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RESUMO 

 

TELLES MACHADO, A. A. Reflexões sobre a experiência do Projeto Inclusão 

Social Urbana: cuidados na gestão e na implementação de novos projetos 

sociais. Dissertação de Mestrado (Psicologia Social), Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 

Este trabalho relaciona cuidados na gestão e na implementação de projetos sociais, 

tendo como base reflexões do pesquisador sobre a experiência do Projeto Inclusão 

Social Urbana, implementado no centro da cidade de São Paulo, entre os anos de 

2006 e 2010, pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) e pela Comissão 

Europeia (CE). A partir do histórico do Projeto, foram identificados diferentes 

aspectos da sua implementação: a concepção de inclusão social do Projeto; a 

dinâmica afetivo-cognitiva da gestão e seu impacto no Projeto; a intersetorialidade; a 

territorialização; o acolhimento e os espaços físicos do Projeto; a 

interdisciplinaridade; os cuidados com os profissionais e o monitoramento do 

Projeto; a participação social; a flexibilidade; as continuidades/descontinuidades 

administrativas; as circunstâncias políticas e os aspectos pessoais da gestão; a 

burocracia. Após a análise, discussão e interligação dessas categorias com o campo 

teórico da Psicologia Social, formulamos cuidados na implementação de novos 

projetos sociais, tendo como foco a população-alvo, os profissionais de um projeto 

social, os aspectos subjetivos da gestão e o modelo de gestão.  

 

Palavras-chave: gestão de projetos sociais, implementação de projetos sociais, 

políticas sociais, cuidados na gestão e na implementação de projetos sociais, 

psicologia social, políticas públicas, inclusão social. 
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ABSTRACT 

 

TELLES MACHADO, A.A. Reflections on the experience of the Project Inclusão 

Social Urbana: carefulness in the management and implementation of new 

social projects. Masters Dissertation (Social Psychology), Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 

This dissertation lists the carefulness in the management and implementation of 

social projects based on researcher´s considerations and experience in the Projeto 

Inclusão Social Urbana, implemented in São Paulo downtown between 2006 and 

2010, by Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) and European Commision 

(C.E.). Considering the historical data of the Projeto Inclusão Social Urbana, main 

aspects of the implementation were identified: the conception of social inclusion; the 

dynamics of an affective-cognitive management; intersectoriality; territorialization; 

physical spaces and reception; interdisciplinary; care with professionals and the 

monitoring of the social project; social participation; flexibility; interruptions based on 

administrative topics; political circumstances and personal management aspects; 

bureaucracy. These categories were discussed and intertwined with the theoretical 

field of Social Psychology, bringing to cautions to the development of new social 

projects, focusing on carefulness to target population, team members of the 

implementation, subjective aspects of management and the management model. 

 

Keywords: social project management, implementation of social projects, social 

politics, carefulness in the management and implementation  of social projects, social 

psychology, public policy, social inclusion 
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SIGLAS 
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SMC: Secretaria Municipal da Cultura. 
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SUS: Sistema Único de Saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa apresenta cuidados para a gestão e implementação de projetos 

sociais, tendo como base reflexões sobre a experiência do Projeto Inclusão Social 

Urbana, implantado no centro da cidade de São Paulo pela Prefeitura Municipal de 

São Paulo (PMSP) e pela Comissão Europeia (CE), entre os anos de 2006 e 2010. 

A escolha do tema se deu pelo interesse do pesquisador em compreender as 

contingências envolvidas na implementação de um projeto social. Na nossa 

experiência, observamos que o contexto de implementação de um projeto social 

modifica significativamente o seu planejamento inicial, impactando na efetividade do 

trabalho. Citamos alguns aspectos que afetam a implementação de um projeto 

social: as questões administrativas e jurídicas; as circunstâncias políticas; a 

capacidade técnica dos agentes que irão executar a política; os interesses pessoais 

dos vários atores envolvidos na implementação; o desempenho da gestão; a 

concepção de política social que fundamenta um projeto social; a atuação das 

ONGs, dentre outras. 

Em 2001 finalizamos uma pesquisa de conclusão do curso de especialização lato 

sensu, pela PUC-SP, com o tema: “A experiência com homens que vivem nas ruas: 

um novo olhar para o trabalho social”, que trouxe reflexões sobre os desafios do 

trabalho social numa instituição de atendimento a famílias e pessoas em situação de 

rua. A monografia se baseou na nossa experiência de trabalho e no olhar de 

homens que moravam nas ruas. Nela pudemos identificar alguns aspectos da vida 

nas ruas e pontos de contribuição para trabalhos sociais com pessoas em situação 

de rua. O processo da pesquisa nos ajudou a refletir sobre a experiência e 

reconhecer nossas ilusões sobre a vida dessa população, identificando aspectos 

mais “sombrios” das instituições, que muitas vezes são guiadas pelos interesses 

pessoais dos dirigentes, profissionais, voluntários e estagiários que nela atuam. 

Nos quinze anos seguintes, ampliamos nossa prática profissional, colaborando com 

diferentes projetos e instituições, enfrentando desafios de trabalhos mais complexos 

no setor público, em empresas, universidades, e no terceiro setor. Atuamos no 

gerenciamento de políticas sociais, participando de projetos e programas nos 
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campos de assistência social, educação, cultura, inclusão econômica e meio 

ambiente. 

O Projeto de referência para esta pesquisa é o Projeto Inclusão Social Urbana, 

implementado no centro da cidade de São Paulo, e no qual o pesquisador atuou 

como membro da unidade gestora. Esta experiência foi escolhida como base da 

nossa reflexão, pela complexidade e pela diversidade de aspectos vivenciados na 

implementação do Projeto, o que pôde nos fornecer um rico material para reflexão e 

aprendizado, e para a formulação de contribuições para novos projetos sociais. 

A escolha desse Projeto como referência para nosso estudo também retoma um dos 

seus objetivos de produção e disseminação de conhecimento. O principal 

documento do Projeto, o Ajuste Complementar ALA/BRA/2005/017-576 (de 2006) 

previa que o aprendizado na implantação do Projeto pudesse ser disseminado para 

subsidiar novos projetos de inclusão social. No livro sobre o Projeto, Machado 

(2008) destaca a meta assumida pela Prefeitura Municipal de São Paulo e pela 

Comissão Europeia de sistematizar o conhecimento obtido e contribuir para a 

formulação e o aprimoramento de projetos de inclusão social em centros urbanos, 

afirmando que o livro seria apenas o início de um trabalho de reflexão e aprendizado 

a ser complementado nos anos seguintes. 

O nosso objetivo nesta Dissertação é refletir sobre uma experiência de 

implementação de uma política pública, identificando cuidados na gestão e 

implementação de novos projetos sociais. A análise e a discussão das categorias 

identificadas na pesquisa tiveram como base o histórico do Projeto e o campo 

teórico da Psicologia Social. 

O histórico do Projeto foi relatado pelo pesquisador, tendo como base documentos 

públicos, como o livro publicado sobre o Projeto (em 2008), o contrato assinado (em 

2006) entre a PMSP e a CE que estabeleceu as diretrizes e os objetivos do Projeto e 

o vídeo institucional do Projeto (lançado em 2009). 

Esta pesquisa também valoriza o nosso trabalho como professor de Psicologia, 

garantindo um aprofundamento teórico e uma reflexão sobre as experiências vividas, 

de forma a também ampliar o aprendizado dos nossos alunos em instituições 
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sociais, levando contribuições mais consistentes para a prática dessas 

organizações. 

Como base para a nossa metodologia de pesquisa, tomamos como referência o 

método materialista histórico e dialético que vamos detalhar no Capítulo 4. Citemos, 

então, algumas das suas características fundamentais: considerar a realidade como 

síntese de múltiplas determinações; utilizar o pensamento dialético na análise de um 

fenômeno, tendo como referências a lei da contraditoriedade e a lei da negação da 

negação; isolar o fenômeno em partes, por meio de categorias, para depois 

remontá-lo; considerar o movimento dinâmico e a historicidade de todo fenômeno; 

considerar a práxis do pesquisador como base de todo conhecimento. 

Ao considerarmos que todo fenômeno é multideterminado e pode ser compreendido 

a partir de diferentes pontos de vista que não são excludentes, porém 

complementares, discutiremos diferentes aspectos da nossa experiência na 

implementação do Projeto Inclusão Social Urbana, identificando cuidados na 

implementação de novos projetos sociais. 
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2. O PROJETO INCLUSÃO SOCIAL URBANA 
 

Um dos exemplos mais significativos da ajuda prestada pela 
Comissão Europeia ao desenvolvimento brasileiro, materializa-se no 
Projeto Inclusão Social Urbana, implementado em estreita parceria 
com a Prefeitura Municipal de São Paulo, o chamado Projeto Nós do 
Centro. (Embaixador João Pacheco, chefe da Delegação da 
Comissão Europeia do Brasil, 2008, p. IX) 

 

 

 

Segundo Machado (2008), o Projeto Inclusão Social Urbana (nomeado como Projeto 

Nós do Centro), fruto de uma cooperação bilateral entre a Comissão Europeia (CE) 

e a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), foi implementado no centro da 

cidade de São Paulo entre 3 de fevereiro de 2006 e 21 de dezembro de 2009. O 

pesquisador atuou no Projeto como diretor nacional e como membro da unidade 

gestora. O relato da implementação do Projeto se baseou nos seguintes 

documentos: o livro do Projeto organizado por Machado em 2008, o vídeo 

institucional, lançado em 2008, e o Ajuste Complementar ALA/BRA 2005/017-576, 

documento publicado em 2006 pela Prefeitura Municipal de São Paulo, que contém 

o planejamento estratégico, os principais objetivos e linhas de ação. 

Segundo a publicação organizada por Machado (2008, p.12), “as relações entre a 

União Europeia e o Brasil remontam a 24 de maio de 1960, data do estabelecimento 

das relações diplomáticas entre o governo brasileiro, e o que naquela época era a 

Comunidade Econômica Europeia. Suas relações se desenvolveram e conduziram à 

assinatura do Acordo Quadro de Cooperação da Comunidade Europeia (CE) e do 

governo brasileiro, em junho de 1992”. O Acordo Quadro estabeleceu diretrizes para 

os acordos de cooperação entre o Brasil e a CE no território nacional. De acordo 

com o embaixador João Pacheco (2008, p. IX), “a cooperação prestada pela União 

Europeia para o desenvolvimento brasileiro é abrangente e relevante. Contempla, 

entre outros setores, as áreas cultural, social, do meio ambiente, da ciência e 

tecnologia, e também dos direitos humanos”. 

O Projeto iniciou a fase de implementação em 3 de fevereiro de 2006, após a 

assinatura do Ajuste Complementar ALA/BRA 2005/017-576 − documento 

complementar ao Acordo Quadro − pelo prefeito de São Paulo, pelo embaixador da 
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Delegação da Comissão Europeia do Brasil e pela Agência de Cooperação do 

Ministério das Relações Exteriores do governo federal, que definiu as metas e os 

compromissos do Projeto. Foram programados investimentos de 7.500.000 de euros 

pela União Europeia (UE) − a fundo perdido − e 7.900.000 de euros pela Prefeitura 

Municipal de São Paulo. O Projeto foi planejado em duas fases: 

A fase de implementação: entre 3 de fevereiro de 2006 a 21 de dezembro de 2009, 

quando todas as atividades do Projeto foram realizadas, incluindo as atividades de 

preparação e planejamento da implementação. 

A fase de encerramento: com 12 meses de duração, de 22 de dezembro de 2009 a 

21 de dezembro de 2010, quando foram realizadas todas as atividades de 

encerramento, como a liquidação de pagamentos pendentes, a elaboração de 

relatórios finais, a preparação de inventários, o fechamento da contabilidade e das 

contas bancárias do Projeto, a restituição à Comissão Europeia das verbas não 

utilizadas, a auditoria final etc. 

Segundo o Ajuste Complementar ALA/BRA 2005/017-576, o Projeto estava inserido 

na política de desenvolvimento da União Europeia (formulada no ano 2000), de 

contribuir para a redução e erradicação da pobreza. Para a União Europeia, 

erradicar a pobreza implica em apoios para o desenvolvimento social, econômico e 

ambiental sustentável para a integração gradual de países em desenvolvimento à 

economia mundial e para o combate à desigualdade. Segundo o Ajuste 

Complementar ALA/BRA 2005/017-576, o Projeto Inclusão Social Urbana se 

alinhava com esta proposta: 

[...] o Projeto Inclusão Social Urbana estava alinhado com as metas 
gerais de cooperação da CE [...] para a integração social na 
economia mundial e redução da pobreza. Além disso, esta iniciativa 
de inclusão social pertence a um dos três setores prioritários da CE 
(o desenvolvimento social, sendo os outros dois a reforma 
econômica e o meio ambiente). 

 

Além disso, Machado (2008, p. 12) afirma que um impulsionador importante do 

interesse da UE em investir no centro de São Paulo foi o fenômeno mundial de 

revitalização de centros urbanos e as particularidades da capital paulista. De acordo 

com o Ajuste Complementar ALA/BRA 2005/017-576 (2006, p. 22), a Constituição 

de 1988 “reforçou as competências municipais ao atribuir aos governantes das 
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cidades a responsabilidade pelo planejamento urbano (e pela elaboração de planos 

diretores) e também pela promoção da inclusão social [...]. Ao estabelecer essa 

prioridade, a Constituição almejou valorizar a cidadania efetiva e salvaguardar os 

direitos humanos da vida cotidiana.” 1 

Em 2004 e 2005, antes do início da fase de implementação do Projeto, houve 

estudos de peritos internacionais contratados pela CE com o objetivo de fazer um 

diagnóstico da realidade social do centro de São Paulo. Esse trabalho foi feito em 

parceria com representantes da PMSP, de ONGs e Movimentos Sociais da região 

central da cidade. Para o mapeamento, além das informações obtidas com a própria 

experiência de trabalho da PMSP e ONGs com a população do centro da cidade, 

foram utilizados dados da Prefeitura Municipal e do governo do estado de São 

Paulo. De acordo com dados do Ajuste Complementar (2006), foram identificados os 

seguintes problemas sociais da região central: 

- Gentrificação dos bairros centrais.2 

- Incidência elevada3 de pessoas e famílias morando em cortiços na região central.4 

- Concentração de população idosa na região central. 

- Desemprego elevado na região metropolitana de São Paulo.5 

                                                           
1 A Lei Federal 10.257/01, de julho de 2001, denominada Estatuto das Cidades é em grande 
parte baseada no artigo 182 da Constituição Federal.  
 
2 Os esforços de requalificação do setor público haviam atraído mais investidores para o 
centro, produzindo o risco de gentrificação, afetando de forma negativa a população que 
vivia e trabalhava naquela região. 
 
3 O Projeto cita um estudo da Fundação Seade e do CDHU de 2004 para o Projeto PAC 
(Programa de Atuação em Cortiços)/BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e 
estimou que 38.512 pessoas habitavam 14.617 cortiços nos bairros centrais, sendo que a 
metade desse número morava nos quatro bairros selecionados, prioritários para o Projeto, 
tais como: Santa Cecília, Bela Vista, Belém e Cambuci. 
 
4 O conceito de cortiços do Projeto é o utilizado pela Lei Municipal nº 10.928/91 (Lei Moura): 
o cortiço é a moradia coletiva multifamiliar, apresentando total ou parcialmente as seguintes 
características: construído por uma ou mais edificações em um mesmo lote urbano, 
subdividido em vários cômodos alugados, subalugados ou cedidos a qualquer título; várias 
funções exercidas no mesmo cômodo; acesso e uso comum dos espaços não edificados e 
instalações sanitárias; circulação e infraestrutura, no geral, precárias e superlotação de 
pessoas. 
 
5 O levantamento da Fundação Seade sobre desemprego na região metropolitana de São 
Paulo, em 2004, revelou que a taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo 
era de 18,7%. 
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- Incidência elevada de população imigrante sem documentação e/ou desempregada 

- Mulheres em situação de violência doméstica6. 

- Elevado número de pessoas em situação de rua7. 

A partir dessas informações, a PMSP, a CE e as ONGs definiram como público-alvo 

do Projeto os jovens, as mulheres em situação de violência doméstica, as famílias 

de baixa renda que moravam em cortiços e ocupações da região central, os (as) 

profissionais do sexo, idosos, jovens em situação de vulnerabilidade e risco social, e 

crianças e adultos em situação de rua. Na etapa seguinte aconteceram reuniões de 

planejamento entre representantes do governo federal, da Delegação da CE no 

Brasil, da PMSP, com a participação das Secretarias de Relações Internacionais, de 

Assistência e Desenvolvimento Social, do Trabalho, da Cultura, de Participação e 

Parceria, além de integrantes de Movimentos e Projetos Sociais do centro de São 

Paulo. A finalidade das reuniões foi definir as principais linhas de ação do Projeto 

para atenuar e/ou resolver os problemas identificados. 

Segundo o Ajuste Complementar (2006), foram selecionados como área de atuação 

do Projeto, os bairros de Santa Cecília, Bela Vista, Belém e Cambuci por conterem 

as chamadas Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social) definidas pelo Plano Diretor 

do Município aprovado em setembro de 2004. Esses bairros apresentavam as mais 

altas concentrações de apartamentos de aluguel, com apenas um cômodo, em 

edificações dilapidadas (cortiços), e as mais altas taxas de pobreza e exclusão. 

Posteriormente, na elaboração do Planejamento Operacional Global (POG) 

apresentado à Comissão Europeia no primeiro ano de Projeto (2006), foi ampliada a 

sua área de abrangência com a inclusão dos seguintes distritos administrativos: Sé, 

Mooca, Brás, Pari, Cambuci, Santa Cecília, Liberdade, República, Bom Retiro, 

Consolação, Belém, além do bairro do Glicério, pela vulnerabilidade social de muitos 

moradores dessa região. 

Para o georreferenciamento do público-alvo do Projeto foram utilizados o cadastro 

de cortiços da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), o cadastro de cortiços da 

                                                           
6 Informação obtida do Movimento da Mulher do centro de São Paulo (em 2005) de que a 
violência doméstica, especialmente em cortiços, é elevada. 
 
7 O Ajuste Complementar ALA/BRA 2005/017-576 (2006) menciona levantamento realizado 
na região central, que identificou 4.676 pessoas vivendo nas ruas ou em albergues na 
região central. 
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Companhia do Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), vinculado ao 

governo do estado de São Paulo, os dados do Observatório Social da Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e os dados do IBGE-

2000 dos setores censitários da região central. Podemos observar na Figura 1 os 

pontos coloridos que demonstram os distritos da região central com maior incidência 

de cortiços. 

Figura 1: Dados Censitários sobre os Cortiços da Região Central8  

 

Fonte: Machado (2008) 

O objetivo geral do Projeto foi contribuir para a inclusão social no centro de São 

Paulo, incluindo social, econômica e culturalmente os grupos sociais mais 

vulneráveis. Estabeleceu como diretrizes a territorialidade; o fortalecimento das 

redes sociais existentes; priorizar a inserção da população mais vulnerável; buscar a 

intersetorialidade governamental para atendimento da população; fortalecer a cultura 

participativa das diferentes comunidades envolvidas; atuar na emancipação dos 

                                                           
8 Fontes: Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) 2000, e Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), 2002. Elaboração: Observatório Social da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social CDHU. 
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participantes do Projeto e priorizar a função de proteção social da família e da 

comunidade. 

De acordo com o Ajuste Complementar (2006), a proposta do Projeto aliou o 

investimento nos espaços urbanos do centro com ações de desenvolvimento social 

da sua população mais vulnerável, atenuando os potenciais efeitos sociais negativos 

resultantes da revitalização do centro da cidade. 

O propósito do projeto foi aumentar o nível de renda, elevar o padrão de vida e 

melhorar a situação social dos grupos-alvo. Foram quatro os objetivos específicos: 

- Identificar e cadastrar a população socialmente excluída para que ela se beneficie 

de programas públicos e não públicos existentes. 

- Gerar oportunidades de emprego e fortalecer várias formas de micro- 

empreendimentos de economia solidária que “incluem” economicamente os grupos 

socialmente excluídos. 

- Aumentar a inclusão de mulheres, em especial dos grupos mais vulneráveis e 

expostos (jovens, idosas e afrodescendentes). 

- Fortalecer o modelo de gestão de programas de inclusão social de larga escala nos 

quatro bairros9 de São Paulo. 

Segundo Machado (2008, p. 37), no Planejamento Operacional Global (que detalhou 

as ações do Projeto para os quatro anos), as metas do Projeto foram definidas 

como: 

- Implantação de dez Escritórios de Inclusão Social. 

- Estabelecimento de dez Planos de Desenvolvimento Local de forma participativa 

em cada distrito de atuação. 

- Capacitação profissional de 4.900 jovens. 

- Capacitação de 420 mulheres agentes multiplicadoras em igualdade de gênero, 

empreendedorismo, cidadania (com 4.200 mulheres beneficiadas). 

- Implantação de Programa de Microcrédito para população de baixa renda. 

- Implantação de três Centros de Capacitação para Jovens. 

                                                           
9 Segundo o Ajuste Complementar ALA/BRA 2005/017-576 (2006), foram selecionados 
como área de atuação do Projeto os bairros de Santa Cecília, Bela Vista, Belém e Cambuci 
por conterem as chamadas Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social) definidas pelo Plano 
Diretor do Município aprovado em setembro de 2004. 
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- Implantação de um Centro de Referência da Mulher. 

- Implantação de um Centro de Referência da Diversidade.10 

- Gestão de 24 Bolsas de Pesquisa para Mestrandos e Doutorandos. 

- Formulação de Metodologia de Inclusão social para centros urbanos. 

Com base nos objetivos definidos e nas ações previstas, decidiu-se pela divisão do 

Projeto em quatro Componentes, cada um deles responsável por diferentes esferas 

de atuação: 

O Componente 1: implantação dos Escritórios de Inclusão Social para atendimento 

das populações-alvo do Projeto, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social. 

O Componente 2: inserção econômica e profissional de jovens e adultos por meio 

da capacitação profissional, incentivo ao empreendedorismo, implantação de 

Programa de Microcrédito e de um Centro de Educação Ambiental sob 

responsabilidade das Secretarias Municipais da Cultura e do Trabalho. 

O Componente 3: formação de Agentes Multiplicadoras em Igualdade de Gênero e 

implantação de um Centro de Referência da Mulher para atendimento de mulheres 

em situação de violência doméstica, sob responsabilidade da Secretaria Municipal 

de Participação e Parceria. 

O Componente 4: gestão administrativa e financeira do Projeto, produção de 

conhecimento com a elaboração de uma metodologia de inclusão social para 

grandes centros urbanos e a Gestão de 24 Bolsas de Pesquisa para Mestrandos e 

Doutorandos em áreas relacionadas ao Projeto, sob responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social teve como papel estratégico a 

coordenação do Conselho Administrativo e a gestão do Projeto, em conjunto com a 

Delegação da CE no Brasil (Delbra) alocada em Brasília. O Conselho Administrativo 

integrado pelos Secretários de Participação e Parceria, do Trabalho, da Cultura, de 

Relações Internacionais e de Coordenação das Subprefeituras, conforme o 

organograma da Figura 2. 

 

                                                           
10 Meta não prevista, assumida pelo Projeto em 2007. 
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Figura 2: Organograma do Projeto Inclusão Social Urbana 

 

Fonte: Machado (2008) 

Segundo Machado, (2008, p.42), afirma que o modelo de gestão do Projeto buscou 

a integração entre os vários setores envolvidos: 

[...] foi escolhido aquele que privilegiasse a sua totalidade e a 
interlocução entre os vários aspectos, de forma a extrair o maior 
valor possível de cada uma das várias instâncias operativas: unidade 
gestora, Delegação de Brasília, Proteção Básica da Smads, 
Secretarias Municipais, Escritórios de Inclusão Social, Centros de 
Referência, Capacitações de Jovens e Organizações Não 
Governamentais. 

 

Cada Secretaria Municipal assumiu a sua responsabilidade específica de acordo 

com a sua especialidade e a sua experiência, sendo que foram criados dispositivos 

como as reuniões do Conselho Administrativo, do Conselho Intersecretarial e dos 

representantes dos EIS e dos Fóruns de Desenvolvimento Local para conciliar e 

integrar as ações das diferentes Secretarias envolvidas. 

O Conselho Administrativo se reuniu de forma mais frequente no início da 

implementação para discutir e deliberar sobre as principais questões do Projeto. A 

unidade gestora também participou das reuniões, para posteriormente executar as 
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decisões tomadas. Desde fevereiro de 2006, e ao longo desse primeiro ano de 

implementação, a PMSP contratou os seguintes profissionais para compor a unidade 

gestora: o diretor nacional (vinculado à Smads), o coordenador de cada um dos 

quatro componentes (vinculados a cada uma das Secretarias do Conselho), os 

profissionais da área administrativo-financeira, a coordenadora pedagógica, a 

coordenação da comunicação, os assistentes administrativos, os(as) estagiários(as) 

etc. Junto à unidade gestora atuavam os consultores internacionais que 

assessoravam a PMSP na gestão dos recursos europeus, na preparação dos 

documentos previstos no contrato, na capacitação dos profissionais em gestão de 

ciclo de projetos e em desenvolvimento local, na elaboração de um sistema de 

cadastramento e monitoramento da população-alvo etc. Os consultores eram 

contratados por meio de uma parceria entre a CE e uma empresa portuguesa de 

consultoria denominada Cesoci - Consultores Internacionais, com experiência na 

gestão e no apoio a Projetos e Programas internacionais, sendo que essa empresa 

se reportava tanto à unidade gestora quanto à Delegação da Comissão Europeia de 

Brasília. 

O Conselho Intersecretarial, composto por técnicos das Secretarias Municipais e 

representantes das ONGs parceiras, se reunia para informar sobre o andamento do 

Projeto e suas particularidades, deliberar sobre aspectos técnicos, estabelecer 

parcerias, fortalecendo o trabalho em rede. Além das Secretarias diretamente 

envolvidas na execução do Projeto, as seguintes Secretarias participaram de 

reuniões do Conselho Intersecretarial ou de reuniões para realização de parcerias 

no âmbito do Projeto: 

- Subprefeituras da Sé e da Mooca: responsáveis pelos 12 distritos de implantação 

do Projeto. 

- Secretaria Municipal de Habitação: responsável pelo controle da 

adequação/reforma dos cortiços, conforme a Lei Moura, e pelo fornecimento de 

dados sobre os cortiços e seus moradores. 

- Secretaria Municipal da Saúde: os agentes comunitários de saúde e os agentes de 

proteção social atuaram de forma integrada com as famílias nas regiões de alguns 

Escritórios de Inclusão Social. 

- Secretaria Municipal de Relações Internacionais: atuava, quando necessário, na 

mediação com a Comissão Europeia contribuindo pelas vias diplomáticas para a 
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resolução dos problemas da parceria e para a promoção de boas relações entre 

todos os envolvidos. 

Foi decidido que o Conselho Consultivo da Sociedade Civil, previsto para garantir 

a participação social da população no Projeto, aconteceria por meio dos Fóruns de 

Desenvolvimento Local, que foram implementados pelos Escritórios de Inclusão 

Social nos vários distritos. 

As Organizações Não Governamentais (ONGs) tiveram o papel da execução das 

ações previstas, sendo coordenadas e monitoradas pela PMSP. Para garantir esse 

modelo de execução, foram publicados editais (com regras da PMSP), concursos 

públicos (com regras da PMSP) ou editais de subvenções (com regras da UE), 

sendo que as ONGs foram selecionadas com base na experiência nas áreas de 

atuação do Projeto e nas propostas apresentadas. 

As principais atribuições da unidade gestora (UGP) foram a gestão técnico-

administrativa-financeira do Projeto, o planejamento, a articulação política e a 

implementação das principais ações em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), a CE, as demais Secretarias 

Municipais envolvidas diretamente, as Subprefeituras e as Organizações da 

Sociedade Civil, tendo ainda as seguintes responsabilidades compartilhadas com a 

PMSP: 

- Elaboração dos Planejamentos Operacionais Globais (para os quatro anos do 

Projeto) e dos Planejamentos Operacionais Anuais do Projeto para a Comissão 

Europeia e para a Prefeitura de São Paulo. 

- Elaboração de Relatórios de Execução à Prefeitura e à Comissão Europeia. 

- Planejamento dos Escritórios de Inclusão Social e dos seus processos de 

funcionamento. 

- Elaboração dos Termos de Referência e Editais com os técnicos das Secretarias e 

da CE para a contratação/o conveniamento das ONGs responsáveis pela 

implementação das diferentes ações do Projeto. 

- Articulação com os representantes das diferentes Secretarias para o planejamento 

da execução do Projeto. 

- Planejamento das capacitações dos profissionais e agentes públicos envolvidos 

com o Projeto. 
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- Articulação técnica, política e administrativa com os representantes da Comissão 

Europeia. 

- Seleção dos profissionais do Projeto em conjunto com as Secretarias e ONGs 

parceiras. 

- A articulação entre os representantes da Prefeitura e da Comissão Europeia para a 

definição dos procedimentos administrativos e regras para lançamentos dos editais e 

concursos e para conveniamento/contratação das ONGs. 

- Coordenação da comunicação institucional do Projeto. 

- Definição e elaboração de sistema de monitoramento e avaliação do Projeto junto 

aos técnicos das Secretarias Municipais envolvidas. 

- Monitoramento do trabalho das ONGs envolvidas. 

- Gestão dos contratos das 24 bolsas de pesquisa para mestrandos e doutorandos 

junto a três Universidades. 

- Definição dos espaços físicos de funcionamento dos serviços do Projeto em 

parceria com as ONGs contratadas. 

- Gestão administrativo-financeira do Projeto em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 
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2.1 A implementação do Projeto  

O Nós do Centro é uma ponte que liga a população aos serviços 
públicos governamentais e não governamentais localizados no centro 
de São Paulo. O Projeto vai até a casa das pessoas. Bate de porta 
em porta para convidar as famílias a participar, levando a elas 
informações sobre direitos e deveres. As metas do Projeto são a 
redução da pobreza, a reinserção social e no mercado de trabalho, a 
melhoria na qualidade de vida da família, da rua, do bairro e da 
cidade. (PMSP, Secretário Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, 2008, p. XI)  
 
 

O Projeto implantou ações de desenvolvimento social da população mais vulnerável 

do centro de São Paulo, integrando ações de inclusão social, econômica, formação 

profissional, empreendedorismo, participação comunitária, com o acesso a 

programas de transferência de renda, cidadania de mulheres e profissionais do sexo 

etc. Atuou na inclusão social organizando circuitos de acesso a serviços, e 

oportunidades de acordo com as necessidades e desejos das populações-alvo. 

Segundo o Ajuste Complementar (2006, p. 26), um dos maiores desafios do Projeto 

era “atenuar os potenciais efeitos negativos resultantes da requalificação do centro 

da cidade”, como a gentrificação dos bairros centrais, que afeta a população mais 

pobre com o aumento do custo de vida e a dificuldade no acesso à moradia. Ele foi 

implantado tendo como base a distribuição dos Escritórios de Inclusão Social (EIS) e 

dos Centros de Referência da Mulher e da Diversidade Sexual (CRM e CRD) nos 

locais de maior presença do público-alvo, como moradores(as) de cortiços e 

ocupações, profissionais do sexo e mulheres vítimas de violência. 

Os três primeiros anos do Projeto (2006 a 2008) foram marcados pelo entusiasmo 

dos membros da unidade gestora, dos políticos, dos profissionais das Secretarias, 

das ONGs parceiras, e da própria população. Todos foram contaminados com o 

clima de inovação do Projeto, acreditando nas mudanças que ele poderia trazer para 

a vida da população e para o centro da cidade de São Paulo e contribuindo para que 

a gestão resolvesse vários impasses que dificultavam o início do Projeto. Citamos 

alguns exemplos: a abertura de conta para a transferência dos recursos europeus à 

PMSP, o lançamento dos Editais e Concursos de Subvenção para implementação 

dos EIS, o enfrentamento das resistências políticas em relação ao Projeto, a 

inauguração do primeiro Escritório de Inclusão Social, em agosto de 2006, no 
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Glicério, em parceria com a Fundação Orsa e a participação da população nas 

ações propostas. 

A Fundação trouxe seus profissionais mais experientes para diferentes áreas do EIS 

e assumiu contrapartidas importantes, como reformas e adequações do espaço 

físico do equipamento e o trabalho comunitário já iniciado com as famílias do 

território. O entusiasmo dos três primeiros anos contribuiu para o enfrentamento e a 

agilidade na resolução dos sucessivos problemas inerentes a um Projeto 

internacional marcado pela complexidade e pela diversidade de expectativas de 

todos os envolvidos.  
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2.1.1 O Componente 1: Escritórios de Inclusão Social  

Como polo articulador de serviços e oportunidades à população num mesmo espaço 

físico, os Escritórios de Inclusão Social funcionaram como um Poupatempo11 social, 

integrando ações das Secretarias em um mesmo território, enfeixando e 

organizando as ações do Projeto para que as pessoas pudessem acessar os vários 

circuitos de inclusão social e serem apoiadas em suas trajetórias. Os EIS foram 

organizados por meio de fluxos e padrões de atendimento à população, sendo que 

as atividades de cada serviço eram sinalizadas desde a entrada do equipamento 

com a presença de agentes que acolhiam a população, informando sobre como 

poderiam participar do Projeto. A gestão se baseou na concepção de que as 

diferentes formas de exclusão social, por exemplo, a falta de perspectiva de vida, o 

desemprego ou a falta de moradia, abarcam problemas interligados entre si, como 

baixa renda, formação profissional insuficiente, habitação precária, isolamento 

social, queda de autoestima e do senso de valor pessoal etc. 

Os Escritórios de Inclusão Social foram criados com a participação dos profissionais 

da unidade gestora e dos técnicos da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social. Foram implementados como serviços de base territorial 

semelhantes aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), que estavam 

sendo implementados no município, de acordo com a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS). 

A seleção das pessoas/famílias atendidas pelos EIS se deu a partir do mapeamento 

do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) que considera um conjunto de 

indicadores sociais tais como: renda, educação, situação familiar e situação de 

moradia. Esses dados eram complementados com os endereços dos cortiços 

fornecidos pelo cadastro da Secretaria Municipal de Habitação, com o endereço e o 

nome das famílias. As famílias eram convidadas pelos agentes de proteção social do 

Projeto para participar de um encontro de apresentação do Projeto no EIS, a fim de 

                                                           
11  Fonte: site https://www.poupatempo.sp.gov.br/. Acesso em: 15 jan. 2016 
O Poupatempo é um serviço implantado pelo governo do estado de São Paulo para facilitar 
o acesso à informação e aos serviços públicos, sem discriminação ou privilégios. Nele o 
cidadão pode tirar mais de quatrocentos documentos. Reúne uma variedade de órgãos e 
prestadores de serviços de natureza pública num mesmo espaço físico, economizando o 
tempo do cidadão.  

https://www.poupatempo.sp.gov.br/


29 
 

 

que elas pudessem conhecer as oportunidades disponíveis. De acordo com 

Machado (2008) o EIS também mantinha suas portas abertas para as pessoas que 

buscassem o serviço espontaneamente ou que fossem encaminhadas pelos Centros 

de Referência de Assistência Social (CRAS) ou órgãos de redes sociais 

governamentais e não governamentais. Para esse público espontâneo eram 

reservadas as seguintes possibilidades de encaminhamentos: Telecentros, Fóruns 

de Desenvolvimento Local, Oficinas Socioculturais, Atendimento Psicossocial e 

encaminhamentos à rede socioassistencial. 

A abordagem inicial para a adesão das famílias e das pessoas se deu por demanda 

espontânea nos Escritórios ou por meio das visitas comunitárias ou domiciliares 

pelos agentes de proteção social. O objetivo do trabalho dos agentes de proteção 

social era divulgar as atividades do Escritório da região, conhecer a realidade do 

território e identificar necessidades e potencialidades das famílias. Esse profissional 

era um importante elo de aproximação com as pessoas da comunidade, pois criava 

vínculos com as famílias e levava o Projeto para a rua, sendo responsável pela 

integração do público-alvo às atividades disponíveis, identificando situações-

problema que eram trabalhadas pelos profissionais que monitoravam a trajetória 

social das famílias, realizando um cadastramento visando ao acesso a diferentes 

oportunidades. Segundo Machado (2008, p. 43-44) desde o início do Projeto, “a 

unidade gestora criou diretrizes e parâmetros para os serviços e ações que seriam 

implementadas pelas organizações parceiras, tendo o EIS como polo de integração 

de ações, serviços e programas para o público-alvo em cada território de atuação”.  

