à realização de projeto paisagístico-ambiental, idéia que vem das pesquisas feitas, 

e já colocadas anteriormente, parece-nos capaz de aproveitar as potencialidades do local para 

a educação ambiental e ecoturismo, aliados ao turismo receptivo, de forma a articular 

desenvolvimento sócio-econômico e sustentabilidade do meio ambiente, um dos maiores 

desafios enfrentados nas políticas públicas atuais. Apontamos assim, para a qualificação e 

capacitação da população, bem como organização de empreendimentos relacionados a esse 

tema. 

 

 

 



   212 
 

 

FIGURA 16 - Ainda existe, entre os moradores, o hábito de utilizar 
barcos, que acessam o Canal do Casqueiro através de “piers” 
localizados na sua margem, indicando possibilidade de 
aproveitamento em relação à proposta de monitoramento 
ambiental. 
Fonte: São Vicente - Prefeitura, 2005. 

 
 

 

FIGURA 17 - A foto permite observarmos a parte em obras de 
urbanização, acima e as palafitas, que ainda serão removidas, 
abaixo. Na parte superior da imagem, aparece o Canal do 
Casqueiro e, na inferior, o Rio do Bugre. 
Fonte: São Vicente Prefeitura, 01/06/2005. 
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FIGURA 18 - A foto permite observar a mesma área da Figura 
20, sob um outro  ângulo. Percebe-se, acima e à esquerda, a 
presença de vegetação de mangue, que está sendo alvo de 
recuperação. À esquerda, as obras do píer e quadra de esportes 
já se configuram. 
Fonte: São Vicente - Prefeitura,  01/06/2005.
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Capítulo 6 

 

Conclusão 
 

 

 Nas cidades litorâneas paulistas, voltadas ao turismo como uma das atividades 

econômicas importantes, o crescimento da população de menor poder aquisitivo, levou à 

provisão habitacional sob a forma de favelas. Este processo de urbanização que priorizou 

interesses econômicos, em especial do setor imobiliário, ignorou as necessidades da 

população mais pobre e vem atingindo grandes dimensões, contribuindo para sérios prejuízos 

em relação ao território, sob os pontos de vista físico, sócio-econômico e ambiental.  

 O processo de urbanização do Litoral de São Paulo é o registro, portanto, do rumo 

socialmente excludente que orientou o crescimento das cidades brasileiras, baseado em 

relações de poder e privilégio. 

 Diante disto, e considerando o importante papel econômico representado pelo turismo 

nestes municípios, é que procuramos refletir, à luz de uma visão crítica do turismo 

sustentável, no sentido de apontar as possibilidades e necessidades de inclusão da favela – 

física, sócio-econômica e ambiental. Partimos do princípio, no estudo, que as propostas para a 

questão das favelas, sob o olhar do turismo, devem contemplar o tratamento integral da 

sociedade e do território, no sentido do estabelecimento de portas para a inclusão da 

população de tais áreas, bem como tratar de aspectos físicos e ambientais. 

 Os procedimentos metodológicos visaram, no conjunto inicial da tese, analisar um 

conjunto de trabalhos realizados e propostas disponíveis, envolvidas em superar as 

desigualdade e segregação territorial representadas pelos espaços de favela, que pudessem nos 

ajudar a refletir sobre possibilidades e necessidades com relação ao nosso objeto de estudo.  

 Assim, o recurso de analisar experiências municipais destacadas pela tentativa de 

resolução da problemática das favelas, visou dar subsídios para a análise do caso que 

escolhemos, de forma a permitir o registro de dados e aspectos que fossem relevantes. Os 

casos estudados nos apresentam uma pequena, mas significativa amostra, das dificuldades e 

conquistas municipais relacionadas ao processo de intervenção em favelas, no sentido de 

caminhar de forma integral.  
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 Na década de 1990, a ação municipal evoluiu, procurando romper com a visão setorial 

e tratar a questão de forma integrada, reorientando as intervenções na direção da integração 

das favelas à cidade, e tratando conjuntamente os aspectos sócio-econômicos, ambientais e 

urbanísticos. 

 A perspectiva de integrar a favela à cidade leva os municípios a construírem 

equipamentos públicos dentro dela ou no seu entorno imediato, como praças, centros 

comunitários, centros esportivos, creches e postos de saúde. No Rio de Janeiro, a 'Célula 

Urbana' é um exemplo dessas tentativas de dinamização da relação favela-cidade. 

