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Resumo: O crescimento populacional ocorrido nos grandes centros urbanos 
agravou as desigualdades sociais e econômicas nas cidades, fato este que se 
reflete em diversas áreas na dinâmica urbana.  O Serviço Social está diretamente 
ligado a todas as questões que envolvam a relação humana e seus desafios, 
sendo uma delas a relação do indivíduo com o espaço onde vive. Assim, buscou-
se no presente artigo evidenciar a importância da atuação do serviço social no 
desenvolvimento urbano das cidades, com base no relato de experiência 
engajada e na pesquisa exploratória tendo como o amparo a pesquisa 
bibliográfica e documental. Os resultados mostram que, diante das 
desigualdades espaciais do município de Ponta Grossa é necessário ao 
profissional do Serviço Social conhecer as demandas, se engajar e se posicionar 
frente aos desafios, buscando garantir o direito a cidade com igualdade a todos. 
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Abstract: Population growth in large urban centers has aggravated social and 

economic inequalities in cities, a fact that is reflected in several areas in urban 
dynamics. Social work is directly linked to all issues involving the human 
relationship and its challenges, one of them being the relationship of the individual 
with the space where he lives. Thus, the aim of this article was to highlight the 
importance of social work in the urban development of cities, based on the report 
of engaged experience and exploratory research based on bibliographic and 
documentary research. The results show that, in view of the spatial inequalities 
of Ponta Grossa, it is necessary for the Social Work professional to know the 
demands, to engage and to stand up to the challenges, seeking to guarantee the 
right to the city with equality for all. 
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1. INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento urbano implica em planejar o crescimento das 

cidades, de uma maneira que garanta o acesso digno e justo da população 

aos serviços urbanos, dentre eles: a mobilidade, saúde, educação, habitação, 
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qualidade ambiental, entre outros. Na atualidade, o desenvolvimento urbano 

reflete o sistema ao qual estamos ineridos, em nosso caso o capitalista, o 

que se manifesta diretamente nos aspectos da vida da população. 

A atuação profissional do Serviço Social é caracterizada como 

interventiva e investigativa na e sobre a realidade social, atuando nas 

diferentes expressões da questão social.  Discutir o tema do planejamento 

urbano entre profissionais e estudantes da área se faz necessário, para que 

o mesmo seja sempre refletido e desenvolvido formas de atuação pelo viés 

democrático e participativo, pois o espaço deve ser construído de forma 

coletiva e que garanta o direito de todos. 

Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo salientar a 

importância da atuação do serviço social no desenvolvimento urbano das 

cidades, especificamente em Ponta Grossa, município localizado nos 

Campos Gerais do estado do Paraná. A pesquisa teve caráter exploratório, 

buscando expandir o conhecimento das pesquisadoras sobre o tema e relata 

suscintamente a experiência da pesquisa engajada como elemento para a 

investigação subsidiando a intervenção. Como instrumentais da pesquisa 

bibliográfica basea-se em autores renomados e de pensamento crítico sobre 

o tema.  

A pesquisa engajada parte-se do fato de que o exercício profissional 

do assistente social exige uma atitude investigativa constante, para não se 

tornar pragmático, sendo necessário conhecer e problematizar o objeto de 

sua ação profissional, construindo sua visão a partir de análises consistentes, 

fruto de uma atitude investigativa. 

Dessa maneira, o artigo está estruturado em três seções, 

primeiramente discute-se sobre a urbanização no Brasil e a relação 

urbano/rural, em seguida o papel do Serviço Social na política urbana. Na 

terceira seção apresenta-se a pesquisa no município de Ponta Grossa.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 



 

 

2.1 A urbanização no Brasil e a Relação Urbano/Rural: 

O processo de urbanização no Brasil é decorrente do avanço do sistema 

de produção que trouxe inúmeras características, como: a passagem de 

moradores do campo para as grandes cidades em busca de melhores 

oportunidades, o desmonte do sistema produtivo rural do pequeno agricultor 

para a maquinização das grandes propriedades, o incremento na 

industrialização. Todas estas características trouxeram grande influência na 

organização e distribuição do espaço, mas é necessário captar a particularidade 

de cada experiência concreta do fenômeno da urbanização nas diferentes 

realidades sociais. 