Cada EIS procurava atuar com a seguinte oferta de possibilidades e com as 

respectivas responsabilidades técnicas dos setores envolvidos com o projeto 

(conforme a Figura 3): 

- Atendimento psicossocial e reuniões socioeducativas (Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social). 

- Visitas domiciliares dos agentes de proteção social, integradas, sempre que 

possível, com visitas dos agentes comunitários de saúde (Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal da Saúde). 

- Inclusão econômica: capacitações profissionais, empreendedorismo e acesso a 

Programa de Microcrédito (Secretarias do Trabalho e da Cultura). 
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- Participação em Oficinas de Inserção Produtiva (Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social). 

- Capacitação de mulheres em equidade de gênero (Secretaria Municipal de 

Participação e Parceria). 

- Atendimento jurídico de mulheres e público GLBT (Defensoria Pública do estado de 

São Paulo e Secretaria Municipal de Participação e Parceria). 

- Participação nos Telecentros (Secretaria Municipal de Participação e Parceria). 

- Capacitação Profissional de Jovens em diferentes áreas, demandas pelo mercado 

da cultura tais como: montagem de espetáculos, sonoplastia, iluminação para teatro, 

cenografia etc. 

- Atendimento jurídico de mulheres pela Defensoria Pública do estado de São Paulo 

e pelo Centro de Referência da Mulher. 

-Encaminhamentos à rede socioassistencial (Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social). 

- Participação no Fórum de Desenvolvimento Local, com representantes da 

sociedade civil e do governo (todas as Secretarias envolvidas com o Projeto, além 

de parceiros da sociedade civil). 

- Participação em diferentes atividades comunitárias em parceria com ONGs. 

Inserção nos Programas Sociais do governo federal como o Bolsa Família, por 

exemplo. 

Figura 3: O EIS como polo de integração de oportunidades à população  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Machado (2008) 
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Segundo Machado (2008), o atendimento dos Escritórios tinha diferentes fluxos de 

acolhimento e atendimento ao público, integrando todas as suas atividades 

conforme a Figura 4. 

Figura 4: Fluxo de Atendimento dos EIS 

 

Fonte: Machado (2008) 

Esse fluxo de atendimento e de acesso às oportunidades foi distribuído da seguinte 

forma: 

Recepção: primeiro contato do Projeto com o público. Na recepção era feita uma 

primeira avaliação da demanda, necessária para a segunda etapa do acolhimento: a 

triagem. 

Triagem: primeiro momento de registro técnico qualificado, representando o filtro 

seletivo do processo para identificação da demanda inicial da pessoa ou família, e 

para definição seria para atividade aberta ao público por demanda espontânea ou 

atendimento psicossocial. 

Atendimento psicossocial: análise da demanda da pessoa ou família, 

determinando uma definição conjunta da trajetória social do usuário/família no 

Projeto ou da trajetória na rede socioassistencial. 
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A triagem e os atendimentos psicossociais determinavam os encaminhamentos e o 

monitoramento da trajetória social das pessoas e famílias pelo Projeto, considerando 

o universo de possibilidades: 

- Capacitação Profissional para Jovens. 

- Fórum de Desenvolvimento Local. 

- Oportunidades na Rede Socioassistencial. 

- Mercado de trabalho. 

- Telecentro. 

- Reuniões Socioeducativas. 

- Oficinas de Inserção Produtiva. 

- Microcrédito. 

- Atividades Socioculturais e Esportivas. 

- Brinquedoteca. 

Os EIS promoveram encontros comunitários e reuniões socioeducativas temáticas, 

com encaminhamentos à rede socioassistencial, fomentando redes de 

desenvolvimento local para a formulação de um plano de desenvolvimento local, 

entre outras responsabilidades. Cada Escritório de Inclusão Social integrou 

atividades governamentais e não governamentais nos seus territórios de atuação. 

Os endereços dos cortiços foram georreferenciados e identificados pela Prefeitura 

de São Paulo nas regiões de implantação do Projeto, possibilitando aos Agentes de 

Proteção Social (APS) convidar as famílias para participar de um encontro de 

apresentação do Projeto no EIS, a fim de que elas pudessem conhecer as 

oportunidades disponíveis. 

Houve um trabalho permanente da unidade gestora com os representantes dos 

órgãos governamentais e não governamentais para fortalecer a intersetorialidade do 

Projeto, além de reuniões do Conselho Intersecretarial integradas pelos técnicos das 

Secretarias Municipais. Como resultado desse esforço tivemos: 

- A integração do trabalho dos agentes de proteção social com o trabalho dos 

agentes comunitários de saúde no território de atuação do EIS Bela Vista. 

- Os sucessivos cadastramentos realizados por técnicos da Prefeitura e por técnicos 

do Projeto para inclusão das famílias no Programa de Transferência de Renda do 

governo federal. Os profissionais dos EIS foram treinados e monitorados por 
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profissionais da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para 

realizar o cadastramento das famílias no Bolsa Família do governo federal. 

- A parceria com a Secretaria de Habitação para adequação dos cortiços à Lei 

Moura12 para as famílias atendidas pelo Projeto. Considerando as condições de 

insalubridade em que viviam muitas das famílias, o Projeto realizou esta parceria 

para garantir a visita dos técnicos da Secretaria de Habitação aos cortiços das áreas 

centrais e garantir a aplicação da Lei Moura, que preconiza a reforma e adequação 

de cada cortiço − pelos seus proprietários − para garantir as condições mínimas de 

habitabilidade. 

Por outro lado, o Projeto não conseguiu avançar em alguns aspectos da inclusão 

social da população-alvo. Vamos citar alguns: 

- A participação social da população no controle e na avaliação das ações do 

Projeto, um aspecto importante que desenvolve a cidadania e a consciência política. 

- O acesso da população-alvo a Programas de Habitação, no centro da cidade, por 

exemplo, para viverem em melhores condições.  

- O aprofundamento do trabalho comunitário para que as ações de emancipação da 

população-alvo se ampliassem e continuassem, mesmo após a finalização do 

Projeto. 

Segundo Machado (2008), os EIS eram formados por uma equipe multiprofissional 

que identificava e atendia à população em situação de vulnerabilidade social, tendo 

na sua composição básica os seguintes profissionais: 

- Coordenador. 

- Assistente de Coordenação. 

- Assistente Social. 

- Psicólogo(a). 

- Agente de Desenvolvimento Local. 

- Agente de Desenvolvimento Econômico. 

- Agentes de Proteção Social. 

- Auxiliar Técnico. 

- Auxiliar de Serviços Gerais. 

                                                           
12 Lei 10.928/91 – Regulamenta, dentre outras providências, a adequação das Habitações 
Coletivas Multifamiliares (cortiços) do município de São Paulo.  
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Os EIS e o CRD foram implementados por meio de parcerias com ONGs locais, com 

experiência em iniciativas de inclusão social. As ONGs parceiras na implementação 

desses serviços foram: 

- EIS Glicério: Fundação Orsa. 

- EIS Bela Vista: Associação Novolhar. 

- EIS Pari: Associação Lar São Pedro. 

- EIS Mooca: Instituto Bandeirante de Educação e Cultura (Ibec). 

- EIS Sé: Cieds (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento 

Sustentável). 

- EIS Bom Retiro: Cieds (Centro Integrado de Estudos e Programas de 

Desenvolvimento Sustentável). 

- EIS Santa Cecília: Essor - Ato Cidadão. 

- Centro de Referência da Diversidade (CRD): Grupo Pela Vidda. 

O Projeto implantou sete Escritórios de Inclusão Social (dos dez que haviam sido 

previstos) e o Centro de Referência da Diversidade (não previsto) nos Distritos 

Administrativos da Bela Vista, do Pari, do Bom Retiro, da Sé, da Mooca, de Santa 

Cecília e na região do Glicério. Nesses distritos também foi possível iniciar a 

elaboração e implantação dos Planos de Desenvolvimento Local. Os problemas de 

ajustes nas regras e procedimentos atrasaram ou impossibilitaram o lançamento de 

todos os Editais para o alcance pleno da meta de dez EIS. 

Os serviços do Projeto foram implantados nos seguintes endereços: 

- EIS Glicério: na rua Barão de Iguape. 

- EIS Bela Vista: na rua Treze de Maio. 

- EIS Pari: na rua Capitão Mor Passos. 

- EIS Mooca: na rua Conselheiro João Alfredo. 

- EIS Sé: na rua Riachuelo. 

- EIS Bom Retiro: na rua Itapirapés. 

- EIS Santa Cecília: na rua Barra Funda. 

- Centro de Referência da Diversidade (CRD): na rua Major Sertório. 

- Centro de Referência da Mulher: na rua 25 de Março. 

- Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental: na rua Ariston de 

Azevedo. 
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- Agência de Microcrédito: na avenida Tiradentes. 

A unidade gestora treinou os profissionais das diferentes ONGs, fornecendo 

ferramentas e criando momentos de reflexão e troca de experiências para o 

desenvolvimento do trabalho. O primeiro EIS, implementado no Glicério, funcionou 

como uma espécie de piloto para os demais equipamentos que seriam 

implementados em seguida. Os profissionais da Fundação Orsa se reuniram durante 

dois dias em um hotel, em São Paulo, para um treinamento com a unidade gestora. 

O objetivo era que a experiência do EIS Glicério irradiasse para os novos EIS que 

seriam implantados na sequência, razão pela qual houve um cuidado significativo 

com o treinamento e o monitoramento do trabalho desses primeiros profissionais. 

A gestão do Projeto organizou treinamentos para os seus membros e para os 

integrantes dos EIS, definindo conteúdos básicos, criando padrões para os serviços, 

fomentando a troca de experiências entre as ONGs para otimizar o trabalho com a 

população e para os ajustes na organização dos serviços. Trouxe vários consultores 

para treinamentos em desenvolvimento local, design de produtos e 

empreendedorismo, gestão administrativa, financeira e política de assistência social. 

Manteve uma rotina de visitas de membros da unidade gestora aos serviços para 

acompanhar com as ações com a população, sugerindo ajustes e melhorias quando 

necessários. 

Embora os módulos de treinamento tenham sido importantes para garantir a unidade 

operativa do Projeto, ficamos devendo na implementação de um trabalho regular e 

permanente de supervisões e reuniões com os profissionais do Projeto, garantindo 

espaços de reflexão, aprendizado, apoio e integração dos profissionais envolvidos. 

De acordo com Machado (2008), os consultores internacionais e locais, técnicos da 

Smads e da unidade gestora organizaram os treinamentos com os seguintes 

conteúdos: 

- Introdução ao Projeto com apresentação de suas principais ações. 

- Planejamento estratégico de cada EIS. 

- Fluxos de atuação dos EIS. 

- Elaboração do plano de ação para implantação de cada EIS. 

- Articulação da rede social no território. 
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- Metodologia de abordagem e adesão das famílias ao serviço. 

- Diretrizes da Política Nacional de Assistência Social. 

- Metodologia de Desenvolvimento Local e articulação da rede social do território. 

- O processo de acolhimento nos EIS. 

- Treinamento para cadastramento das famílias nos programas sociais da PMSP e 

do governo federal. 

- Trabalho socioeducativo com as famílias. 

- Procedimentos Administrativos da CE. 

- Elaboração participativa do plano de implantação dos EIS. 

- Troca de experiências entre as equipes dos EIS com visitas às unidades já 

implantadas. 

- Capacitação para cadastramento das famílias e das pessoas atendidas nos 

cadastros da Prefeitura e do Projeto. 

O Projeto definiu parâmetros de funcionamento com fluxos de acolhimento e 

atendimento da população, integração de ações de inclusão social (governamentais 

e não governamentais) num mesmo território, desenvolvimento comunitário etc. 

Também havia visitas regulares de representantes da unidade gestora e da Smads 

às ONGs parceiras para colaborar com o trabalho realizado e monitorar a realização 

das metas. As ONGs ocuparam um importante papel no Projeto como responsáveis 

pela execução das suas diferentes atividades como a implantação dos EIS, por 

exemplo. Segundo Machado (2008): “aliar a cultura de uma organização social, com 

identidade própria, às diretrizes estabelecidas pelo Projeto, foi um objetivo 

permanente, pois instituições parceiras tinham que se adequar às diretrizes técnicas 

do Projeto. 

A interação entre a Secretaria, o Projeto e as próprias ONGs foram permeadas por 

negociações constantes, revelando os desafios que ocorrem nas relações entre o 

público e o privado. Segundo Machado (2008), conciliar a autonomia e a identidade 

próprias das organizações sociais como os parâmetros e diretrizes que a política de 

assistência social estabelece para seus serviços é um grande desafio para a cidade 

de São Paulo. Essas parcerias foram necessárias e inevitáveis, pois a Prefeitura não 

tem a estrutura de pessoas e equipamentos para atender a todas as necessidades 

sociais da população. Por outro lado, as ONGs trazem contribuições inovadoras 

para o trabalho de inclusão social na cidade de São Paulo. O desafio é todos 
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abrirem mão de seus referenciais habituais para “uma visão interligada e cada vez 

mais abrangente de inclusão social, permitindo ações inovadoras de prevenção e 

combate à pobreza”. (Machado, 2008, p. 64) 

O treinamento em metodologia de desenvolvimento local com o profissional que 

criou a metodologia do DLIS13 (Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável), 

permitiu o estabelecimento de diretrizes para um trabalho comunitário nos diferentes 

territórios, tais como a implantação de fóruns de desenvolvimento local, a 

formulação de um plano de desenvolvimento para cada região, com a participação 

diversificada da comunidade, a realização de ações no território com participação da 

população etc. Após a implantação dos demais EIS, os seus agentes de 

desenvolvimento local e econômico foram treinados por um novo consultor de 

Portugal, que tinha experiência comprovada nessa área. 

Os fóruns de desenvolvimento local realizavam encontros participativos com a 

comunidade para discutir problemas da população e ações de interesse dos 

moradores e lideranças do entorno dos EIS. Os encontros comunitários aconteciam 

de acordo com as atividades planejadas pelos seus participantes, como 

comerciantes locais, trabalhadores, moradores da região, representantes do 

governo, líderes de ONGs, e as pessoas atendidas pelo Projeto. Os membros dos 

fóruns se organizaram e realizaram eventos culturais, educativos e esportivos, ações 

de melhoria de espaços públicos, eventos de economia solidária em praças públicas 

e outros espaços de interesse da população, parcerias para os núcleos de inserção 

produtiva do Projeto, além do apoio a grupos e cooperativas de coleta seletiva, por 

exemplo. 

Embora tenha obtido avanços na mobilização comunitária, a gestão não conseguiu 

que as lideranças locais continuassem liderando o processo de desenvolvimento 

local após a finalização do Projeto. Um aspecto que também dificultou a criação de 

dispositivos de participação no Projeto foi o acirramento político e a resistência ao 

diálogo entre setores da PMSP e parte dos movimentos e atores sociais do centro 

                                                           

13 Vide publicação de Franco (2004): O lugar mais desenvolvido do mundo: investindo no 

capital social. Distrito Federal: Projeto DLIS. 
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da cidade, que tinham suas reinvindicações específicas, como os movimentos de 

moradia, por exemplo, que realizavam oposição sistemática ao Projeto. 

Os EIS implementaram núcleos de inserção produtiva para o apoio técnico e 

pedagógico às iniciativas de geração de renda da população, para a formulação de 

planos de negócios, aprimoramento das potencialidades das pessoas e famílias, e 

realização de parcerias locais para comercialização dos produtos, aprimoramento do 

design dos produtos, além do acesso ao Programa de Microcrédito do Projeto. 

De acordo com Machado (2008), o trabalho de desenvolvimento local foi inspirado 

em experiências europeias, onde os espaços públicos são utilizados pela sociedade 

civil como espaços de socialização e exercício da democracia por meio da 

articulação de diversos interesses e discussão sobre problemas comuns. São 

focados no aproveitamento dos recursos e potencialidades locais, no exercício da 

cidadania para o despertar de novas ideias, não só para a melhor implementação 

das ações previstas para os quatro anos do Projeto, como também no sentido de 

propor novas frentes de trabalho e melhorias das condições de vida de cada região. 

O Projeto contribuiu para que espaços ociosos ou degradados da região central 

(como galpões, garagens, cinemas antigos e fábricas, antes em estado de 

abandono), fossem revitalizados ou ativados em diferentes Distritos Administrativos 

para a implantação dos EIS, dos Centros de Capacitação para Jovens e dos Centros 

de Referência, possibilitando a apropriação desses espaços “esquecidos” como 

espaços públicos. 

Segundo Machado (2008), um aspecto importante para a qualidade do trabalho e 

para o bom atendimento do público foi a configuração e a organização dos espaços 

de cada equipamento do Projeto: 

Os espaços eram amplos, arejados e iluminados, trazendo a 
sensação de acolhimento e proteção, “com uma organização 
espacial que contribuía para a organização psíquica, pois muitos dos 
adultos, jovens e crianças que participam dos EIS tinham como 
moradia espaços reduzidos que precisam dividir e coutilizar com 
pessoas da família ou com vizinhos [...]”. 

 

Um Escritório de Inclusão Social foi adaptado ao público LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais) e profissionais do sexo: o Centro de Referência 

da Diversidade Sexual (CRD), pois essa população, além de ser muito vulnerável 
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socialmente, não dispunha de um centro de acolhimento e atendimento 

especializado das suas demandas e necessidades mais imediatas. A decisão por 

um serviço especializado se deu pelo fato de essa população ser muito 

estigmatizada (inclusive pelos serviços de saúde e de assistência social) e enfrentar 

problemas diversos de violência, consumo de drogas e contágio por doenças 

sexualmente transmissíveis. A decisão política do secretário de Desenvolvimento 

Social pela proposta e a flexibilidade da CE em aceitá-la contribuíram para que as 

barreiras burocráticas fossem superadas. 

Reuniões da unidade gestora e da Smads com representantes da sociedade civil 

com experiência no segmento deram a base para um modelo de serviço que 

acolhesse a população nos eixos da assistência social, saúde, psicologia, geração 

de renda, profissionalização, inserção no mercado de trabalho (em profissões da 

área da estética, cultura, promoção de eventos, produção de peças de vestuário 

para o carnaval etc.). A ONG selecionada para a implantação desse serviço foi o 

Grupo Pela Vidda, reconhecidamente experiente com o público LGBT. 

O CRD também atuou na garantia dos direitos humanos para essa população, 

participando do Conselho Municipal da Diversidade e de outras iniciativas de defesa 

e valorização do segmento, como uma parceria com a Defensoria Pública para o 

enfrentamento de situações de violência e discriminação. Tanto a Instituição como 

os profissionais responsáveis pelo serviço foram selecionados pela experiência que 

detinham com essa população. Por ser uma iniciativa pioneira na cidade e ter sido 

realizada por meio de uma parceria com uma ONG com liderança e experiência com 

o público LGBT, esse serviço continuou mesmo após a finalização do Projeto. 

2.1.2 O Componente 2: Capacitação Profissional e Empreendedorismo 

A medida do acerto deste programa era sentida nas respectivas 
cerimônias de formatura: aí constatava-se que cerca de 70% desses 
jovens profissionais já estavam devidamente empregados. Por esse 
motivo, a Secretaria Municipal de Cultura pretende sistematizar essa 
experiência nos centros culturais da periferia. (Calil, secretário da 
Cultura, 2008, p. XVII) 

 

O Componente 2 do Projeto foi atribuição das Secretarias de Cultura e do Trabalho, 

para a inclusão profissional e econômica, a profissionalização de jovens, além do 

fomento ao empreendedorismo e acesso ao microcrédito. O Componente implantou 
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o Centro de Educação Ambiental e Formação Profissional que atuou na educação 

ambiental, na geração de renda e na formação de jovens em profissões 

relacionadas ao meio ambiente. 

Os cursos de formação profissional dos jovens e o Programa de Microcrédito foram 

planejados com os secretários e técnicos das duas Secretarias Municipais. No 

período do Projeto, a Secretaria do Trabalho sofreu três substituições de secretário, 

o que dificultou o lançamento de Editais para os Cursos de Profissionalização de 

Jovens, mas, mesmo assim, conseguiu garantir a implantação do Programa de 

Microcrédito que beneficiou 1.292 empreendedores do centro de São Paulo.  

Na Secretaria da Cultura, a permanência do Secretário da Cultura no cargo durante 

todo o Projeto e a constatação de que os jovens gostavam dos cursos e conseguiam 

uma boa empregabilidade, contribuíram para que mais de 1.200 jovens fossem 

capacitados em áreas relacionadas à vocação e à demanda cultural da cidade. 

Segundo dados da Secretaria da Cultura (2008), 70% deles foram incluídos no 

mercado de trabalho. 

Os cursos de profissionalização aconteceram nas seguintes especialidades: Técnico 

em Iluminação, Técnico em Espetáculos e Cenografia, Zeladoria Urbana, Técnico 

em Sonoplastia, Multimeios, Montagem de Exposições, Estética, Gestão de 

Serviços, Profissões ligadas à Gastronomia (Restaurante-Escola) e Remanufatura 

de Computadores. 

As ONGs e instituições parceiras na realização dos cursos e na inserção no 

mercado de trabalho foram: 

- Fundação Jovem Aprendiz. 

- Movimento Bela Vista Bela. 

- Associação Evangélica Beneficente (AEB). 

- Liceu de Artes e Ofícios. 

- Ensino Social Profissionalizante (Espro). 

- Projeto Jovens Montadores. 

- Instituto Profissionalizante Paulista. 

- Instituto Ressoar. 

- Associação de Franquia Solidária (Afras). 
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O Centro de Educação Ambiental e Formação Profissional foi implementado em 

espaço público revitalizado pela Prefeitura, no distrito da Mooca, em parceria com a 

Associação Reciclázaro. O Centro oferecia cursos profissionalizantes (na área de 

jardinagem, por exemplo), atividades de geração de renda e atividades pedagógicas 

socioambientais para crianças e jovens. 

 

2.1.3 O Componente 3: Igualdade de Gênero 

O Projeto extrapolou a função do poder público ao adentrar no 
esconderijo do cotidiano, nas ações que são invisíveis e 
desconhecidas, para perceber os desejos, os sonhos, a alegria, o 
sofrimento e a irreverência da população que habita o centro de São 
Paulo, para traçar metas e construir, a muitas mãos, um projeto de 
desenvolvimento do local. (Montoro, secretário municipal de 
Participação e Parceria, 2008, p. XIII) 

 

O Componente 3 foi uma atribuição da Secretaria Municipal de Participação e 

Parceria. O primeiro trabalho foi encontrar um espaço para o Centro de Referência 

da Mulher. Por ter uma boa interlocução com a Secretaria de Segurança do estado, 

foi disponibilizado pelo órgão estadual um espaço anexo à 1ª Delegacia da Mulher 

(1ª DDM), situado próximo à rua 25 de Março. A Secretaria de Segurança Pública do 

estado interessou-se pela proposta de um centro para mulheres, pois a 1ª Delegacia 

da Mulher (1ª DDM) atendia muitas vítimas de violência doméstica e não dispunha 

de um serviço qualificado de psicologia e de assistência social para um atendimento 

complementar. O CRM foi montado em parceria com ONGs, como o Instituto de 

Organização Racional do Trabalho (Idort), a Associação Evangélica Beneficente 

(AEB) e a ONG Visão Mundial.  

O serviço acolhia mulheres em situação de vulnerabilidade social e/ou vítimas de 

violência, que recebiam apoio e atendimento de profissionais da Assistência Social, 

da Psicologia e da Defensoria Pública, realizando um trabalho interdisciplinar. 

Outras atividades do Centro para fortalecer a autonomia e a emancipação das 

mulheres foram as Oficinas de Geração de Renda e a Capacitação de mulheres 

como agentes de igualdade de gênero que tinham como objetivo multiplicar as 

ações de conscientização e defesa das mulheres nos territórios dos EIS, atuando na 

direção da educação, do empreendedorismo, da cidadania e da prevenção das 

situações de violência. 
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Por ser um serviço novo na cidade, o desafio foi encontrar parâmetros técnicos para 

o Centro de Referência da Mulher e para se adaptar às diretrizes técnicas do 

Projeto, porém a vontade política, a continuidade do mesmo grupo político na gestão 

da pasta e a parceria com ONGs experientes na área social contribuíram para que 

ela cumprisse as metas do Projeto. A Secretaria também implantou um Telecentro 

no Centro de Referência da Mulher e outro no EIS Bela Vista, ampliando a inclusão 

digital nesses territórios. Outro destaque foi a visita ao Centro de Referência da 

Mulher da líder Maria da Penha, responsável pela lei que traz o seu nome: na 

ocasião de sua visita, ela ficou sensibilizada com o trabalho do CRM, reforçando o 

modelo do serviço como uma política pública importante, que deveria ser ampliada 

para todo o Brasil: “O CRM, em uma ação casada com a Delegacia da Mulher 

(DDM) de São Paulo, representa um marco histórico na luta do movimento das 

mulheres; esta DDM foi a primeira do Brasil, inaugurada em 1985”.14 

Após o encerramento do Projeto, não houve continuidade dessa política pública, na 

qual cada Delegacia da Mulher poderia ter acoplado um Centro de Referência para 

atuar tanto na defesa como na emancipação das mulheres em situação de risco e 

vulnerabilidade social. Um aspecto que influenciou nessa decisão foi o fato de 

representantes de outro partido político terem assumido a Secretaria de Participação 

e Parceria em 2010, sendo que o novo grupo pretendia cuidar de outros projetos. 

 

2.1.4 O Componente 4: Gestão e Produção de Conhecimento 

O Projeto Inclusão Social Urbana [...] nos oferece uma tentativa de 
vermos uma parceria entre a Prefeitura e a União Europeia numa 
busca de implementar na cidade de São Paulo escritórios regionais 
que possam servir de modelo inicial para amenizarmos problemas 
sociais que afligem os grandes centros urbanos. (Pereira, 2008, p. 
XIX) 

 

O Componente 4, responsável pela gestão técnico-administrativo-financeira do 

Projeto e pela produção de conhecimento foi implementado pela Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, responsável pela coordenação 

do Conselho Administrativo do Projeto e pela gestão do Projeto, em conjunto com a 

Delegação da CE no Brasil (alocada em Brasília), sendo que a unidade gestora, os 

                                                           
14 Depoimento da líder Maria da Penha quando da visita ao Centro de Referência da Mulher, 
em agosto de 2009. 
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consultores da CE (contratados em parceria com a empresa de consultoria 

portuguesa Ceso CI) e os profissionais da Secretaria eram responsáveis pela 

execução do Projeto. 

As decisões do Projeto eram tomadas a partir do Conselho Administrativo da 

Prefeitura de São Paulo e por representantes da Comissão Europeia e sua 

execução ficou a cargo da unidade gestora do Projeto, em conjunto com o escalão 

intermediário das Secretarias (os técnicos). As ações foram implementadas por meio 

de parcerias com ONGs com metas e orçamentos predefinidos. 

Para Machado (2008, p. 42), o grande desafio da gestão do Projeto foi a articulação 

permanente das diferentes forças envolvidas: 
 

 

O grande desafio na direção deste Projeto foram as articulações 
complexas e variadas efetivadas ao longo de toda a sua implantação, 
antecipando um conteúdo e uma prática de natureza inovadora e 
efetiva. O papel da articulação da intersetorialidade foi permanente, 
fortalecendo a integração das ações das secretarias nos territórios de 
atuação, sobretudo nos EIS. 
 

 

Mesmo com os avanços obtidos na integração e oferta dos serviços, a PMSP 

poderia ter usado o Projeto para experimentar um trabalho mais intenso e amplo de 

intersetorialidade, permitindo que a população-alvo acessasse mais serviços 

públicos nos EIS, criando mecanismo de gestão integrada em que os problemas 

sociais da população pudessem ser olhados numa perspectiva de totalidade. Porém 

a lógica competitiva que existe no ambiente político ainda é forte e pouca, e as 

Secretarias precisam fazer um grande esforço para superar essas barreiras. 

A gestão do Projeto atuou no planejamento e na execução das ações, na 

administração dos recursos financeiros, na articulação política entre a PMSP e a CE, 

na seleção dos profissionais, na definição do público-alvo, na avaliação das ações 

realizadas, no mapeamento dos recursos do território etc. Embora tenha dado conta 

desses aspectos, nem sempre se atentou para outras forças que definem, muitas 

vezes, a direção de um projeto social: as motivações e desejos pessoais dos 

profissionais e dos agentes políticos envolvidos com a implementação. 

As contingências políticas, como as pressões do calendário eleitoral e as 

substituições nas Secretarias, atravessaram o Projeto permanentemente, tanto para 

que os problemas fossem resolvidos de forma mais ágil e eficiente, como retardando 
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a sua execução. Como exemplos de aspectos que impulsionaram o Projeto, citamos 

o apoio político dos secretários municipais e chefes de gabinete para resolver 

problemas administrativos e jurídicos nas Secretarias, o apoio na articulação política 

para obter parcerias para o Projeto e para dissolver as resistências de atores 

políticos que desconheciam ou não gostavam da proposta, a parceria com o governo 

estadual para obtenção do espaço do Centro de Referência da Mulher, e o apoio na 

flexibilização de procedimentos para que novas iniciativas pudessem ser 

implementadas em benefício da população. 

Como aspectos que minaram as forças do Projeto, incluem-se as mudanças 

frequentes na gestão das Secretarias; a competitividade entre as Secretarias, 

dificultando a intersetorialidade; o critério político pesando na seleção de alguns 

profissionais; e as contingências do calendário eleitoral se sobrepujando, em alguns 

momentos, às necessidades do Projeto. 

Machado (2008, p. 65) reconheceu as dificuldades da implementação nos três 

primeiros anos, por ser o primeiro projeto internacional de inclusão social no 

município de São Paulo, citando como uma delas “[...] as peculiaridades do ano 

eleitoral de 2008 que se sobrepuseram às necessidades do Projeto”. 

O Projeto implantou suas ações seguindo o planejamento inicial para a população, 

flexibilizando, quando possível, pontos da proposta inicial para atender às 

necessidades não previstas tais como: a ampliação da quantidade de Escritórios de 

Inclusão Social em áreas com alta incidência de cortiços, o Centro de Referência da 

Diversidade para atender à população GLBT do centro da cidade, marcada por 

situações de violência e estigmatização, e a margem de alteração de 15% no 

orçamento para os contratos com as ONGs com recursos europeus. Por outro lado, 

as dificuldades de conciliar as regras jurídicas e administrativas da Prefeitura de São 

Paulo (PMSP) e da Comissão Europeia (CE) afetaram o Projeto, levando a 

divergências, atrasos, impasses, resistências e impedimentos para o lançamento e 

aprovação de todos os Editais previstos no Projeto e, consequentemente, na 

utilização dos recursos financeiros disponíveis, tanto da PMSP quanto da CE. Houve 

pouca margem para alterações, por exemplo, nos objetivos pretendidos, na 

utilização de recursos, mesmo que mudanças fossem necessárias para atender às 

necessidades da população que não foram previstas no planejamento. 
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Machado (2008) aponta que, por ser o primeiro projeto internacional de inclusão 

social da Prefeitura de São Paulo, em parceria com a União Europeia, o Projeto 

enfrentou dificuldades tais como: a adaptação de todos os técnicos envolvidos aos 

procedimentos europeus, o retardo na elaboração dos documentos para utilização 

dos recursos internacionais e a demora na presença da assistência técnica 

internacional para assessorar a gestão com os procedimentos europeus. 

O contrato assinado entre a PMSP e a CE (Ajuste Complementar) estabeleceu que 

os recursos europeus seriam gastos utilizando as regras e os procedimentos 

contratuais da CE, e que os recursos da Prefeitura seriam gastos utilizando regras e 

procedimentos administrativos da PMSP. Mesmo assim, os assessores técnicos da 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social queriam garantir as 

regras da Prefeitura para a contratação de Organizações Sociais, e os integrantes 

da Delegação da Comissão Europeia no Brasil queriam seguir os procedimentos 

europeus de contratação conforme previstos no contrato. Um dos exemplos foi o 

impasse inicial na publicação de Editais com regras europeias para implementação 

dos EIS, que perdurou por alguns meses, com sucessivos adiamentos, entremeados 

por várias negociações entre a Secretaria Municipal de Relações Internacionais e a 

Delegação da Comissão Europeia para definir qual seria o modelo de Edital 

preponderante (no caso da CE, a modalidade era Concurso de Subvenção). Após 

sucessivos pareceres jurídicos preponderou o previsto no Ajuste Complementar de 

que os contratos com recursos europeus seriam realizados com as regras da CE. 

Segundo Machado (2008), sempre houve grande esforço da assessoria jurídica, da 

chefia de gabinete, da coordenadoria de proteção básica da Smads para resolver os 

impasses, sendo que as negociações para encontrar parâmetros em que todos 

estivessem de acordo eram permanentes. Os agentes públicos da PMSP temiam 

questionamentos do Tribunal de Contas do município se adotassem procedimentos 

europeus. Por outro lado, os agentes da CE temiam ser questionados pelos órgãos 

da CE se flexibilizassem suas regras. De acordo com o autor, os profissionais e 

servidores da Prefeitura e da Comissão Europeia fizeram grande esforço se 

desprendendo dos seus referenciais habituais para solucionar esses conflitos e não 

atrasar a implementação do Projeto. Em diversos momentos conseguiram conciliar 

as regras internacionais com os procedimentos municipais de forma mais 

abrangente, o que permitiu que o Projeto avançasse e não fosse inviabilizado. Em 
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outros aspectos, as ações do Projeto não puderam ser realizadas, dificultando a 

execução do orçamento com recursos europeus, que teve uma parte significativa 

devolvida à CE pela Prefeitura de São Paulo. 

De acordo com Machado (2008, p. 41) “a perspectiva do Projeto sempre foi a de 

aproximar as regras internacionais com os procedimentos públicos municipais para 

viabilizar a utilização dos recursos europeus e, simultaneamente, manter as regras 

da Prefeitura, que adota procedimentos rigorosos para a utilização de recursos 

públicos”. A unidade gestora do Projeto se dedicou permanentemente à elaboração 

de cartas, pareceres jurídicos, justificativas de alterações no orçamento, editais e 

concursos de subvenção, sempre se reunindo com agentes públicos para explicar as 

regras do Projeto. 

Se por um lado essas providências foram importantes para atender aos parâmetros 

legais da PMSP e da CE, as exigências jurídicas e as regras afastaram e 

absorveram muito tempo e energia dos membros do Projeto, dificultando uma 

presença maior dos profissionais nos territórios de atuação do Projeto, 

acompanhando mais o trabalho social com a população. A dificuldade da PMSP em 

certos momentos, de flexibilizar as suas regras e aceitar os procedimentos europeus 

para utilizar os recursos disponibilizados, atrasou e dificultou que algumas ações 

fossem implementadas conforme o planejado. Mesmo com a boa vontade dos 

agentes públicos em resolver os problemas, o excesso de regulamentações e 

mecanismos de controle engessou a implementação do Projeto, dificultando a 

flexibilidade necessária para resolver os entraves e garantir sua plena execução. 

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social foi a primeira do 

município a lançar os Editais com regras europeias para implementação dos EIS, 

tendo empreendido grande esforço para aceitar procedimentos diferentes dos 

habituais. Na finalização do Projeto, um dos dirigentes da CE reconheceu que os 

futuros projetos de cooperação deveriam seguir as regras do próprio país para evitar 

problemas. 

Uma das metas do Componente 4, e mais significativas para a CE, foi a produção de 

conhecimento, pois havia a preocupação de que o aprendizado obtido com o Projeto 

pudesse ser levado para outros centros urbanos de grande escala. Houve o 

lançamento dos Editais de Bolsas de Pesquisa para três universidades de renome 
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que foram selecionadas e aprovadas para realizar pesquisas sobre inclusão social 

no âmbito do Projeto. Foram concedidas 24 Bolsas de Pesquisa para Mestrandos e 

Doutorandos, que resultaram em três publicações com a participação de todos os 

pesquisadores. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo publicou o livro: O 

mundo do trabalho e os desafios da inclusão social: relato de uma experiência no 

centro de São Paulo (2009); a Santa Casa da Misericórdia publicou o livro: 

Metodologia de pesquisa e ação para inclusão social de grupos em situação de 

vulnerabilidade no centro da cidade de São Paulo (2009) e a Universidade 

Presbiteriana Mackenzie publicou o livro: Família, gênero e inclusão social (2009). 

A parceria com as Universidades contribuiu para a disseminação e a reflexão sobre 

as experiências do Projeto. Se os pesquisadores tivessem se integrado ao Projeto 

por mais tempo (com uma parceria de dois anos, por exemplo), poderiam ter 

aprofundado ainda mais suas pesquisas e seus temas, trazendo mais reflexões e 

contribuições para o Projeto e para as políticas públicas da cidade. 