 Considerada como uma evolução da “Favela-Bairro”, a etapa denominada “Célula 

Urbana”, se baseia na construção de espaços estudados para a interação da favela com o 

bairro, utilizando para isto projetos arquitetônicos diferenciados e apropriados para auxiliar 

nesta relação, baseando-se em referências históricas e paisagísticas locais, o que consideramos 

ser importante contribuição em relação ao tratamento da dimensão física da favela. 

 A pesquisa do trabalho desenvolvido em Santo André nos mostrou importantes dados 

em relação à gestão participativa, que envolveu inúmeras facetas relacionadas à cidadania, 

relações sociais e desenvolvimento de relações cooperativas e solidárias, sendo evidente o 

esforço desenvolvido no sentido da união dos setores da Prefeitura num trabalho comum.  

 No que diz respeito ao exame das orientações e instrumentos advindos das Políticas 

Públicas Federais e a verificação de contribuições ao nosso estudo, pudemos perceber alguns 

avanços nos tempos recentes, capazes de apresentar dados para o tema que estudamos, os 

quais expomos, sinteticamente, nas linhas abaixo. 

 Em relação às dimensões física e ambiental, a análise das Políticas Federais Urbanas 

demonstrou a evolução que apresentou a instituição do “Estatuto da Cidade”, que contém 

instrumentos capazes de fazer valer a função social da propriedade, caminho rumo à 

democratização da gestão urbana e promoção da regularização fundiária, entre outros. 

Revelou também a importância da atuação ativa do Ministério das Cidades, na formulação de 

Política Urbana baseada no “Estatuto” e promoção de sua operacionalização de forma 

integrada no âmbito municipal, que pode ser verificada na alteração da legislação de São 

Vicente no sentido da incorporação das novas diretrizes urbanas e no incentivo ao processo de 

intervenção em favelas. 

 Acerca das Políticas Ambientais Federais, verificamos a existência de uma legislação 

eficiente, mas também de um déficit de ações igualmente eficazes na área urbana municipal. 

Atuação no nível regional, visando aumentar a proteção ambiental via gestão participativa, 

tem produzido poucos resultados positivos, como pudemos constatar no caso da elaboração 
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do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, delegado à coordenação do Governo do 

Estado. Estimular um movimento de organização da população a partir das discussões da 

Agenda 21, é neste sentido interessante caminho, objetivando levar a população a refletir 

sobre a questão ambiental e aumentar com isso seus níveis de conscientização. No plano 

Regional, a participação ativa nos fóruns de construção de políticas públicas é espaço que 

apontamos ser necessário ocupar. Por outro lado, ao voltarmos nosso olhar para o ambiente 

regional, pudemos verificar a importância dos seus ecossistemas, e, particularmente, dos 

manguezais, vinculados diretamente à área estudada. 

 A avaliação das Políticas Nacionais de Turismo nos mostrou que o caminho trilhado 

ainda é predominantemente voltado à promoção de limitados setores da atividade. No entanto, 

contribuições interessantes começam a despontar, embora ainda no plano teórico, mas que nos 

serviram como referência, relacionadas à valorização dos atributos naturais, fortalecimento do 

planejamento turístico dos municípios, bem como a perspectiva do turismo como meio de 

inclusão social. Destacamos as possibilidades apontadas pelo apoio ao estudo da questão pelo 

Banco Mundial, através de cooperação financeira não reembolsável vinculada à redução da 

pobreza, no fortalecimento institucional do turismo. No plano dessas contribuições teóricas – 

palestras, debates, divulgação de materiais, promovidas pelo Governo Federal na área de 

turismo, salientamos a de Ignacy Sachs. O professor nos conduz a refletir sobre formas 

possíveis de organização da economia, de forma a que ela inclua a população de menor 

aquisitivo em São Vicente, apresentando como alternativa o apoio à formalização dos 

empreendimentos operantes no mercado informal, envolvendo medidas de concessão de 

crédito, bem como outros tipos de apoio, a capacitação profissional, a assessoria 

mercadológica, o incentivo ao cooperativismo, os investimentos em infra-estrutura pública e a 

educação formal. 

