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RESUMO 

O artigo terá como objetivo explicitar o relato de experiência referente ao processo de 
pesquisa, ensino e extensão no âmbito da academia, tendo como ênfase a discussão 
do direito à cidade e a gestão democrática. O debate do direito à cidade na perspectiva 
histórico-crítica está relacionado a luta pelo acesso universal aos serviços, na 
distribuição democrática dos bens produzidos e no incentivo ao diálogo intercultural. 
O presente artigo pretende expor o debate do direito à cidade no contexto da 
universidade, atrelado ao diálogo com os movimentos sociais e sujeitos políticos que 
tenham como perspectiva a defesa da Reforma Urbana. O trabalho apresentará a 
atuação do grupo de estudos Direito à Cidade com ênfase em gestão democrática e 
a experiência de inserção de estudantes de Serviço Social com a proposta de diálogo 
interdisciplinar e no entendimento do direito à cidade como um direito humano.  
 
Palavras-chave: Direito à Cidade. Serviço Social. Formação profissional. Movimentos 
Sociais. 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho terá como objetivo abordar sobre a experiência no âmbito 

da academia em relação à extensão, ensino e pesquisa atrelada à discussão sobre 

gestão democrática e direito à cidade. Será utilizada a metodologia de relato de 

experiência sobre o Grupo de Estudo Direito à Cidade no contexto de uma 

universidade privada em Curitiba e a contribuição da organização coletiva do Serviço 

Social na discussão e defesa do direito à cidade. 

Este trabalho está dividido em três seções, sendo que a primeira irá explicitar 

sobre o processo de organização coletiva do Serviço Social e a atuação da categoria 

pela defesa do Direito à Cidade. Ainda, irá tratar sobre o processo de urbanização 
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brasileira e seus efeitos perversos na construção das cidades e na vida da classe 

trabalhadora.  

A segunda seção tem por objetivo qualificar o debate de Direito à Cidade no 

período da formação profissional, sua importância dentro da academia e nos espaços 

de construção de conhecimento com a categoria de assistentes sociais. 

A terceira seção aborda a experiência do grupo de estudo Direito à Cidade 

com Ênfase em Gestão Democrática, abordando ao longo do processo de pesquisa o 

direito à cidade enquanto direito imprescindível para a emancipação e subsistência 

humana.  

Trazer o direito à cidade é parte do processo democrático e emancipatório 

para as populações. A universidade enquanto espaço de conhecimento e formação 

de cidadãos, foi e é precursora na manutenção do acesso ao conhecimento, 

internamente e externamente. Estudar o direito à cidade além da Universidade é um 

ato de resistência, para que a cidade em sua pluralidade, seja acessível a todos/as. 

 

2. O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO COLETIVA DO SERVIÇO SOCIAL NA LUTA 

PELO DIREITO À CIDADE 

 

O processo de urbanização brasileira ocorreu de forma acelerada e foi 

marcada pela condição desigual de acesso à terra urbana legal e urbanizada, 

desdobrando-se no agravamento das condições de vida da população. 

 Nesse contexto, há a organização de atores coletivos, cuja reivindicações 

versaram sobre melhores condições de vida, a democratização do Estado e a 

participação social. Tal organização, conhecida como Movimento Nacional da 

Reforma Urbana, já havia iniciado sua articulação na década de 1960, sendo 

desmobilizada por ocorrência do Golpe Militar de 1964. A articulação foi retomada na 

metade da década de 1970 e o posicionamento se deu em torno de três principais 

defesas: (i) o direito à cidade; (ii) a função social da cidade e da propriedade; (iii) e a 

gestão democrática das cidades (BRAGA e PESSALI, 2015; ROLNIK, 2009). 