Foram realizados treinamentos, reuniões de apoio para elaboração e apresentação 

dos relatórios previstos nos contratos, visitas de monitoramento às ONGs, além da 

implantação de um sistema de cadastramento e monitoramento das ações 

realizadas em relação aos indicadores do Projeto. Além disso, houve uma avaliação 

externa durante a execução do Projeto, por uma consultoria internacional realizada 

durante sua fase de implementação operacional. Como o Projeto tinha muitas metas 

de inclusão social, um grande desafio foi a elaboração do sistema de 

cadastramento, monitoramento e avaliação dos indicadores de resultado. Foram 

contratados profissionais de Tecnologia da Informação da Universidade Mackenzie, 

além de uma consultoria especializada em monitoramento e avaliação para elaborar 

um sistema de cadastramento com indicadores alinhados com as metas do Projeto e 

aferir os avanços e as dificuldades no trabalho com a população. 

 

A elaboração, a implantação e os ajustes do sistema de monitoramento tiveram a 

participação de profissionais da Smads e da unidade gestora que acompanharam 

todas as suas etapas, sendo que as ONGs parceiras na implementação dos EIS 

foram treinadas e supervisionadas para cadastrar as pessoas e as famílias 

atendidas. Houve sucessivos ajustes e reformulações para se obter um formato que 

conciliasse as expectativas e limitações de todos os envolvidos. Algumas ONGs, por 
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exemplo, não dispunham de computadores adequados, nem de internet com 

velocidade compatível com o sistema. A proposta era que os dados pudessem ser 

acessados pela UGP e pela própria Smads, permitindo um monitoramento mais 

eficiente do trabalho com a população, mas a finalização do Projeto, em 2009, 

dificultou a integração do sistema entre todos os serviços e os seus gestores. 

Em 2006, a unidade gestora em conjunto com a Delegação da Comissão Europeia 

no Brasil (Delbra) e a empresa responsável pela assistência técnica selecionaram 

consultoria internacional para apoiar a preparação dos Editais com recursos da 

Comissão Europeia, na elaboração dos documentos administrativo-financeiros com 

regras CE, na gestão da contabilidade do Projeto e na realização de vários 

Relatórios, além do apoio nos processos de seleção dos Concursos Públicos para a 

implementação dos Escritórios de Inclusão Social. 

Em 2007 houve a substituição desse perito internacional por um profissional com 

mais experiência em procedimentos contratuais e administrativos da CE, que 

assessorou a unidade gestora na elaboração dos Editais e na utilização dos 

recursos europeus. Para integrar os procedimentos e as regras da CE e da PMSP, 

as negociações entre a unidade gestora do projeto, a Prefeitura e os representantes 

da CE foram permanentes. As interpretações distintas dos documentos ou as 

exigências da CE ou da PMSP de manter as próprias regras acarretaram longas 

negociações na tentativa de encontrar parâmetros em que todos estivessem de 

acordo. 

As mudanças de liderança política na Prefeitura e nas Secretarias afetaram a 

implementação do Projeto, exigindo novas adaptações. De acordo com Machado 

(2008, p. 42), “a adaptação das mudanças na gestão também representou um 

desafio, pois a cada nova alteração havia um período para que as equipes técnicas 

dos novos gestores pudessem se familiarizar com as novidades do Projeto, levando 

a eventuais alterações no seu cronograma de implantação”. Os novos dirigentes da 

PMSP precisavam de tempo para conhecer o Projeto e sua complexidade, e se 

sentirem confortáveis para dar continuidade aos trâmites legais de efetivação das 

ações do Projeto. Na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social houve 

duas substituições de secretário e de seus respectivos gabinetes. A Secretaria do 
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Trabalho sofreu sucessivas mudanças na sua direção, não conseguindo lançar 

editais para dois Centros de Formação Profissional de Jovens. 

O que contribuiu para minimizar os impactos das mudanças políticas foram os 

agentes públicos de carreira que continuaram nas Secretarias e já conheciam o 

Projeto. Também houve mudanças na gestão das Secretarias do Trabalho, de 

Participação e Parceria, e nas Subprefeituras, levando a estranhamentos e 

questionamentos em relação ao Projeto. Para lidar com todas essas mudanças e 

manter a sua execução, os novos agentes das Secretarias foram constantemente 

bem-informados, com a finalidade de atenuar as resistências em dar andamento ao 

Projeto. Houve reuniões sucessivas da unidade gestora com chefes de gabinete, 

secretários, coordenadores das áreas jurídicas das secretarias, técnicos da área 

financeira para informar e transmitir confiança quanto às regras e aos procedimentos 

administrativos e jurídicos. 

Um aspecto importante do trabalho da unidade gestora foi avaliar, com a PMSP e as 

ONGs parceiras, as competências dos profissionais e selecioná-los para o Projeto. O 

desafio foi dialogar com os agentes políticos e com as ONGs parceiras sobre as 

contratações, sem perder de vista as necessidades da população, pois tanto havia 

profissionais com o perfil adequado para a função, como aqueles que poderiam 

comprometer a qualidade do trabalho por não terem o perfil adequado para o cargo. 

A avaliação e a seleção das propostas das ONGs para receber os recursos 

europeus se basearam nos princípios da CE para a concessão de financiamentos: a 

transparência, a proporcionalidade, a igualdade de tratamento e a não 

discriminação. Na seleção das organizações houve cuidados, desde a pontualidade 

na entrega das propostas até a análise dos orçamentos, atividades e outros 

aspectos. Os agentes da CE e os agentes públicos da PMSP e da unidade gestora 

acompanharam todas as etapas dos concursos. Muitas propostas foram rejeitadas 

por não atenderem aos requisitos básicos do Edital, impedindo que ONGs 

brasileiras, que detinham experiência com trabalhos sociais, participassem do 

Projeto. Por outro lado, muitas ONGs que foram às sessões de esclarecimento da 

Prefeitura deixaram de apresentar propostas ou não foram selecionadas. Tinham 

experiência técnica para realizar trabalhos sociais, mas faltava expertise em 
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gerenciamento de contratos com recursos internacionais, o que impediu que mais 

organizações sociais pudessem participar do Projeto. 

Ocorreram várias Sessões de Informação (sessões públicas de orientação) para as 

ONGs interessadas na elaboração de propostas conforme os editais europeus. 

Essas reuniões informavam os candidatos interessados sobre detalhes da 

formulação de uma proposta como orçamento, plano de trabalho, apresentação de 

relatórios etc. Depois que as ONGs eram selecionadas ocorriam novos treinamentos 

ministrados pelos representantes da Delegação da Comissão Europeia do Brasil 

para os agentes da Prefeitura e das ONGs envolvidas, para que todos se 

familiarizassem com os diferentes aspectos do contrato e com a apresentação dos 

Relatórios. Mesmo assim, algumas ONGs selecionadas para implementar os EIS 

tiveram dificuldades com os aspectos administrativos e financeiros do contrato. A 

aprovação dos desembolsos financeiros dos recursos da CE e da PMSP era 

vinculada à aprovação de relatórios técnicos e financeiros, sendo que atrasos na 

apresentação e na adequação desses Relatórios impactavam no repasse de 

recursos a essas organizações e nas ações planejadas, ocasionando conflitos na 

relação entre a Prefeitura, a CE e a unidade gestora do Projeto. 

Machado (2008, p. 65) reconheceu as dificuldades da implementação nos três 

primeiros anos, por ser o primeiro projeto internacional de inclusão social no 

município de São Paulo: 

- As peculiaridades do ano eleitoral de 2008 que se sobrepuseram às necessidades 

do Projeto. 

- Retardo no início da elaboração dos documentos para utilização dos recursos 

europeus dificultando o cumprimento do cronograma conforme previsto incialmente. 

- Demora na presença da assistência técnica internacional (consultoria) na sede do 

Projeto para assessorar a direção com os procedimentos europeus. 

- Adaptação de todos os técnicos envolvidos a uma parceria internacional e a 

familiarização com os seus procedimentos. 

Com a experiência dos três primeiros anos de implantação, Machado (2008, p. 65) 

recomendou cuidados para o ano de 2009, o último ano da sua execução: 
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- Maior aproximação com as pessoas atendidas pelo Projeto e com os profissionais 

da ONGs parceiras, com o intuito de identificar as reais necessidades da população 

e renovar ou reformular as ações planejadas. 

- Agilidade da nova gestão que iria assumir a Smads para a compreensão dos 

desafios do Projeto e para dar subsídios políticos para a execução final, pois o prazo 

era exíguo. 

- A interligação das ações de desenvolvimento social do Projeto com os programas 

populares de habitação interligando ações de combate à pobreza. 

- A formulação de uma metodologia de inclusão social para centros urbanos. 

O Projeto distribuiu seus equipamentos e serviços nos territórios de maior 

vulnerabilidade social e incidência de cortiços, possibilitando a atuação dos agentes 

comunitários e de proteção social que, andando pelos territórios, se aproximaram da 

realidade cotidiana da população. Segundo dados oficiais de dezembro de 2009,15 

ano de sua finalização, o Projeto havia conseguido implantar: 

- Sete Escritórios de Inclusão Social (meta atingida em 70%). 

- Um Centro de Referência da Diversidade (nova meta estabelecida durante a 

implementação). 

- Um Centro de Referência da Mulher (meta atingida em 100%). 

- Uma Agência de Microcrédito (meta atingida em 100%). 

- Um Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental para Jovens (meta 

atingida em 35%). 

De acordo com o vídeo institucional do Projeto (2009), foram obtidos os seguintes 

resultados no acesso da população às oportunidades previstas no contrato: 

- 1.335 jovens capacitados profissionalmente em diferentes áreas culturais, de 

serviços e administrativas. 

- 235 mulheres participaram do Curso de Agentes de Igualdade de Gênero. 

- 1.292 empreendedores acessaram o Programa de Microcrédito do Projeto com 422 

grupos (de financiados) formados. 

- 494 jovens tiveram acesso ao mercado de trabalho. 

- 1.122 mulheres foram certificadas em Oficinas e Cursos de Geração de Renda. 

                                                           
15 Dados extraídos do vídeo institucional do Projeto Inclusão Social Urbana produzido pela 
PMSP (2008). 
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- Mais de 16 mil pessoas foram capacitadas nas oficinas e nos cursos de geração de 

renda. 

- Mais de 9 mil pessoas acessaram diferentes oportunidades na rede social. 

3.598 pessoas participaram dos Fóruns de Desenvolvimento Local nos Escritórios 

de Inclusão Social (EIS). 

- Foram financiadas 24 Bolsas de Pesquisa de Mestrado e Doutorado nas áreas de 

atuação do Projeto com início da sistematização da experiência. 

O Projeto Inclusão Social Urbana recebeu três certificações: 

- Em 2007 e 2008 como finalista do Prêmio São Paulo Cidade, de inovação em 

gestão pública, como iniciativa da secretaria municipal de Gestão e da Escola do 

Servidor Público Municipal. 

- Em dezembro de 2008 foi um dos 12 finalistas do Prêmio Urban Age Award, uma 

iniciativa da London School of Economics and Political Science e Deustsche Bank 

Alfred Herrhausen Society. O Projeto foi selecionado entre 133 projetos como prática 

inovadora na área de urbanismo e desenvolvimento social. 

Realizou intercâmbios para troca de experiências e apresentou os Escritórios de 

Inclusão Social, por exemplo: 

- Conferência Mundial do Desenvolvimento de Cidades em Porto Alegre em 2007. 

Seminário Internacional de Desenvolvimento Social e Humano em Jalisco, México, 

em 2008. 

- Apresentação do Projeto na plenária da CE em Bruxelas. 

-Troca de experiências com duas iniciativas do município de Bruxelas: o Projeto de 

centros comunitários Maison du Quartier (Casa de Bairro) e os serviços de 

assistência social do município representados pelos Centros de Bem-Estar Social de 

Bruxelas (CPAS). O Projeto Maison du Quartier era uma iniciativa da Prefeitura de 

Bruxelas, que montou dez centros comunitários de animação social para a 

população, com diferentes atividades tais como: cursos, atividades musicais e 

artísticas, eventos comunitários, festas de bairro, atividades esportivas, trocas de 

experiências etc. Nas palavras da profissional responsável pelo Projeto, o objetivo 

era atuar preventivamente, fomentando as redes sociais dos bairros, fortalecendo a 

comunidade local, “tirando as pessoas de dentro de si mesmas” para que 

encontrassem soluções para seus problemas. O público-alvo não eram somente 
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pessoas com baixa renda, mas também aquelas em situação de vulnerabilidade, 

independentemente de sua condição financeira. Segundo a coordenadora do Maison 

du Quartier, as pessoas não gostavam de ir ao CPAS porque eram estigmatizadas, 

preferindo ir ao Projeto das Casas de Bairro. 

- Intercâmbio com o Programa Puente do Chile, no qual foi possível conhecer o 

sistema de proteção social do país e visitar alguns de seus projetos de inclusão 

social, por exemplo, os programas de apoio às populações mais pobres dos 

municípios chilenos, como o apoio à reforma de casas, transferências de renda com 

poupanças compulsórias, incentivos à frequência escolar etc. O Programa Puente 

tinha uma lista de condições mínimas de superação da extrema pobreza em áreas 

como saúde, educação, dinâmica familiar, habitabilidade, trabalho e renda. O 

Programa realizava um contrato com cada família, no qual ela se comprometia com 

a melhoria de suas condições, recebendo em troca apoio familiar do Programa para 

atingir suas metas. 

Vemos que uma marca importante do Projeto foi o entusiasmo de todos, desde os 

primeiros momentos de sua implementação. O ânimo e a confiança que 

contaminaram os profissionais da unidade gestora e das ONGs parceiras, a 

população atendida, os profissionais das Secretarias Municipais e da Comissão 

Europeia ficaram impregnados na população e em todos que vivenciaram essa 

experiência. 

O Projeto foi afetado permanentemente pelas mudanças no cenário político da 

PMSP, com substituições nas Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social 

(gestora do Projeto), do Trabalho, de Participação e Parceria e Subprefeituras, 

desacelerando a velocidade de implementação do Projeto. Somente quando os 

novos dirigentes e seus assessores se familiarizavam com o Projeto e toda sua 

complexidade, atuavam para que ele se efetivasse, algumas vezes sem o mesmo 

entusiasmo da gestão anterior. O que minimizou a perda de agilidade na sua 

execução foram os agentes públicos que continuaram nas Secretarias e 

colaboraram permanentemente para a sua efetivação. 

No último ano de execução (2009), como resultado do processo eleitoral no final de 

2008, aconteceram substituições na gestão da PMSP e nas Secretarias Municipais, 

sendo que a nova gestão não se interessou em apoiar a continuidade do Projeto. 



54 
 

 

Passaram a cuidar dos novos projetos da pasta, se desinteressando pela 

continuidade do Projeto ou pela avaliação de suas contribuições para as políticas 

públicas. 

Diante da indiferença dos agentes políticos em relação ao Projeto, a gestão foi 

arrefecendo, perdendo a potência de ação e a agilidade inicial para manter as ações 

que ainda estavam em andamento. Os profissionais da unidade gestora começaram 

a atrasar e a faltar ao trabalho, as reuniões com os membros do Projeto diminuíram 

de frequência, as Secretarias Municipais e as ONGs já não respondiam com a 

agilidade necessária às necessidades e solicitações do Projeto, demonstrando perda 

de ânimo para resolver os problemas do último ano de implementação. A CE tinha a 

expectativa de que os gestores públicos municipais continuassem o investimento, 

aprimorando e ampliando os EIS e os Centros de Referência para outras regiões de 

São Paulo.  

O que permaneceu foi o trabalho feito com a população, a ampliação da convivência 

comunitária e do resgate de laços sociais, o aprendizado dos agentes públicos, 

pesquisadores e ONGs com o Projeto, e a continuidade do Centro de Referência da 

Diversidade. Na avaliação dos pesquisadores da PUC-SP (2008, p. 56), que 

realizaram pesquisas no âmbito do Projeto, ele contribuiu para experiências de 

novas identidades de pessoas e grupos, além de ampliar os laços comunitários: 

O Projeto Inclusão Social Urbana – Nós do Centro, na execução dos 
projetos nos diferentes equipamentos se revelou potencial para a 
constituição de espaços de convivência comunitária, pois 
proporcionou o resgate de laços sociais e de vivências de construção 
de novas identidades (individuais e de grupo), por meio da 
socialização de saberes e experiências – elementos essenciais para 
a superação da realidade de exclusão e marginalização a que está 
submetida a população em vulnerabilidade social. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A desigualdade e a inclusão social 

Os conceitos de inclusão/exclusão social se referem a aspectos diferentes, sofrendo 

de uma certa imprecisão pelas várias interpretações possíveis. De acordo com 

Sawaia (2014, p. 7), alguns conceitos são chamados de “mala” ou “bonde” por 

carregarem qualquer fenômeno social e provocar consensos “sem se saber ao certo 

o que está em jogo”. A autora se refere à inclusão/exclusão como um processo 

dialético que pode ou não encobrir os conflitos de uma sociedade perversa, que 

exclui para incluir e, quando inclui, o faz criando mais desigualdade. 

Considerar as contradições presentes no conceito de exclusão abre a possibilidade 

para superar as análises unívocas do fenômeno que olham apenas para uma de 

suas dimensões, em prejuízo das demais ou que aceitam apenas um significado 

para um conceito que é polissêmico. Eis alguns exemplos: as análises centradas 

somente no econômico, que abordam a exclusão como sinônimo de pobreza 

econômica, desprezando outros aspectos; as análises centradas no social, que 

privilegiam as condições sociais que produzem a pobreza ou aquelas abordagens 

que olham somente para as condições subjetivas que produziram a pobreza, 

reduzindo o fenômeno às condições psíquicas do indivíduo e desconsiderando a 

interdependência entre os aspectos sociais, afetivos, cognitivos, econômicos, 

privação de direitos e outras formas de desigualdade social. 

Como o tema é ardiloso e escorregadio por abarcar diferentes aspectos e ter uma 

natureza contraditória, tentaremos cercar algumas de suas características, 

discutindo a inclusão social numa perspectiva multifatorial. Se partirmos da visão de 

que a exclusão e a inclusão social podem ser vivenciadas sob diferentes angulações 

pela sociedade, as políticas públicas precisam ser elaboradas com base na 

diversidade de condições e de necessidades humanas. Gonçalves (2010, p. 23) 

propõe que as políticas públicas considerem os diferentes aspectos do ser humano: 

[...] devem ser democráticas, garantir os direitos sociais básicos, 
promover a cidadania, contar com a participação dos sujeitos a quem 
se destinam; devem criar condições para as experiências de 
contatos, relações e vivências diversas, mas que suponham um 
sujeito capaz de atuar na direção de construir novas alternativas de 
vida, sempre emancipadoras de sua condição individual e social [...]. 
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Nesse sentido, o papel da Psicologia Social seria o de trazer novas contribuições 

que considerem as dimensões subjetivas da pobreza e suas diferentes formas de 

exteriorização e de superação. Furtado (2011) considera que a contribuição da 

Psicologia Social para a sociedade seria valorizar não somente a dimensão 

econômica da solidariedade, mas a dimensão subjetiva, na direção da realização 

plena das experiências dos indivíduos. Sawaia (2009), apoiada no filósofo Espinosa, 

traz a perspectiva de que é preciso desbloquear as forças que impedem acesso a 

nossa essência como seres de paixão e imaginação que desejam perseverar na 

própria existência, que desejam liberdade e expansão (conatus) como uma condição 

da própria essência do ser humano. 

Se uma política pública atuar com a dimensão subjetiva da população, pode 

propiciar novas experiências de convivência social e de reflexão. Lane (2014) aponta 

para o trabalho comunitário pelo seu caráter educativo e emancipador que permite, 

através do pensamento, da ação, da comunicação e da cooperação entre as 

pessoas envolvidas, recuperar suas histórias individuais e coletivas. As atividades 

comunitárias levam as pessoas a desenvolver a consciência de si mesmas e de 

suas relações historicamente determinadas, podendo se organizar para uma ação 

conjunta visando à solução de seus problemas. 

A partir das afirmações dos autores, vemos que as políticas sociais atuam na lógica 

do neoliberalismo e na compensação dos seus efeitos perversos, ao invés de 

combater os dispositivos que aumentam as desigualdades sociais, como o trabalho 

precarizado, o acesso desigual às oportunidades em educação, saúde, qualificação 

profissional etc. Gonçalves (2010) considera que a ideologia liberal carrega uma 

série de elementos que configuram a dimensão subjetiva nos processos sociais tais 

como o individualismo, a liberdade e o consumo. 

Considerando o que os autores nos dizem sobre o peso da dimensão subjetiva na 

configuração da desigualdade social, vemos que a Psicologia Social precisa formular 

projetos que atuem sobre as mediações que produzem diferentes formas de pobreza 

e desigualdade social. São as mediações presentes na sociedade que sustentam o 

assujeitamento, a apatia e o aprisionamento às condições sociais adversas, 

paralisando as possibilidades de apropriação das condições objetivas da realidade 

social para transformá-las. Gonçalves (2010) considera importante encontrar formas 
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de transformar o sujeito apático em um sujeito saudável e integrado que interfere na 

realidade para transformá-la. Para a autora (2010, p. 20), as políticas sociais devem 

considerar a dimensão subjetiva dos fenômenos sociais, saindo de padrões 

universais, naturalizados e padronizados sobre os indivíduos e sua subjetividade: 

Neste sentido, não podemos ter como referência a suposição de que 
determinadas diretrizes políticas, de ação e de intervenção, sejam 
válidas e aplicáveis a todos os indivíduos. [...] as políticas públicas 
devem reconhecer a realidade social estruturada sobre a 
desigualdade e contribuir para sua superação. E, a nosso ver, isso 
passa necessariamente pela investigação da dimensão subjetiva 
presente nos fenômenos sociais deste campo. 

 

No Brasil as políticas sociais têm focado os aspectos monetários da inclusão social, 

valorizando as políticas de transferência de renda, o acesso ao trabalho e ao 

consumo como aspectos essenciais, mas com pouca atenção à qualidade e à 

diversidade das políticas sociais e dos serviços públicos. Pereira (2012) considera 

que o viés monetarista das políticas sociais vem transformando os pobres em 

consumidores endividados. A autora classifica este fenômeno como a 

monetarização das políticas sociais, com repasse de dinheiro aos pobres em lugar 

de garantir-lhes, como dever de cidadania, serviços sociais públicos, empregos e 

salários de qualidade. Considera também que os serviços públicos continuam com 

deficiências estruturais acumuladas nas áreas de saúde, assistência social, 

educação, qualificação dos trabalhadores, reforma agrária, emprego e renda, e 

problemas crônicos nas áreas de infraestrutura urbana como a habitação, o 

saneamento básico, o transporte. 

O acesso de qualidade aos serviços públicos é um fator importante de superação da 

desigualdade social, pois mesmo que os sujeitos sejam menos apáticos ou 

acomodados, se as políticas sociais não forem efetivas e atenderem às suas 

necessidades, o ciclo da exclusão social continuará a ser alimentado. Safatle (2014, 

tradução nossa) considera que o primeiro ciclo de políticas sociais contra a 

desigualdade se consolidou desde 2003, com o acesso ao consumo da população 

por meio de transferência direta de renda e da geração de empregos. O segundo 

ciclo, ainda não iniciado, seria a qualificação de setores de serviços públicos 

gratuitos (como saúde, educação e transporte) a fim de que aqueles que 
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conseguiram a ascensão social por meio da renda e do trabalho possam continuar 

esta ascensão. 

Na mesma direção das críticas tecidas sobre a monetarização das políticas sociais 

que se apoia numa concepção de inclusão social como consumo, Gonçalves (2010, 

p. 66) aponta o individualismo da sociedade capitalista, levando-nos a pensar nela 

como uma mediação construída em nosso momento histórico: 

A medida do bem-estar encontra-se nas preferências do indivíduo, 
sua felicidade teria base no consumo, de acordo com seus desejos, 
garantida a liberdade de escolha. [...] essa individualidade não é 
qualquer uma, é aquela que se adequa aos limites do mercado. No 
início do capitalismo o trabalho, por exemplo, seria um valor moral a 
ser perseguido e os que não trabalhavam eram vistos como vadios 
ou párias sociais. 

 

Considerando o que Gonçalves nos diz sobre a construção histórica da 

individualidade, as políticas sociais também acabam por se adequar a essa 

dimensão subjetiva da realidade social, incorporando os valores capitalistas 

transmitidos em nossa época. Outro aspecto da política social assumida pelo Estado 

e atrelada aos valores do capitalismo como a exploração da mão de obra ou o foco 

excessivo na meritocracia é apresentado por Pereira (2012, p. 738):  

[...] funciona apenas para os pobres e, por isso, produz as seguintes 
consequências: focaliza a política social na pobreza extrema e 
focaliza esta política em instrumento de ativação dos indigentes para 
o trabalho, geralmente precário, por meio de condicionalidades ou 
contrapartidas que, na maioria das vezes, revelam-se autoritárias e 
punitivas [...] é o padrão neoliberal de estado meritocrático, laborista, 
ou do que a literatura especializada vem chamando de transição do 
Welfare State para o Worfare State. 

 

Partindo do pensamento de Pereira, acreditamos que as nossas políticas sociais são 

elaboradas para compensar os efeitos perversos da falta de qualidade de políticas 

básicas, como saúde, educação tornados sujeitos, de certa forma, dependentes das 

políticas compensatórias. Ao mesmo tempo, acreditamos que o acesso ao trabalho é 

uma dimensão importante da redução da desigualdade social, pois vivemos numa 

sociedade marcada pelo trabalho como um valor importante que produz 

autorreconhecimento e participação social. Conhecemos bem os efeitos adversos 

que a exclusão do mercado de trabalho pode provocar nas pessoas como a 

depressão e a apatia, por exemplo. A questão fundamental é criar condições para 
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que as pessoas tenham oportunidades de qualificação, como acesso à educação e 

profissionalização de qualidade ou que participem de empreendimentos de 

economia solidária ou de cooperativas com diversas finalidades. O movimento da 

economia solidária no Brasil criou condições de participação social e de autonomia 

para muitas pessoas no território brasileiro. Promoveu experiências autênticas de 

cooperativismo, muitas delas apoiadas por Universidades ou Associações, como as 

Cooperativas de Coleta Seletiva ou de Artesãos, por exemplo. De acordo com 

Furtado (2011, p. 102) o movimento da Economia Solidária se coloca contra o 

capitalismo e ao mesmo tempo convive com ele, trazendo uma saída para algo que 

foi historicamente desprezado pelas classes dominantes e que tem como nó górdio, 

a solidariedade: 

Nas suas ações imediatas, como a incubação das cooperativas 
populares, a economia solidária encontra uma saída para o 
contingente de pessoas que representam a sobra do exército de 
reserva de mão de obra. Neste sentido, colabora com uma tarefa que 
deveria ter sido cumprida pelo próprio capitalismo brasileiro e que, 
historicamente, foi negligenciada pelas classes dominantes deste 
país. 

 

Considerando a economia solidária como alternativa para o enfrentamento das 

exclusões geradas pelo capitalismo e até mesmo para a modificação gradual deste 

sistema, acreditamos que também é importante trabalhar com a dimensão subjetiva 

dos diversos grupos de economia solidária. Como a economia solidária não nega o 

capitalismo, mas se movimenta dentro dele, as contradições entre a solidariedade e 

a competitividade estarão presentes nas relações sociais dos diferentes grupos que 

atuam neste segmento, impactando na construção de novas subjetividades e formas 

de olhar o mundo. Talvez o papel da Psicologia Social seja o de atuar com foco na 

construção de novas subjetividades, nos diferentes grupos que atuam com esta 

proposta, contribuindo para que verdadeiramente incorporem os princípios do 

cooperativismo e da solidariedade. 

Na medida em que conhecemos e discutimos com autores citados, constatamos que 

são múltiplos os aspectos que determinam a desigualdade social e que novas 

facetas vão surgindo quando nos debruçamos sobre o tema. Um ponto importante 

que visualizamos são os hábitos culturais da sociedade brasileira que reproduzem 

desigualdades sociais arraigadas, por vezes camufladas, que se repetem 
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historicamente, assumindo muitas formas diferentes, como os privilégios de classe 

social reproduzidos pelas instituições conservadoras, os tratamentos diferenciados 

de acordo com o papel social, a promiscuidade entre o público e o privado para 

suprir os interesses e as necessidades pessoais etc. O antropólogo Roberto da 

Matta (1997) descreve a Instituição do “você sabe com quem está falando” como 

enraizada na sociedade brasileira (e nas suas Instituições) sustentando uma 

sociedade marcada pela desigualdade. Penso que existe uma dimensão subjetiva 

na desigualdade social que que se apoia na forma como a sociedade reage diante 

dela, como se fosse um problema natural, algo inevitável. Por mais incômodas que 

sejam, as situações sociais de sofrimento, privação, privilégios para alguns em 

detrimento de outros seriam realidades inevitáveis da vida humana e não algo 

produzido pelos homens. Furtado (2011, p. 97) destaca o papel da consciência 

coletiva na indiferença ou indignação diante da pobreza: 

É o fato de não haver uma consciência coletiva de que a pobreza se 
trata de um problema humano que deve ser resolvido por todos e 
que estratégias de combate à pobreza devem fazer parte do 
cotidiano mesmo quando nos escandalizamos com o problema, ele 
não parece ser o nosso problema. 

 

Uma dimensão importante da cidadania e da superação da desigualdade social é a 

territorialização das políticas sociais, de forma que todos tenham acesso às políticas 

públicas, independentemente da região onde moram e possam acessá-las de forma 

integrada na sua vida cotidiana. No Brasil observamos ainda uma diferenciação da 

oferta de serviços públicos que depende do lugar e da região em que as pessoas 

moram. Concordamos com Wanderley (2013) ao afirmar que a política e a gestão 

devem estar referenciadas no território, pois é nele que se dá a vida dos cidadãos. 

Para Santos (2014, p. 144), é impossível imaginar uma cidadania concreta que 

prescinda do componente territorial, o que ele chama de geografização da 

cidadania: 

O valor do indivíduo depende do lugar em que está e que, desse 
modo, a igualdade dos cidadãos supõe, para todos, uma 
acessibilidade semelhante aos bens e serviços, sem os quais a vida 
não será vivida com aquele mínimo de dignidade que se impõe. Isso 
significa, em outras palavras, um arranjo territorial desses bens e 
serviços de que, conforme sua hierarquia, os lugares sejam pontos 
de apoio, levando em conta a densidade demográfica e econômica 
da área e sua fluidez territorial. Num território onde a localização dos 
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serviços essenciais é deixada à mercê da lei do mercado, tudo 
colabora para que as desigualdades sociais aumentem. 

 

Segundo Santos (2014), aspectos como cultura, educação, saúde, moradia, 

transporte, deveriam ser resolvidos estritamente a nível local, com as políticas 

sociais e os serviços distribuídos de forma igualitária. Nessa mesma direção, 

acreditamos na importância de conhecermos as potencialidades de cada território, 

as possibilidades de novas parcerias e de projetos sociais que atendam às 

necessidades das pessoas que nele vivem. É importante conhecer a vida cotidiana 

das pessoas, as diferentes subjetividades construídas diante da realidade social, 

encontrando novas formas de atuar, novos modos de vida e de convivência social. 

Nesse sentido, considerar o território também significa conhecer a dimensão das 

subjetividades que foram e estão sendo constituídas pelas pessoas que nele vivem. 

Pensamos como Sawaia16 (2015) quando nos diz que a Psicologia Social precisa 

atuar com o reconhecimento nos sujeitos, em seu próprio valor, apostando na 

potência de ação e na capacidade de cada indivíduo recuperar o nexo entre o 

pensar, o sentir e o agir. Apoiada no filósofo Espinosa, a autora traz a perspectiva de 

que é preciso desbloquear as forças que impedem acesso a nossa essência como 

seres de paixão e imaginação, que desejam perseverar na própria existência, que 

desejam liberdade e expansão (conatus) como uma condição inerente a todos os 

seres humanos. 

A partir da visão de que os serviços devem ser rearranjados no território de modo 

igualitário, nos demos conta de outro aspecto que afeta a qualidade da ação pública: 

a fragmentação das políticas no atendimento ao cidadão, a “lógica do guichê”, que 

setoriza o atendimento ao cidadão, mesmo que os problemas sociais apareçam em 

conjunto para ele. De acordo com Wanderley (2013, p. 26), “a incompletude da ação 

pública exige articulação e complementaridade, inclusive, entre as esferas de 

governo, o que desencadeia outro desafio, o da intersetorialidade”. Para a autora, a 

intersetorialidade depende não somente da boa vontade dos profissionais que estão 

envolvidos na implementação da ação pública, mas de uma concertação política 

entre os responsáveis pela gestão e mudanças na cultura organizacional e nas 

estratégias de ação para superar as resistências que ocorrem em função de 
                                                           
16 Aula proferida em 17/11/2015 no Curso de Pós-Graduação da Psicologia Social da PUC-
SP. 
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disputas entre os diversos setores e de interesses contrários. Considerando o 

pensamento da autora, vemos que o papel da gestão e dos atores políticos 

envolvidos seria o da articulação entre a setorialidade e a intersetorialidade das 

políticas sociais, considerando as particularidades e as incompletudes de cada uma 

delas. Sposati (2006, p. 134) afirma que “a sabedoria consiste em combinar 

setorialidade e intersetorialidade no atendimento ao cidadão e não em contrapô-las 

no processo de gestão”. 

Ao dialogar sobre políticas sociais com os autores citados, nos demos conta de que 

uma importante contribuição da Psicologia Social, pode ser trabalhar com as 

subjetividades constituídas nos diferentes territórios de atuação, conciliando o 

acesso aos bens públicos com a criação de espaços de ativação das 

potencialidades humanas, de convivência e igualdade social, de participação nas 

políticas públicas, tendo como foco o agir de pessoas e grupos na direção de 

diferentes configurações de transformação social. Gonçalves (2010, p. 63-64) 

considera que as situações de desigualdade podem ser superadas, criando espaços 

sociais de acesso às mais avançadas conquistas humanas: 

... as situações sociais de exclusão, desfiliação e precariedade da 
vida não são naturais, muito menos inexoráveis e que são 

produzidas e podem ser alteradas .... Trata-se de criar o espaço 
social necessário para o desenvolvimento de todos os indivíduos 
para que alcancem as mais avançadas conquistas humanas 
presentes neste momento histórico. 

 

Ao percebermos a importância de um trabalho com a dimensão subjetiva ser 

considerado tanto na formulação quanto no funcionamento das políticas sociais, 

vemos que a Psicologia Social teria como um dos seus papéis trazer propostas de 

trabalho com a população que considerem que essa dimensão humana sustenta as 

diferentes formas de desigualdade social ou contribui para a superação delas. 

Sawaia (2009, p. 364) afirma que a Psicologia Social tem um papel no 

aperfeiçoamento das políticas sociais: 

Por trás da desigualdade social há sofrimento, humilhação, mas há 
também o extraordinário milagre humano da vontade de ser feliz e de 
recomeçar onde qualquer esperança parece morta. A Psicologia tem 
o dever de resguardar essa dimensão humana nas análises e 
intervenções sociais, desmentindo as clássicas imagens dos 
desvalidos contentando-se em se conservarem vivos. Assim, ela 
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colabora com o aperfeiçoamento de políticas sociais, evitando 
mecanismos de inclusão social perversa. [...] 

 

Acreditamos que o ser humano tem a capacidade de operar sobre a realidade, 

criando condições para transformá-la. Lessa (2002) concebe o ser humano como 

sujeito histórico, social e coletivo, dotado de capacidade teleológica, isto é, age com 

intencionalidade, e em função dessa intencionalidade é capaz de estabelecer novos 

nexos causais diante das condições objetivas da realidade material, denominados 

nexos causais postos, construindo uma nova realidade e alterando as suas 

condições históricas e sociais. Para Lessa (2002, p. 56), as ações humanas têm o 

caráter de alternativa, podendo alargar os limites do possível: 

Em suma, no ser social, a essência, em vez de “uma determinação 
geral, inevitável de todo conteúdo prático”, desenha o horizonte de 
possibilidades dentro do qual se pode desenvolver o ineliminável 
caráter de alternativa para todos os atos humanos. [...] as ações 
humanas podem e o fazem com frequência, alargar os limites do 
possível. Sempre que o fazem, realizam uma negação/superação 
dos limites objetivos, sem que para isto tenham deixado de ser a 
base para o salto de qualidade. [...] 