 Apontam as propostas colocadas, para a interligação com as políticas de apoio à 

economia solidária do Ministério do Trabalho que, embora em fase inicial de consolidação, 

colocam em pauta a divulgação da modalidade, que envolve o fomento, estímulo e exploração 

do potencial das atividades econômicas orientadas pela auto-gestão (associativismo e 

cooperativismo), como instrumento de combate à pobreza e exclusão social. Vem ao encontro 

semelhante iniciativa, à necessidade de alternativas no município capazes de romper os 

círculos de pobreza, privilegiando a justiça social e o cuidado com o meio ambiente. Para 

apoiar o Programa, a Secretaria Nacional de Economia Solidária tem buscado integrar e 

articular diversas políticas que vem sendo desenvolvidas pelo Governo Federal, além de criar 

instrumentos para potencializá-las. 
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 A caracterização da Região Metropolitana da Baixada Santista e do município de São 

Vicente sob o ponto de vista do turismo, nos forneceu algumas indicações importantes a 

respeito das possibilidades e limites de inclusão econômica da comunidade da favela no 

quadro turístico regional.   

 Verificamos assim, que no decorrer dos anos, a multiplicação de problemas, 

principalmente ligados às agressões ambientais e inoperância administrativa, concorreu para 

deteriorar as imagens de São Vicente e de Santos e levaram à diminuição do crescimento da 

atividade turística, só começando a acontecer reações, lentamente, a partir da década de 1990. 

 Em São Vicente, a falta de oportunidades de emprego, a proliferação de favelas e a 

ausência de medidas pelo Poder Público, agravaram ainda mais a situação. As primeiras 

medidas visando reverter essa situação, foram detectadas a partir de 1997, voltando-se 

principalmente à transformação da imagem da localidade. Na análise das estratégias adotadas, 

nota-se claramente a predominância da sua promoção através de marketing estratégico: 

criação de slogans, frases e símbolos e o incremento e a criação de eventos, visando oferecer 

opções de entretenimento e lazer para turistas e moradores, a urbanização da orla das praias 

do Itararé e Gonzaguinha a criação de espaços temáticos voltados à cultura, entre outros. A 

revitalização e os incentivos fiscais concedidos levam também o comércio da área a um 

significativo incremento e as medidas surtem certo efeito sobre o crescimento econômico e 

turístico, mas este continua a se voltar predominantemente para o veraneio. Em Santos, a 

tentativa de incrementar o crescimento econômico do turismo também se dá, de certa forma, 

no mesmo sentido que em São Vicente, mas se voltando também, a partir dos anos 2000, para 

o turismo de eventos e cruzeiros marítimos que, embora recentes, já apresentam significativa 

evolução. 

 Ao avaliarmos as atividades turísticas estudadas sob o ponto de vista da quantidade 

das ocupações profissionais geradas, percebemos que, embora haja também um incremento 

em seu número, ele acontece naquelas com menores faixas salariais e exigências em termos 

de qualificação profissional. São faxineiros, vendedores no varejo, seguranças, operadores de 

caixa, cozinheiros e garçons, entre outros, com baixa remuneração e sujeitos à sazonalidade 

que ainda demonstra o turismo nestes municípios, apesar do crescimento do setor de eventos e 

da perspectiva de seu maior incremento, a partir do aumento na quantidade e qualidade de 

hotéis para apoiá-lo. 

 Lembramos, neste sentido, a colocação de Krippendorf (1989, p. 85-86), já por nós 

citada por ocasião da fundamentação teórica, levando-nos a refletir sobre o assunto sob a ótica 

da inserção sócio-econômica:  



   218 
 

 

Os trabalhadores do turismo encontram-se na base da estrutura ocupacional de seus países e 
suas atividades são intrinsecamente pautadas pelo servilismo: no hotel ou na praia, só se toma 
conhecimento dos nativos através de suas funções como serviçais: o servente, a arrumadeira, o 
vigia, os vendedores de lembranças, o chofer, os músicos, os dançarinos de musicas 
folclóricas etc. 
 

 A realidade, portanto, encarrega-se em mostrar que não é apenas pelo turismo regional 

estar crescendo que haveria possibilidades de promoção econômica da massa da população e 

da efetivação de um desenvolvimento turístico sustentável inclusivo. Lembramos que o 

investimento do Poder Público via incentivos fiscais é concentrador dos lucros, o que é bem 

peculiar do Sistema Econômico Capitalista, e vem desacompanhado de medidas visando à 

inclusão social, ao contrário daquilo apontado pelas Políticas Nacionais. Vemos a história se 

repetir, embora através do incentivo de outras modalidades – hoje eventos, hotéis e cruzeiros 

marítimos - em relação ao crescimento das residências secundárias, pois as possibilidades de 

inserção econômica da comunidade são muito pequenas. 