Considerando a gênese do Serviço Social, marcada por uma forte vinculação 

à igreja católica e a atuação profissional de caráter conservador e paternalista. É no 

período de lutas e enfrentamento ao governo ditatorial que se inicia uma profunda 

transformação no interior da categoria profissional das/dos assistentes sociais. A 



 

construção do projeto profissional do Serviço Social que hoje apresenta-se como 

hegemônico e é: 

 

fruto e expressão de um amplo movimento da sociedade civil desde a crise 
da ditadura, afirmou o protagonismo dos sujeitos sociais na luta pela 
democratização da sociedade brasileira. Foi no contexto de ascensão dos 
movimentos sociais, das mobilizações em torno da elaboração e aprovação 
da Carta Constitucional de 1988, das pressões populares que redundaram no 
afastamento do Presidente Collor - entre outras manifestações - que a 
categoria dos assistentes sociais foi sendo questionada pela prática política 
de diferentes segmentos da sociedade civil. E os assistentes sociais [...] 
tornaram-se um dos seus coautores, coparticipantes desse processo de lutas 
democráticas na sociedade brasileira. Encontra-se aí a base da reorientação 
da profissão nos anos 1980 (IAMAMOTO, 2000, p. 50-51). 
 
 

A organização de atores coletivos desdobrou-se em importantes conquistas 

no âmbito do direito à cidade, tais como a inscrição do capítulo específico relacionado 

à política urbana na Constituição Federal de 1988 e posteriormente, em 2001, a 

promulgação do Estatuto da Cidade. 

O Movimento da Reforma Urbana, em 1987, reconfigurou-se enquanto Fórum 

Nacional pela Reforma Urbana - FNRU, uma rede articulada de diferentes entidades 

e organizações coletivas (BRAGA; PESSALI, 2015), a qual o Conselho Federal de 

Serviço Social – CFESS faz parte, pela compreensão de que a defesa da categoria 

profissional se alinha com o que é defendido pelo FNRU5. 

Apesar das conquistas dos movimentos sociais, a década de 1990 foi marcada 

por uma onda neoliberal, caracterizada pelo desmonte das políticas públicas, 

privatizações e outras estratégias para enfrentamento da crise do capital (PEREIRA, 

2014). Nesse contexto, são variadas as formas como as expressões da questão social 

se manifestam: 

a apropriação privada do solo urbano; desigualdade de acesso ao uso dos 
equipamentos públicos; segregação socioespacial e precário acesso à 
moradia [...] além das diversas manifestações da violência na vida urbana; 
polarização social e tensão permanente entre as tentativas de controle 
institucionalizado do uso e ocupação da terra e o potencial de inserção 
espacial e social das classes mais pobres no tecido urbano (CFESS, 2007, 
s/p). 
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leis que incidiram na Constituição de 1988 e no Estatuto da Cidade; na defesa da institucionalização 
de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, entre outras” (BRAGA; PESSALI, 2015, p. 7). 



 

E é nesse cenário que se inscreve o compromisso da categoria profissional 

das/dos assistentes sociais com a classe trabalhadora, na defesa do direito à cidade 

e na construção de cidades mais justas. Tais defesas, expressam-se nos documentos 

que dão direcionamento ao projeto ético-político profissional: a Lei de 

Regulamentação Profissional (1993), o Código de Ética Profissional de 1993 e nas 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço Social (Resolução nº 15/2002) 

(BRAGA; PEREIRA; PIRES, 2017). Deste modo, o direito à cidade se entrelaça as 

normatizações da profissão, bem como são apresentadas na agenda de luta da 

categoria nos encontros descentralizados do conjunto CFESS/CRESS. 

O direito à cidade, segundo Harvey (2012) é um dos direitos humanos mais 

negligenciados e “está muito longe da liberdade individual de acesso a recursos 

urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade [...] esta 

transformação depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo [...]” 

(HARVEY, 2012, p. 75). O direito à cidade explicita a necessidade de articulação com 

organizações coletivas na luta por cidades mais justas, pela distribuição democrática 

dos bens produzidos e pela construção a vida urbana a partir de um interesse coletivo, 

de forma que beneficie a todas e todos. 