 

O ser humano é um ser social, com a capacidade de agir sobre a realidade social, 

transformando-a; porém, muitas vezes, as pessoas estão aprisionadas em suas 

próprias emoções, em ideologias que sustentam relações de servidão e apatia. O 

papel das políticas públicas seria o de ofertar serviços em saúde, educação, 

trabalho, infraestrutura, como também o de criar espaços para que as pessoas 

possam refletir sobre suas condições vida, criando condições para transformá-las. 

Nesse sentido, quando as políticas sociais focam somente em transferência de 

renda ou oferta de bens materiais, podem reforçar a acomodação, reduzindo as 

possibilidades de transformação social, uma vez que não levam os indivíduos a 

vivenciar sua condição teleológica. 

A pobreza é uma criação dos próprios homens, assim como a indiferença diante 

dela também, podendo ser olhada como um desdobramento do modo de produção 

capitalista, da lógica de acumulação de riquezas e da exploração da mão de obra 

(como mercadoria). Tanto o modo de produção capitalista como a necessidade de 

acumulação de capital engendram e reproduzem múltiplas formas de exploração e 

desigualdade social, a começar pelo excesso de individualismo e pela expropriação 
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do trabalhador da sua própria força de trabalho, levando a um estranhamento do 

produto da sua ação, gerando alienação, perda da capacidade de reflexão, 

competitividade e indiferença diante do sofrimento e das necessidades do outro. São 

as circunstâncias desse modo de vida que levam o indivíduo a atuar como peça de 

uma engrenagem, mergulhado na imediatez das relações, não levando em conta as 

determinações da sua existência e perdendo a sua capacidade teleológica de se 

projetar no futuro. 

Outra consequência da competitividade excessiva da sociedade pós-moderna é a 

quebra do sentimento do comum e da ação coletiva, pois cada indivíduo tende a 

cuidar dos próprios interesses e se acomodar na própria situação, vivenciando o 

fatalismo como um modo de pensar, sentir e agir, em que as coisas são assim 

mesmo e nada se resolve. 

De acordo com Sawaia (2014), a pobreza é uma condição social, sendo que o 

sofrimento ético-político é gerado pela indiferença da sociedade diante do sofrimento 

do outro que foi imposto pelas várias formas de injustiças sociais produzidas pelo 

próprio homem. A pobreza tem uma dimensão de isolamento do sujeito, sua 

sociabilidade vai se tornando muito restrita, e as pessoas vão perdendo seus elos de 

convivência e reconhecimento social. 

O sofrimento ético-político inibe a autonomia do indivíduo e o seu processo de 

emancipação, aprisionando-o numa cadeia de servidão, de aprisionamento a uma 

ideologia na qual os interesses e as ideias de grupos dominantes são propagados 

como se fossem interesses e ideias de todos, encobrindo as contradições e as 

relações de dominação que estão ali presentes. Na alienação as pessoas perdem o 

sentido estrutural da ação, a conexão entre o pensar, o sentir e o agir, ignorando as 

múltiplas determinações que sustentam as relações de desigualdade e opressão. A 

alienação pode adquirir formas diferentes a partir das várias mediações de um 

contexto social historicamente situado: os valores de uma sociedade, as instituições, 

as representações sociais, os papéis sociais e as diferentes subjetividades 

constituídas e constituintes da realidade. As mediações expressam dimensões 

subjetivas da realidade (como sistemas de crenças e valores), sustentando 

hierarquias entre as pessoas, fortalecendo ideologias de dominação e levando à 

reprodução de diferentes formas de desigualdade e alienação. 
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A emancipação seria a ruptura com determinadas ideologias de dominação, a 

superação de diferentes condições de minoria e de servidão a que todos estamos 

sujeitos. Os projetos sociais podem criar relações de igualdade, como o ponto de 

partida para a emancipação, que seria a capacidade individual ou coletiva de atuar 

sobre a realidade e transformá-la. 

A gestão nas políticas sociais 

Tendo como base a experiência com o Projeto Inclusão Social Urbana, vemos que a 

implementação é uma dimensão fundamental para explicar o sucesso ou o 

insucesso das políticas públicas. As múltiplas contingências envolvidas na 

implementação, algumas delas não previstas, como os interesses envolvidos, a 

cultura institucional, os aspectos administrativos e jurídicos, o jogo político, as 

relações de poder, a capacidade técnica dos agentes sociais que irão executar a 

política, dentre outros, modificam o desenho inicial do projeto e impactam fortemente 

na sua efetividade. Por conta da importância dessa dimensão, autores como Silva e 

Melo (2000) e Najberg e Barbosa (2006), que estudam a administração e a gestão 

pública, têm focalizado a implementação como uma variável essencial. 

 

Para Silva e Melo (2000, p. 3), a implementação é “o elo perdido nas discussões 

sobre eficiência e eficácia da ação governamental, pois a aceitação de uma política 

pública não é automática”. Os autores afirmam que “o sucesso depende da 

cooperação, não apenas dos agentes institucionalmente vinculados ao governo, mas 

de centenas de potenciais beneficiários e provedores, cujo comportamento precisa 

ser coordenado”. Arretche (2001) e Silva e Melo (2000) têm discutido o forte peso do 

comportamento discricionário dos agentes públicos na modificação do desenho 

inicial de uma política pública. Os autores consideram que as etapas de formulação, 

implementação e avaliação são interdependentes e se retroalimentam 

constantemente, sendo que a implementação é um jogo político em que a 

contradição, o dissenso, os interesses e a barganha são permanentes. Para Silva e 

Melo (2000, p. 10), “vários conceitos têm sido propostos para se referir ao campo 

estratégico da implementação de políticas públicas, como a ideia de redes de 

implementação, de estruturas de implementação, jogos entre implementadores”, 

sendo que esses mesmos autores (2000, p. 7) constatam que: 
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Ao invés de controle, autoridade e legitimidade verifica-se a 
ambiguidade, de objetivos, problemas de coordenação 
intergovernamental, recursos ilimitados e informação escassa. A 
implementação pode ser melhor representada como um jogo entre 
implementadores onde papéis são negociados, os graus de adesão 
ao programa variam e os recursos entre os atores são objeto de 
barganha. 

 

A perspectiva é que muitas decisões podem ser tomadas na implementação, onde 

se criam processos autônomos de tomada de decisão, afetando a orientação de 

uma política pública. Considerar esta dinâmica modifica o olhar para a formulação 

de uma política pública como algo separado da sua execução. Acreditamos que os 

agentes que irão atuar na implantação precisam participar mais da etapa de 

formulação e planejamento para que assumam a política como “donos” que 

precisam cuidar dela. Drucker (1999, p. 93) se refere à experiência dos japoneses 

que embutem a implementação antes de tomar a decisão: “na organização 

japonesa, todos os que serão afetados pela decisão, em especial os que terão de 

fazer alguma coisa para levá-la a cabo, são solicitados a comentar o assunto antes 

que ela seja tomada”. 

Baseados na perspectiva de Drucker, percebemos que o sucesso de um projeto ou 

programa social depende da cooperação entre os atores governamentais e não 

governamentais, incluindo os agentes políticos, os gestores, os técnicos da linha de 

frente e a própria população. Arretche (2001, p. 50) considera que “os agentes 

formuladores e implementadores experientes e com poder decisório tendem a 

escolher estratégias de implementação pautadas muito mais pela sua potencial 

aceitação do que por sua esperada eficiência ou efetividade”. Para a autora (2001, 

p. 54), a reação dos agentes implementadores tende a ser um elemento decisivo na 

definição do conteúdo das políticas públicas e “todo modelo de implementação deve 

contemplar a formulação de uma adequada estrutura de incentivos” para a indução 

da participação e envolvimento dos diferentes atores sociais. A adesão dos agentes 

implementadores seria um dos fatores de sustentabilidade e qualidade de uma 

política pública, reduzindo também os riscos e as influências adversas. 

A partir do ponto de vista dos autores citados, a respeito da implementação como 

uma etapa fundamental que altera uma política pública, é essencial uma discussão 

sobre o impacto de uma gestão mais centralizada ou mais flexível na tomada de 
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decisões. Najberg e Barbosa (2006) descrevem as diferentes abordagens utilizadas 

na tomada de decisão como o modelo top-down (de cima para baixo), o bottom-up 

(de baixo para cima), e a abordagem que integra os dois modelos. Na abordagem 

top-down, os decisores políticos de alto escalão têm um papel predominante, existe 

uma clara separação entre a elaboração da política social e a sua implementação, a 

gestão é mais focalizada nos mecanismos de controle sobre os agentes 

implementadores, e os problemas que surgem são mais relacionados à falta de um 

controle “adequado”. De acordo com os autores (2006, p. 40), além dessa 

abordagem trazer uma baixa participação dos cidadãos na política social, o seu risco 

é a negação da realidade como ela é, numa visão ingênua da administração pública 

onde seria possível garantir a fidelidade ao modelo planejado inicialmente, pois “os 

programas nunca são perfeitos, os objetivos são múltiplos, contraditórios e 

ambíguos; as administrações nunca são transparentes ou racionais; a sociedade é, 

muitas vezes, hostil e contraditória aos programas propostos. 

Outro aspecto a se considerar é que os ambientes sociais têm uma alta frequência 

de eventos espontâneos e não previstos, dificultando uma gestão mais 

burocratizada e centralizada baseada em leis e previsibilidades. Para Malvezzi 

(2013, p. 15), “o modelo burocrático, que ‘engenheiriza’ e serializa o desempenho, 

tornou-se ineficaz”. O novo paradigma de gestão é o paradigma flexível, pois as 

condições de trabalho em redes dificultam a serialização dos desempenhos. Nesta 

nova abordagem, o planejamento, a operação, a manutenção e o controle estão 

integrados numa só função; as equipes são autodirigidas e atuam em redes de 

projetos. A liderança é um elemento-chave desse processo, pois seu papel é criar a 

competência do agir artesanal, estimulando os operadores a refletir, discutir, 

aprender e executar suas tarefas em cooperação. A liderança tem a capacidade de 

lidar com o aqui e agora, de agir com o outro, construindo relações de reciprocidade 

e complementaridade. 

 

Malvezzi (2014) considera que o desenvolvimento do desempenho depende da 

criatividade do indivíduo e as novas lideranças têm como papel a intermediação das 

subjetividades, descentralizar para facilitar, e substitui o controle operacional pelo 

controle estratégico sobre os resultados, agenciando a sinergia das atividades nas 

quais os indivíduos regulam seu desempenho através de redes de reciprocidade e 

dos contratos psicológicos. 
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Por outro lado, a abordagem bottom-up traz a perspectiva da formulação, da 

implementação e da avaliação de políticas públicas como fases interdependentes 

(negrito meu). Segundo Najberg e Barbosa (2006), o bottom-up se baseia em 

estudos que comprovam que o sucesso de um programa depende do 

comprometimento dos atores diretamente envolvidos na sua implementação, sendo 

prioritários os incentivos para induzir a adesão dos agentes implementadores aos 

objetivos da política. O ponto de partida desta abordagem é conhecer os atores 

sociais – públicos e privados – envolvidos e examinar seus objetivos pessoais e 

institucionais, suas estratégias e sua rede de contatos. O problema dessa 

abordagem é desconsiderar os atores sociais que não pertencem a nenhum grupo 

ou rede de interesses e negligenciar os aspectos legais e socioeconômicos que 

podem direcionar as decisões dos atores, às vezes, sem o seu conhecimento 

explícito. 

A partir da visão dos autores sobre a contribuição das duas perspectivas da gestão, 

observamos que as duas abordagens poderiam se complementar, conciliando uma 

visão mais racional e objetiva da política social com mecanismo de controle e 

previsibilidade, com a criação de espaços de participação dos vários atores sociais 

envolvidos, inclusive com a população-alvo, considerando o contexto social e 

flexibilizando a gestão para se adequar às contingências não previstas da 

implementação. Jacobs e Johnson (2012, tradução nossa) afirmam que maiores 

níveis de participação também contribuem para os profissionais entenderem por que 

as mudanças são feitas e o quanto irão alterar a missão da organização ou não. 

Para os autores, quando os profissionais não participam das decisões, tendem a 

experimentar mais emoções negativas e maiores níveis de estresse. Assim sendo, a 

organização tem de suportar maior número de profissionais que faltam ao trabalho, 

turnover, desmotivação etc. 

Considerando o ponto de vista dos autores de que a participação, os incentivos e as 

etapas de um projeto são interdependentes, os mecanismos de avaliação de um 

projeto social devem ser flexíveis, funcionando como um dispositivo de aprendizado 

e possibilitando que ajustes sejam realizados. De acordo com Jacobs e Johnson 

(2012, tradução nossa), existem diferentes formas de avaliação de um trabalho 

social: avaliação de resultado, que verifica se o programa alcançou o que pretendia 

e se foi eficiente em suas ações; avaliação de impacto, que avalia os resultados de 
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longo prazo, mesmo após a finalização do programa; e avaliação de processo, que 

examina a relação entre a implementação das ideias e a qualidade dos serviços 

entregues. Para os autores, a avaliação da performance dos profissionais da 

Instituição traz resultados significativos e rápidos quando se dá de forma cuidadosa 

e acoplada a uma estrutura de incentivos (inclusive financeiros). 

O processo de avaliação não deve se restringir à avaliação dos resultados e 

indicadores definidos na etapa de formulação, como fazem muitos projetos sociais. 

A avaliação de processo possibilita que os ajustes e aprendizados ocorram ao 

longo da implementação, antes da finalização do projeto. A avaliação de processo 

abre a possibilidade para adaptações às novas variáveis da implementação, por 

exemplo, o atendimento a novas necessidades da população que não foram 

consideradas no planejamento inicial, a reformulação de algum procedimento 

inadequado etc. 

Silva e Costa (2002) apontam que as pesquisas sobre avaliação de processos de 

implementação têm demonstrado a necessidade de consolidar mecanismos de 

aprendizagem, adaptação e flexibilidade – tanto por parte das organizações quanto 

dos tomadores de decisão, consolidando a ideia de que é necessária uma visão 

estratégica dos problemas de implementação, incorporando questões críticas como 

a viabilidade política e o problema da coordenação interorganizacional. Na 

perspectiva dos autores, a avaliação seria um instrumento de aprendizado e não de 

correção de rota de uma trajetória preconcebida na formulação ou no planejamento 

como numa linha de produção de uma manufatura em uma fábrica, onde há uma 

clara divisão de trabalho entre as tarefas de concepção (trabalho intelectual) e a 

execução (trabalho manual) de um produto. 

Arretche (2001) considera importante investigar a autonomia decisória dos 

implementadores, suas condições de trabalho e suas disposições em relação à 

política sob avaliação. Para a autora, o ciclo da política não pode ser concebido de 

forma simples e linear, nem pode possuir um ponto de partida claramente definido, 

sendo mais bem-definido por redes complexas de formuladores, implementadores, 

stakeholders e beneficiários que dão sustentação à política. De acordo com a autora 

deve-se conhecer, em primeiro lugar, os diversos pontos de estrangulamento alheios 

à vontade dos implementadores, que dificultaram a consecução das metas previstas, 
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tais como: se os agentes conhecem o programa, se eles aceitam os objetivos e as 

regras dos programas, e quais são as condições institucionais para sua 

implementação. 

Um aspecto também importante a ser cuidado na gestão de um projeto social é o 

bem-estar dos profissionais que atuam na linha de frente da política social, pois o 

impacto e as pressões emocionais podem ser muito intensos, levando a 

contaminações psíquicas e comprometimento da saúde mental dos trabalhadores e 

do trabalho que realizam. Schmidtke e Cummings (2012, tradução nossa), defendem 

a promoção de bem-estar entre os profissionais da “linha de frente” do trabalho 

social, pois as interações emocionais podem ser constantes e muito intensas, 

acarretando níveis elevados de estresse. 

Schmidtke e Cummings mencionam a relação entre grau de participação nas 

decisões e bem-estar dos profissionais. Partindo da ideia de que a participação dos 

profissionais nas decisões de um projeto social impacta tanto no seu bem-estar e 

motivação, como na sua execução, vemos que a burocracia tem um papel 

importante nesta discussão. Ela pode ser definida como uma forma de organizar e 

racionalizar as relações de trabalho e poder nas instituições e organizações. 

Embora alguns aspectos da burocracia sejam necessários para organizar 

procedimentos e estabelecer um certo controle da prática dos agentes da 

administração pública, pode-se extrapolar sua finalidade, tornando-se um fim em si 

mesma. O excesso de cuidado com a burocracia, observado em muitas 

administrações públicas, pode engessar a atuação dos agentes da instituição, 

levando a desvios de finalidade e resultados que não atendem aos interesses dos 

cidadãos. 

De acordo com Lapassade (1983), a burocracia cria resistências a mudanças, 

mesmo quando certas estruturas ou formas de funcionamento de uma instituição ou 

organização se mostrem inadequadas ou não cumpram a finalidade para as quais 

foram criadas. A burocracia gera desconhecimento das determinações e do sentido 

da ação, sendo um mecanismo coletivo de alienação e repressão dos profissionais 

que o autor relaciona com a ideologia. 
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Partindo da perspectiva de Lapassade sobre a burocracia, observamos que este 

traço compõe as práticas sociais da organização pública brasileira, estando 

presente, por exemplo, nos diferentes serviços prestados ao cidadão que sustentam 

ainda a “lógica do guichê” ou o controle unicamente burocrático do trabalho das 

organizações sociais conveniadas, onde a qualidade do serviço executado fica em 

segundo plano. Pires e Macedo (2006) levantaram traços que constituem a 

organização pública na realidade brasileira tais como o burocratismo, a interferência 

política externa à organização, o autoritarismo centralizado, o paternalismo, a 

aversão ao empreendedorismo e a descontinuidade da gestão sendo que, para os 

autores, a descontinuidade administrativa é um dos pontos que mais diferenciam a 

organização pública da privada. 

A divisão de tarefas pelas diferentes Secretarias que compõem um governo é um 

aspecto “natural” da cultura política e da burocracia estatal que organiza e separa 

tarefas e responsabilidades. Se, por um lado, essa organização tem aspectos que 

contribuem para o funcionamento das ações do governo, ela coloca outros desafios 

para os atores governamentais e não governamentais: a de flexibilizar e integrar 

determinadas estruturas da administração pública para o atendimento à população, 

pois os problemas sociais aparecem em conjunto para o cidadão. Os agentes 

públicos precisam trabalhar com esta perspectiva, buscando unir saberes e práticas 

no território, numa perspectiva que considere os indivíduos na sua integralidade. 

Sposati (2006), propõe que a gestão faça pactos articulando a complementaridade 

entre a setorialidade e a intersetorialidade, avaliando, de forma racional, o modelo 

mais adequado a ser utilizado. Para a autora, a intersetorialidade se assenta no 

princípio da convergência da ação no território, como pacto de uma ação coletiva 

integrada a um objetivo e como uma estratégia da gestão institucional, racionaliza a 

ação na direção da cidadania.  

Quanto à afirmação de Pires e Macedo (2006) sobre a descontinuidade 

administrativa no serviço público, concordamos que essa é uma característica 

importante que o diferencia da organização privada. Ela afeta diretamente a 

implementação das políticas sociais e impacta fortemente na qualidade do serviço 

prestado ao cidadão. Para Drucker (1999), as instituições sem fins lucrativos são 
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propensas a olhar para dentro de si mesmas, sendo que esta também é uma 

característica da burocracia: 

As pessoas estão tão convencidas de que estão fazendo a coisa 
certa e tão comprometidas com sua causa, que veem a Instituição 
como um fim em si mesma. Isto, porém, é uma burocracia. Em pouco 
tempo as pessoas na organização não mais se perguntam: Isto serve 
à nossa missão? Elas perguntam: isto está de acordo com nossas 
regras? E isto não só inibe o desempenho, mas também destrói a 
visão e a dedicação. [...] não há resultados dentro da instituição, 
somente custos. 

 

Na nossa experiência com projetos sociais, concordamos com a visão de Drucker de 

que os profissionais podem facilmente ser absorvidos pelas questões internas de 

uma instituição ou de uma administração pública e ficarem isolados da realidade ou 

distantes das necessidades dos cidadãos. Para o autor, a forma de evitar essa 

perda de foco é forçar os profissionais a saírem de dentro de suas funções e irem a 

campo trabalhar. 

Nesse sentido, vemos que a concepção da psicologia social brasileira de que o 

profissional deve estar próximo “do chão das políticas públicas”, “sujando os pés de 

barro” funciona como um antídoto contra a alienação profissional, pois existe o risco 

de ele se distanciar da sua práxis, ficando submerso na academia ou no 

burocratismo dos escritórios e das repartições públicas, desconhecendo, muitas 

vezes, a realidade social da população atendida por determinada política social. 

Outro aspecto importante, que impacta na qualidade das políticas públicas, é a 

capacidade de liderança dos profissionais. Para Bendassoli, Magalhães e Malvezzi 

(2014), o desenvolvimento de líderes se relaciona com o agir diante de 

circunstâncias complexas, tomando decisões estratégicas e mobilizando recursos e 

pessoas para a solução de problemas e para a criação de novas possibilidades de 

trabalho e resultados. Os autores veem a liderança como um atributo que pode ser 

desenvolvido, fortalecendo as competências que as pessoas já têm, 

independentemente do cargo que ocupam. Para os autores, antes de planejar 

atividades de desenvolvimento dos profissionais, é necessário definir quais 

competências de liderança são críticas para cada contexto específico. 
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4. CARACTERÍSTICAS DA METODOLOGIA 

A Dissertação tem como base a experiência do pesquisador na direção do Projeto 

Inclusão Social Urbana, implementado entre os anos de 2006 e 2009. Foram 

utilizados documentos, publicações e registros oficiais do Projeto, como o Ajuste 

Complementar ALA/BRA 2005/017-576, principal documento do Projeto assinado 

entre a PMSP e a CE (2006), que contém suas diretrizes, seus objetivos e suas 

ações, o livro e o vídeo institucional do Projeto (ambos publicados em 2008), além 

da memória do pesquisador que atuou na direção do Projeto. 

Para atingir nosso objetivo de compreender as diferentes dimensões que afetam a 

implementação de um projeto social e identificar parâmetros para novos projetos, 

utilizamos referências do método materialista histórico e dialético. Escolhemos esse 

método, pois ele valoriza a experiência na realidade concreta − a práxis − como o 

ponto de partida para o conhecimento e como aspecto fundamental da compreensão 

de um fenômeno, evitando teorias elaboradas a priori.  

A práxis também é compreendida no sentido de uma prática que busca a 

transformação da realidade social em direção da emancipação humana e da 

transformação social, o que se aproxima também da nossa experiência com o 

Projeto Inclusão Social Urbana, uma vez que a sua proposta de ação no centro de 

São Paulo era de transformação das condições sociais da população desta região. 

De acordo com Lima (2014, p. 46), na perspectiva histórica materialista e dialética, o 

conhecimento humano, longe de ser contemplação do mundo, é definido como 

apropriação ativa da realidade por sujeitos que visam a transformá-la. 

A busca da transformação social se integra com um outro aspecto importante da 

metodologia adotada: a condição teleológica humana, que é a condição humana de 

nos projetarmos no futuro com uma finalidade, criando novas configurações de vida, 

promovendo mudanças na realidade social, estabelecendo novos nexos causais e 

construindo novas realidades. Isto significa que o homem pode mudar a história e, 

ao fazê-lo, escapa do mundo da pseudoconcreticidade, da sujeição ao imediato, o 

que lhe permite emancipar-se, sair do reino da fisicidade. A emancipação, por sua 

vez, possibilita novas alternativas de ser e estar no mundo. É a condição humana 

que permite ao ser social superar as condições adversas da natureza e as 
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circunstâncias históricas e sociais nas quais os homens vivem, transformar a 

sociedade e criar novas possibilidades de vida e de emancipação no mundo. 

Nesse sentido, acreditamos que os projetos sociais têm o papel de oferecer 

condições para a transformação das condições sociais a que todos estamos sujeitos 

num primeiro momento, mas que podemos superá-las lançando mão da nossa 

condição teleológica. A ação humana no mundo, representada pelo trabalho, 

modifica o mundo dos objetos sociabilizando-os, e o faz por meio da articulação 

entre a capacidade teleológica e as condições materiais do real, possibilitando que a 

causalidade da natureza seja transformada em causalidade posta. A articulação 

entre o par teleologia-causalidade é que permite a constituição do ser humano como 

um ser social que é causalidade posta. Segundo Lessa (2000, p. 75): 

A objetivação é, segundo Lukács, o momento do trabalho pelo qual a 
teleologia se transmuta em causalidade posta. A objetivação opera 
uma modificação do mundo dos objetos no sentido de sua 
sociabilização [...]. Ela articula a idealidade da teleologia com a 
materialidade do real sem que, por esta articulação, a teleologia e a 
causalidade percam suas respectivas essências, deixem de ser 
ontologicamente distintas. Neste sentido, no interior do trabalho a 
objetivação efetiva a síntese, entre teleologia e causalidade, o que 
funda o ser social enquanto causalidade posta. 

 

De acordo com Furtado (2011), a produção subjetiva garante a (relativa) autonomia 

da construção objetiva, que permite pensar o mundo e sem a qual não haveria a 

possibilidade da ação teleológica. Porém, esta subjetividade e este teleológico não 

se constroem independentemente da base material e das condições objetivas da 

existência. Tertulian (2009, p. 378) se refere ao pensamento de Lukács como 

assentado sob a tensão dialética entre objetividade e subjetividade, sendo a síntese 

de sua visão filosófica construída sobre o par categorial teleologia-causalidade. Para 

o filósofo, a posição teleológica é o centro irradiador da vida social, pois transforma o 

mundo dos objetos, alterando os nexos causais dados pela natureza. Para Furtado 

(2011, p. 71), o ser humano tem a capacidade teleológica, podendo se projetar além 

dos processos causais: 

Assim são os processos causais os determinantes da ação humana 
e de sua compreensão no mundo, mas exatamente por exercer sua 
capacidade de compreender, sua ação concreta no mundo é que o 
ser humano se constitui como um ser teleológico, que permite se 
projetar para além dos processos causais, mesmo que sua dinâmica 
de ação no mundo assim permaneça. 
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O método também considera que todo fenômeno social é uma síntese de múltiplas 

determinações, sendo multifacetado e situado em determinado momento histórico. 

Todo fenômeno social é complexo, tendo como marcas a imprevisibilidade, a 

dependência íntima do contexto no qual atua, e sofrendo mudanças contínuas pela 

ação de múltiplas mediações do contexto social e histórico em que está inserido. 

Nesta perspectiva, os diferentes aspectos do fenômeno precisam ser analisados, 

fragmentados e compreendidos em seu momento histórico e social, e nos nexos e 

mediações que o configuram em seu constante movimento de vir a ser. 

Para Marx (1997, p. 21), “ os homens fazem sua própria história, mas não a fazem 

como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas 

que se defrontam no diretamente, legadas e transmitidas pelo passado ”. O mundo 

real é entendido pela teoria materialista como um mundo em que as coisas, as 

relações e os significados são produtos históricos da humanidade, formando uma 

totalidade concreta. O homem é concebido como sujeito ativo, social e histórico. Ele 

conhece a realidade na medida em que ele próprio cria e atua em contextos 

concretos de vida. De acordo com Lima (2014), o método deve permitir apreender a 

generalidade e a especificidade dos fenômenos investigados, o que somente se 

torna possível se estes forem devidamente apreendidos enquanto momentos no 

interior de uma totalidade concreta que se desenvolve historicamente. 

É necessário decompor a realidade em seus múltiplos aspectos, rompendo com o 

mundo da pseudoconcreticidade, do imediatismo e da práxis fetichizada dos 

homens, quando a aparência superficial da realidade é fixada como mundo de 

pretensa intimidade, onde o homem se move naturalmente. De acordo com Kosik 

(2002), é necessário superar o mundo das aparências, em que os fenômenos 

aparentam uma suposta naturalidade e uma falsa independência do contexto em 

que são produzidos, ocultando a conexão entre o tempo e a produção de ideias. 

Nesse sentido, buscamos compreender o Projeto, entendendo o contexto de sua 

implantação, como as determinações históricas da parceria entre o Brasil e a União 

Europeia, as características do centro da cidade de São Paulo e da sua população, 

e os diferentes aspectos que configuraram suas condições de vida, como a 

dificuldade histórica desta população no acesso à escolaridade, à habitação, à 

renda, e ao trabalho. 
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Outra característica importante do método é a visão dialética da realidade que é 

sempre marcada por contradições e por aspectos que se complementam, formando 

unidades multifacetadas. A dialética tem duas leis fundamentais: a lei da negação da 

negação, e a lei da contraditoriedade (dos contrários). A concepção dialética 

considera a contradição e a transformação como características fundamentais de 

tudo o que existe. A contradição e a superação são a base do movimento de 

transformação constante da realidade, expresso nas leis da dialética, e todo 

fenômeno é contemplado como o momento de um todo e como fruto de uma 

interação dinâmica. 

De acordo com Oliveira (2005), na lei da contraditoriedade, todo movimento ocorre 

por meio das contradições, não no sentido de antagonismo, mas no sentido de que 

todo fenômeno é constituído por polos opostos e complementares que não são 

excludentes nem incompatíveis entre si, formando uma unidade de contrários. Para 

a autora, não se trata de eliminar um deles, mas de considerá-los do mesmo modo, 

nas mesmas circunstâncias e na sua complementaridade, compreendendo o 

movimento recíproco entre os polos opostos e o fenômeno como um todo, tendo o 

contexto sócio-histórico um papel fundamental. 

Na segunda lei da dialética, que é a lei da negação da negação, existem três 

momentos fundamentais: 1) colocar um fim em algo; 2) conservar este algo; e 3) 

superar a forma e o conteúdo deste algo. Nesta segunda lei, considera-se que uma 

coisa que se pretenda modificar não retorna ao seu estado original, mas algo novo é 

construído, conservando traços de sua base. É o ato de superação por incorporação 

do já existente e que permite o surgimento do novo, o alcance a um patamar 

superior num estágio mais avançado. Este é o vir a ser da realidade objetiva. 

Considerando a perspectiva dos autores sobre a realidade, os projetos sociais 

também são marcados pelas contradições, sendo necessário identificar seus 

aspectos contraditórios e, simultaneamente, buscar formas de superá-los na criação 

de novos parâmetros. 

A dialética também propõe que a realidade seja compreendida em movimento 

constante e apoiada na interdependência entre a singularidade, a particularidade e a 

universalidade, que é a relação entre as macroestruturas e os indivíduos, tendo o 

contexto (a particularidade) como mediação. O trio categorial para a apreensão da 
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realidade concreta é relação dialética entre o singular-particular-universal. De acordo 

com Oliveira (2005), o fundamento epistemológico da atuação do pesquisador está 

na relação entre a singularidade (o indivíduo) e a universalidade (o gênero humano), 

a qual se concretiza a partir das múltiplas mediações determinadas pelas relações 

sociais específicas do contexto (a particularidade) em que esse indivíduo está 

inserido. 

Para a autora, compreender a interação entre a sociedade, o indivíduo e os 

aspectos mais universais dos seres humanos é fundamental para se compreender a 

realidade social e contribuir (de fato) para a emancipação humana. Para capturar o 

movimento da realidade, na concepção metodológica materialista dialética, torna-se 

necessária a lógica inerente ao movimento da própria realidade, que é dinâmica, não 

só no sentido de avançar numa determinada direção, mas através da intensa 

reciprocidade dos elementos que a constituem. 

A importância da particularidade neste trio categorial e na análise de um 

determinado fenômeno está no fato de que ela se constitui em mediações que 

explicam os mecanismos que interferem decisivamente no modo de ser da 

singularidade, na medida em que é através dela que a universalidade se concretiza. 

Como mediadores entre o universal e o singular, podemos considerar as 

Instituições, o território onde as políticas sociais acontecem, o cotidiano, a 

linguagem, os papéis sociais, as ideologias, as relações sociais etc., sendo que 

essas dimensões são produzidas historicamente e também influenciam na 

configuração dos diferentes fenômenos sociais. 

Nesta perspectiva, as políticas sociais são construídas a partir das circunstâncias de 

um dado momento histórico (particularidade) e segundo determinadas concepções 

de sociedade e de indivíduo (singularidades objetivamente constituídas), e das 

determinações do gênero humano (universalidades). 

Para Bock (2001, p.13), “as leis da história são as leis do movimento de 

transformação constante, que têm por base a contradição, portanto, não são leis 

universais e perenes, mas são leis que se transformam. Elas não expressam 

regularidades, mas contradições numa perspectiva dialética”. Sob esse ponto de 

vista, tanto os problemas sociais como as políticas sociais que são formuladas para 
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resolvê-los estão inseridas em um dado momento sócio-histórico, e são produzidas 

de acordo com as circunstâncias e o contexto a que pertencem. 

Para Kosik (2002, p. 50), o pensamento dialético parte do pressuposto de que o 

conhecimento humano se processa em um movimento em espiral, de um nível 

concreto ao abstrato, e do nível abstrato ao concreto, considerando que cada início 

é abstrato e relativo: 

É um processo de concretização que procede do todo para as partes 
e das partes para o todo, dos fenômenos para a essência e da 
essência para os fenômenos, da totalidade para as contradições e 
das contradições para a totalidade; e justamente neste processo de 
correlações é que todos os conceitos entram em movimento 
recíproco e se elucidam mutuamente, atingem a concreticidade. O 
processo em espiral é de mútua compenetração e elucidação dos 
conceitos, no qual a abstratividade (unilateralidade e isolamento) dos 
aspectos é superada em uma correlação dialética, quantitativo-
qualitativa, regressivo-progressiva. 

 

O princípio metodológico da investigação dialética da realidade social é o ponto de 

vista da totalidade concreta. Antes de tudo, significa que cada fenômeno pode ser 

compreendido como um momento do todo. Quando olhamos para um fenômeno 

temos de perceber as suas contradições, o que há por trás do aparente. Somente 

assim podemos nos afastar do senso comum, da aparência do fenômeno e do que 

Marx chama de falsa consciência, de pseudoconcreticidade, que é olhar para o 

fenômeno na sua aparência, de modo inadequado, parcial ou apenas sob certos 

ângulos e aspectos. Para Kosik (2002, p. 36), o todo é imediatamente acessível ao 

homem, mas é um todo caótico e obscuro: 

Para que possa conhecer e compreender este todo, possa tornar 
claro e explicá-lo, o homem tem que fazer um detour através da 
mediação do abstrato, o todo através da mediação da parte [...]. Da 
vital caótica. Imediata representação do todo, o pensamento chega 
aos conceitos, às abstratas determinações conceituais, mediante 
cuja formação se opera o retorno ao ponto de partida; desta vez, 
porém, não mais como ao vivo, mas incompreendido todo da 
percepção imediata, mas ao conceito do todo ricamente articulado e 
compreendido. 

 

Para o autor, a apreensão concreta depende, portanto, do isolamento abstrativo de 

quantas categorias forem possíveis e o exato ponto de partida da investigação será 

sempre arbitrário. Para Marx (2013, apud Lima, 2014), o conhecimento se constrói a 
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partir da realidade concreta. A investigação científica deve ter o triplo objetivo de se 

apropriar da matéria em seus detalhes, analisar suas diferentes formas de 

desenvolvimento e rastrear seus nexos internos de modo a permitir “expor 

adequadamente o movimento real, a vida da matéria” (Lima, 2014, p. 50). Conforme 

o autor, através destas abstrações − ontológicas e razoáveis – é possível identificar 

diversos complexos parciais que compõem a totalidade analisada, o que equivale a 

dizer que é possível chegar a um conjunto de categorias simples, de determinações 

simples dos objetos estudados, por exemplo, nas abstrações razoáveis formuladas 

por Marx na Economia Política tais como: população, classes, trabalho assalariado, 

capital, valor etc. 

Lukács (2012) e Marx (2013, apud Lima, 2014) afirmam que a decomposição da 

realidade em elementos, para que não se torne manipulação abstrata de conceitos, 

pressupõe alguma forma de constatação empírica e as observações empíricas são 

um procedimento metodológico importante. Contudo, tais observações não bastam 

para o necessário tratamento metodológico de elementos isolados. Para Marx 

(2013), “O procedimento por excelência para a divisão da realidade social em suas 

células é a abstração”. 

Nesta perspectiva, consideramos o método como progressivo-regressivo, pois o 

pesquisador parte da realidade concreta para as abstrações, e das abstrações para 

a totalidade concreta. Ele isola a qualidade de um todo para considerá-las 

individualmente, e depois juntá-las novamente numa nova visão de totalidade. De 

acordo com Lima (2014, p. 78-79): 

O caminho do concreto ao abstrato (caminho de ida da investigação), 
que permite isolar e abstrair categorias simples/parciais, deve seguir 
o percurso de um caminho de retorno, do abstrato ao concreto. O 
abstrato é assim, mediação necessária ao pensamento para 
apreensão do concreto, que no início era apresentado como todo 
caótico e no final pode ser entendido como a síntese de múltiplas 
determinações. 