 Os resultados obtidos a partir dos procedimentos metodológicos envolvendo o estudo 

do município de São Vicente e da Baixada Santista, colocaram em evidência os seguintes 

aspectos:  

• A respeito do quadro da urbanização de São Vicente, as possibilidades que se 

apresentam pela construção de uma Política Urbana no município, tendo por 

base os fundamentos da Política Nacional e a percepção da necessidade de 

tratamento da questão das favelas sob um enfoque integral; 

• Em relação ao parâmetro ambiental, a necessidade de aprofundamento da 

mobilização para as questões ambientais do município de São Vicente; 

• Com referência à inserção econômica na atividade turística, o aumento na 

oferta de ocupações, de baixa faixa salarial e pouca exigência em qualificação 

profissional, o que nos aponta para a necessidade de desenvolvimento turístico 

sustentável, de forma à inserção sócio-econômica da população. 

 Tendo por base estas considerações, a investigação o Programa de Urbanização do 

Dique Sambaiatuba, buscando possibilidades e necessidades de inserção da favela – física, 

sócio-econômica e ambientalmente, sob o ponto de vista da sustentabilidade do turismo, nos 

revelou como  principais aspectos: 

 

● Em relação à dimensão física: 
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 -As melhores condições de moradia, em relação às condições sanitárias e de 

salubridade; 

 -O acesso à infra-estrutura e serviços antes impossíveis e de melhor qualidade; 

 -O pequeno espaço das casas construídas, ausência de muros e calçadas, o que leva à 

necessidade de ampliações e reformas; 

 -A falta de recursos dos moradores para pagamento dos custos envolvidos no 

fornecimento dos serviços e ampliações das casas; 

 -Ampliações e reformas das casas realizadas com materiais precários, de forma 

irregular e invadindo o espaço público; 

 -A instalação de equipamentos públicos – centro comunitário, creche, pier, quadras de 

esportes, play-ground; 

 -As deficiências de manutenção e controle urbanos; 

 -A construção da Avenida Beira-Rio, como instrumento de contenção de invasões, 

mas que pode servir à integração; 

 

●Em relação à dimensão sócio-econômica: 

 -Ausências e falhas no processo de gestão compartilhada;  

 -Baixos índices de organização da comunidade; 

 -Incentivos iniciais, mas na seqüência, a não continuidade deles à organização dos 

poucos grupos que se formaram; 

 -A baixa escolaridade da comunidade e as ocupações profissionais correspondentes à 

baixa qualificação e remuneração, bem com o número significativo de desempregados; 

 -A baixa capacidade demonstrada pelo Programa em promover trabalhos de geração 

de renda e formação profissional, em relação com outras instâncias; 

 -As articulação e início de trabalho em parceria com a ONG Camará, como ponto 

positivo; 

 -Como exemplo de caminho a seguir, exemplos de trabalhos voltados à geração de 

renda e organização de cooperativas na área do “Parque Ambiental do Sambaiatuba”, mas 

como entrave, a falta de articulação entre eles. 

 

● Em relação à dimensão ambiental: 

 -O mérito da existência dos programas de recuperação do lixão e do mangue; · 

 -A necessidade de ampliação dos programas de educação ambiental em relação ao lixo 

e mangue; 
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 -A necessidade dos programas de recuperação atuar conjuntamente e também de 

forma inter-relacionada a outras dimensões da intervenção no Sambaiatuba, a sócio-

econômica e a física. 

 

 Retornando às idéias que discutimos anteriormente em relação ao desenvolvimento 

turístico sustentável, fruto de nossa avaliação crítica, lembramos que elas pressupõem um 

tratamento capaz de ampliar as possibilidades de inclusão sócio-econômica das comunidades 

locais, indicando a necessidade de integração entre meio ambiente natural e cultural e 

voltando-se para o desenvolvimento sócio-econômico local, a partir de atividades que possam 

contribuir para que isto aconteça. 

 A partir da perspectiva dada por esta concepção, os procedimentos metodológicos nos 

permitiram apontar possibilidades e necessidades relacionadas ao ambiente físico,ambiental e 

sócio-econômico da favela. 

 Assim, de uma forma geral, os resultados obtidos evidenciaram que a incorporação de 

instrumentos urbanísticos na legislação do município, possibilitou a implementação de 

projetos de intervenção em favelas, o que significou etapa importante para a integração desse 

espaço ao conjunto do município e ponto essencial para sustentabilidade do seu 

desenvolvimento turístico.  

 No caso do Dique Sambaiatuba, podemos afirmar que o Programa de Urbanização 

trouxe significativos ganhos em relação à inclusão da área da favela, seja em relação à 

melhoria das condições de habitação, ou dos serviços e equipamentos colocados à disposição 

da comunidade. Em relação ao acesso à posse dos imóveis, podemos concluir também que 

apareceram resultados positivos, conseguidos através da mobilização da equipe coordenadora 

do Programa de Urbanização, tendo como apoio os instrumentos contidos na legislação 

municipal e federal, derivados do Estatuto da Cidade e Programas do Ministério das Cidades.  