O compromisso do Serviço Social e a agenda política do conjunto CFESS-

CRESS na defesa do direito à Cidade se expressa de diversas formas: na inserção 

de assistentes sociais nos espaços de controle social atrelados à política urbana; no 

interior dos Conselhos Regionais do Serviço Social, na discussão das Câmaras 

Temáticas; nos encontros, eventos e congressos da categoria (BARDDAL et al., 

2017); nas produções do CFESS Manifesta, que expressa o posicionamento político 

da categoria sobre as diversas expressões da questão social; e, ainda, na articulação 

junto aos movimentos sociais e nos espaços sócio ocupacionais atrelados à política 

urbana. 

 

3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL E O DEBATE SOBRE DIREITO À CIDADE 

 

 Embasados na produção científica do Serviço Social e análises dos 

autores dessa profissão, pode-se dizer que a relação entre a profissão e o Direito à 

Cidade ainda tem pouca expressão na formação profissional, o que torna o período 

da construção de conhecimento um desafio a ser superado. Quando há essa lacuna 

na formação profissional, vemos o impacto disso futuramente de profissionais que não 



 

compreendem o Direito à Cidade como uma particularidade da questão social no 

capitalismo contemporâneo.   

 Embora, já descrito na seção anterior a importância da luta pelo Direito 

à Cidade atrelado a profissão histórica e a movimentos sociais, há o desafio no 

presente de destacar na formação acadêmica a temática. E no que se refere a 

materiais teóricos específicos, encontramos pouco subsídio escrito pelos estudiosos 

da área, e por isso, se apresenta como um campo fértil e repleto de questões a serem 

desvendadas.  

Na entidade que representa os estudantes de Serviço Social – ENESSO 

(Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social), não aparece em discussão o 

Direito à Cidade de forma específica, em seu último encontro nacional (ENESS 

Curitiba, 2019) houve um pequeno avanço quanto a oficinas temáticas, quando se 

garantiu um espaço para a discussão. No entanto, a ENESSO é composta de várias 

estudantes que atuam diretamente na garantia de direitos relacionados à cidade, o 

que revela a contradição de se pautar a bandeira de luta de formas individuais e/ou 

locais, mas sem a organização coletiva nacionalmente através da entidade. Para o 

ENESS 2020, que acontecerá no estado do Pará, a discussão garantida será “Serviço 

Social e Meio Ambiente”, discussão essa já legitimada no estatuto da ENESSO. 

Compete aos estudantes em suas bases acadêmicas (CA’s, DA’s e DCE’s), fomentar 

a discussão no cotidiano do curso, para levar de forma estratégica nos encontros 

locais, regionais e o nacional da ENESSO. 

No que se refere a ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social), entidade que norteia o projeto de formação em serviço social no 

âmbito da graduação e pós-graduação, foi criado um grupo temático com ênfase em 

questão agrária, urbana, ambiental e serviço social que irá então:  

 

a partir da coordenação de 2013-2014, considerar como objetivo “aprofundar 
a construção de fundamentos teórico-metodológicos, em uma perspectiva de 
totalidade, para embasar a análise crítica das expressões da questão social 
no âmbito da questão agrária, urbana e ambiental, em sua materialidade na 
realidade brasileira, bem como sobre as estratégias de intervenção 
profissional nestes campos” (TEMPORALIS, 2014, p. 225).  

 

No entanto, a própria entidade coloca que o desafio da Associação é 

acompanhar a implementação das Diretrizes Curriculares nesse cenário de regressão 

de direitos e onde a inserção do capital financeiro é crescente na educação. Para 



 

fortalecer a formação profissional, principalmente, no que tange ao direito à cidade, a 

ABEPSS declara que é preciso articular e envolver de forma continuada os docentes, 

discentes e supervisores de estágio.   

Além dessas entidades comprometidas com a formação profissional, a 

categoria também está organizada com órgãos de fiscalização, de apoio e de 

produção de conhecimento, como é caso dos Conselhos regionais (CRESS) e o 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). Outros espaços também são criados, 

a partir da articulação dos órgãos supracitados, para promover o debate de temas que 

envolvem a defesa do direito à cidade. Como exemplo, citam-se os fóruns, seminários, 

encontros e as Câmaras temáticas (CTs) sobre direito à cidade.  