 

Para Kosik (2002), a capacidade de abstração não é imanente ao pensamento, mas 

nasce da necessidade prática de direcionamento a um fim determinado, do caráter 

teleológico da atividade humana que age isolando alguns elementos necessários à 

ação e, simultaneamente, recusando outros. 
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Compreender as contradições de um fenômeno social faz aflorar as condições nas 

quais o fenômeno foi produzido, sendo que novas perspectivas podem ser 

construídas pela capacidade teleológica humana. Essa condição de todos os seres 

humanos traz a possibilidade concreta de promover mudanças na realidade social, 

estabelecendo novos nexos causais, e construindo novas realidades. Isto significa 

que o homem pode mudar a história e, ao fazê-lo, escapa do mundo da 

pseudoconcreticidade, da sujeição ao imediato, o que lhe permite emancipar-se, sair 

do reino da fisicidade. A emancipação, por sua vez, possibilita novas alternativas de 

ser e estar no mundo. É a condição humana que permite ao ser social superar as 

condições adversas da natureza e as circunstâncias históricas e sociais nas quais os 

homens vivem, criando novas possibilidades de vida e de transformação social. 

 

4.1 Procedimentos de análise e discussão de dados 

O homem não pode conhecer o contexto do real a não ser 
arrancando os fatos do contexto e tornando-os relativamente 
independentes. [...] o ponto de partida do método é a realidade e a 
abstração que isola aspectos da realidade concreta e cria um 
conjunto de categorias para considerá-las individualmente. (Kosik, 
2002) 

 

Para a análise e discussão dos dados desta pesquisa, vou aproveitar alguns itens da 

análise categorial temática proposta por Bardin (2010). A autora utiliza a 

categorização para analisar e discutir os dados de um estudo. A análise temática 

consiste em descobrir os núcleos de sentido que podem significar algo para o 

objetivo da pesquisa.  

A técnica que utilizei consistiu em operações de desmembramento do histórico de 

implementação do Projeto em unidades, em categorias, buscando as características 

comuns entre os temas identificados. Para Bardin (p.145), a categorização é uma 

forma de organizar e sintetizar os dados de uma pesquisa: 

[...] é uma operação de classificação de elementos constitutivos de 
um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento, 
segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. 
As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um conjunto 
de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) 
sob um título genérico, agrupamento este realizado em razão das 
categorias comuns destes elementos. 
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Para classificar os elementos em categorias e agrupá-los, identificamos o que cada 

um dos temas encontrados tinha em comum com os demais. Parti dos documentos e 

do histórico do Projeto, entrando em contato com as impressões sobre o material, de 

forma a definir as categorias a serem analisadas de acordo com os objetivos do 

Projeto. 

A análise e a categorização constam dos seguintes passos: 

1. Selecionamos os documentos do Projeto que fornecessem dados para os 

objetivos da pesquisa: o Ajuste Complementar ALA/BRA 2005/017-576, principal 

documento do Projeto, assinado entre a PMSP e a CE (2006), que contém as suas 

diretrizes, os objetivos e as ações, o livro do Projeto que descreve a sua 

implementação (publicado em 2008), e o Vídeo Institucional do Projeto (lançado em 

2008). 

2. Tendo como base os documentos selecionados, relatamos a história do 

Projeto, formando o que Bardin (2010) denomina corpus17 da análise.  

3. Fizemos sucessivas leituras a partir do histórico do Projeto, deixando-nos 

invadir por impressões e orientações, possibilitando a definição das categorias de 

acordo com os objetivos da pesquisa. 

4. Fizemos recortes do texto e classificamos os elementos recortados em 

categorias, de acordo com os critérios de analogia (semelhança) e pertinência 

quanto aos objetivos da pesquisa. 

5. Exploramos e organizamos as categorias identificadas de acordo com os 

objetivos da pesquisa de identificar aspectos da implementação do Projeto Inclusão 

Social Urbana e de propor novos caminhos para projetos sociais.  

6. Analisamos e discutimos as categorias identificadas, relacionando-as com o 

campo teórico. 

                                                           
17 Corpus para Bardin (2010, p. 122) é o conjunto dos documentos levados em conta para 
serem submetidos aos procedimentos analíticos. 
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7. Formulamos proposições para projetos sociais a partir das discussões sobre 

as categorias. De acordo com Bardin, nessa etapa, o pesquisador pode propor 

inferências18 e interpretações relacionadas aos objetivos da pesquisa. 

Para categorização dos dados, foram observados os quatro Componentes do 

Projeto Inclusão Social Urbana, conforme a sequência indicada no Capítulo 2, item 

2.1. Seguindo a ordem descrita dos quatro componentes do Projeto, implementado 

entre os anos de 2006 e 2009, identificamos categorias, não só organizando e 

discutindo cada uma delas de acordo com os objetivos da pesquisa, mas também 

apontando caminhos para projetos sociais. 

As categorias encontradas no corpus da pesquisa (histórico do Projeto) foram as 

seguintes: 

1) A inclusão Social no Projeto. 

2) A dinâmica afetivo-cognitiva da gestão e seu impacto no Projeto.  

3) A intersetorialidade no Projeto. 

4) A territorialização no Projeto. 

5) O acolhimento e os espaços físicos do Projeto. 

6) A interdisciplinaridade no Projeto. 

7) Os cuidados com os profissionais e o monitoramento do Projeto. 

8) A participação social no Projeto. 

9) A flexibilidade na gestão do Projeto. 

10)  As continuidades/descontinuidades administrativas no Projeto. 

11)  As circunstâncias políticas e os aspectos pessoais da gestão. 

12)  Os impactos da burocracia no Projeto. 

 

                                                           
18 Para Bardin (2010), inferência é a indução a partir dos fatos. 
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Todos os recortes feitos no histórico do Projeto e as respectivas categorias 

encontradas estão organizados na íntegra no ANEXO 1 desta pesquisa. 

No próximo capítulo vamos analisar e discutir cada uma das categorias elencadas 

acima. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS CATEGORIAS E PROPOSIÇÕES PARA NOVOS 

PROJETOS SOCIAIS 

O ser humano tem a capacidade teleológica, podendo se projetar 
além dos processos causais. (Furtado, 2011) 

 

Neste capítulo vamos analisar e discutir cada uma das doze categorias identificadas, 

aproximando do campo teórico e fazendo proposições para projetos sociais. 

Iniciaremos a discussão e análise de cada categoria trazendo amostras dos recortes 

do histórico do Projeto que foram utilizadas no processo de categorização. A seguir, 

apresentamos a análise, a discussão e a proposição das doze categorias: 

 

1) A inclusão social no Projeto 

Vou analisar esta categoria trazendo os seguintes recortes do histórico do Projeto: 

Concepção de Política Social do Projeto 

O objetivo geral do Projeto foi contribuir para a inclusão social no Centro de São 

Paulo, incluindo social, econômica e culturalmente os grupos sociais mais 

vulneráveis. Como diretrizes ficaram estabelecidos: a territorialidade; o 

fortalecimento das redes sociais existentes; a priorização e inserção da 

população mais vulnerável; buscar a intersetorialidade governamental para 

atendimento da população; fortalecer a cultura participativa das diferentes 

comunidades envolvidas; atuar na emancipação dos participantes do Projeto e 

priorizar a função de proteção social da família e da comunidade. 

O propósito do projeto foi aumentar o nível de renda, elevar o padrão de vida e 

melhorar a situação social dos grupos-alvo. Foram quatro os objetivos 

específicos: 

Identificar e cadastrar a população socialmente excluída para que ela se 

beneficie de programas públicos e não públicos existentes. 

Gerar oportunidades de emprego e fortalecer várias formas de 

microempreendimentos de economia solidária que “incluem” economicamente os 

grupos socialmente excluídos. 

Aumentar a inclusão de mulheres, em especial dos grupos mais vulneráveis e 

expostos (jovens, idosas e afrodescendentes). 
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Fortalecer o modelo de gestão de programas de inclusão social de larga escala 

nos quatro bairros de São Paulo. 

Segundo o Ajuste Complementar (2006, p. 26), um dos maiores desafios do 

Projeto era “atenuar os potenciais efeitos negativos resultantes da requalificação 

do centro da cidade”, como a gentrificação dos bairros centrais, que afeta a 

população mais pobre com o aumento do custo de vida e a dificuldade no 

acesso à moradia. [...] 

 

Ações de inclusão social no Projeto 

O Projeto implantou ações de desenvolvimento social da população mais 

vulnerável do centro de São Paulo, integrando ações de inclusão social, 

econômica, formação profissional, empreendedorismo, participação comunitária, 

com o acesso a programas de transferência de renda, cidadania de mulheres e 

profissionais do sexo etc. Atuou na inclusão social organizando circuitos de 

acesso a serviços e oportunidades de acordo com as necessidades e desejos 

das populações-alvo. 

 

Onde o Projeto não avançou 

Por outro lado, o Projeto não conseguiu avançar em alguns aspectos da inclusão 

social da população-alvo. Vamos citar alguns: 

A participação social da população no controle e na avaliação das ações do 

Projeto, um aspecto importante que desenvolve a cidadania e a consciência 

política. 

O acesso da população-alvo a Programas de Habitação, no centro da cidade, 

por exemplo, para viverem em melhores condições.  

O aprofundamento do trabalho comunitário para que as ações de emancipação 

da população-alvo se ampliassem e continuassem, mesmo após a finalização do 

Projeto. 

 

Análise e discussão 

De acordo com os dados recortados, o Projeto foi implementado por meio da 

integração de várias ações de inclusão social, tendo como proposta atenuar os 
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potenciais efeitos negativos da revitalização do centro da cidade. Diversificar as 

ações do Projeto foi importante para a população, pois a inclusão social tem muitas 

facetas e as necessidades das pessoas são diversas. Lembramo-nos aqui de 

Gonçalves (2010) quando diz que as políticas sociais devem considerar a dimensão 

subjetiva dos fenômenos sociais e as mediações que as caracterizam, saindo de 

padrões universais, naturalizados e padronizados sobre os indivíduos e sua 

subjetividade. Por outro lado, o Projeto não conseguiu avançar em alguns aspectos 

da inclusão social da população-alvo, como a ampliação e o aprofundamento das 

diferentes formas de participação social, a inclusão em programas de habitação e 

um processo mais sistematizado de desenvolvimento comunitário e emancipação19, 

conforme já mencionamos. 

A inclusão social abrange muitos aspectos diferentes. Quando as políticas sociais 

mantêm o seu foco unicamente nas vulnerabilidades dos beneficiários, tentando 

amenizar os efeitos da exclusão social, por meio da renda ou da alimentação, sem 

interligar essas ações com outras políticas sociais, despotencializam e criam mais 

estigmatização nos indivíduos, dificultando que as pessoas acionem suas 

capacidades e talentos na transformação da própria vida. Pensamos como Sawaia 

(2009, p. 366) quando nos diz que perseverar na existência é mais do que se 

conservar vivo, é viver com liberdade: 

É expansão do corpo e da mente na busca da liberdade, da 
felicidade, que são necessidades tão fundamentais à existência 
humana como o são os alimentos, os abrigos e a reprodução 
biológica. Daí a conclusão de que a luta pela emancipação é uma 
dimensão irreprimível do homem no seu processo de conservar-se, o 
que pressupõe passar da condição de escravo ao modo livre da 
autonomia à heteronomia. [...] é importante superar a concepção de 
que a liberdade tem pouco valor para quem vive em estado de 
pobreza e que, portanto, não se justifica trabalhar a liberdade quando 
se passa fome. 

 

O que estamos dizendo é que os seres humanos precisam suprir suas necessidades 

básicas e, simultaneamente, garantir um desenvolvimento mais pleno de suas 

potencialidades, com o acesso à educação de qualidade, à cultura, às oportunidades 

de trabalho, à participação comunitária etc. Os agentes políticos precisam assegurar 

que as políticas sociais atuam sobre as condições que produzem a desigualdade 

                                                           
19 Por emancipação entendemos a capacidade coletiva de atuar sobre a realidade e 
transformá-la. 
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social, garantindo a igualdade de oportunidades para que todo ser humano possa 

exercer sua capacidade de liberdade e autodeterminação da própria existência. 

Pontos de contribuição para projetos sociais 

Vemos que projetos sociais que hipervalorizam o papel dos indivíduos na sua 

condição social, negando as limitações e as barreiras sociais que impedem a 

transformação social, podem criar constrangimentos, estigmatizações, reforçando a 

sensação de impotência e a própria exclusão social nas pessoas, mesmo que não 

seja com intenção deliberada. Essa forma de alienação acontece quando os agentes 

de um projeto social depositam no indivíduo toda a responsabilidade pela sua 

condição social, desconhecendo que as diversas formas de desigualdade social são 

produzidas e sustentadas historicamente e seus mecanismos são encobertos pela 

sociedade que naturaliza as diferentes formas de exclusão social como sendo 

inevitáveis e inerentes à condição humana. A negação dos limites que a sociedade 

impõe a uma população marcada por diferentes formas de exclusão social também 

pode ser uma defesa psicológica dos agentes sociais, evitando o contato com o 

sofrimento alheio e com a própria impotência diante das reais limitações da 

realidade social na qual atuam. 

A qualidade na entrega dos serviços públicos também é um fator que afeta as 

desigualdades sociais, pois a condição socioeconômica acaba sendo um fator 

determinante no padrão dos serviços de saúde ou educação que a população 

recebe, por exemplo. Na medida em que são precários, os serviços também acabam 

sendo um dispositivo de exclusão social, pois as pessoas se sentem desiguais e 

desvalorizadas pelo Estado, que não cuida delas como deveria, como cidadãos de 

direito que são, e como pessoas que merecem respeito, independentemente da sua 

condição social. O pensamento de Sawaia (2014), de que a inclusão social perversa 

inclui com a marca da desigualdade (e acaba excluindo novamente), e o de Furtado 

(2011), que discute a indiferença da sociedade diante da desigualdade e do 

sofrimento das pessoas, nos levam a pensar nas contradições das políticas públicas 

universais no Brasil (como a política de saúde e a de educação), que ao mesmo 

tempo pretendem incluir toda a população, porém oferecem uma qualidade duvidosa 

no acolhimento e no atendimento, incluindo e excluindo ao mesmo tempo. 
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Estamos de acordo com Safatle (2014, tradução nossa), que considera que o 

primeiro ciclo de políticas sociais contra a desigualdade se consolidou desde 2003, 

com a ampliação do acesso da população ao consumo por transferência direta de 

renda e geração de empregos. O segundo ciclo, ainda não iniciado, seria a 

qualificação de setores de serviços públicos gratuitos (saúde, educação e 

transporte) a fim de que aqueles que conseguiram ascensão social por meio da 

renda e do trabalho possam continuar essa ascensão para uma cidadania mais 

plena. Se mudanças não forem feitas na qualidade das políticas públicas, o país 

está fadado a avançar pouco na direção de uma sociedade mais justa e menos 

desigual. 

À medida que um projeto social busca a transformação social, ele também precisa 

trabalhar com a dimensão da emancipação da população-alvo. Por emancipação 

entendemos a capacidade coletiva de atuar sobre a realidade e transformá-la. Isso 

acontece quando os indivíduos desenvolvem a consciência social e se veem como 

agentes da própria transformação. Sawaia (2010) se refere à consciência social 

como uma potência de ação, que é a capacidade que todos têm de se libertar da 

servidão, das emoções tristes e do medo de viver. A ação transformadora liberta o 

indivíduo do fatalismo (que aceita as condições sociais como irreversíveis), conecta 

a ação individual e coletiva com a emoção e a razão, possibilitando um 

posicionamento ético-político na sociedade, por exemplo, os vários movimentos 

sociais emancipatórios, como o Movimento LGBT, que atua para garantir direitos, 

igualdade de tratamento, modificação ou ampliação de políticas públicas para o 

segmento e uma sociedade mais igualitária. 

Sawaia (2014, p. 116) afirma que a necessidade de sobrevivência dos seres 

humanos não é somente biológica, mas de dignidade e reconhecimento. Ela utiliza a 

experiência com moradores de rua para falar que “o brado do eu quero ser gente 

perpassa o subtexto de todos os discursos”. E “não é apenas o desejo de igualar-se, 

mas de se distinguir e ser reconhecido”. A partir dessa experiência com homens em 

situação de rua, a autora traz duas dimensões da emancipação: uma, que é material 

e jurídica, e outra, de ordem afetiva e intersubjetiva, cuidando simultaneamente dos 

desejos e das necessidades do corpo e dos desejos e necessidades da alma. 
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Depois de tudo o que vimos, pensamos que a inclusão social abrange tanto o 

acesso às políticas públicas, o fortalecimento das relações comunitárias e ações 

coletivas e, simultaneamente, o reconhecimento do indivíduo e de suas 

potencialidades, numa constante interação entre esses aspectos. 

Uma gestão consistente também precisa avaliar quais são as possibilidades de 

desenvolvimento e emancipação da população-alvo de um projeto social, 

considerando desejos, necessidades, possibilidades e limitações, discutindo com os 

membros do projeto as estratégias de inclusão social para cada realidade. Todo 

projeto social está fadado ao fracasso se alimentar expectativas muito altas na 

transformação social, pois a sociedade se apoia no individualismo, na lógica da 

competitividade e na indiferença diante do sofrimento alheio, sendo que essas forças 

sustentam e mantêm as relações desiguais, produzindo a apatia e a alienação, 

levando as pessoas a aceitar o sofrimento como natural, e sem questionar. 

O que queremos dizer com isso é que os homens tanto carregam a condição 

teleológica, que é a capacidade humana de agir com finalidade, utilizando a 

imaginação e a criatividade para se projetar no futuro, promovendo mudanças na 

própria vida e nas suas condições sociais, como, simultaneamente, são afetados 

pelas circunstâncias do seu momento histórico, como a economia, o trabalho, as 

instituições, a vida cotidiana, as ideologias presentes nas relações sociais etc. 

Nesse sentido, as políticas sociais precisam ter um caráter teleológico, atuando 

tanto sobre as circunstâncias sociais que oprimem e excluem a população de seus 

direitos básicos, e, simultaneamente, criar condições para que as pessoas se 

reconheçam como agentes da própria transformação social. 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

2. A dinâmica afetivo-cognitiva da gestão e seu impacto no Projeto 

Vou analisar esta categoria trazendo os seguintes recortes do histórico do Projeto: 

O entusiasmo20 da gestão 

Os três primeiros anos do Projeto (2006 a 2008) foram marcados pelo 

entusiasmo dos membros da unidade gestora, dos políticos, dos profissionais 

das Secretarias, das ONGs parceiras, e da própria população. Todos foram 

contaminados com o clima de inovação do Projeto, acreditando nas mudanças 

que ele poderia trazer para a vida da população e para o centro da cidade de 

São Paulo, contribuindo para que a gestão resolvesse vários impasses que 

dificultavam o início do Projeto. Eis alguns exemplos: a abertura de conta para a 

transferência dos recursos europeus à PMSP, o lançamento dos Editais e 

Concursos de Subvenção para implementação dos EIS, o enfrentamento das 

resistências políticas em relação ao Projeto, a inauguração do primeiro Escritório 

de Inclusão Social, em agosto de 2006, no Glicério, em parceria com a 

Fundação Orsa e a participação da população nas ações propostas. 

A falta de entusiasmo da gestão 

Diante da indiferença dos agentes políticos em relação ao Projeto, a gestão foi 

arrefecendo, perdendo a potência de ação e a agilidade inicial para manter as 

ações que ainda estavam em andamento. Os profissionais da unidade gestora 

começaram a atrasar e faltar ao trabalho, as reuniões com os membros do 

Projeto diminuíram de frequência, as Secretarias Municipais e as ONGs já não 

respondiam com a agilidade necessária às necessidades e solicitações do 

Projeto, demonstrando perda de ânimo para resolver os problemas do último ano 

de implementação. 

Análise e discussão 

As mudanças políticas na PMSP afetaram a velocidade e a força de implementação 

do Projeto, com impactos diretos no entusiasmo dos membros da equipe. Se em 

                                                           
20 De acordo com Houaiss (2001), entusiasmo tem origem no grego enthousiasmós, que 

significa “ transporte divino”, tendo como sinônimos exultação, impulso ou inspiração. 

Entendemos como uma dedicação fervorosa, ardor, paixão por uma causa ou trabalho. Um 

dos seus antônimos é a indiferença. Para Espinoza, entusiasmo é a disposição de se deixar 

afetar pelos acontecimentos sem se deixar abalar por eles. 
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vários momentos a gestão cumpriu o papel de motivar a todos para os objetivos do 

Projeto, perdemos a motivação inicial e uma ação mais potente diante de forças 

políticas menos comprometidas com o trabalho que estava sendo realizado. À 

medida que o Projeto foi sendo implementado, o entusiasmo quase pueril ia se 

diluindo no confronto com as várias nuances da realidade, afetando o 

comprometimento e a motivação dos membros da unidade gestora. 

A gestão sempre será afetada de alguma forma pelas forças contraditórias de um 

projeto social, mas o seu papel é manter a conexão entre o pensar, agir e sentir, 

identificando novas opções para o Projeto, não se deixando sucumbir pelas 

emoções tristes. De acordo com Sawaia (2010), as paixões tristes e o medo 

aprisionam os seres humanos, anulando a potência de vida que todos possuem, 

bloqueando as forças da subjetividade em direção à alegria de viver, que é a base 

da liberdade. 

O ambiente de um projeto social sempre será instável e sujeito a oscilações no 

apoio político que recebe. Um dos papéis da gestão é aprender a lidar com essas 

adversidades, não se deixando abater por elas e atuando como uma mola que 

impulsiona a todos para trabalhar com empenho na direção dos objetivos do projeto 

social. Não é somente a população que precisa de potência de ação para lidar com 

as circunstâncias sociais adversas, mas os profissionais também precisam lidar com 

as frustrações e vácuos que sempre vão existir no cotidiano de toda política social, 

afetada permanentemente pelas incertezas e instabilidades do contexto 

sociopolítico. 

Uma gestão consistente precisa encontrar forças em si mesma, mantendo a 

capacidade de resiliência para não deixar “a peteca cair”, exercitando sua liderança 

com todos, permanentemente. Trabalhando, como afirma Sawaia (2010, p. 366) sua 

potência interior, fazendo “um esforço de resistência que Espinoza chama de 

conatus” para que a força do projeto social persevere durante toda a sua 

implantação. 

Pontos de contribuição para projetos sociais 

Nos projetos sociais sempre existirão fatores adversos que afetarão a dinâmica 

afetivo-cognitiva dos profissionais, minando as suas forças e podendo impactar no 
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trabalho que realizam com a população. Diante do inevitável, os profissionais 

precisam calibrar o afeto e o pensamento crítico, se libertando da dependência do 

reconhecimento de outrem, vivenciando a emancipação que desejam para a 

população e sendo robustos para levar os objetivos do projeto adiante. Estamos de 

acordo com Sawaia (2010, p.366), de que “a luta pela emancipação é uma dimensão 

irreprimível do homem, o que pressupõe passar da condição ao modo livre, da 

heteronomia à autonomia”. 

Muitas pessoas em situação de “exclusão social”, pelas experiências de superação 

de adversidades que carregam, têm mais disposição do que nós e podem ser um 

modelo de liderança e combatividade para os profissionais de um projeto social, 

trazendo exemplos vivos das potencialidades que todos os seres humanos podem 

acessar em si mesmos. Um papel importante da gestão é induzir, pelo exemplo e 

pelas relações que estabelece com os membros de um projeto social, uma 

disposição e um comprometimento permanentes para que todos levem o trabalho 

social adiante. Bendassoli, Magalhães e Malvezzi (2014, p. 422) afirmam que a 

liderança é construída por meio de redes de reciprocidade: “a liderança é 

cotidianamente construída, compartilhada, tecida em uma rede de 

interdependências, visando o alcance de objetivos interpretados como comuns”. 

Malvezzi (2015) aponta que os líderes, para serem inspiradores, precisam fornecer 

aos indivíduos “ideais sublimes, ajudando-os a conhecer a força da própria voz e da 

própria ação [...].21 Sublime, neste caso, representa o comprometimento com o 

projeto social e com a sua população-alvo, a avaliação contínua do interesse e do 

desempenho de cada profissional, o foco coletivo e constante no aprimoramento do 

trabalho, independentemente das circunstâncias desfavoráveis que terão de ser 

enfrentadas permanentemente. 

A liderança pode ser vista como uma capacidade de todos os seres humanos em 

lidar com as várias situações que a vida propicia, encontrando, por meio da conexão 

entre o afeto, a razão e a ação, novos caminhos e soluções. Cada profissional de 

um projeto social pode acessar essa capacidade, inspirando a todos para trabalhar 

na direção da missão de uma política social. Um dos focos da gestão de um projeto 

                                                           
21 Informação verbal fornecida por Malvezzi no V Congresso de Gestão de Pessoas no 
Piauí, em 2015. 
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social é atuar no alinhamento da dimensão afetiva (dos sentimentos e emoções) 

com a dimensão cognitiva (do pensamento e da razão), identificando no contexto do 

projeto social os vários determinantes da situação, aceitando os aspetos que não 

podem ser mudados, buscando novos caminhos possíveis, usando a criatividade e a 

imaginação, não se deixando tomar pelas paixões tristes ou pelo desânimo. 

 

3. A intersetorialidade22 no Projeto 

Ao se considerar caráter multidimensional da pobreza, a 
consequência é desenhar estratégias de intervenção capazes de 
abranger distintos setores das políticas, remetendo a atuação 
conjunta e necessária de vários programas e iniciativas sociais. 
(Bronzo e Veiga, 2007, p.10) 

 

Vou analisar esta categoria trazendo os seguintes recortes do histórico do Projeto. 

A gestão da intersetorialidade 

[...] Na etapa seguinte aconteceram reuniões de planejamento entre 

representantes do Governo Federal, da Delegação da CE no Brasil, da PMSP 

com a participação das Secretarias de Relações Internacionais, de Assistência e 

Desenvolvimento Social, do Trabalho, da Cultura, de Participação e Parceria, 

além de integrantes de Movimentos e Projetos Sociais do centro de São Paulo. 

As decisões do Projeto eram tomadas a partir do Conselho Administrativo da 

Prefeitura de São Paulo e por representantes da Comissão Europeia e sua 

execução ficou a cargo da unidade gestora do Projeto, em conjunto com o 

escalão intermediário das Secretarias (os técnicos). As ações foram 

implementadas por meio de parcerias com ONGs com metas e orçamentos 

predefinidos. 

Houve um trabalho permanente da unidade gestora com os representantes dos 

órgãos governamentais e não governamentais para fortalecer a intersetorialidade 

do Projeto, além de reuniões do Conselho Intersecretarial integrada pelos 

técnicos das Secretarias Municipais. 

                                                           
22 A intersetorialidade trabalha com a perspectiva de que a pobreza é um problema coletivo, 
que deve ser coletivamente enfrentado. O enfrentamento das situações de pobreza 
demanda a atuação, no mínimo, convergente, de diferentes setores das políticas públicas. 
(Bronzo e Veiga, 2007, p. 10-11) 
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Intersetorialidade versus competitividade 

Mesmo com os avanços obtidos na integração e oferta dos serviços, a PMSP 

poderia ter usado o Projeto para experimentar um trabalho mais intenso e amplo 

de intersetorialidade, permitindo que a população-alvo acessasse mais serviços 

públicos nos EIS, criando mecanismo de gestão integrada em que os problemas 

sociais da população pudessem ser vistos numa perspectiva de totalidade. 

Porém, a lógica competitiva que existe no ambiente político ainda é forte, e 

agentes públicos precisam fazer um grande esforço para superar essas 

barreiras. 

As ONGs e a intersetorialidade 

Todas ações do Projeto foram implementadas por meio de parcerias com ONGs 

locais, com experiência em iniciativas de inclusão social. 

A interação entre a Secretaria, o Projeto e as próprias ONGs foram permeadas 

por negociações constantes, revelando os desafios que as relações entre o 

público e o privado trazem. Segundo Machado (2008), conciliar a autonomia e a 

identidade próprias das organizações sociais, como os parâmetros e as 

diretrizes que a política de assistência social estabelece para seus serviços é um 

grande desafio para a cidade de São Paulo. 

[...] Por outro lado, as ONGs trazem contribuições inovadoras para o trabalho de 

inclusão social na cidade de São Paulo. O desafio é todos abrirem mão de seus 

referenciais habituais para “uma visão interligada e cada vez mais abrangente de 

inclusão social, permitindo ações inovadoras de prevenção e combate à 

pobreza”. (Machado, 2008, p. 64) 

Os EIS como polos articuladores de serviços e oportunidades 

Como polo articulador de serviços e oportunidades à população num mesmo 

espaço físico, os Escritórios de Inclusão Social funcionaram como um 

Poupatempo social, integrando ações das Secretarias em um mesmo território, 

enfeixando e organizando as ações do Projeto para que as pessoas pudessem 

acessar os vários circuitos de inclusão social e serem apoiadas em suas 

trajetórias. 
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Análise e discussão 

A intersetorialidade foi um aspecto preponderante no Projeto, com a integração de 

diferentes serviços e oportunidades governamentais e não governamentais nos 

Escritórios de Inclusão Social e nos Centros de Referência que ofereciam circuitos 

de inclusão social, nos quais a população poderia acessar diferentes ofertas do 

Projeto, de acordo com suas necessidades, e sendo monitorada pelas equipes de 

profissionais. A intersetorialidade foi garantida tanto no planejamento quanto na 

implementação das ações do Projeto, que continuamente buscou parcerias na 

direção das necessidades da população. Este aspecto contribuiu para o 

envolvimento e o interesse das pessoas em participar do Projeto, pois várias 

atividades e oportunidades eram oferecidas num mesmo Escritório, como acesso a 

espaços de convivência comunitária, cursos de profissionalização, oficinas de 

geração de renda, acesso a programas de transferência de renda, atendimento 

psicossocial, acesso ao telecentro, brinquedoteca, assistência social, reuniões 

comunitárias etc., facilitando a vida da população que já enfrentava muitas 

dificuldades na sua vida cotidiana. 

A integração das ações do Projeto foi possível pelo fato de ele ter sido concebido 

como intersetorial desde o seu início, inclusive no planejamento realizado pelos 

técnicos e agentes políticos, o formato do Conselho Administrativo, os objetivos de 

inclusão social, a parceria com as ONGs etc. 

Embora o Projeto tenha conseguido organizar e integrar diferentes serviços nos EIS, 

nem sempre conseguimos fazê-lo com a intensidade desejada, pois a lógica da 

divisão de secretarias municipais pelos partidos políticos que apoiavam a base do 

governo, contribuíam para um clima de disputa, dificultando a sinergia entre os 

serviços e uma cooperação mais efetiva entre todos os envolvidos. 

A fragmentação das ações públicas gera desperdício de recursos, atendimento 

insuficiente à população, com o inchaço na máquina pública e a sustentação de 

estruturas paralelas de pessoas, equipamentos, logística etc. Lembramos de 

Wanderley (2013, p. 26), que afirma que “a incompletude da ação pública exige 

articulação e complementaridade, inclusive entre as esferas de governo, o que 

desencadeia outro desafio, o da intersetorialidade”. Para a autora, a 

intersetorialidade depende não somente da boa vontade dos profissionais que estão 
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envolvidos na implementação da ação pública, mas de uma concertação política 

entre os responsáveis pela gestão e mudanças na cultura organizacional e nas 

estratégias de ação para superar as resistências que ocorrem em função de 

disputas entre os diversos setores e de interesses contrários. 

Pontos de contribuição para projetos sociais 

A intersetorialidade de um projeto social começa desde o seu planejamento e 

precisa ser garantida durante a sua implementação e não somente em momentos 

pontuais. Os agentes públicos precisam canalizar a gestão para uma cultura de 

cooperação e horizontalidade, em que os atores políticos e os membros do projeto 

abram mão da disputa e de seus referenciais habituais, reunindo forças no interesse 

da população-alvo por serviços públicos organizados, ágeis e integrados entre si. 

A efetividade no atendimento aos cidadãos valoriza as pessoas, trazendo 

sentimentos de bem-estar, valorização e respeito. O modo como uma política social 

se organiza e se integra às demais políticas e sua resolutividade na solução dos 

problemas contagiam a população, funcionando como um verdadeiro dispositivo de 

inclusão social, no qual o indivíduo se sente um cidadão valorizado e respeitado pelo 

Estado. Bronzo e Veiga (2007, p. 19) afirmam que a intersetorialidade “não é algo 

natural ou que ocorra de forma espontânea nas organizações públicas, mas tem de 

ser ativamente construída, uma vez que decorre de deliberações claras e 

compartilhadas para introduzir as mudanças nos processos de trabalho, no 

planejamento e na gestão das políticas públicas”. Para as autoras, um trabalho 

integrado depende tanto do conhecimento quanto da capacidade relacional, sendo 

que ela precisa ser garantida no nível decisório, no campo dos arranjos 

institucionais, das práticas operativas e das metodologias de trabalho. 

O desafio de um projeto social é garantir a intersetorialidade sem perder de vista o 

campo de conhecimento e a especificidade de cada política social. Uma gestão 

consistente precisa trabalhar com as necessidades concretas da população, 

balanceando um trabalho mais setorizado e especializado, com a interligação às 

diferentes políticas sociais, pois os problemas sociais aparecem como uma 

totalidade. Citamos alguns exemplos: o problema da violência urbana que não é só 

policial, mas envolve aspectos como território, assistência social, cultura, educação, 

psicologia etc.; as questões de igualdade de gênero que envolvem aspectos 
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econômicos, psicológicos, jurídicos, sociais, pedagógicos etc.; as políticas públicas 

para os jovens que envolvem vários aspectos; as políticas de cuidado com a 

primeira infância etc. 

 

4. A territoralização23 no Projeto 

As condições existentes nesta ou naquela região determinam essa 
desigualdade no valor de cada pessoa, tais distorções contribuindo 
para que o homem passe literalmente a valer em função do lugar 
onde vive. Estas distorções devem ser corrigidas, em nome da 
cidadania. [...] Uma política efetivamente redistributiva, visando a que 
as pessoas não sejam discriminadas em função do lugar onde vivem, 
não pode, pois, prescindir do componente territorial. (Santos, 2014, 
p.140-141) 

 

Vou analisar esta categoria, trazendo os seguintes recortes do histórico do Projeto: 

Os Escritórios de Inclusão Social foram criados com a participação dos 

profissionais da unidade gestora e dos técnicos da Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social. Foram implementados como serviços de 

base territorial, que eram semelhantes aos Centros de Referência da Assistência 

Social (CRAS), que estavam sendo implementados no município, de acordo com 

a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 

A abordagem inicial para a adesão das famílias e pessoas se deu por demanda 

espontânea nos Escritórios ou por meio das visitas aos cortiços e às ocupações 

pelos agentes de proteção social.[...] Este profissional era um importante elo de 

aproximação com as pessoas da comunidade, pois criava vínculos com as 

famílias e levava o Projeto para a rua, sendo responsável pela integração do 

público-alvo às atividades disponíveis, identificando situações-problema que 

eram trabalhadas pelos profissionais que monitoravam a trajetória social das 

famílias, realizando um cadastramento visando ao acesso a diferentes 

oportunidades. 

                                                           
23 Por território, estamos nos referindo ao conjunto de lugares em que se garante a 

cidadania, o acesso às políticas públicas, a participação social e comunitária. Não é 

somente uma posição geográfica, mas é o lugar onde se dá a vida dos cidadãos, onde se 

constrói a vida cotidiana das pessoas e se tecem as redes de solidariedade e de conflito, 

sendo um importante eixo de inclusão social.  
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Segundo Machado (2008, p. 43-44), desde o início do Projeto “a unidade gestora 

criou diretrizes e parâmetros para os serviços e as ações que seriam 

implementadas pelas organizações parceiras, tendo o EIS como polo de 

integração de ações, serviços e programas para o público-alvo em cada território 

de atuação”. 

“O Projeto distribuiu seus equipamentos e serviços nos territórios de maior 

vulnerabilidade social e incidência de cortiços, possibilitando a atuação dos 

agentes comunitários e de proteção social que, andando pelos territórios, se 

aproximaram da realidade cotidiana da população.” 