 Por outro lado, afirmamos que as principais necessidades em relação à inclusão da 

favela à cidade, dizem respeito ao desencadeamento de processos eficientes, capazes de 

promover, de forma inter-relacionada e em co-gestão, o envolvimento de outros setores da 

própria Prefeitura e níveis de governo, sociedade civil e até mesmo a iniciativa privada, no 

sentido de melhoria das condições da realidade existente, principalmente em relação ao 

fortalecimento educacional, cidadão e econômico da comunidade. A articulação com 

parceiros externos, que participem do processo de forma integral e não apenas tenham dele 

uma idéia parcial, é, portanto, muito necessária. No caso de Santo André, por exemplo, como 

já colocamos, a articulação foi feita, entre outros, com o Programa de Gestão Urbana da 
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ONU, O I.E.E. (Instituto de Estudos Especiais) da PUC/SP, Governo Federal/BID, IBAM – 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal, com 14 ONGs e Universidades. 

 Igualmente, a adoção de postura integrada também é necessária na abordagem em 

relação às variáveis sociais, econômicas, físicas e ambientais, que têm sido consideradas no 

Programa setorialmente. Neste sentido, a adoção de um sistema de gerenciamento matricial e 

coordenado dos investimentos e ações, integrando todas as secretarias e respectivos 

programas, no sentido de garantir a necessária coordenação, como nos aponta a experiência 

estudada de Santo André, nos parece interessante alternativa. Lembramos que neste 

município, foi criada uma equipe local para cada programa, que, além dos técnicos das obras, 

tem também a participação de agentes de saúde, educação, habitação, renda mínima, banco do 

povo, e incubadora, entre outros, o que nos parece iniciativa importante para o caso estudado.  

 A integração e co-gestão com um número amplo de setores governamentais e não-

governamentais, colocam-se assim como possibilidade para questões que se apresentam como 

obstáculos à integração da favela, como é o caso do controle urbano deficiente, a baixa 

capacidade demonstrada pelo Programa em promover trabalhos de geração de renda e 

capacitação profissional, a falta de recursos dos moradores para pagamento dos custos 

envolvidos no fornecimento dos serviços, bem como as reformas e ampliações das casas.  

 A partir do atendimento dessas exigências, podemos então pensar em alternativas, de 

forma a contribuir ao desenvolvimento sustentável do turismo no município de São Vicente. 

Consideramos então a possibilidade de contribuição ao esforço de integração física da favela 

ao bairro, mas envolvendo também a dimensão sócio-econômica e ambiental, através do 

desenvolvimento de projeto a ser realizado em relação à Avenida Beira-Rio.  

 Apontamos como proposta, portanto, para a criação de projeto urbanístico que siga o 

padrão do “Programa Célula Urbana”, no Rio de Janeiro, já descrito e avaliado anteriormente 

nessa pesquisa, com o objetivo de inserir, articular e potencializar a área da avenida, seus 

acessos, entorno e área de manguezal, na consolidação de um espaço voltado para a 

conscientização, capaz de valorizasse a sua relação com o ecossistema de manguezal, o rio 

Casqueiro e as paisagens estuarinas.  Nessa área, estariam também presentes estruturas 

voltadas para a visitação, que permitissem a atuação de monitores da comunidade, apoiando a 

interpretação ambiental, ecoturismo e turismo náutico. Referência para essa proposta é, 

portanto, o “Programa Célula Urbana”, cujo objetivo é inserir, articular e potencializar a 

criação de núcleos de desenvolvimento urbano, econômico, social, político e ambiental 

(PETERSEN, 2003, p. 15). 

 Ressaltamos, a respeito, a importância que no período atual, vem tomando as 
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atividades voltadas para o conhecimento orientado de trabalhos voltados à preservação 

ambiental, bem como a aliança de visitas voltadas ao turismo educacional e náutico, que já 

vem sendo inclusive exploradas por diversas garagens náuticas fronteiras ao rio Casqueiro, na 

margem que fica do lado oposto, em Cubatão. Lembramos também da necessidade apontada 

pelas pesquisas realizadas, vinculadas ao lazer, eventos e cruzeiros marítimos, em relação às 

possibilidades de desenvolvimento de roteiros de turismo receptivo na Região. Neste ponto, 

ressaltamos os desejos apontados pelos veranistas, em relação ao turismo náutico e o interesse 

que o conhecimento do ecossistema de manguezal pode despertar em turistas estrangeiros. 