No âmbito dos conselhos regionais, apenas 10% possuem a Câmara temática 

de Direito a Cidade ou correlatos ao tema. Em levantamento pelo CRESS de Minas 

Gerais em 2017, totalizaram nos conselhos o total de quatro CTso o que revela que 

poucos profissionais estão alinhados ou pelo menos compreendem de forma 

estrutural o que implica o debate ampliado com a categoria sobre o tema Direito à 

Cidade. Vale ressaltar que na maioria das cidades brasileiras, de pequeno e médio 

porte, as assistentes sociais costumam atuar em várias políticas públicas ao mesmo 

tempo, que indireta ou diretamente perpassa pelo Direito à Cidade, bem como se 

inserem diretamente no âmbito da gestão, planejamento, execução e assessoria na 

política urbana.  

Vale ressaltar que em todos os espaços mencionados a possibilidade de 

inserção, construção e articulação é possível. Uma formação crítica, que amplie os 

ambientes de conhecimento, que se articule com professores, estudantes e 

supervisores de campo, torna o período de formação mais qualificada e comprometida 

com o projeto ético-político, que coletiviza a luta e a defesa pelo Direito à Cidade.  

Entende-se que o debate sobre o significado da formação profissional do 

estudante de serviço social no direito à cidade tende a oportunizar, de maneira diversa 

e singular a aplicação da produção de conhecimento no serviço social. 

4 RELATO DE EXPERIÊNCIA DO GRUPO DE ESTUDOS DIREITO À CIDADE COM 

ÊNFASE EM GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

O Direito à Cidade, a discussão sobre a produção social do espaço e 

territorialidade, são temas de grande relevância no processo da formação profissional 



 

e está diretamente relacionado a diversos espaços de intervenção da/do assistente 

social na cena contemporânea, ajudando a conhecer quais são as violações de 

direitos que ocorrem em cada território, mas também fazendo saber suas 

potencialidades, a partir da democratização do conhecimento.  

No ano de 2017 por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica - PIBIC deu-se origem o grupo de estudos “Direito à Cidade com Ênfase na 

Gestão Democrática” consistindo em leituras prévias dos textos indicados, bem como, 

produção de síntese para pautar as discussões do grupo e servirem de subsídio para 

a fundamentação da pesquisa, com a participação de estudantes internos e externos 

à universidade, que devido aos desdobramentos do grupo de estudos, um/uma 

estudante responsabilizava-se a cada encontro por encaminhar e mediar o debate, a 

fim de aprofundar o conhecimento sobre a gênese de Direito à  Cidade. 

No mesmo ano a partir da construção coletiva entre os/as estudantes, foi 

produzido o artigo “Política urbana e gestão democrática: a contribuição da 

organização coletiva do Serviço Social nos espaços dos conselhos e conferência das 

cidades”, apresentado no II Seminário Nacional de Serviço Social, Trabalho e Política 

Social, em Florianópolis – SC. 

Nos anos subsequentes ao início do grupo de estudo, foram encaminhados 

enquanto propostas, projetos de pesquisa por meio de PIBIC para os anos 2018, 2019 

e 2020, inserindo através do programa novos estudantes de graduação e do ensino 

regular médio, por meio do PIBIC Jr. A cada nova proposta de pesquisa foram 

inseridos temas que ampliassem o processo de discussão, a fim de analisar a 

conjuntura da cidade além do contexto da habitação, percorrendo estudos sobre 

desigualdade social, desenhos institucionais, espaços de participação social, 

conselhos de políticas públicas, políticas urbanas e gestão democrática. 

 
Esta ação se materializa ao imprimir nos processos de formação acadêmica 
e no desenvolvimento dos projetos de extensão, a interação entre os saberes, 
a reciprocidade no planejamento e execução de trabalhos, que se pautam em 
uma intervenção ampliada, reforçando a importância da abordagem 
interdisciplinar (BRAGA, GORSDORF,  2012, s/p). 