Análise e discussão 

A distribuição dos equipamentos do Projeto nos territórios de maior vulnerabilidade 

social e incidência de cortiços foi um aspecto que aproximou a PMSP e as ONGs da 

população. A territorialidade do Projeto foi garantida pela convivência dos agentes 

de proteção social com a vida cotidiana da população-alvo, visitando os cortiços e as 

ocupações próximas aos equipamentos. A territorialidade facilitou o acesso da 

população-alvo aos equipamentos, e uma participação mais regular nas atividades 

oferecidas. 

A proximidade dos profissionais com a vida da população possibilitou conhecer as 

diferentes comunidades, fortalecendo os vínculos com as pessoas atendidas pelo 

Projeto. Estar no território contribuiu para a integração do Projeto com outras ações 

existentes nos bairros, como comércio local, ações promovidas por ONGs dos 

bairros, parceria com Cooperativas de Reciclagem, eventos comunitários em praças 

públicas, parcerias com o comércio local para a distribuição dos produtos dos EIS, 

aproximação do Projeto com os agentes comunitários de saúde e com o Programa 

Saúde da Família, cadastramento mais rápido das famílias para acesso aos 

Programas de Transferência de Renda, ampliando as oportunidades da população. 

De acordo com Santos (2014), as condições existentes nesta ou naquela região 

determinam essa desigualdade no valor de cada pessoa, tais distorções contribuindo 

para que o homem passe literalmente a valer em função do lugar onde vive. Estas 

distorções devem ser corrigidas, em nome da cidadania [...]. “Uma política 

efetivamente redistributiva, visando a que as pessoas não sejam discriminadas em 
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função do lugar onde vivem, não pode, pois, prescindir do componente territorial”. 

(Santos, 2014, p.140-141) 

Pontos de contribuição para projetos sociais 

Os agentes políticos precisam garantir que as políticas públicas aconteçam onde as 

pessoas vivem, que os serviços públicos sejam distribuídos e integrados de forma 

igualitária nos diferentes territórios de uma cidade, inclusive na periferia, reparando 

as desigualdades no acesso às oportunidades. Os profissionais de um projeto social 

precisam se aproximar da vida cotidiana da população-alvo, conhecendo suas 

necessidades, contribuindo para integrar e melhorar o ambiente econômico, social e 

cultural do território. 

Para Santos (2014), as cidades sustentam as desigualdades sociais ao distribuírem 

bens e serviços de acordo com os interesses econômicos. O papel do governo seria 

o de reequilibrar essas distorções e a territorialização é um dispositivo importante de 

inclusão e superação das diferentes formas de desigualdade. De acordo com o autor 

(2014, p. 141), “o território, pela sua organização e instrumentalização, deve ser 

usado como forma de se alcançar um projeto social igualitário”. 

A territorialização dos serviços facilita uma abordagem nova para o enfrentamento 

de graves problemas sociais, como a violência vivida pelos jovens nas periferias, por 

exemplo. Citemos o exemplo das políticas de segurança pública que são 

excessivamente fragmentadas, focadas no aparato policial, criminalizando os mais 

pobres. Esse problema poderia ser enfrentado em cada território, integrando às 

políticas de segurança uma gama de projetos sociais que atenda aos desejos e às 

necessidades dos jovens, como nas áreas de profissionalização e 

empreendedorismo, educação, atividades culturais, esportivas, de lazer, participação 

em grupos comunitários. Para a criação desses projetos seria importante que os 

agentes públicos ampliassem o diálogo com os jovens, identificando suas reais 

necessidades e aspirações, pois eles vivem ilhados em suas dificuldades, com 

perspectivas limitadas de vida, tendo a violência como uma das únicas possiblidades 

tangíveis. De acordo com Souza Silva (2009, p. 372), assistente social que 

pesquisou sobre o contexto das práticas policiais na favela da Maré, no Rio de 

Janeiro, a segurança pública não pode ficar somente nas mãos das forças de 

segurança, e não será transformada somente a partir das corporações policiais: “É 
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necessário, cada vez mais, que amplas forças sociais, em especial a sociedade civil, 

as universidades e os meios de comunicação afirmem outro projeto de segurança, 

que tenha como eixos fundamentais a perspectiva republicana e cidadã. Vemos que 

a perspectiva cidadã apregoada pela autora só será possível com um trabalho de 

integração e distribuição das políticas públicas nos diferentes territórios de uma 

cidade. 

 

5. O acolhimento e os espaços físicos24 no Projeto 

Para Boff (2011, p. 89), [...] não se trata de pensar e falar sobre o 
cuidado como objeto independente de nós. Mas de pensar e falar a 
partir do cuidado como é vivido e se estrutura em nós mesmos. Não 
temos cuidado. Somos cuidado. Isto significa que o cuidado possui 
uma dimensão ontológica que entra na constituição do ser humano. 
É um modo de ser singular do homem e da mulher. Sem cuidado, 
deixamos de ser humanos. 

 

Vou analisar esta categoria trazendo os seguintes recortes do histórico do Projeto: 

Segundo Machado (2008), um aspecto importante para a qualidade do trabalho 

e para o bom atendimento do público foi a configuração e a organização dos 

espaços de cada equipamento do Projeto: 

Os espaços eram amplos, arejados e iluminados, trazendo a sensação de 

acolhimento e proteção, “com uma organização espacial que contribuía para a 

organização psíquica, pois muitos dos adultos, jovens e crianças que participam 

dos EIS tinham como moradia espaços reduzidos que precisam dividir e 

coutilizar com pessoas da família ou com vizinhos [...]”. 

“Os EIS foram organizados por meio de fluxos e padrões de atendimento à 

população, sendo que as atividades de cada serviço eram sinalizadas desde a 

entrada do equipamento, com a presença de agentes que acolhiam a população, 

informando sobre como poderiam participar do Projeto. Segundo Machado 

(2008), o atendimento dos Escritórios tinha diferentes fluxos de acolhimento e 

atendimento ao público, integrando todas as suas atividades. [...]” 

 

                                                           
24 Por espaços físicos entendemos os espaços onde aconteceram as ações do Projeto, 
considerando não somente a estrutura física, como também a organização, a limpeza, a 
manutenção e a estética desses equipamentos.  
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Análise e discussão 

O cuidado com o acolhimento à população-alvo nos espaços físicos dos 

equipamentos do Projeto se refletiu em serviços organizados, limpos, com boa 

sinalização das atividades, conforto, privacidade nos atendimentos psicossociais e 

nos trabalhos com grupos, em salas separadas por atividades, na preocupação com 

a estética dos espaços, nos profissionais disponíveis para acolhimento da população 

na entrada do serviço, nos horários respeitados, na agilidade no atendimento etc. O 

cuidado com os espaços do equipamento representou uma forma de preocupação e 

de acolhimento com a população que morava em cortiços e ocupações, cuja vida 

cotidiana era marcada por condições restritas de habitabilidade, com problemas de 

espaço, privacidade e manutenção, por exemplo. 

Vemos que o acolhimento é uma dimensão que transpõe todos os aspectos de um 

projeto social, sendo um dos eixos que atravessam todo o trabalho com a 

população. É um cuidado que se reflete não somente na organização dos serviços e 

nas características do espaço físico, como também no modo como as pessoas são 

atendidas, na qualidade das relações entre os profissionais e a população, no grau 

de participação e autonomia que o serviço propicia, no respeito às diferenças e na 

própria eficiência na resolução dos problemas sociais que são trazidos. Na medida 

em que traz experiências reparadoras para quem vive em condições-limite nos 

centros urbanos, o acolhimento é um dispositivo importante de inclusão social. Outro 

aspecto do acolhimento é que ele cria vínculos da população com o serviço, 

ampliando a adesão das pessoas às políticas públicas. 

Pontos de contribuição para projetos sociais 

Implementar um processo de acolhimento em todas as etapas de um projeto social 

requer a sensibilização e o treinamento de todos os profissionais. O cuidado no 

atendimento à população-alvo passa pela agilidade e pela resolução dos problemas 

sociais trazidos pela população; pela organização e integração dos diferentes 

setores de um serviço; pela manutenção dos espaços físicos, que muitas vezes vão 

se deteriorando e perdendo seu viço natural, trazendo sensação de abandono e 

desânimo. 
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Os projetos culturais também possibilitam acolher as pessoas, proporcionando 

experiências reparadoras que ativam a imaginação, a criatividade e o desejo de 

liberdade, potencialidades humanas que podem ficar perdidas quando as pessoas 

enfrentam situações de privação ou vulnerabilidade social. Os projetos sociais que 

trabalham com arte e criação, as oficinas e os eventos culturais promovidos em 

espaços públicos, a participação em exposições de arte, espetáculos de dança, 

cinemas, teatros e museus podem ser experiências libertadoras dos 

aprisionamentos cotidianos. Muitos homens e mulheres em situação de rua 

frequentam espaços culturais como o Centro Cultural Vergueiro, por exemplo, 

buscando um distanciamento da vida das ruas, muitas vezes violenta e que 

aprisiona a população. De acordo com Sawaia (2010), Vigotski atribuiu à arte um 

papel importante na criação de um homem renovado, pois ela estimula o seu 

desenvolvimento criativo, emocional e artístico. 

Como exemplo de acolhimento numa política pública, a política de humanização que 

vem sendo implementada na área da saúde no Brasil pode ser adotada/adaptada a 

outras políticas sociais. Para Pasche, Passos e Hennington (2011, p. 4544), a 

política nacional de humanização é para “se reinventar novos modos de gerir e 

modos de cuidar, tomando por diretrizes o acolhimento, a ampliação da clínica, a 

gestão democrática, a valorização do trabalhador e a garantia dos direitos dos 

usuários”. 

De acordo com Neves e Rollo (2006), o acolhimento é a dimensão mais importante 

da humanização no campo da saúde. O acolhimento é diretriz e, simultaneamente, 

uma técnica que pressupõe abrigar e agasalhar o outro em suas demandas, a 

escuta e a construção de vínculos como ação terapêutica, a garantia do acesso à 

política com responsabilização, a resolutividade dos serviços, a adequação da área 

física, a humanização das relações, o cuidado com os profissionais, a gestão 

democrática do serviço público etc. 

Percebemos que a humanização das políticas públicas só será possível na medida 

em que as pessoas que trabalham nelas se desenvolverem como seres humanos. 

De acordo com Pereira (2008, p. XVII), o nosso desenvolvimento como seres 

humanos possibilita uma mudança nas nossas condições sociais: “quando podemos 

falar das relações humanas como aquelas que privilegiam a humanidade que nos 
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caracteriza, temos certeza de que estamos verdadeiramente configurando um novo 

rumo às nossas condições sociais. [...] Ser humano é alguém que carrega em si uma 

busca mais ampla, em que seu potencial individual possa estar a serviço do 

desenvolvimento do mundo”. 

Este seria um papel dos agentes sociais que atuam nos projetos sociais. 

 

6. A interdisciplinaridade25 no Projeto 

Nosso modo de pensamento mutilado conduz a ações mutilantes. 
(Morin, 2015, p.183) 

 

Vou analisar esta categoria trazendo os seguintes recortes do histórico do Projeto: 

Segundo Machado (2008), os EIS eram formados por uma equipe interdisciplinar 

que identificava e atendia à população em situação de vulnerabilidade social. [...] 

Reuniões da unidade gestora e da Smads com representantes da sociedade 

civil, com experiência no segmento, deram a base para um modelo de serviço 

que acolhesse a população nos eixos da assistência social, saúde, psicologia, 

geração de renda, profissionalização, inserção no mercado de trabalho. [...] 

O serviço acolhia mulheres em situação de vulnerabilidade social e/ou vítimas de 

violência, que recebiam apoio e atendimento de profissionais da assistência 

social, da Psicologia e da Defensoria Pública, realizando um trabalho 

interdisciplinar. 

[...] ficamos devendo na implementação de um trabalho regular e permanente de 

supervisões e reuniões com os profissionais do Projeto, garantindo espaços de 

reflexão, aprendizado, apoio e integração dos profissionais envolvidos. 

Análise e discussão 

Para atuar nos Escritórios de Inclusão Social, Centros de Referência da Mulher e da 

Diversidade, o Projeto selecionou e contratou profissionais de diferentes áreas de 

formação, optando por equipes multidisciplinares. Essa escolha se deu pelas 

                                                           
25 Por interdisciplinaridade entendemos a integração de saberes. De acordo com Pombo 
(2005, p. 6), o conceito pode ser compreendido a partir de uma espécie de um continuum de 
desenvolvimento. Entre alguma coisa que é de menos – a simples justaposição – e qualquer 
coisa que é de mais – a ultrapassagem e a fusão – a interdisciplinaridade designaria o 
espaço intermédio, a posição intercalar. 
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diferentes vulnerabilidades sociais vividas pela população-alvo do Projeto, tais como: 

situação de rua, desemprego, violência contra a mulher, violência contra o público 

LGBT e profissionais do sexo, desemprego entre jovens e adultos etc. Embora o 

Projeto tenha contratado profissionais de diferentes especialidades, poderia ter feito 

um trabalho mais sistematizado e regular na direção da integração dos diferentes 

saberes, garantindo projetos interdisciplinares para atender às necessidades de 

inclusão social da população. 

De acordo com Pombo (2005, p. 13), estarem todos sentados em torno de uma 

mesa, mesmo que seja redonda, não permite afirmar que o trabalho é 

interdisciplinar, pois fomos todos treinados na disciplinaridade: “temos dificuldade 

para ultrapassar nossos próprios princípios discursivos, nossas perspectivas teóricas 

e os modos de funcionamento em que fomos treinados, formados, educados”.  

Para a autora (2005, p.13), a interdisciplinaridade não se garante apenas pela 

sensibilidade à complexidade, pela capacidade de procurar mecanismos comuns, 

mas também por uma disposição humana e permanente de agir coletivamente: 

[...] Sem interesse real por aquilo que o outro tem para dizer não se 
faz interdisciplinaridade. Só há interdisciplinaridade se somos 
capazes de partilhar o nosso pequeno domínio do saber, se temos a 
coragem necessária para abandonar o conforto da nossa linguagem 
técnica e para nos aventurarmos num domínio que é de todos e de 
que ninguém é proprietário exclusivo. 

 

Como referência importante de atuação interdisciplinar numa política pública no 

Brasil, citamos os Centros de Atenção Psicossocial26 (Caps), concebidos no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e da reforma psiquiátrica em nosso país. São 

serviços de base territorial, espalhados pelos municípios brasileiros com diretrizes e 

normas de atuação numa perspectiva comunitária e interdisciplinar, valorizando a 

cidadania dos usuários. As equipes interdisciplinares dos Caps atuam na construção 

coletiva de projetos de inserção social dos usuários. As diretrizes para os Caps 

                                                           
26 Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais, 
estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da 
autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e psicológico. Sua característica principal é 
buscar integrá-los a um ambiente social e cultural concreto, designado como seu “território”, 
o espaço da cidade onde se desenvolve a vida cotidiana de usuários e familiares. Os Caps 
constituem a principal estratégia do processo de reforma psiquiátrica. (Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2004, p. 9) 
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preconizam que suas equipes mínimas devem ser compostas por psicólogos, 

médicos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, e outros 

profissionais, com variações na quantidade e na especialização de cada profissional, 

de acordo com o tamanho do equipamento, a estrutura física e a especificidade da 

demanda. 

Pontos de contribuição para projetos sociais 

O que contribui para uma atuação interdisciplinar é que a gestão reúna 

constantemente os membros do projeto, buscando a criação de referenciais 

coletivos, em que os profissionais possam aprender a abrir mão de seus parâmetros 

habituais para atuar na direção das necessidades da população. Lembramos do 

pensamento de Morin (2015, p.183), de que o nosso modo de conhecimento por 

especialidades minou a nossa capacidade de contextualizar a informação e integrá-

la num conjunto que dê sentido: “[...] A fragmentação e a compartimentalização do 

conhecimento em disciplinas não comunicantes tornam inapta nossa capacidade de 

perceber e conceber os problemas fundamentais e globais. Para o autor (2015, 

p.185), “a necessidade crucial de nosso tempo é um pensamento capaz de enfrentar 

o desafio da complexidade do real, isto é, de compreender ligações, interações e 

implicações mútuas, os fenômenos multidimensionais, as realidades 

simultaneamente solidárias e conflituosas”. Como parte do treinamento dos 

profissionais de um projeto social, os seus membros poderiam conhecer as 

experiências exitosas de políticas públicas que atuam nesta perspectiva, como a 

experiência de Centros de Atenção Psicossocial que conseguiram avançar mais no 

trabalho interdisciplinar. 

Quando um conhecimento se fecha em si mesmo, vai ser sempre perverso na hora 

da aplicação, pois um projeto social é um todo. Se um administrador olhar somente 

para os aspectos gerenciais do projeto social vai deixar de lado seus determinantes 

sociais, psicológicos e econômicos; se um psicólogo clínico enxergar somente os 

aspectos psicológicos dos indivíduos atendidos pela política social, vai deixar de 

olhar para a gestão, para a sociedade e para a economia; se um assistente social 

ficar focado somente na cidadania, nos direitos e na proteção social do cidadão vai 

deixar de considerar seus aspectos psíquicos; se o religioso acreditar que somente a 

religião vai resolver os problemas sociais, vai perder de vista muitos outros aspectos 
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do ser humano e da sociedade; se o economista apostar somente na inclusão 

econômica, vai perder de vista a dimensão subjetiva do sujeito; se o médico ver 

somente um corpo e suas doenças, vai fragmentar e desumanizar o indivíduo. Isso 

acontece quando os profissionais colocam suas ideologias e representações sociais 

à frente da realidade, evitando rever suas posições e enxergar o problema como ele 

é. 

Um trabalho interdisciplinar é cada vez mais necessário para lidar com problemas 

sociais complexos, como a violência urbana, as diferentes formas de pobreza e 

exclusão social, a questão dos refugiados, a situação dos jovens em situação de 

risco social, a dependência das drogas nos centros urbanos, a violência contra a 

mulher, a educação de jovens e outros tantos problemas sociais do nosso tempo. 

Trabalhar com a nova perspectiva pressupõe abrir mão dos próprios referenciais, 

compartilhar saberes e propósitos, integrar as informações num conjunto que dê 

sentido, construir projetos coletivos para inclusão social da população. 

 

7. Os cuidados com os profissionais e o monitoramento do Projeto 

Vou analisar esta categoria trazendo os seguintes recortes do histórico do Projeto: 

Treinamento dos profissionais do Projeto 

A unidade gestora treinou os profissionais das diferentes ONGs, fornecendo 

ferramentas e criando momentos de reflexão e troca de experiências para o 

desenvolvimento do trabalho. O primeiro EIS, implementado no Glicério, 

funcionou como uma espécie de piloto para os demais equipamentos que seriam 

implementados em seguida. Os profissionais da Fundação Orsa se reuniram 

durante dois dias em um hotel em São Paulo para um treinamento com a 

unidade gestora. O objetivo era que a experiência do EIS Glicério irradiasse para 

os novos EIS que seriam implantados na sequência, razão pela qual houve um 

cuidado significativo com o treinamento e o monitoramento do trabalho desses 

primeiros profissionais. 

Depois que as ONGs eram selecionadas, havia novos treinamentos ministrados 

pelos representantes da Delegação da Comissão Europeia do Brasil para os 

agentes da Prefeitura e das ONGs envolvidas, para que todos se familiarizassem 

com os diferentes aspectos do contrato e com a apresentação dos Relatórios. 
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As supervisões e reuniões com os profissionais 

[...] Havia visitas regulares de representantes da unidade gestora e da Smads às 

ONGs parceiras para colaborar com o trabalho realizado e monitorar a 

realização das metas. As ONGs ocuparam um importante papel no Projeto como 

responsáveis pela execução das suas diferentes atividades como a implantação 

dos EIS, por exemplo. 

Embora os módulos de treinamento tenham sido importantes para garantir a 

unidade operativa do Projeto, ficamos devendo na implementação de um 

trabalho regular e permanente de supervisões e reuniões com os profissionais 

do Projeto, garantindo espaços de reflexão, aprendizado, apoio e integração dos 

profissionais envolvidos. 

O monitoramento do Projeto 

Foram realizados treinamentos, reuniões para elaboração e apresentação dos 

relatórios previstos nos contratos, visitas de monitoramento às ONGs, além da 

implantação de um sistema de cadastramento e monitoramento das ações 

realizadas em relação aos indicadores do Projeto. 

A elaboração, a implantação e os ajustes do sistema de monitoramento tiveram 

a participação de profissionais da Smads e da unidade gestora que 

acompanharam todas as suas etapas, sendo que as ONGs parceiras na 

implementação dos EIS foram treinadas e supervisionadas para cadastrar as 

pessoas e famílias atendidas. [...] A proposta era que os dados pudessem ser 

acessados pela UGP e pela própria Smads, permitindo um monitoramento mais 

eficiente do trabalho com a população, mas a finalização do Projeto em 2009 

dificultou a integração do sistema entre todos os serviços e os seus gestores. 

A seleção dos profissionais 

Um aspecto importante do trabalho da unidade gestora foi avaliar, com a PMSP 

e as ONGs parceiras, as competências dos profissionais e selecioná-los para o 

Projeto. O desafio foi dialogar com os agentes políticos e com as ONGs 

parceiras sobre as contratações, sem perder de vista as necessidades da 

população, pois tanto havia profissionais com as competências necessárias para 
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a função, como aqueles que poderiam comprometer a qualidade do trabalho por 

não terem o perfil adequado para o cargo. 

Análise e discussão 

A gestão do Projeto organizou treinamentos para os seus membros e para os 

integrantes dos EIS, definindo conteúdos básicos, criando padrões para os serviços, 

fomentando a troca de experiências entre as ONGs para otimizar o trabalho com a 

população e para os ajustes na organização dos serviços. Trouxe vários consultores 

para treinamentos em desenvolvimento local, design de produtos e 

empreendedorismo, gestão administrativa e financeira e política de assistência 

social.  

Manteve uma rotina de visitas aos serviços para acompanhar as ações com a 

população, sugerindo ajustes e melhorias quando necessário. Implementou um 

sistema de monitoramento das ações do Projeto, cadastrando a população-alvo para 

avaliar o trabalho feito pelos profissionais.  

Embora os módulos de treinamento tenham sido importantes para garantir a unidade 

operativa do Projeto, ficamos devendo na implementação de um trabalho regular e 

permanente de supervisões e reuniões com os profissionais de cada área do 

Projeto, garantindo espaços de reflexão, aprendizado, apoio e feedbacks contínuos 

a todos os envolvidos. 

Com base na experiência do Projeto, acreditamos que o treinamento dos 

profissionais de um projeto social deva ser contínuo, conciliando aspectos mais 

pontuais com dispositivos que garantam a reflexão, o aprendizado com a prática, a 

elaboração de angústias próprias do trabalho, a troca de experiências entre os 

profissionais e o foco nos objetivos de cada projeto social. A seleção dos 

profissionais com base nas suas competências deve ser um cuidado permanente, 

pois serão eles que farão o projeto social chegar à população. 

 

Pontos de contribuição para projetos sociais 

Tanto as avaliações de desempenho quanto as avaliações da implementação de um 

projeto social podem se transformar em processos de aprendizado e 

desenvolvimento dos profissionais, sendo acopladas no cotidiano da reflexão sobre 
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o trabalho. O risco sempre existente é que o monitoramento de um projeto social se 

burocratize, se transformando em uma prestação de contas aos seus financiadores 

e não um processo de aprendizado e reflexão sobre o trabalho com a população. O 

papel da gestão é garantir reuniões permanentes com os membros do projeto, 

trazendo todos para seus objetivos, valorizando o conhecimento e a experiência de 

cada um para lidar com os problemas que aparecem no cotidiano, possibilitando a 

avaliação e o aprendizado com as falhas e os acertos que sempre vão existir. 

Reuniões num formato participativo motivam os profissionais para o trabalho e para 

os objetivos do projeto, pois eles se reconhecem nos seus talentos e nas 

contribuições que podem dar para o trabalho. Lembramo-nos aqui de Jacobs e 

Johnson (2012, tradução nossa) que afirmam que maiores níveis de participação 

também contribuem para os profissionais entenderem por que as mudanças são 

feitas e o quanto irão alterar a missão da organização ou não. Para os autores, 

quando os profissionais não participam das decisões, tendem a experimentar mais 

emoções negativas e maiores níveis de estresse, sendo que a organização 

experimenta níveis mais elevados de profissionais que faltam ao trabalho, turnover, 

desmotivação etc. 

Os membros de um projeto social sofrem pressões continuas e precisam de um 

espaço de cuidado e apoio, pois interagem constantemente com pessoas em 

situação de violência, abandono, impotência diante da vida, exclusão nas suas mais 

variadas formas. Os serviços públicos não têm dado conta das necessidades da 

população, tanto na qualidade quanto na capacidade de atendimento, pois os 

problemas estruturais na gestão dos sistemas de saúde, educação, segurança 

pública são recorrentes nos estados brasileiros, dificultando o trabalho dos 

profissionais que atuam em projetos sociais, que se vêm sobrecarregados com 

demandas não atendidas, com pessoas que sofreram rupturas em seus processos 

de desenvolvimento. 

A pressão permanente que os profissionais sofrem para dar uma resposta ou 

solução adequada para os problemas da população, muitas vezes maltratada pelos 

serviços públicos, produz neles os mesmos sentimentos da sua “clientela”, como a 

impotência, a sensação de abandono, o desvalor, a falta de perspectiva, o contato 

com áreas sombrias da personalidade etc. Essa “contaminação psíquica” pode levar 



110 
 

 

os profissionais que atuam na linha de frente dos projetos sociais ao adoecimento, 

produzindo absenteísmos, afastamentos por doença, distúrbios psicológicos e 

processos de defesa psíquica como a ironia, a indiferença ou a negação do 

sofrimento alheio, prejudicando o trabalho social, pois os profissionais tornam-se 

ineficientes em suas ações. Lembro-me aqui de Schmidtke e Cummings (2012, 

tradução nossa), que defendem a promoção de bem-estar entre os profissionais da 

“linha de frente” do trabalho social, pois as interações emocionais podem ser 

constantes e muito intensas, acarretando níveis elevados de estresse. 

Para evitar que isso aconteça, a gestão deve garantir parcerias na direção das 

necessidades da população, aumentando o poder de resolutividade dos problemas 

sociais dos profissionais e, simultaneamente, fazer um trabalho permanente de 

supervisão e reflexão, buscando um desempenho adequado ao trabalho que 

realizam. Esse é um trabalho que pode ser realizado por psicólogos e assistentes 

sociais com experiência em projetos sociais e coordenação de grupos de reflexão. 

Os cuidados da gestão com os profissionais têm um peso e um papel importante na 

confiança e na motivação de todos para trabalhar com a população. A gestão 

precisa se aproximar dos profissionais, garantindo treinamento, participação e 

reflexão permanentes. As avaliações de performance também podem ser um 

dispositivo de aprendizado que impulsiona o projeto para a frente. Jacobs e Johnson 

(2012, tradução nossa) afirmam que a avaliação da performance dos profissionais 

de uma instituição pode trazer resultados significativos e rápidos, quando for dada 

de uma forma cuidadosa e acoplada a uma estrutura de incentivos. 
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8. A participação social27 no Projeto 

Vou analisar esta categoria trazendo os seguintes recortes do histórico do Projeto: 

Foi decidido que o Conselho Consultivo da Sociedade Civil, previsto para 

garantir a participação social da população no Projeto, aconteceria por meio dos 

Fóruns de Desenvolvimento Local, que foram implementados pelos Escritórios 

de Inclusão Social nos vários distritos. 

Os fóruns de desenvolvimento local realizavam encontros participativos com a 

comunidade para discutir problemas da população e ações de interesse dos 

moradores e lideranças do entorno dos EIS. Os encontros comunitários 

aconteciam de acordo com as atividades planejadas pelos seus participantes, 

como comerciantes locais, trabalhadores, moradores da região, representantes 

do governo, líderes de ONGs e as pessoas atendidas pelo Projeto.  

Os membros dos fóruns se organizaram e realizaram eventos culturais, 

educativos e esportivos, ações de melhoria de espaços públicos, eventos de 

economia solidária em praças públicas e outros espaços de interesse da 

população, parcerias para os núcleos de inserção produtiva do Projeto, além do 

apoio a grupos e cooperativas de coleta seletiva, por exemplo. 

Embora tenha conseguido avanços na mobilização comunitária, a gestão não 

conseguiu que as lideranças locais continuassem liderando o processo de 

desenvolvimento local após a finalização do Projeto. Um aspecto que também 

dificultou a criação de dispositivos de participação no Projeto foi o acirramento 

político e a resistência ao diálogo entre setores da PMSP e parte dos 

movimentos e atores sociais do centro da cidade, que tinham suas 

reinvindicações específicas como os movimentos de moradia, por exemplo, que 

realizavam oposição sistemática ao Projeto. 

                                                           
27 Por participação social entendemos o método de governo que utiliza a governança e a 

gestão democrática nas políticas e nas instituições públicas, tendo como base a 

transparência, a prestação de contas ao cidadão, o controle democrático e a cogestão. 

Existem vários mecanismos de participação social, como os fóruns, os conselhos, a consulta 

pública, a audiência pública, as ouvidorias, as mesas de diálogo, as conferências etc., sendo 

que esses instrumentos tanto podem ter caráter mais deliberativo ou mais consultivo. 
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Na avaliação dos pesquisadores da PUC-SP (2008, p. 56), que realizaram 

pesquisas no âmbito do Projeto, ele contribuiu para experiências de novas 

identidades de pessoas e grupos, além de ampliar os laços comunitários: 

O Projeto Inclusão Social Urbana – Nós do Centro, na execução dos 
projetos nos diferentes equipamentos se revelou potencial para a 
constituição de espaços de convivência comunitária, pois 
proporcionou o resgate de laços sociais e de vivências de construção 
de novas identidades (individuais e de grupo), por meio da 
socialização de saberes e experiências – elementos essenciais para 
a superação da realidade de exclusão e marginalização a que está 
submetida a população em vulnerabilidade social. 

 

Análise e discussão 

A criação de reuniões comunitárias pelos Escritórios de Inclusão Social, por meio do 

Fóruns de Desenvolvimento Local, fortaleceu a convivência, os laços sociais e 

incentivou a cidadania às pessoas do Projeto e outros atores sociais para resolver 

alguns dos problemas do território onde moravam. Resultou numa maior apropriação 

dos espaços públicos pela população que realizou eventos e melhorias desses 

espaços na direção das necessidades e dos desejos dos participantes dos Fóruns. 

Os grupos de geração de renda e economia solidária dos EIS realizaram várias 

parcerias locais para fortalecer seus empreendimentos, expondo e comercializando 

seus produtos em eventos comunitários e no comércio local. 

Embora o Projeto tenha trabalhado para garantir a convivência, a iniciativa e os 

laços comunitários nas regiões dos EIS, as lideranças locais não se apropriaram do 

processo de desenvolvimento local após a finalização do Projeto. Ficamos devendo 

na criação de mais espaços de participação e controle social pelos vários 

stakeholders28 do centro da cidade na rotina do Projeto, possibilitando ajustes e 

melhorias com base nas necessidades da população. O controle social do Projeto 

poderia ser garantido com uma participação mais efetiva e regular da população-

alvo no planejamento, na avaliação e na reformulação dos serviços por meio de 

rodas de conversa, conselhos participativos, visitas regulares aos equipamentos 

para conversar com a população, consultas públicas, avaliações de processo etc.  

                                                           
28  Por stakeholders entendemos as pessoas ou grupos que podem influenciar um Projeto 
Social. Eles legitimam as ações de uma organização e têm um papel direto ou indireto no 
sucesso de uma ação ou projeto. Podem ser profissionais das ONGs e empresas locais, a 
população-alvo do Projeto, agentes do Estado, lideranças locais etc.  
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Um aspecto que dificultou que os diversos mecanismos de participação pudessem 

se efetivar foi a polarização entre movimentos e atores sociais do centro da cidade 

de São Paulo e setores da PMSP, levando a uma oposição sistemática ao Projeto e 

à resistência de setores da PMSP para estabelecer um diálogo que contribuísse 

para o trabalho social com a população-alvo. 

Não é interessante para um projeto social ficar aprisionado nos antagonismos 

políticos, pois críticas e tentativas de minar as forças de um projeto social sempre 

existirão, mas isso não pode impedir o diálogo permanente com a população. Além 

de incentivar o desenvolvimento da cidadania na população-alvo de um projeto 

social, a participação social contribui para a apropriação de uma política pública. 

Gonçalves (2010) afirma que as políticas públicas devem ser democráticas, 

promover a cidadania e a participação dos sujeitos a quem se destinam, criando 

condições para novas relações, valorizando um sujeito capaz de construir novas 

alternativas de vida, sempre emancipadoras de sua condição individual e social. 

Pontos de contribuição para projetos sociais 

A participação social, além de ser um mecanismo de ativação da cidadania da 

população, contribui para que um projeto social continue. As redes de participação 

na política social precisam incluir a diversidade dos atores sociais, como os 

profissionais dos setores governamentais e não governamentais, o público-alvo, 

empresários, lideranças comunitárias, educadores, comerciantes, jovens, idosos, 

crianças etc. Também é preciso deixar claro se o processo participativo será mais 

consultivo ou deliberativo, indicando os canais para cada uma das formas de 

participação, como fóruns, conselhos deliberativos ou consultivos, reuniões, 

audiências públicas, rodas de conversa etc., cultivando esses espaços desde a 

etapa do planejamento, pois as pessoas resistem a participar de uma iniciativa 

quando as decisões já vêm prontas. 

Drucker (1999, p. 93) afirma que as organizações mais eficientes trazem as pessoas 

que irão participar da implementação para o próprio planejamento. Ele se refere à 

experiência dos japoneses que embutem a implementação antes de tomar a 

decisão: “na organização japonesa todos os que serão afetados pela decisão, em 

especial os que terão que fazer alguma coisa para levá-la a cabo − são solicitados a 

comentar o assunto antes que ela seja tomada”. Arretche (2001, p. 50) considera 
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que “os agentes formuladores e implementadores experientes e com poder decisório 

tendem a escolher estratégias de implementação pautadas muito mais pela sua 

potencial aceitação do que por sua esperada eficiência ou efetividade”. 

Esse cuidado possibilita que as ações sejam alinhadas com os desejos e anseios do 

público-alvo e motive os profissionais envolvidos. Além disso, se as pessoas são 

ouvidas nas suas necessidades e reconhecidas como capazes de contribuir para um 

projeto social, tornando-se também responsáveis por ele, desenvolvem a confiança 

no próprio valor, a cidadania ativa e a participação política. Por outro lado, o excesso 

de participação pode gerar alguns riscos para um projeto social ao desconsiderar os 

aspectos políticos, jurídicos, administrativos, econômicos e as circunstâncias não 

previstas da implementação, gerando expectativas muito altas na população. 

Najberg e Barbosa (2006) afirmam que o risco de uma abordagem muito focada na 

participação é negligenciar que esses aspectos direcionam as decisões dos agentes 

que implementam a política social. 

Depois que tudo o que vimos, acreditamos que o papel da gestão de um projeto 

social é integrar decisões mais centralizadas, que têm como base as contingências 

jurídicas, políticas, administrativas e econômicas que sempre existirão, com uma 

abordagem descentralizada que prevê vários mecanismos de participação e controle 

social (abordagem de baixo para cima), calibrando as duas perspectivas na 

implementação de um projeto social. 

 

9. A flexibilidade na gestão do Projeto 

Vou analisar esta categoria trazendo os seguintes recortes do histórico do Projeto: 

As contingências políticas, como as pressões do calendário eleitoral e as 

substituições nas Secretarias, atravessaram o Projeto permanentemente, tanto 

para que os problemas fossem resolvidos de forma mais ágil e eficiente, como 

retardando a sua execução [...]. 

O Projeto implantou suas ações seguindo o planejamento inicial para a 

população, flexibilizando, quando possível, pontos da proposta inicial para 

atender às necessidades não previstas, tais como: a ampliação da quantidade 

de Escritórios de Inclusão Social em áreas com alta incidência de cortiços, o 

Centro de Referência da Diversidade para atender à população GLBT do centro 
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da cidade, marcada por situações de violência e estigmatização, e a margem de 

alteração de 15% no orçamento para os contratos com as ONGs com recursos 

europeus. 

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social foi a primeira do 

município a lançar os Editais com regras europeias para implementação dos EIS, 

tendo empreendido um grande esforço para aceitar procedimentos diferentes do 

habitual. Na finalização do Projeto, um dos dirigentes da CE reconheceu que os 

futuros projetos de cooperação deveriam seguir as regras do próprio país para 

evitar problemas como este. 