 Outro aspecto, que pode fazer parte também da proposta acima, diz respeito às 

ampliações e reformas das casas, que já estão sendo realizadas e nos levam a refletir sobre as 

possibilidades de maior apoio da Prefeitura neste ponto, no sentido de que elas formem um 

conjunto harmônico com o projeto acima proposto. Essencial seria o auxílio na busca de 

apoios, atuando o poder Público Municipal como catalisador, no sentido de facilitar o acesso a 

financiamentos com juros acessíveis, buscando para isso os programas do Governo Federal e 

também patrocínios externos. A experiência do município de Santo André com o programa 

“Melhor Ainda”, descrito anteriormente nesse trabalho, pode auxiliar nesta reflexão, na 

medida em que viabilizou orientação técnica para as reformas e ampliações das moradias, de 

forma a também facilitar o acesso à obtenção de crédito. 

Uma outra forma de impulsionar este processo seria aproveitar o interesse comum de 

realizar melhorias habitacionais, para desenvolver e orientar um processo de montagem de 

cooperativa, caminhando de encontro à forma de economia solidária e constituindo-se, além 

disto, num estímulo à organização da comunidade. Vincularíamos assim, recuperação e 

conscientização ambiental, com promoção econômica, o que poderia levar a comunidade a 

perceber a importância dos dois primeiros. A articulação do processo educativo sanitário e 

ambiental, bem como o de recuperação ambiental, com possibilidades de geração de renda 

pode potencializar o entendimento das possibilidades que a preservação do ambiente poderá 

oferecer. 

 Fica, portanto evidente mais uma vez, a partir da proposta anterior, que as ações 

voltadas à favela não podem ser apenas urbanísticas e ambientais, mas tem que ser ao mesmo 

tempo de natureza econômica (emprego e renda) e social (educação, cultura). Vem daí a 

grande importância da realização de trabalhos que ultrapassem os pressupostos exigidos pelos 

órgãos financiadores, de forma a realizar experiências de gestão democrática com a 

população, exercitadas desde a fase de elaboração do projeto das casas, que tem a virtude de 

ampliar a cidadania, por meio de um processo pedagógico. Assim, consideramos que o eixo 
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do Programa de Urbanização não pode estar centrado apenas nas condições para efetivação da 

intervenção, mas na promoção de direitos sociais básicos, que permitam o alcance de novos 

patamares de qualidade de vida e cidadania a essa população. 

  A análise que fizemos das condições de escolaridade e ocupação profissional 

apresentadas pela comunidade do Sambaiatuba, somadas às características e tendências 

apresentadas pelo mercado turístico local, nos leva à necessidade de situar o eixo dos 

programas no seguinte sentido: 

• Prioridade à complementação do ensino formal, implementando programas de 

alfabetização e de suplência para jovens e adultos, de forma a habilitá-los a 

terem acesso a futuros cursos de qualificação profissional; 

• Programas de educação fundamentados na formação política e sócio-ambiental, 

de maneira a apontarem para a promoção de valores, consciência do mundo, 

fortalecimento dos laços de solidariedade e cidadania; 

• Atividades de capacitação profissional articuladas com as possibilidades de 

desenvolvimento da região e circuitos de maior nível de renda, no sentido de 

maiores oportunidades de inserção ocupacional; 

• O estímulo à organização de associações de economia solidária, devido às 

características concentradoras sob o ponto de vista econômico, das atividades 

voltadas ao turismo inseridas nas oportunidades acima – hotéis, eventos, 

cruzeiros marítimos. 

 

 Em relação à qualificação profissional, acreditamos ser opção em curto prazo, 

portanto, para os mais jovens e que estudam, já que existem as dificuldades relacionadas à 

baixa escolaridade da população adulta. Neste caso, as pesquisas que realizamos apontam que, 

para que exista a possibilidade de alcance a faixas de salário maiores, há a necessidade de 

formação aprimorada na área de hotelaria, com destaque para o ensino de línguas, necessários 

no sentido que seja possível a colocação nos novos hotéis previstos para a Região e ocupações 

ligadas aos cruzeiros marítimos. A iniciativa poderia acontecer a partir de articulação com a 

Ong que já faz trabalhos no local, o Camará, com o apoio dos órgãos públicos municipais, 

Ministério de Turismo e financiadores privados. 