 

Os materiais abordados contribuíram para a compreensão sobre os aspectos 

da Política Urbana Brasileira, bem como os canais de participação, apontando ao 

longo dos debates, desafios e contradições a serem superados, encorajando 

constantemente os/as estudantes partícipes do grupo de estudos a desvendar a 



 

cidade e seus territórios, fortalecendo enquanto atores sociais a promoção, 

amadurecimento, diálogo crítico e a democratização do conhecimento acerca da 

questão urbana, esta que tem o desafio de articular com outras diversas políticas.  

A extensão universitária, nesta perspectiva propicia a realização de 
atividades no conjunto da relação das várias áreas do conhecimento e a 
produção do aprendizado contínuo de docentes e discentes. Afirma-se que 
esta prática contribuiu para uma nova forma de fazer ciência, de maneira 
integrada, revertendo à tendência comum das universidades de fragmentar o 
estudo da realidade com a qual trabalha. Amplia assim, o processo de 
análise, reflexão e apreensão no confronto com a realidade (BRAGA, 
GORSDORF, 2012, s/p). 

 

No contexto da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR o grupo 

de estudos teve sua importância na formação profissional, bem como a dinâmica de 

discussão e articulação com a proposta de fortalecimento da tríade: pesquisa, ensino 

e extensão, e como uma articulação interdisciplinar na defesa do direito à cidade como 

um direito humano e coletivo.  

No ano de 2018 o grupo de estudos se vinculou ao Núcleo de Direitos Humanos 

da PUCPR, garantindo a articulação de direito à cidade como direito humano e 

coletivo, articulando o diálogo junto a Câmara Temática de Direito à Cidade do 

CRESS-PR, constituindo um importante espaço para fortalecer o debate dessa 

temática, buscando a mediação da organização política da categoria e a 

concretização de ações que se mostram ao longo do processo de resistência e do 

fazer profissional, fundamentos para a emancipação humana e justiça social. 

Ainda, há planejado realizar o debate sobre direito à cidade em territórios em 

Curitiba, vinculados aos projetos do Núcleo de Direitos Humanos e na perspectiva de 

educação popular e extensionista. 

Portanto, discutir o Direito a Cidade é parte fundamental na formação de cada 

estudante, para compreender a conjuntura político-urbana e analisar de maneira 

crítica o processo do seu fazer profissional. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A defesa do direito à cidade, na perspectiva crítica, indica a distribuição 

democrática dos bens produzidos, a gestão democrática das cidades, a construção 

de cidades que explicitem os interesses de todas e todos que nelas vivem, indica 



 

necessidade da articulação com movimentos sociais e organizações coletivas que 

defendem essas mesmas pautas.  

O Serviço Social, enquanto profissão que expressa seu compromisso de 

defesa da classe trabalhadora e possui a opção por um projeto de sociedade sem 

nenhuma forma de exploração e pela ampliação e consolidação da cidadania. Possui 

enquanto prerrogativa a defesa do direito à cidade. Portanto, faz-se necessária a 

constante ampliação de espaços no contexto de formação profissional que 

possibilitem o debate e produção de conhecimento acerca da produção das cidades, 

sua gestão democrática e temáticas correlatas. 

O Grupo de Estudo contribuiu para a ampliação desse debate, possibilitando 

o aprofundamento de conteúdos que são vistos de forma muito breve no contexto das 

disciplinas regulares do curso de Serviço Social. 

Ainda, possibilitou a troca entre os diferentes períodos do curso e profissionais 

da área. A articulação com a Câmara Temática de Direito à Cidade e a vinculação do 

grupo ao Núcleo de Direitos Humanos expressa a intenção do grupo de ampliar a 

discussão e ultrapassar os muros na Universidade, no sentido de articulação com 

outras organizações e o fortalecimento das pautas que são comuns. 

A produção de pesquisa a partir do PIBIC, no âmbito do Serviço Social, 

contribui para explicitar e dar visibilidade à importância da inserção da categoria na 

discussão do direito à cidade e gestão democrática das cidades a partir da perspectiva 

histórico-crítica, evidenciando a contribuição do Serviço Social na produção de 

conhecimento nessa área.  
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