Machado (2008, p. 65) reconheceu as dificuldades da implementação nos três 

primeiros anos, por ser o primeiro projeto internacional de inclusão social no 

município de São Paulo: “[...] Adaptação de todos os técnicos envolvidos a uma 

parceria internacional e a familiarização com os seus procedimentos”. 

 

Análise e discussão 

O Projeto implantou suas ações de acordo o planejamento acordado centre a PMSP 

e a CE. Conseguiu flexibilizar alguns pontos da proposta inicial para atender mais 

áreas com alta incidência de cortiços, ampliando o número de Escritórios de 

Inclusão Social. Também conseguiu implementar um Centro de Referência da 

Diversidade para acolher o público GLBT em situação de maior vulnerabilidade 

social. Embora tenha conseguido flexibilizar alguns aspectos do Projeto, o maior 

desafio foi adaptar os procedimentos e as regras contratuais da CE às regras e aos 

procedimentos da Prefeitura, conciliando a visão dos agentes da PMSP com os 

agentes da CE em relação aos aspectos administrativos e jurídicos do Projeto, o que 

nem sempre foi possível. Se estas dificuldades tivessem sido previstas ou mais 

discutidas com a CE, ações preventivas poderiam ter sido realizadas, por exemplo, 

consultas, antes da fase de execução, aos órgãos jurídicos e tribunais de contas 

sobre os procedimentos a serem adotados, negociações prévias entre a PMSP e a 

CE para flexibilização e adequação das regras às metas assumidas. 

Os aspectos políticos como as eleições, as mudanças administrativas, as disputas 

entre setores da PMSP, também impactaram em toda a implementação do Projeto, 

tanto contribuindo para o seu êxito como atrasando a sua execução. São 

contingências que afetam o funcionamento da máquina pública, que depende dos 
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agentes políticos para tomar certas decisões e resolver os problemas próprios a 

administração pública. Os agentes políticos tomam decisões em função das 

circunstâncias do momento, afetando, com maior ou menor intensidade, as políticas 

públicas que estão sob sua responsabilidade. 

Aprendemos que escrever um “bom projeto” não é suficiente para garantir o sucesso 

de um projeto social, pois, além dos aspectos mais burocráticos que retardam a 

implementação, toda realidade social é instável, complexa, com contingências 

inesperadas que alteram o roteiro programado inicialmente, como demandas não 

identificadas da população, mudanças no cenário político, circunstâncias 

administrativas e jurídicas não previstas, aspectos econômicos que afetam o 

orçamento, dentre outras. 

Se a gestão não considerar que vários aspectos não previstos inicialmente podem 

interferir num projeto social, estando atenta às circunstâncias de cada momento, o 

projeto social poderá fracassar. Ao analisar este ponto, lembramo-nos de Melo e 

Silva (2000), que afirmam que a implementação de um projeto envolve barganhas, 

negociações, contradições, sendo que os seus membros são afetados pelas 

relações de poder, disputas, resistências e conflitos explícitos e não explícitos do 

ambiente da implementação. 

 

Pontos de contribuição para projetos sociais 

O que garante que a gestão de um projeto social responda bem às situações 

inusitadas e cumpra o seu papel com a população, é considerar que circunstâncias 

não previstas serão sempre parte da realidade, deixando uma margem para as 

alterações necessárias, ousando quando necessário e evitando visões simplistas e 

ingênuas de controle de uma realidade instável e imprevisível. Malvezzi (2013) 

discute a emergência de um novo modelo de gestão, o modelo flexível, em 

substituição ao modelo burocrático que se torna cada vez mais ineficaz num mundo 

marcado pela complexidade, autodependência, não linearidade, mudanças 

contínuas, imprevisibilidade e dependência do contexto. Para o autor, esses vários 

aspectos dificultam a serialização e o controle dos desempenhos, sendo que o 

trabalho feito por medo e por controle não é mais possível na sociedade atual. 
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Numa sociedade marcada pela instabilidade, o papel da gestão é criar redes de 

cooperação nas quais os profissionais percebam que estão crescendo como 

pessoas e aprendam cada vez mais a trabalhar em equipe. A liderança de um 

projeto social precisa cada vez mais aprender a trabalhar com a intersubjetividade 

(agir com o outro), construindo vínculos de confiança com/entre os profissionais. 

Malvezzi (2013, p.15) considera que, num cenário marcado pela falta de 

regularidade e alta incidência de eventos espontâneos, o papel da gestão é 

“estimular que os operadores reflitam, discutam, aprendam e executem suas tarefas 

em cooperação, complementaridade e reciprocidade com o contexto e com aqueles 

operadores com os quais interagem”. O autor se refere à nova competência do agir 

artesanal, que não segue fórmulas ou roteiros, mas que é construída a partir dos 

vínculos que estabelecem entre os membros de uma equipe de trabalho. 

Nessa nova concepção, não é somente a gestão que precisa aprender novas 

competências para lidar com um contexto altamente cambiável. As várias esferas de 

governo precisam aprender a flexibilizar sua estrutura para atender à nova realidade 

social e às necessidades da população, marcadas pela diversidade, pela 

complexidade e pela imprevisibilidade. 

 

10. Continuidades/descontinuidades administrativas e seus impactos no 

Projeto 

 

Vou analisar esta categoria trazendo os seguintes recortes do histórico do Projeto: 

Descontinuidades administrativas do Projeto 

Os cursos de formação profissional dos jovens e o Programa de Microcrédito 

foram planejados com os secretários e técnicos das duas Secretarias Municipais. 

No período do Projeto, a Secretaria do Trabalho sofreu três substituições de 

secretário, o que dificultou o lançamento de Editais para os Cursos de 

Profissionalização de Jovens, mas, mesmo assim, conseguiu garantir a 

implantação do Programa de Microcrédito que beneficiou 1.292 empreendedores 

do centro de São Paulo.  

Após o encerramento do Projeto, não houve a continuidade desta política 

pública, na qual cada Delegacia da Mulher poderia ter acoplado um Centro de 
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Referência para atuar tanto na defesa como na emancipação das mulheres em 

situação de risco e vulnerabilidade social. Um aspecto que influenciou nesta 

decisão foi o fato de representantes de outro partido político terem assumido a 

Secretaria de Participação e Parceria em 2010, sendo que o novo grupo 

pretendia cuidar de outros projetos. 

As mudanças de liderança política na Prefeitura e nas Secretarias afetaram a 

implementação do Projeto, exigindo novas adaptações. De acordo com Machado 

(2008, p. 42), “a adaptação das mudanças na gestão também representou um 

desafio, pois a cada nova alteração havia um período para que as equipes 

técnicas dos novos gestores pudessem se familiarizar com as novidades do 

Projeto, levando a eventuais alterações no seu cronograma de implantação. 

No último ano de execução (2009), como resultado do processo eleitoral no final 

de 2008, aconteceram substituições na gestão da PMSP e nas Secretarias 

Municipais, sendo que a nova gestão não se interessou em apoiar a 

continuidade do Projeto. Passaram a cuidar dos novos projetos da pasta, se 

desinteressando pela continuidade do Projeto ou pela avaliação de suas 

contribuições para as políticas públicas. 

 

Continuidades administrativas do Projeto 

Na Secretaria da Cultura, a permanência do secretário da Cultura no cargo 

durante todo o Projeto e a constatação de que os jovens gostavam dos cursos e 

conseguiam uma boa empregabilidade, contribuíram para que mais de 1.200 

jovens fossem capacitados em áreas relacionadas à vocação e à demanda 

cultural da cidade. Segundo dados da Secretaria da Cultura (2008), 70% deles 

foram incluídos no mercado de trabalho. 

Por ser um serviço novo na cidade, o desafio foi encontrar parâmetros técnicos 

para o Centro de Referência da Mulher e para se adaptar às diretrizes técnicas 

do Projeto, porém a vontade política, a continuidade do mesmo grupo político na 

gestão da pasta e a parceria com ONGs experientes na área social contribuíram 

para que ela cumprisse as metas do Projeto. [...] 

O que minimizou a perda de agilidade na sua execução foram os agentes 

públicos que continuaram nas Secretarias e colaboraram permanentemente para 

a sua efetivação. 
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Análise e discussão 

Quando falamos em continuidade ou descontinuidade do Projeto, não estamos nos 

referindo somente à sua continuidade administrativa, mas ao apoio político que deu 

as condições para que ele pudesse cumprir as suas metas. O Projeto cumpriu os 

quatro anos da fase de execução, mas sofreu perdas de apoio político e perdeu 

parte do seu tônus de reação, na medida em que a aprovação de documentos e a 

liberação de recursos foi sendo retardada, por exemplo, impactando nas metas 

previstas no contrato. 

Programas e projetos sociais financiados com recursos públicos podem sofrer 

interrupções, atrasos, “esvaziamentos”, independentemente da sua relevância para 

a população. Citamos alguns aspectos que podem influenciar essas 

descontinuidades: as disputas políticas que resultam no desinteresse por projetos 

sociais que não foram concebidos por um dos segmentos políticos; a preocupação 

dos agentes políticos de querer deixar a sua “marca” nos projetos sociais para 

serem lembrados e admirados pela população ou mesmo o simples 

desconhecimento das iniciativas existentes, sem uma avaliação consistente se 

atendem às necessidades da população ou podem ser mantidas e aprimoradas, 

levando à economia de recursos. A descontinuidade de uma ação pública também 

pode impactar na desmotivação e na descrença da população com projetos e 

programas sociais, gerando baixa adesão ou participação nas novas iniciativas. 

Estamos de acordo com Pires e Macedo (2006), de que a descontinuidade 

administrativa é um dos traços que mais diferenciam as organizações públicas das 

privadas. Os autores citam (Martelane, 1991, Dussalt, 1992 e Schall, 1997), para 

apontar características específicas das organizações públicas que se aplicam à 

realidade brasileira como: projetos de curto prazo, onde cada governo só privilegia 

ações que possa concluir em seu mandato para ter retorno político; duplicação de 

projetos em que cada agente político reivindica a autoria para si; reformismo, que 

desconsidera os avanços conquistados; desconfiança generalizada; conflitos entre o 

corpo permanente e não permanente de funcionários; administração amadora feita 

por indivíduos que não conhecem a cultura e a história da organização e nem têm o 

preparo técnico para assumir a função. 
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Pontos de contribuição para projetos sociais 

O que garante a continuidade política e administrativa de uma política pública é que 

o gestor público tenha sempre em conta as necessidades dos cidadãos, mantendo 

as iniciativas que estão dando certo ou que ainda não foram avaliadas. Verificando a 

pertinência e a relevância de cada uma delas para a população, antes de qualquer 

decisão, independentemente de ser o criador ou não de determinado projeto. 

Alguns dos aspectos discutidos nesta pesquisa podem contribuir para a continuidade 

administrativa dos projetos e programas sociais de interesse da população, dentre 

eles a participação social e a ampliação do controle social das políticas públicas pela 

sociedade civil; a avaliação constante de cada projeto social com transparência nas 

informações para a sociedade, e a conscientização política da população para que 

de fato ela se aproprie das políticas públicas e defenda seus interesses junto ao 

governo. 

 

11. As circunstâncias políticas e os aspectos pessoais da gestão. 

Vou analisar esta categoria trazendo os seguintes recortes do histórico do Projeto: 

A gestão do Projeto atuou no planejamento e na execução das ações; na 

administração dos recursos financeiros, na articulação política entre a PMSP e a 

CE, na seleção dos profissionais, na definição do público-alvo, na avaliação das 

ações realizadas, no mapeamento dos recursos do território etc. Embora tenha 

dado conta desses aspectos, a gestão nem sempre se atentou para outras 

forças que definem, muitas vezes, a direção de um projeto social: as motivações 

e os desejos pessoais dos profissionais e dos agentes políticos envolvidos com a 

implementação. 

[...] Como exemplos de aspectos que impulsionaram o Projeto, citamos o apoio 

político dos secretários municipais e chefes de gabinete para resolver problemas 

administrativos e jurídicos nas Secretarias, o apoio na articulação política para 

obter parcerias para o Projeto e para dissolver as resistências de atores políticos 

que desconheciam ou não gostavam da proposta, a parceria com o governo 

estadual para obtenção do espaço do Centro de Referência da Mulher e o apoio 

na flexibilização de procedimentos para que novas iniciativas pudessem ser 

implementadas em benefício da população. 
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Como aspectos que minaram as forças do Projeto, citamos as mudanças 

frequentes na gestão das Secretarias, a competitividade entre elas, dificultando 

a intersetorialidade, o critério político pesando na seleção de alguns 

profissionais, e as contingências do calendário eleitoral se sobrepujando, em 

alguns momentos, às necessidades do Projeto. 

Machado (2008, p. 65) reconheceu as dificuldades da implementação nos três 

primeiros anos, por ser o primeiro projeto internacional de inclusão social no 

município de São Paulo, citando como uma delas “[...] as peculiaridades do ano 

eleitoral de 2008 que se sobrepuseram às necessidades do Projeto. 

 

Análise e discussão 

As forças políticas tanto contribuíram para o sucesso do Projeto, acelerando sua 

implementação e desfazendo os “nós” para que ele se efetivasse na direção das 

demandas da população-alvo, como também, em alguns momentos, permitindo que 

outras questões se sobrepusessem à finalidade do Projeto.  

Os agentes políticos envolvidos com o Projeto atuaram para que parcerias 

importantes fossem feitas, dissolvendo resistências e superando impasses, 

articulando parcerias na direção das necessidades da população-alvo do Projeto 

dentre outras contribuições. Por outro lado, as várias mudanças nas Secretarias 

Municipais, incluindo os secretários das pastas e seus staffs principais, bem como as 

contingências do calendário eleitoral, geraram descontinuidades administrativas e 

retardos na implementação do Projeto.  

Os agentes políticos e os gestores de um projeto social são seres humanos que são 

inspirados e buscam o melhor para a população e, simultaneamente, são movidos 

pelos próprios desejos que, se não forem bem canalizados para os objetivos da 

política pública, levam a distorções e desvios de rota.  

 

Pontos de contribuição para projetos sociais 

Os agentes públicos e os membros de um projeto social sempre serão 

impulsionados pelos seus desejos pessoais para onde querem levar o projeto, 

gerando com isso resistências, disputas, impasses e distanciamentos do objetivo 

para o qual ele foi criado. O que pode garantir que isso não aconteça é que a gestão 
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direcione os interesses de todos para os objetivos do projeto, ficando atenta para 

não ser capturada também pelas forças antagônicas ao projeto social e fazendo 

reuniões contínuas para sempre lembrar os profissionais da finalidade da política 

social. 

Vamos citar alguns cuidados a serem tomados pela gestão para garantir a missão 

do projeto social: 

- Focar a seleção dos profissionais do projeto nas competências para a função que 

irão assumir. 

- Cuidar do desempenho dos profissionais, avaliando cada um deles 

permanentemente e realizando treinamentos constantes. 

- Focar nos objetivos do projeto social em todas as situações, cuidando para que a 

política social não seja utilizada como trampolim para projetos pessoais dos políticos 

e dos profissionais. 

- Evitar o foco excessivo no marketing político e na visibilidade de um projeto social, 

cuidando sempre do aprimoramento do serviço prestado ao cidadão. 

- Monitoramento constante do trabalho. 

Lembramos, também, da contribuição de Lourau (1993), analista institucional, que 

traz o conceito de análise da implicação29, como uma forma de evitar as formas 

cristalizadas de agir e nos escondermos atrás de posições de isenção ou 

neutralidade diante das várias forças que nos afetam. Para o autor sempre 

estaremos implicados de alguma forma na instituição que atuamos, afetando e 

sendo afetados por ela. Para Coimbra e Nascimento (2008), a análise da implicação 

consiste em lidar com as forças que nos atravessam, nos afetam e nos constituem 

cotidianamente, tornando-as visíveis e audíveis. É um dispositivo que possibilita nos 

situarmos nas relações em geral, nas redes de poder, em vez de nos fixarmos em 

posições que chamamos de científicas. 

                                                           
29 Para Monceau (2008, p.21), analista institucional, “implicação é a relação que os 
indivíduos desenvolvem com a instituição. Nós podemos dizer que o indivíduo é tomado 
pela instituição, querendo ele ou não[...] Lourau tinha uma frase: a instituição fala pelo 
ventre, falando por nossa boca”. 
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Reuniões de reflexão com os profissionais podem contribuir para o reconhecimento 

das diferentes forças que atravessam um projeto social e para uma certa 

organização psíquica, separando os aspectos mais pessoais dos aspectos ligados 

ao trabalho com a população, mantendo o foco nos objetivos do serviço e depurando 

a atuação de todos. Esse trabalho pode se apoiar na análise de implicação, 

possibilitando que as pessoas que participam de um projeto social se apropriem dos 

aspectos pessoais que estão “à sombra” e minam as suas forças. Tanto os membros 

do staff de um projeto social quanto os agentes políticos precisam ter um cuidado 

permanente para que os próprios atravessamentos não se sobreponham ao trabalho 

social. 

 

12. Os impactos da burocracia30 no Projeto 

Vou analisar esta categoria trazendo os seguintes recortes do histórico do Projeto: 

Os impactos da burocracia na execução do Projeto 

[...] A dificuldade de conciliar as regras jurídicas e administrativas da Prefeitura 

de São Paulo (PMSP) e da Comunidade Europeia (CE) afetou o Projeto, levando 

a divergências, atrasos, impasses, resistências e impedimentos para o 

lançamento e a aprovação de todos os Editais previstos no Projeto e, 

consequentemente, na utilização dos recursos financeiros disponíveis, tanto da 

PMSP quanto da CE. 

O contrato assinado entre a PMSP e a CE (Ajuste Complementar), estabeleceu 

que os recursos europeus seriam gastos utilizando as regras e os procedimentos 

contratuais da CE e que os recursos da Prefeitura seriam gastos utilizando 

regras e procedimentos administrativos da PMSP. 

                                                           
30  De acordo com Scott (2010, p. 28 e 29), Weber foi quem melhor descreveu os diferentes 

aspectos da burocracia. Para Weber as características estruturais da burocracia são: 

“padrão centralizado e bem-definido de autoridades em muitos níveis hierárquicos, uma 

intrincada divisão de trabalho entre os funcionários e uma ampla especialização de suas 

atividades. Na base dessas estruturas está o aspecto central da burocracia: um sofisticado 

sistema de regras, geralmente apoiado pela lei. Essas regras ditam a conduta dos 

funcionários e os procedimentos que devem seguir, e tornam as operações burocráticas 

mecânicas e previsíveis. As regras garantem que a burocracia seja marcada pela 

impessoalidade”. [...] 
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[...] o impasse inicial na publicação de Editais com regras europeias para 

implementação dos EIS que perdurou por alguns meses, com adiamentos 

sucessivos e entremeados por várias negociações entre a Secretaria Municipal 

de Relações Internacionais e a Delegação da Comissão Europeia para definir 

qual seria o modelo de Edital preponderante [...]. 

 

Os impactos da burocracia no trabalho dos profissionais 

A unidade gestora do Projeto se dedicou permanentemente à elaboração de 

cartas, pareceres jurídicos, justificativas de alterações no orçamento, editais e 

concursos de subvenção, sempre se reunindo com agentes públicos para 

explicar as regras do Projeto. 

Se por um lado essas providências foram importantes para atender aos 

parâmetros legais da PMSP e da CE, as exigências jurídicas e as regras 

afastaram e absorveram muito tempo e energia dos membros do Projeto, 

dificultando uma presença maior dos profissionais nos territórios de atuação do 

Projeto, acompanhando mais o trabalho social com a população. 

[...] Mesmo com a boa vontade dos agentes públicos em resolver os problemas, 

o excesso de regulamentações e mecanismos de controle engessou a 

implementação do Projeto, dificultando a flexibilidade necessária para resolver 

os entraves e garantir sua plena execução. 

 

Análise e discussão 

O Projeto Inclusão Social Urbana teve de lidar permanentemente com as exigências 

jurídicas e as regras que absorveram muito tempo e energia dos membros do 

Projeto, dificultando um acompanhamento regular e mais próximo da linha de frente 

do trabalho com a população-alvo. Além disso, o excesso de regras e de controles, 

tanto da PMSP quanto da CE retardaram a implementação do Projeto e a sua plena 

execução. Embora os aspectos legais e o controle fossem necessários para garantir 

a boa utilização dos recursos e o cumprimento das metas assumidas, o desafio da 

gestão foi cuidar desses aspectos e, simultaneamente, atentar para as necessidades 

da população. 
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Todo projeto social tem excesso de exigências legais, relatórios e normas a serem 

cumpridas que tomam tempo e energia dos profissionais. Não é interessante que um 

projeto social fique focado somente num aspecto em detrimento dos outros. A 

gestão deve manter um olhar para as partes administrativa, financeira e jurídica que 

existem e, simultaneamente, acompanhar permanentemente a população-alvo e o 

trabalho feito com ela. 

Lembro-me aqui da frase de Drucker (1999) de que as instituições sem fins 

lucrativos são propensas a olhar para dentro de si mesmas e em pouco tempo não 

se perguntam mais se o que fazem serve à missão do Projeto, mas olham somente 

se o que está sendo feito está de acordo com as regras. Lapassade (1983) traz um 

outro aspecto inerente à burocracia: na medida em que a burocracia é mecânica e 

impessoal, ela cria resistência à mudanças, conformismo, minando as capacidades 

criativas dos profissionais, mesmo quando certas estruturas ou formas de 

funcionamento se mostram inadequadas ou não cumprem a finalidade para a qual 

foram criadas. 

 

Pontos de contribuição para projetos sociais 

Os profissionais de um projeto social podem facilmente ser absorvidos pelas 

questões internas de uma instituição ou de uma administração pública e ficarem 

isolados da realidade ou distantes das necessidades dos cidadãos. Para Drucker 

(1999), a forma de evitar essa perda de foco é fazer com que os profissionais 

deixem suas funções e saiam a campo para trabalhar. A gestão precisa cumprir as 

exigências burocráticas de um projeto social e, simultaneamente, manter o contato 

próximo com a população. 

Embora alguns aspectos da burocracia sejam necessários para organizar 

procedimentos e estabelecer um certo controle da prática dos agentes da 

administração pública, pode-se extrapolar sua finalidade, tornando-a um fim em si 

mesma. O excesso de cuidado com a burocracia, observado em muitas 

administrações públicas, pode engessar a atuação dos agentes da instituição, 

levando a desvios de finalidade e resultados que não atendem aos interesses dos 

cidadãos. 
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Se a burocracia não for bem calibrada com os outros aspectos de um projeto social, 

pode haver uma perda de vitalidade e de sentido para o qual o projeto foi criado. É 

preciso buscar a proximidade com o cotidiano do projeto social, dialogando com a 

população e com os profissionais da linha de frente sem perder de vista o contato 

com a concretude das políticas sociais. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos pontos mais significativos que aprendemos nesta dissertação é que um 

projeto social é uma experiência concreta feita por seres humanos. Os próprios 

profissionais envolvidos podem ficar perdidos nas suas muitas facetas. Ressalto 

novamente o que já está dito no corpo desta pesquisa, de como é importante a 

gestão reconhecer e abrir mão das tentações que sempre existirão no cotidiano de 

um trabalho como este. Sempre haverá o risco de sermos capturados pela 

politicagem, pelo dinheiro, pela sede de poder e por outros aspectos que fazem 

parte da nossa humanidade, nos esquecendo dos interesses da população que 

estamos servindo. 

Aprendemos que as contradições sempre farão parte da realidade de um projeto 

social, como um jogo incessante e contínuo entre as suas várias dimensões e 

levando a diferentes caminhos e possiblidades de escolha. Os profissionais que 

atuam com políticas sociais precisam encontrar novos parâmetros para lidar com as 

várias situações do cotidiano, esforçando-se para superar as respostas habituais, 

encontrando novas possibilidades de atuação na direção das necessidades da 

população. De acordo com Pereira (1999, p. 30-31), isso é possível ao desligarmos 

“o “automático” da nossa atuação e acionar um sistema de alerta que, ao reconhecer 

um movimento habitual, faz um esforço consciente para interrompê-lo, criando um 

espaço para que um novo padrão de resposta possa se constituir”. 

Como pesquisador fui descobrindo nuances inéditas do Projeto, percebendo como é 

complexa a montagem de um projeto social e a quantas armadilhas a gestão está 

exposta. Percebemos, também, como é fácil uma gestão pública se confundir nos 

meandros de uma política social, mas que os seus profissionais também dispõem, 

simultaneamente, da capacidade humana de superação diante de forças 

contraditórias. 

Ressaltamos os cuidados na gestão de projetos sociais já discutidos no corpo desta 

pesquisa: garantir a participação e o controle social da população-alvo, integrar e 

territorializar as políticas sociais, buscar a emancipação de pessoas e grupos, 

desenvolver as potencialidades que existem em todos os seres humanos, trabalhar 

o acolhimento em todas as dimensões de um projeto social, considerar as diferentes 

necessidades/limites e potencialidades do ser humano, selecionar os profissionais 
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por competências, garantir treinamento contínuo e alinhado com a finalidade do 

projeto social, avaliação de desempenho permanente, utilizar o monitoramento como 

aprendizado para todos, realizar reuniões contínuas de reflexão e planejamento, 

garantir a participação dos profissionais nas decisões, conciliar os aspectos afetivos 

e cognitivos na direção dos objetivos do projeto, reconhecer os interesses pessoais 

e focar nos objetivos do projeto social, cultivar a cooperação e o trabalho em equipe, 

cultivar a liderança como uma capacidade de todos os profissionais, conciliar gestão 

centralizada e gestão descentralizada, conciliar exigências burocráticas com o 

trabalho na linha de frente, estar flexível para novas necessidades da população-

alvo, trabalhar pela continuidade administrativa dos projetos sociais e buscar um 

olhar interdisciplinar na compreensão dos problemas sociais e no trabalho com a 

população-alvo. Sintetizamos esses vários cuidados em quatro eixos essenciais 

conforme a Figura 5: a) cuidados com a população-alvo; b) cuidados com os 

profissionais de um projeto social; c) cuidados com os aspectos subjetivos da 

gestão; d) cuidados na escolha do modelo de gestão. 

Figura 5: Cuidados na gestão de novos projetos sociais 
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Ao longo dos anos experimentei diversas áreas como profissional. Hoje me sinto 

também um pesquisador, percebendo como as diversas experiências se 

assemelham e podem se relacionar. Como atleta que fui, por exemplo, vejo que as 

características para se alcançar uma alta performance no esporte se assemelham a 

alguns dos cuidados na gestão de projetos sociais citados nesta pesquisa. Vamos 

citar algumas: focalizar a atenção no momento presente; lidar com ansiedade e o 

medo sem perder a capacidade de sentir, pensar e agir; desenvolver o espírito de 

equipe e de cooperação; trabalhar a alternância entre a atenção concentrada e a 

atenção distributiva, focalizando simultaneamente em um ponto específico e nos 

vários aspectos da realidade; ter disciplina para atingir os objetivos e não dispersar; 

aproveitar o timming de cada situação, agindo no momento certo; e saber conter os 

próprios desejos quando estes o levarem à perda do foco e dos objetivos do 

momento. 

Por outro lado, os cuidados na gestão de um projeto social podem se aplicar à vida 

dos atletas, pois eles também precisam aprender a lidar com as tentações do mundo 

esportivo, como o uso do doping para elevar a performance, por exemplo. Os atletas 

precisam cuidar de suas carreiras continuamente, servindo aos interesses mais 

elevados do esporte, cultivando os valores humanos do olimpismo, como a 

igualdade, a solidariedade e a busca da excelência e do fair play (jogo justo). 

Na ciência tudo pode ser refletido num continuum. Espero ter contribuído para que a 

Psicologia Social possa entrar cada vez mais na vida das pessoas que irão trabalhar 

e participar dos projetos sociais e que as reflexões que a pesquisa trouxe possam 

ser continuadas por outros pesquisadores que virão depois. 

Embora tenhamos atingido os objetivos da pesquisa de refletir sobre uma 

experiência de trabalho e encontrar parâmetros para novos projetos sociais, 

sabemos que novas questões poderão ser aprofundadas. Vamos citar algumas: o 

treinamento dos profissionais que trabalham com políticas sociais em cenários 

complexos e instáveis; a formação de agentes políticos que trabalham com políticas 

sociais; a formulação e gestão de políticas sociais para problemas emergentes dos 

centros urbanos como projetos socioculturais com jovens; projetos intersetoriais para 

a redução da violência urbana; projetos de acolhimento e inclusão social de 

refugiados; projetos interdisciplinares para pessoas e grupos dependentes de 
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drogas; aperfeiçoamento de políticas/programas sociais nas áreas da saúde, 

educação, assistência social e outras áreas já existentes. 

Ao retornar à Psicologia Social pude estudar as contribuições dos meus professores 

e do meu orientador neste caminho, que nem sempre foi fácil. Sinto-me grato por 

esta oportunidade, grato aos professores do Programa de Psicologia Social da PUC-

SP e ao meu orientador, que me apoiaram neste percurso, me ajudando a fazer links 

desta experiência com os diversos autores da Psicologia Social, o que enriqueceu 

muito a minha reflexão. 

Retomar toda esta experiência me fez reencontrar uma nova chama, me renovando 

com profissional. Perceber a importância de ser gestor e enxergar as armadilhas que 

enfrentamos ao longo da vida em nossa prática profissional, me emocionou e me 

aproximou da nossa humanidade, descobrindo que é ela quem nos leva a caminhar 

a serviço das pessoas num projeto social. 

Deixamos este legado para os profissionais e pesquisadores que trabalham com 

políticas sociais. A eles quero ofertar este aprendizado. 
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ANEXO 1 

RECORTES DO HISTÓRICO DO PROJETO INCLUSÃO SOCIAL URBANA 

1) A inclusão social no Projeto 

O objetivo geral do Projeto foi contribuir para a inclusão social no Centro de São Paulo, 

incluindo social, econômica e culturalmente os grupos sociais mais vulneráveis. Como 

diretrizes ficaram estabelecidos: a territorialidade; o fortalecimento das redes sociais 

existentes; a priorização e inserção da população mais vulnerável; buscar a 

intersetorialidade governamental para atendimento da população; fortalecer a cultura 

participativa das diferentes comunidades envolvidas; atuar na emancipação dos 

participantes do Projeto e priorizar a função de proteção social da família e da comunidade. 

O propósito do projeto foi aumentar o nível de renda, elevar o padrão de vida e melhorar a 

situação social dos grupos-alvo. Foram quatro os objetivos específicos: 

 Identificar e cadastrar a população socialmente excluída para que ela se beneficie de 

programas públicos e não públicos existentes. 

 Gerar oportunidades de emprego e fortalecer várias formas de 

microempreendimentos de economia solidária que “incluem” economicamente os 

grupos socialmente excluídos. 

 Aumentar a inclusão de mulheres, em especial dos grupos mais vulneráveis e 

expostos (jovens, idosas e afrodescendentes). 

 Fortalecer o modelo de gestão de programas de inclusão social de larga escala nos 

quatro bairros de São Paulo. 

O Projeto implantou ações de desenvolvimento social da população mais vulnerável do 

centro de São Paulo, integrando ações de inclusão social, econômica, formação profissional, 

empreendedorismo, participação comunitária, com o acesso a programas de transferência 

de renda, cidadania de mulheres e profissionais do sexo etc. Atuou na inclusão social 

organizando circuitos de acesso a serviços, e oportunidades de acordo com as 

necessidades e desejos das populações-alvo. 
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Cada EIS procurava atuar com a seguinte oferta de possibilidades e com as respectivas 

responsabilidades técnicas dos setores envolvidos com o projeto: 

- Atendimento psicossocial e reuniões socioeducativas (Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social). 

- Visitas domiciliares dos agentes de proteção social, integradas, sempre que 

possível, com visitas dos agentes comunitários de saúde (Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal da Saúde). 

- Inclusão econômica: capacitações profissionais, empreendedorismo e acesso a 

Programa de Microcrédito (Secretarias do Trabalho e da Cultura). 

- Participação em Oficinas de Inserção Produtiva (Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social). 

- Capacitação de mulheres em equidade de gênero (Secretaria Municipal de 

Participação e Parceria). 

- Atendimento jurídico de mulheres e público GLBT (Defensoria Pública do estado de 

São Paulo e Secretaria Municipal de Participação e Parceria). 

- Participação nos Telecentros (Secretaria Municipal de Participação e Parceria). 

- Capacitação Profissional de Jovens em diferentes áreas, demandas pelo mercado 

da cultura tais como: montagem de espetáculos, sonoplastia, iluminação para teatro, 

cenografia etc. 

- Atendimento jurídico de mulheres pela Defensoria Pública do estado de São Paulo 

e pelo Centro de Referência da Mulher. 

-Encaminhamentos à rede socioassistencial (Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social). 

- Participação no Fórum de Desenvolvimento Local, com representantes da 

sociedade civil e do governo (todas as Secretarias envolvidas com o Projeto, além de 

parceiros da sociedade civil). 

- Participação em diferentes atividades comunitárias em parceria com ONGs. 

Inserção nos Programas Sociais do governo federal como o Bolsa Família, por 

exemplo. 

A triagem e os atendimentos psicossociais determinavam os encaminhamentos e o 

monitoramento da trajetória social das pessoas e famílias pelo Projeto, considerando o 

universo de possibilidades: 

- Capacitação Profissional para Jovens. 
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- Fórum de Desenvolvimento Local. 

- Oportunidades na Rede Socioassistencial. 

- Mercado de trabalho. 

- Telecentro. 

- Reuniões Socioeducativas. 

- Oficinas de Inserção Produtiva. 

- Microcrédito. 

- Atividades Socioculturais e Esportivas. 

- Brinquedoteca. 

O Componente 2 do Projeto foi atribuição das Secretarias de Cultura e do Trabalho, para a 

inclusão profissional e econômica, a profissionalização de jovens, além do fomento ao 

empreendedorismo e acesso ao microcrédito. O Componente implantou o Centro de 

Educação Ambiental e Formação Profissional que atuou na educação ambiental, na geração 

de renda e na formação de jovens em profissões relacionadas ao meio ambiente. 

Por outro lado, o Projeto não conseguiu avançar em alguns aspectos da inclusão social da 

população-alvo. Vamos citar alguns: 

- A participação social da população no controle e na avaliação das ações do 

Projeto, um aspecto importante que desenvolve a cidadania e a consciência política. 

- O acesso da população-alvo a Programas de Habitação, no centro da cidade, por 

exemplo, para viverem em melhores condições.  

- O aprofundamento do trabalho comunitário para que as ações de emancipação da 

população-alvo se ampliassem e continuassem, mesmo após a finalização do 

Projeto. 

Segundo o Ajuste Complementar (2006, p. 26), um dos maiores desafios do Projeto era 

“atenuar os potenciais efeitos negativos resultantes da requalificação do centro da cidade”, 

como a gentrificação dos bairros centrais, que afeta a população mais pobre com o aumento 

do custo de vida e a dificuldade no acesso à moradia. [...] 

O Projeto implantou ações de desenvolvimento social da população mais vulnerável do 

centro de São Paulo, integrando ações de inclusão social, econômica, formação profissional, 

empreendedorismo, participação comunitária, com o acesso a programas de transferência 
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de renda, cidadania de mulheres e profissionais do sexo etc. Atuou na inclusão social 

organizando circuitos de acesso a serviços e oportunidades de acordo com as necessidades 

e desejos das populações-alvo. 

De acordo com Machado (2008), o trabalho de desenvolvimento local foi inspirado em 

experiências europeias, onde os espaços públicos são utilizados pela sociedade civil como 

espaços de socialização e exercício da democracia por meio da articulação de diversos 

interesses e discussão sobre problemas comuns. São focados no aproveitamento dos 

recursos e potencialidades locais, no exercício da cidadania para o despertar de novas 

ideias, não só para a melhor implementação das ações previstas para os quatro anos do 

Projeto, como também no sentido de propor novas frentes de trabalho e melhorias das 

condições de vida de cada região. 

Por outro lado, o Projeto não conseguiu avançar em alguns aspectos da inclusão social da 

população-alvo. Vamos citar alguns: 

 A participação social da população no controle e na avaliação das ações do 

Projeto, um aspecto importante que desenvolve a cidadania e a consciência 

política. 

 O acesso da população-alvo a Programas de Habitação, no centro da cidade, 

por exemplo, para viverem em melhores condições.  

 O aprofundamento do trabalho comunitário para que as ações de emancipação 

da população-alvo se ampliassem e continuassem, mesmo após a finalização do 

Projeto. 