 Por outro lado, a dificuldade de ascender a essas ocupações de maior remuneração, 

muito concorridas, aponta para outros caminhos que podem ser trilhados. Neste sentido, 

Sachs (2004, p.3), em palestras vinculadas ao Ministério do Turismo, nos fornece indicações 
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de como o Poder Público local pode incentivar processos de geração de renda vinculados à 

promoção da população da favela, assim como tem feito com grandes empreendimentos 

comerciais nos últimos tempos.  

   

Daí a importância de explorar sistematicamente os encadeamentos entre o núcleo 
modernizador e o resto da economia, visando uma melhor relação entre empregos diretos e 
indiretos. Esse objetivo pode ser logrado por vários caminhos: Promovendo a montagem de 
redes de empreendimentos de pequeno porte, fornecedores de insumos e serviços a grandes 
empresas, dando preferência entre os fornecedores àqueles que trabalham com métodos 
intensivos em mão-de-obra, sem prejuízo da qualidade do produto ou serviço, com destaque, 
sempre que possível, para a substituição das importações. [...] Terceirizando serviços de 
limpeza, segurança e manutenção, às micro e pequenas empresas e às cooperativas do 
trabalho, sem permitir que essas últimas sirvam para burlar as leis trabalhistas, assunto que 
provavelmente vai aflorar. (SACHS, 2004, p. 3) 
 

 É neste sentido, que é necessário buscar alternativas, dentro daquilo que nos aponta o 

setor turístico local, que possam responder à participação produtiva e melhor remunerada da 

comunidade. A partir daquilo que já está posto no Sambaiatuba nos dias atuais, podemos 

pensar então, na organização de grupos de economia solidária na área de panificação e 

confecção de peças em patchwork, que através de incentivos do poder público local e federal, 

poderiam ser colocados no circuito comercial de Santos e São Vicente, servir à rede hoteleira 

e aos cruzeiros marítimos. 

 Tal perspectiva de planejamento exige um Poder Público politicamente ativo, além de 

competente tecnicamente, capaz não só de elaborar planos, mas de atuar como catalisador das 

forças sociais, procurando ampliar a sua margem de ação junto aos cidadãos e procurando 

capacitá-los, no sentido de criar e incentivar a formação de identidades, valores e convicções.  

 Retomando a hipótese por nós colocada, constatamos que o estudo veio ao encontro à 

sua comprovação. A partir de uma visão crítica do desenvolvimento e turismo sustentáveis, 

pudemos apontar possibilidades e necessidades relacionadas ao ambiente físico, ambiental e 

sócio-econômico da favela. 

 No sentido de contemplar o desenvolvimento do turismo sustentável, a pesquisa 

também nos indicou como caminho a preocupação com o tratamento das dimensões físicas e 

ambientais, e a necessidade da realização de trabalhos educativos, voltados à qualificação 

profissional e geração de renda, baseados na promoção da cidadania e organização 

comunitária, com fundamentos no cotidiano e no lugar.  

 As considerações que apresentamos visaram, essencialmente, indicar caminhos que 

possam ser trilhados, no sentido de fornecerem subsídios para a discussão conseqüente sobre 

alternativas para a questão envolvendo turismo e favelas. 
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Apêndice A - Questionário utilizado para a avaliação física 

 

1-Avalie as condições da moradia atuais, em relação aos itens abaixo: 

 

CONDIÇÕES DE 

MORADIA 

BOM REGULAR RUIM 

Projeto da Casa    

Conforto térmico    

Iluminação    

Umidade    

Espaço da casa    

Acesso à moradia    

 

2 – Realizou benfeitorias na nova residência? Quais? 

 

Benfeitorias Piso Azulejo Massa 

Corrida 

Pintura Acabamento 

Externo 

Portas Ampliação 

Sim        

Não        
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3-Como é realizado o abastecimento de água da casa? 

(    ) Sabesp                            (   ) Empresta do vizinho        (   ) Não informa 

4-Como é a ligação do esgoto? 

(    ) Sabesp  (   ) Na rede de drenagem (   ) Sem informação  

5-Qual a forma de abastecimento de energia elétrica? 

(    ) CPFL   (   ) Rabicho   (   ) Sem informação 

 

6 – Avalie os serviços abaixo: 

 

Serviço Suficiente  Insuficiente  Sem informação 

Coleta de lixo    

Drenagem da rua    

Pavimentação    

Acesso aos 

transportes públicos 
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7 – Responda, em relação ao acesso de viaturas dos serviços abaixo: 

 

Acesso de viaturas Suficiente Insuficiente Sem informação 

Polícia    

Ambulância    

Coletor de Lixo    

Correio    

 

8- Com você avalia os equipamentos públicos existentes: 

(   ) Suficientes                  (   ) Insuficientes    (    ) Sem informação 

9- Há escolas Suficientes no barro? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não Sabe 

10- Como classifica  o serviço de saúde do bairro? 

(   ) Ótimo  (    ) Bom (  ) Não Utiliza   (  ) Sem informação     

(   ) Ruim. 

Por que?____________________________________________________ 

11- Como classifica o serviço de saúde no bairro e entorno? 

(  ) Ótimo  (    ) Bom (  ) Não Utiliza   (   ) Sem informação     

(   ) Ruim. 

Por que?____________________________________________________ 
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12- Há escolas suficientes na comunidade? 

(   )Sim  (    ) Não (  ) Não Sabe   (   ) Sem informação     

13 – Como você avalia os equipamentos de esporte e convívio? 

(   ) Suficientes (    ) Insuficientes (   ) Não Sabe   (   ) Sem informação   
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Apêndice B – Questionário utilizado para a avaliação econômica e 

ambiental 

 
1-Endereço do domicílio: 
Rua:__________________________________________Nº:__________ 
 
2-Nome da pessoa entrevistada: 
__________________________________________________________ 

 
3- Nº. total de pessoas no domicílio: _________________ 

 
4- Nome, idade e sexo do total dos residentes. Escolaridade?  Profissão? Onde trabalham? 
Nome                             Id. Sex Escolar. Prof. Onde trabalha (firma ou end.) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
  

5- Qual dessas ocupações você acha que tem relação com o turismo? 
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
6- Alguém de sua família já participou de cursos de qualificação para o trabalho? Quem? Qual 
curso? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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7- Alguém de sua família participou dos cursos abaixo, divulgados pelo Programa de 
Urbanização? 
(   ) Qualidade de Atendimento a Cliente.  
Quem?_____________________________________________________ 
(   ) Monitor de Recreação e Lazer.  
Quem?_____________________________________________________  
 
Outros cursos semelhantes? 
Quem?Qual__________________________________________________  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________  
Ela conseguiu fazer algum trabalho na área dos cursos? Qual?  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________  
 
8- Alguém em sua família já fez cursos de línguas?  
Quem?Qual?_________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

9 - Os cursos feitos colaboraram para a ocupação profissional?  
(   )  Sim   (  ) Não 
Como?_____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
10- Alguém da família participa(ou) de curso de qualificação ou programa de geração de 
renda do Programa de Urbanização? 
(   )  Sim  (  ) Não 
Quem?Qual?_______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
11- Alguém na sua família gostaria de participar de algum curso de qualificação? 
(  ) Sim   (  ) Não 
Quem?Qual_________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
12- Alguém de sua família gostaria de participar de curso de qualificação para o turismo? 
(monitor de recreação, monitor de turismo, monitor de meio ambiente/ecoturismo, 
recepcionista, trabalhar em eventos, navios, guia de turismo, etc.) 
(  ) Sim   (  ) Não 
 
Quem?Qual__________________________________________________ 
 
13- Alguém de sua família participa(ou) de atividades ligadas ao meio ambiente no 
Sambaiatuba (lixo, oficinas de educação ambiental, recuperação do mangue, etc.)? 
 
Quem?Qual?_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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14- Você acha que o mangue tem que ser recuperado? 
 
(   ) Sim   (   )Não 
Por quê? ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
15- Alguém de sua família gostaria de participar de algum programa ligado ao meio 
ambiente? 
Quem? Qual?_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
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Apêndice C – Avaliação da Percepção Ambiental  

 
 
Morador (a):_____________________________________     Idade:______________ 
Rua:__________________________________Há quantos anos mora no bairro?____ 
 
1- Na sua opinião, para que serve o mangue? 
 
2- Você acha o mangue importante para você nessa região? 
 
3- Você pesca no mangue? 
 
4- Quais os animais do mangue que você conhece? 
 
5- Como era o mangue antigamente nesta região? 
 
6- Você já viu o mangue sofrer alguma agressão? Qual? 
 
7- Tem coleta de lixo na sua rua?  (  ) sim   (   ) não 
 
8- Você participa, separando seu lixo limpo? (  ) sim    (  ) não 
 
9- Você faz ou já fez reaproveitamento de materiais? (   )sim   (   ) não  Que tipo? 
 
10- Como isto pode ajudar a  melhorar seu bairro? 
 
11- O que você faria para melhorar a vida no mangue? 
 
12- Você tem algum tipo de projeto ambiental? 
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