 

2) Os aspectos cognitivos-afetivos da gestão  

Os três primeiros anos do Projeto (2006 a 2008) foram marcados pelo entusiasmo dos 

membros da unidade gestora, dos políticos, dos profissionais das Secretarias, das ONGs 

parceiras, e da própria população. Todos foram contaminados com o clima de inovação do 

Projeto, acreditando nas mudanças que ele poderia trazer para a vida da população e para o 

centro da cidade de São Paulo, contribuindo para que a gestão resolvesse vários impasses 

que dificultavam o início do Projeto. Eis alguns exemplos: a abertura de conta para a 

transferência dos recursos europeus à PMSP, o lançamento dos Editais e Concursos de 

Subvenção para implementação dos EIS, o enfrentamento das resistências políticas em 
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relação ao Projeto, a inauguração do primeiro Escritório de Inclusão Social, em agosto de 

2006, no Glicério, em parceria com a Fundação Orsa e a participação da população nas 

ações propostas.  

A Fundação trouxe seus profissionais mais experientes para diferentes áreas do EIS e 

assumiu contrapartidas importantes, como reformas e adequações do espaço físico do 

equipamento e o trabalho comunitário já iniciado com as famílias do território. O entusiasmo 

dos três primeiros anos contribuiu para o enfrentamento e a agilidade na resolução dos 

sucessivos problemas inerentes a um Projeto internacional marcado pela complexidade e 

pela diversidade de expectativas de todos os envolvidos.  

Diante da indiferença dos agentes políticos em relação ao Projeto, a gestão foi arrefecendo, 

perdendo a potência de ação e a agilidade inicial para manter as ações que ainda estavam 

em andamento. Os profissionais da unidade gestora começaram a atrasar e faltar ao 

trabalho, as reuniões com os membros do Projeto diminuíram de frequência, as Secretarias 

Municipais e as ONGs já não respondiam com a agilidade necessária às necessidades e 

solicitações do Projeto, demonstrando perda de ânimo para resolver os problemas do último 

ano de implementação.  

3) A intersetorialidade 

[...] Na etapa seguinte aconteceram reuniões de planejamento entre representantes do 

Governo Federal, da Delegação da CE no Brasil, da PMSP com a participação das 

Secretarias de Relações Internacionais, de Assistência e Desenvolvimento Social, do 

Trabalho, da Cultura, de Participação e Parceria, além de integrantes de Movimentos e 

Projetos Sociais do centro de São Paulo. 

O Componente 4, responsável pela gestão técnico-administrativo-financeira do Projeto e 

pela produção de conhecimento foi implementado pela Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social, responsável pela coordenação do Conselho Administrativo do 

Projeto e pela gestão do Projeto, em conjunto com a Delegação da CE no Brasil (alocada 

em Brasília), sendo que a unidade gestora, os consultores da CE (contratados em parceria 

com a empresa de consultoria portuguesa CESO CI) e os profissionais da Secretaria foram 

responsáveis pela execução do Projeto. 
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As decisões do Projeto eram tomadas a partir do Conselho Administrativo da Prefeitura de 

São Paulo e por representantes da Comissão Europeia e sua execução ficou a cargo da 

unidade gestora do Projeto, em conjunto com o escalão intermediário das Secretarias (os 

técnicos). As ações foram implementadas por meio de parcerias com ONGs com metas e 

orçamentos predefinidos. 

O Componente 3 foi uma atribuição da Secretaria Municipal de Participação e Parceria. O 

primeiro trabalho foi encontrar um espaço para o Centro de Referência da Mulher. Por ter 

uma boa interlocução com a Secretaria de Segurança do estado, foi disponibilizado pelo 

órgão estadual um espaço anexo à 1ª Delegacia da Mulher (1ª DDM), situado próximo à rua 

25 de Março. A Secretaria de Segurança Pública do estado interessou-se pela proposta de 

um centro para mulheres, pois a 1ª Delegacia da Mulher (1ª DDM) atendia muitas vítimas de 

violência doméstica e não dispunha de um serviço qualificado de psicologia e de assistência 

social para um atendimento complementar. O CRM foi montado em parceria com ONGs, 

como o Instituto de Organização Racional do Trabalho (Idort), a Associação Evangélica 

Beneficente (AEB) e a ONG Visão Mundial.  

Mesmo com os avanços obtidos na integração e oferta dos serviços, a PMSP poderia ter 

usado o Projeto para experimentar um trabalho mais intenso e amplo de intersetorialidade, 

permitindo que a população-alvo acessasse mais serviços públicos nos EIS, criando 

mecanismo de gestão integrada em que os problemas sociais da população pudessem ser 

vistos numa perspectiva de totalidade. Porém, a lógica competitiva que existe no ambiente 

político ainda é forte, e agentes públicos precisam fazer um grande esforço para superar 

essas barreiras.  

Os EIS e o CRD foram implementados por meio de parcerias com ONGs locais, com 

experiência em iniciativas de inclusão social. As ONGs parceiras na implementação desses 

serviços foram: 

- EIS Glicério: Fundação Orsa. 

- EIS Bela Vista: Associação Novolhar. 

- EIS Pari: Associação Lar São Pedro. 

- EIS Mooca: Instituto Bandeirante de Educação e Cultura (Ibec). 

- EIS Sé: Cieds (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento 

Sustentável). 
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- EIS Bom Retiro: Cieds (Centro Integrado de Estudos e Programas de 

Desenvolvimento Sustentável). 

- EIS Santa Cecília: Essor - Ato Cidadão. 

- Centro de Referência da Diversidade (CRD): Grupo Pela Vidda. 

A interação entre a Secretaria, o Projeto e as próprias ONGs foram permeadas por 

negociações constantes, revelando os desafios que ocorrem nas relações entre o público e 

o privado. Segundo Machado (2008), conciliar a autonomia e a identidade próprias das 

organizações sociais como os parâmetros e diretrizes que a política de assistência social 

estabelece para seus serviços é um grande desafio para a cidade de São Paulo. Essas 

parcerias foram necessárias e inevitáveis, pois a Prefeitura não tem a estrutura de pessoas 

e equipamentos para atender a todas as necessidades sociais da população.  

As ONGs e instituições parceiras na realização dos cursos e na inserção no mercado de 

trabalho foram: 

- Fundação Jovem Aprendiz. 

- Movimento Bela Vista Bela. 

- Associação Evangélica Beneficente (AEB). 

- Liceu de Artes e Ofícios. 

- Ensino Social Profissionalizante (Espro). 

- Projeto Jovens Montadores. 

- Instituto Profissionalizante Paulista. 

- Instituto Ressoar. 

- Associação de Franquia Solidária (Afras). 

O Centro de Educação Ambiental e Formação Profissional foi implementado em espaço 

público revitalizado pela Prefeitura, no distrito da Mooca, em parceria com a Associação 

Reciclázaro. O Centro oferecia cursos profissionalizantes (na área de jardinagem, por 

exemplo), atividades de geração de renda e atividades pedagógicas socioambientais para 

crianças e jovens. 

Como polo articulador de serviços e oportunidades à população num mesmo espaço físico, 

os Escritórios de Inclusão Social funcionaram como um Poupatempo social, integrando 

ações das Secretarias em um mesmo território, enfeixando e organizando as ações do 
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Projeto para que as pessoas pudessem acessar os vários circuitos de inclusão social e 

serem apoiadas em suas trajetórias. 

Os EIS promoveram encontros comunitários e reuniões socioeducativas temáticas, com 

encaminhamentos à rede socioassistencial, fomentando redes de desenvolvimento local 

para a formulação de um plano de desenvolvimento local, entre outras responsabilidades. 

Cada Escritório de Inclusão Social integrou atividades governamentais e não 

governamentais nos seus territórios de atuação. Os endereços dos cortiços foram 

georreferenciados e identificados pela Prefeitura de São Paulo nas regiões de implantação 

do Projeto, possibilitando aos Agentes de Proteção Social (APS) convidar as famílias para 

participar de um encontro de apresentação do Projeto no EIS, a fim de que elas pudessem 

conhecer as oportunidades disponíveis. 

Houve um trabalho permanente da unidade gestora com os representantes dos órgãos 

governamentais e não governamentais para fortalecer a intersetorialidade do Projeto, além 

de reuniões do Conselho Intersecretarial integradas pelos técnicos das Secretarias 

Municipais. Como resultado desse esforço tivemos: 

- A integração do trabalho dos agentes de proteção social com o trabalho dos 

agentes comunitários de saúde no território de atuação do EIS Bela Vista. 

- Os sucessivos cadastramentos realizados por técnicos da Prefeitura e por técnicos 

do Projeto para inclusão das famílias no Programa de Transferência de Renda do 

governo federal. Os profissionais dos EIS foram treinados e monitorados por 

profissionais da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para 

realizar o cadastramento das famílias no Bolsa Família do governo federal. 

- A parceria com a Secretaria de Habitação para adequação dos cortiços à Lei Moura 

para as famílias atendidas pelo Projeto. Considerando as condições de insalubridade 

em que viviam muitas das famílias, o Projeto realizou esta parceria para garantir a 

visita dos técnicos da Secretaria de Habitação aos cortiços das áreas centrais e 

garantir a aplicação da Lei Moura, que preconiza a reforma e adequação de cada 

cortiço − pelos seus proprietários − para garantir as condições mínimas de 

habitabilidade. 
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4) A territoralização do Projeto 

Os Escritórios de Inclusão Social foram criados com a participação dos profissionais da 

unidade gestora e dos técnicos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social. Foram implementados como serviços de base territorial, que eram semelhantes aos 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), que estavam sendo implementados no 

município, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 

A seleção das pessoas/famílias atendidas pelos EIS se deu a partir do mapeamento do 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) que considera um conjunto de indicadores 

sociais tais como: renda, educação, situação familiar e situação de moradia. Esses dados 

eram complementados com os endereços dos cortiços fornecidos pelo cadastro da 

Secretaria Municipal de Habitação, com o endereço e o nome das famílias. As famílias eram 

convidadas pelos agentes de proteção social do Projeto para participar de um encontro de 

apresentação do Projeto no EIS, a fim de que elas pudessem conhecer as oportunidades 

disponíveis. De acordo com Machado (2008) o EIS também mantinha suas portas abertas 

para as pessoas que buscassem o serviço espontaneamente ou que fossem encaminhadas 

pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou órgãos de redes sociais 

governamentais e não governamentais. 

A abordagem inicial para a adesão das famílias e pessoas se deu por demanda espontânea 

nos Escritórios ou por meio das visitas aos cortiços e às ocupações pelos agentes de 

proteção social.[...] Este profissional era um importante elo de aproximação com as pessoas 

da comunidade, pois criava vínculos com as famílias e levava o Projeto para a rua, sendo 

responsável pela integração do público-alvo às atividades disponíveis, identificando 

situações-problema que eram trabalhadas pelos profissionais que monitoravam a trajetória 

social das famílias, realizando um cadastramento visando ao acesso a diferentes 

oportunidades. 

Segundo Machado (2008, p. 43-44), desde o início do Projeto “a unidade gestora criou 

diretrizes e parâmetros para os serviços e as ações que seriam implementadas pelas 

organizações parceiras, tendo o EIS como polo de integração de ações, serviços e 

programas para o público-alvo em cada território de atuação”. 
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Os serviços do Projeto foram implantados nos seguintes endereços: 

- EIS Glicério: na rua Barão de Iguape. 

- EIS Bela Vista: na rua Treze de Maio. 

- EIS Pari: na rua Capitão Mor Passos. 

- EIS Mooca: na rua Conselheiro João Alfredo. 

- EIS Sé: na rua Riachuelo. 

- EIS Bom Retiro: na rua Itapirapés. 

- EIS Santa Cecília: na rua Barra Funda. 

- Centro de Referência da Diversidade (CRD): na rua Major Sertório. 

- Centro de Referência da Mulher: na rua 25 de Março. 

- Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental: na rua Ariston de 

Azevedo. 

- Agência de Microcrédito: na avenida Tiradentes. 

O Projeto distribuiu seus equipamentos e serviços nos territórios de maior vulnerabilidade 

social e incidência de cortiços, possibilitando a atuação dos agentes comunitários e de 

proteção social que, andando pelos territórios, se aproximaram da realidade cotidiana da 

população. Segundo dados oficiais de dezembro de 2009, ano de sua finalização, o Projeto 

havia conseguido implantar: 

- Sete Escritórios de Inclusão Social (meta atingida em 70%). 

- Um Centro de Referência da Diversidade (nova meta estabelecida durante a 

implementação). 

- Um Centro de Referência da Mulher (meta atingida em 100%). 

- Uma Agência de Microcrédito (meta atingida em 100%). 

- Um Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental para Jovens (meta atingida 

em 35%) 

 

5) O acolhimento e os espaços físicos no Projeto 

O Projeto contribuiu para que espaços ociosos ou degradados da região central (como 

galpões, garagens, cinemas antigos e fábricas, antes em estado de abandono), fossem 

revitalizados ou ativados em diferentes Distritos Administrativos para a implantação dos EIS, 

dos Centros de Capacitação para Jovens e dos Centros de Referência, possibilitando a 

apropriação desses espaços “esquecidos” como espaços públicos. 
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Segundo Machado (2008), um aspecto importante para a qualidade do trabalho e para o 

bom atendimento do público foi a configuração e a organização dos espaços de cada 

equipamento do Projeto: 

Os espaços eram amplos, arejados e iluminados, trazendo a 
sensação de acolhimento e proteção, “com uma organização 
espacial que contribuía para a organização psíquica, pois muitos dos 
adultos, jovens e crianças que participam dos EIS tinham como 
moradia espaços reduzidos que precisam dividir e coutilizar com 
pessoas da família ou com vizinhos [...]”. 

Os EIS foram organizados por meio de fluxos e padrões de atendimento à população, sendo 

que as atividades de cada serviço eram sinalizadas desde a entrada do equipamento, com a 

presença de agentes que acolhiam a população, informando sobre como poderiam participar 

do Projeto. Segundo Machado (2008), o atendimento dos Escritórios tinha diferentes fluxos 

de acolhimento e atendimento ao público, integrando todas as suas atividades. [...] 

Esse fluxo de atendimento e de acesso às oportunidades foi distribuído da seguinte forma: 

Recepção: primeiro contato do Projeto com o público. Na recepção era feita uma primeira 

avaliação da demanda, necessária para a segunda etapa do acolhimento: a triagem. 

Triagem: primeiro momento de registro técnico qualificado, representando o filtro seletivo do 

processo para identificação da demanda inicial da pessoa ou família, e para definição seria 

para atividade aberta ao público por demanda espontânea ou atendimento psicossocial. 

Atendimento psicossocial: análise da demanda da pessoa ou família, determinando uma 

definição conjunta da trajetória social do usuário/família no Projeto ou da trajetória na rede 

socioassistencial. 

A triagem e os atendimentos psicossociais determinavam os encaminhamentos e o 

monitoramento da trajetória social das pessoas e famílias pelo Projeto, considerando o 

universo de possibilidades: 

- Capacitação Profissional para Jovens. 

- Fórum de Desenvolvimento Local. 

- Oportunidades na Rede Socioassistencial. 

- Mercado de trabalho. 

- Telecentro. 

- Reuniões Socioeducativas. 
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- Oficinas de Inserção Produtiva. 

- Microcrédito. 

- Atividades Socioculturais e Esportivas. 

- Brinquedoteca. 

O Projeto definiu parâmetros de funcionamento com fluxos de acolhimento e atendimento da 

população, integração de ações de inclusão social (governamentais e não governamentais) 

num mesmo território, desenvolvimento comunitário etc. 

6) A interdisciplinaridade no Projeto 

Segundo Machado (2008), os EIS eram formados por uma equipe interdisciplinar que 

identificava e atendia à população em situação de vulnerabilidade social. [...] 

Reuniões da unidade gestora e da Smads com representantes da sociedade civil, com 

experiência no segmento, deram a base para um modelo de serviço que acolhesse a 

população nos eixos da assistência social, saúde, psicologia, geração de renda, 

profissionalização, inserção no mercado de trabalho. [...] 

O CRD também atuou na garantia dos direitos humanos para essa população, participando 

do Conselho Municipal da Diversidade e de outras iniciativas de defesa e valorização do 

segmento, como uma parceria com a Defensoria Pública para o enfrentamento de situações 

de violência e discriminação. 

O serviço acolhia mulheres em situação de vulnerabilidade social e/ou vítimas de violência, 

que recebiam apoio e atendimento de profissionais da assistência social, da Psicologia e da 

Defensoria Pública, realizando um trabalho interdisciplinar.  

[...] ficamos devendo na implementação de um trabalho regular e permanente de 

supervisões e reuniões com os profissionais do Projeto, garantindo espaços de reflexão, 

aprendizado, apoio e integração dos profissionais envolvidos.  
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7) Cuidados com os profissionais e o monitoramento do Projeto 

A unidade gestora treinou os profissionais das diferentes ONGs, fornecendo ferramentas e 

criando momentos de reflexão e troca de experiências para o desenvolvimento do trabalho. 

O primeiro EIS, implementado no Glicério, funcionou como uma espécie de piloto para os 

demais equipamentos que seriam implementados em seguida. Os profissionais da 

Fundação Orsa se reuniram durante dois dias em um hotel em São Paulo para um 

treinamento com a unidade gestora. O objetivo era que a experiência do EIS Glicério 

irradiasse para os novos EIS que seriam implantados na sequência, razão pela qual houve 

um cuidado significativo com o treinamento e o monitoramento do trabalho desses primeiros 

profissionais. 

A gestão do Projeto organizou treinamentos para os seus membros e para os integrantes 

dos EIS, definindo conteúdos básicos, criando padrões para os serviços, fomentando a troca 

de experiências entre as ONGs para otimizar o trabalho com a população e para os ajustes 

na organização dos serviços. Trouxe vários consultores para treinamentos em 

desenvolvimento local, design de produtos e empreendedorismo, gestão administrativa e 

financeira e política de assistência social.  

Manteve uma rotina de visitas aos serviços para acompanhar as ações com a população, 

sugerindo ajustes e melhorias quando necessário. Implementou um sistema de 

monitoramento das ações do Projeto, cadastrando a população-alvo para avaliar o trabalho 

feito pelos profissionais.  

Embora os módulos de treinamento tenham sido importantes para garantir a unidade 

operativa do Projeto, ficamos devendo na implementação de um trabalho regular e 

permanente de supervisões e reuniões com os profissionais de cada área do Projeto, 

garantindo espaços de reflexão, aprendizado, apoio e feedbacks contínuos a todos os 

envolvidos. 

De acordo com Machado (2008), os consultores internacionais e locais, técnicos da Smads 

e da unidade gestora organizaram os treinamentos com os seguintes conteúdos: 

- Introdução ao Projeto com apresentação de suas principais ações. 

- Planejamento estratégico de cada EIS. 
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- Fluxos de atuação dos EIS. 

- Elaboração do plano de ação para implantação de cada EIS. 

- Articulação da rede social no território. 

- Metodologia de abordagem e adesão das famílias ao serviço. 

- Diretrizes da Política Nacional de Assistência Social. 

- Metodologia de Desenvolvimento Local e articulação da rede social do território. 

- O processo de acolhimento nos EIS. 

- Treinamento para cadastramento das famílias nos programas sociais da PMSP e do 

governo federal. 

- Trabalho socioeducativo com as famílias. 

- Procedimentos Administrativos da CE. 

- Elaboração participativa do plano de implantação dos EIS. 

- Troca de experiências entre as equipes dos EIS com visitas às unidades já 

implantadas. 

- Capacitação para cadastramento das famílias e das pessoas atendidas nos cadastros 

da Prefeitura e do Projeto. 

O treinamento em metodologia de desenvolvimento local com o profissional que criou a 

metodologia do DLIS (Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável), permitiu o 

estabelecimento de diretrizes para um trabalho comunitário nos diferentes territórios, tais 

como a implantação de fóruns de desenvolvimento local, a formulação de um plano de 

desenvolvimento para cada região, com a participação diversificada da comunidade, a 

realização de ações no território com participação da população etc. Após a implantação dos 

demais EIS, os seus agentes de desenvolvimento local e econômico foram treinados por um 

novo consultor de Portugal, que tinha experiência comprovada nessa área. 

Ocorreram várias Sessões de Informação (sessões públicas de orientação) para as ONGs 

interessadas na elaboração de propostas conforme os editais europeus. Essas reuniões 

informavam os candidatos interessados sobre detalhes da formulação de uma proposta 

como orçamento, plano de trabalho, apresentação de relatórios etc. Depois que as ONGs 

eram selecionadas ocorriam novos treinamentos ministrados pelos representantes da 

Delegação da Comissão Europeia do Brasil para os agentes da Prefeitura e das ONGs 

envolvidas, para que todos se familiarizassem com os diferentes aspectos do contrato e com 

a apresentação dos Relatórios. Mesmo assim, algumas ONGs selecionadas para 

implementar os EIS tiveram dificuldades com os aspectos administrativos e financeiros do 

contrato. A aprovação dos desembolsos financeiros dos recursos da CE e da PMSP era 
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vinculada à aprovação de relatórios técnicos e financeiros, sendo que atrasos na 

apresentação e na adequação desses Relatórios impactavam no repasse de recursos a 

essas organizações e nas ações planejadas, ocasionando conflitos na relação entre a 

Prefeitura, a CE e a unidade gestora do Projeto. 

O Projeto definiu parâmetros de funcionamento com fluxos de acolhimento e atendimento da 

população, integração de ações de inclusão social (governamentais e não governamentais) 

num mesmo território, desenvolvimento comunitário etc. Também havia visitas regulares de 

representantes da unidade gestora e da Smads às ONGs parceiras para colaborar com o 

trabalho realizado e monitorar a realização das metas. As ONGs ocuparam um importante 

papel no Projeto como responsáveis pela execução das suas diferentes atividades como a 

implantação dos EIS, por exemplo. Segundo Machado (2008): “aliar a cultura de uma 

organização social, com identidade própria, às diretrizes estabelecidas pelo Projeto, foi um 

objetivo permanente, pois instituições parceiras tinham que se adequar às diretrizes técnicas 

do Projeto.  

Depois que as ONGs eram selecionadas, havia novos treinamentos ministrados pelos 

representantes da Delegação da Comissão Europeia do Brasil para os agentes da Prefeitura 

e das ONGs envolvidas, para que todos se familiarizassem com os diferentes aspectos do 

contrato e com a apresentação dos Relatórios. 

[...] Havia visitas regulares de representantes da unidade gestora e da Smads às ONGs 

parceiras para colaborar com o trabalho realizado e monitorar a realização das metas. As 

ONGs ocuparam um importante papel no Projeto como responsáveis pela execução das 

suas diferentes atividades como a implantação dos EIS, por exemplo. 

Embora os módulos de treinamento tenham sido importantes para garantir a unidade 

operativa do Projeto, ficamos devendo na implementação de um trabalho regular e 

permanente de supervisões e reuniões com os profissionais do Projeto, garantindo espaços 

de reflexão, aprendizado, apoio e integração dos profissionais envolvidos. 

Foram realizados treinamentos, reuniões para elaboração e apresentação dos relatórios 

previstos nos contratos, visitas de monitoramento às ONGs, além da implantação de um 

sistema de cadastramento e monitoramento das ações realizadas em relação aos 

indicadores do Projeto. 
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A elaboração, a implantação e os ajustes do sistema de monitoramento tiveram a 

participação de profissionais da Smads e da unidade gestora que acompanharam todas as 

suas etapas, sendo que as ONGs parceiras na implementação dos EIS foram treinadas e 

supervisionadas para cadastrar as pessoas e famílias atendidas. [...] A proposta era que os 

dados pudessem ser acessados pela UGP e pela própria Smads, permitindo um 

monitoramento mais eficiente do trabalho com a população, mas a finalização do Projeto em 

2009 dificultou a integração do sistema entre todos os serviços e os seus gestores. 

Um aspecto importante do trabalho da unidade gestora foi avaliar, com a PMSP e as ONGs 

parceiras, as competências dos profissionais e selecioná-los para o Projeto. O desafio foi 

dialogar com os agentes políticos e com as ONGs parceiras sobre as contratações, sem 

perder de vista as necessidades da população, pois tanto havia profissionais com as 

competências necessárias para a função, como aqueles que poderiam comprometer a 

qualidade do trabalho por não terem o perfil adequado para o cargo. 

8) A participação social no Projeto 

Foi decidido que o Conselho Consultivo da Sociedade Civil, previsto para garantir a 

participação social da população no Projeto, aconteceria por meio dos Fóruns de 

Desenvolvimento Local, que foram implementados pelos Escritórios de Inclusão Social nos 

vários distritos. 

Os fóruns de desenvolvimento local realizavam encontros participativos com a comunidade 

para discutir problemas da população e ações de interesse dos moradores e lideranças do 

entorno dos EIS. Os encontros comunitários aconteciam de acordo com as atividades 

planejadas pelos seus participantes, como comerciantes locais, trabalhadores, moradores 

da região, representantes do governo, líderes de ONGs e as pessoas atendidas pelo 

Projeto. Os membros dos fóruns se organizaram e realizaram eventos culturais, educativos 

e esportivos, ações de melhoria de espaços públicos, eventos de economia solidária em 

praças públicas e outros espaços de interesse da população, parcerias para os núcleos de 

inserção produtiva do Projeto, além do apoio a grupos e cooperativas de coleta seletiva, por 

exemplo. 

Embora tenha conseguido avanços na mobilização comunitária, a gestão não conseguiu que 

as lideranças locais continuassem liderando o processo de desenvolvimento local após a 
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finalização do Projeto. Um aspecto que também dificultou a criação de dispositivos de 

participação no Projeto foi o acirramento político e a resistência ao diálogo entre setores da 

PMSP e parte dos movimentos e atores sociais do centro da cidade, que tinham suas 

reinvindicações específicas como os movimentos de moradia, por exemplo, que realizavam 

oposição sistemática ao Projeto. 

Na avaliação dos pesquisadores da PUC-SP (2008, p. 56), que realizaram pesquisas no 

âmbito do Projeto, ele contribuiu para experiências de novas identidades de pessoas e 

grupos, além de ampliar os laços comunitários: 

O Projeto Inclusão Social Urbana – Nós do Centro, na execução dos 

projetos nos diferentes equipamentos se revelou potencial para a 

constituição de espaços de convivência comunitária, pois 

proporcionou o resgate de laços sociais e de vivências de construção 

de novas identidades (individuais e de grupo), por meio da 

socialização de saberes e experiências – elementos essenciais para 

a superação da realidade de exclusão e marginalização a que está 

submetida a população em vulnerabilidade social. 

9) A flexibilidade na gestão do Projeto 

As contingências políticas, como as pressões do calendário eleitoral e as substituições nas 

Secretarias, atravessaram o Projeto permanentemente, tanto para que os problemas fossem 

resolvidos de forma mais ágil e eficiente, como retardando a sua execução [...]. 

Um Escritório de Inclusão Social foi adaptado ao público LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais) e profissionais do sexo: o Centro de Referência da Diversidade 

Sexual (CRD), pois essa população, além de ser muito vulnerável socialmente, não 

dispunha de um centro de acolhimento e atendimento especializado das suas demandas e 

necessidades mais imediatas. A decisão por um serviço especializado se deu pelo fato de 

essa população ser muito estigmatizada (inclusive pelos serviços de saúde e de assistência 

social) e enfrentar problemas diversos de violência, consumo de drogas e contágio por 

doenças sexualmente transmissíveis. A decisão política do secretário de Desenvolvimento 

Social pela proposta e a flexibilidade da CE em aceitá-la contribuíram para que as barreiras 

burocráticas fossem superadas. 
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O Projeto implantou suas ações seguindo o planejamento inicial para a população, 

flexibilizando, quando possível, pontos da proposta inicial para atender às necessidades não 

previstas, tais como: a ampliação da quantidade de Escritórios de Inclusão Social em áreas 

com alta incidência de cortiços, o Centro de Referência da Diversidade para atender à 

população GLBT do centro da cidade, marcada por situações de violência e estigmatização, 

e a margem de alteração de 15% no orçamento para os contratos com as ONGs com 

recursos europeus. 

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social foi a primeira do município 

a lançar os Editais com regras europeias para implementação dos EIS, tendo empreendido 

um grande esforço para aceitar procedimentos diferentes do habitual. Na finalização do 

Projeto, um dos dirigentes da CE reconheceu que os futuros projetos de cooperação 

deveriam seguir as regras do próprio país para evitar problemas como este. 

Machado (2008, p. 65) reconheceu as dificuldades da implementação nos três primeiros 

anos, por ser o primeiro projeto internacional de inclusão social no município de São Paulo: 

“[...] Adaptação de todos os técnicos envolvidos a uma parceria internacional e a 

familiarização com os seus procedimentos”. 

10)  As continuidades/descontinuidades administrativas no Projeto 

Os cursos de formação profissional dos jovens e o Programa de Microcrédito foram 

planejados com os secretários e técnicos das duas Secretarias Municipais. No período do 

Projeto, a Secretaria do Trabalho sofreu três substituições de secretário, o que dificultou o 

lançamento de Editais para os Cursos de Profissionalização de Jovens, mas, mesmo assim, 

conseguiu garantir a implantação do Programa de Microcrédito que beneficiou 1.292 

empreendedores do centro de São Paulo.  

Na Secretaria da Cultura, a permanência do secretário da Cultura no cargo durante todo o 

Projeto e a constatação de que os jovens gostavam dos cursos e conseguiam uma boa 

empregabilidade, contribuíram para que mais de 1.200 jovens fossem capacitados em áreas 

relacionadas à vocação e à demanda cultural da cidade. Segundo dados da Secretaria da 

Cultura (2008), 70% deles foram incluídos no mercado de trabalho. 
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Após o encerramento do Projeto, não houve a continuidade desta política pública, na qual 

cada Delegacia da Mulher poderia ter acoplado um Centro de Referência para atuar tanto na 

defesa como na emancipação das mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social. 

Um aspecto que influenciou nesta decisão foi o fato de representantes de outro partido 

político terem assumido a Secretaria de Participação e Parceria em 2010, sendo que o novo 

grupo pretendia cuidar de outros projetos. 

As mudanças de liderança política na Prefeitura e nas Secretarias afetaram a 

implementação do Projeto, exigindo novas adaptações. De acordo com Machado (2008, p. 

42), “a adaptação das mudanças na gestão também representou um desafio, pois a cada 

nova alteração havia um período para que as equipes técnicas dos novos gestores 

pudessem se familiarizar com as novidades do Projeto, levando a eventuais alterações no 

seu cronograma de implantação. 

O Projeto foi afetado permanentemente pelas mudanças no cenário político da PMSP, com 

substituições nas Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social (gestora do Projeto), 

do Trabalho, de Participação e Parceria e Subprefeituras, desacelerando a velocidade de 

implementação do Projeto. Somente quando os novos dirigentes e seus assessores se 

familiarizavam com o Projeto e toda sua complexidade, atuavam para que ele se efetivasse, 

algumas vezes sem o mesmo entusiasmo da gestão anterior. O que minimizou a perda de 

agilidade na sua execução foram os agentes públicos que continuaram nas Secretarias e 

colaboraram permanentemente para a sua efetivação. 

O que minimizou a perda de agilidade na sua execução foram os agentes públicos que 

continuaram nas Secretarias e colaboraram permanentemente para a sua efetivação. 

No último ano de execução (2009), como resultado do processo eleitoral no final de 2008, 

aconteceram substituições na gestão da PMSP e nas Secretarias Municipais, sendo que a 

nova gestão não se interessou em apoiar a continuidade do Projeto. Passaram a cuidar dos 

novos projetos da pasta, se desinteressando pela continuidade do Projeto ou pela avaliação 

de suas contribuições para as políticas públicas. 

 

 



157 
 

 

11) As circunstâncias políticas e os aspectos pessoais da gestão do Projeto 

A gestão do Projeto atuou no planejamento e na execução das ações; na administração dos 

recursos financeiros, na articulação política entre a PMSP e a CE, na seleção dos 

profissionais, na definição do público-alvo, na avaliação das ações realizadas, no 

mapeamento dos recursos do território etc. Embora tenha dado conta desses aspectos, a 

gestão nem sempre se atentou para outras forças que definem, muitas vezes, a direção de 

um projeto social: as motivações e os desejos pessoais dos profissionais e dos agentes 

políticos envolvidos com a implementação. 

[...] Como exemplos de aspectos que impulsionaram o Projeto, citamos o apoio político dos 

secretários municipais e chefes de gabinete para resolver problemas administrativos e 

jurídicos nas Secretarias, o apoio na articulação política para obter parcerias para o Projeto 

e para dissolver as resistências de atores políticos que desconheciam ou não gostavam da 

proposta, a parceria com o governo estadual para obtenção do espaço do Centro de 

Referência da Mulher e o apoio na flexibilização de procedimentos para que novas 

iniciativas pudessem ser implementadas em benefício da população. 

Como aspectos que minaram as forças do Projeto, citamos as mudanças frequentes na 

gestão das Secretarias, a competitividade entre elas, dificultando a intersetorialidade, o 

critério político pesando na seleção de alguns profissionais, e as contingências do 

calendário eleitoral se sobrepujando, em alguns momentos, às necessidades do Projeto. 

12) Os impactos da burocracia na execução do Projeto 

 [...] A dificuldade de conciliar as regras jurídicas e administrativas da Prefeitura de São 

Paulo (PMSP) e da Comunidade Europeia (CE) afetou o Projeto, levando a divergências, 

atrasos, impasses, resistências e impedimentos para o lançamento e a aprovação de todos 

os Editais previstos no Projeto e, consequentemente, na utilização dos recursos financeiros 

disponíveis, tanto da PMSP quanto da CE. 

O contrato assinado entre a PMSP e a CE (Ajuste Complementar) estabeleceu que os 

recursos europeus seriam gastos utilizando as regras e os procedimentos contratuais da 

CE, e que os recursos da Prefeitura seriam gastos utilizando regras e procedimentos 

administrativos da PMSP. Mesmo assim, os assessores técnicos da Secretaria Municipal de 
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Assistência e Desenvolvimento Social queriam garantir as regras da Prefeitura para a 

contratação de Organizações Sociais, e os integrantes da Delegação da Comissão Europeia 

no Brasil queriam seguir os procedimentos europeus de contratação conforme previstos no 

contrato. Um dos exemplos foi o impasse inicial na publicação de Editais com regras 

europeias para implementação dos EIS, que perdurou por alguns meses, com sucessivos 

adiamentos, entremeados por várias negociações entre a Secretaria Municipal de Relações 

Internacionais e a Delegação da Comissão Europeia para definir qual seria o modelo de 

Edital preponderante (no caso da CE, a modalidade era Concurso de Subvenção). Após 

sucessivos pareceres jurídicos preponderou o previsto no Ajuste Complementar de que os 

contratos com recursos europeus seriam realizados com as regras da CE. 

Segundo Machado (2008), sempre houve grande esforço da assessoria jurídica, da chefia 

de gabinete, da coordenadoria de proteção básica da Smads para resolver os impasses, 

sendo que as negociações para encontrar parâmetros em que todos estivessem de acordo 

eram permanentes. Os agentes públicos da PMSP temiam questionamentos do Tribunal de 

Contas do município se adotassem procedimentos europeus. Por outro lado, os agentes da 

CE temiam ser questionados pelos órgãos da CE se flexibilizassem suas regras. De acordo 

com o autor, os profissionais e servidores da Prefeitura e da Comissão Europeia fizeram 

grande esforço se desprendendo dos seus referenciais habituais para solucionar esses 

conflitos e não atrasar a implementação do Projeto. Em diversos momentos conseguiram 

conciliar as regras internacionais com os procedimentos municipais de forma mais 

abrangente, o que permitiu que o Projeto avançasse e não fosse inviabilizado. Em outros 

aspectos, as ações do Projeto não puderam ser realizadas, dificultando a execução do 

orçamento com recursos europeus, que teve uma parte significativa devolvida à CE pela 

Prefeitura de São Paulo. 

A unidade gestora do Projeto se dedicou permanentemente à elaboração de cartas, 

pareceres jurídicos, justificativas de alterações no orçamento, editais e concursos de 

subvenção, sempre se reunindo com agentes públicos para explicar as regras do Projeto. 

Se por um lado essas providências foram importantes para atender aos parâmetros legais 

da PMSP e da CE, as exigências jurídicas e as regras afastaram e absorveram muito tempo 

e energia dos membros do Projeto, dificultando uma presença maior dos profissionais nos 

territórios de atuação do Projeto, acompanhando mais o trabalho social com a população. 
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[...] Mesmo com a boa vontade dos agentes públicos em resolver os problemas, o excesso 

de regulamentações e mecanismos de controle engessou a implementação do Projeto, 

dificultando a flexibilidade necessária para resolver os entraves e garantir sua plena 

execução. 