Em 1940, os moradores das cidades somavam 12,9 milhões de 

habitantes, cerca de 30% do total da população do país, esse percentual cresceu 

aceleradamente: em 1970, mais da metade dos brasileiros já viviam nas cidades 

(55,9%). (MIRANDA, s/ano). O crescimento populacional acentuado implicou em 

um agravamento das desigualdades sociais e econômicas nas cidades, gerando 

a massificação da pobreza e da exclusão. Diante desse cenário, a questão 

urbana e os processos de exclusão social se fortaleceram como temas de 

discussões (GONÇALVES, 2014). 

As cidades cresciam durante muito sem tipo um planejamento que 

influenciasse diretamente na qualidade de vida, para a população que nela vive. 

Simultâneo ao processo de urbanização acelerada, de polarização e 

tensionamento das relações entre o urbano e o rural, de concentração do 

crescimento econômico sob a lógica mercantilista do capital, intensificando ainda 

mais a estrutura desigual das classes socias na distribuição da riqueza 

socialmente produzida no uso e ocupação da terra (SANTOS; VIEIRA; DINIZ, 

2012, p.295) 

Para Nascimento (2011), a urbanização reflete a dinâmica de acumulação 

e concentração do capital. A cidade mais que um local de produção e consumo 

de mercadorias e de habitação, é importante na vivência humana em sua 

dimensão plena e seu espaço reflete e condiciona as diversas estratégias 



 

geradas pelos diferentes agentes sociais na criação e apropriação de riqueza 

(produção e comercialização de mercadorias), da reprodução da força de 

trabalho e do desenrolar da vida como um todo. 

Com as transformações sofridas nas relações de trabalho e comércio a 

terra deixa de ter um caráter social e cultural e passa a ser elemento de 

sustentação econômica, através do fornecimento de matérias-primas para dar 

suporte às relações de produção. Gerando impactos a forma como ela é gerida 

e distribuída, onde quem influencia é quem possui influência econômica. 

Os marcos legais da política urbana no Brasil se iniciaram a partir da 

Constituição Federal de 1988 expressos nos artigos 182 e 183. Posteriormente, 

estes artigos foram regulamentados através do Estatuto da Cidade - lei 10.257 

de 2001, com princípios referentes ao planejamento participativo e a função 

social da propriedade e da cidade, reconhecendo a prevalência do interesse 

coletivo sobre o individual. 

No ano de 2003, houve a criação do Ministério das Cidades (MCIDADES), 

que buscou construir um modelo participativo e democrático, gerando um 

desenvolvimento urbano integrado e igualitário. Este tinha por objetivo ser 

responsável pela política pública de desenvolvimento urbano e pela elaboração 

e implementação das políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, 

transporte e mobilidade urbana.  

De acordo com Maricato (2008) no contexto onde os direitos não são 

universais e a cidadania é restrita a poucos, Entre a lei e a sua aplicação há um 

abismo que é mediado pelas relações de poder na sociedade. É conhecido, 

inclusive popularmente, no Brasil, o fato de que a aplicação da lei depender de 

a quem a aplicação se refere. Essa “flexibilidade” que também sofre influência 

do “jeitinho brasileiro” ajuda a adaptar uma legislação positivista, sempre a partir 

de modelos estrangeiros, a uma sociedade onde o exercício do poder se adapta 

às circunstâncias. O que antes justificava um Estado forte, pode, em seguida, 

justificar seu contrário. É profundo o distanciamento entre a retórica e o real. 



 

O espaço urbano como um todo acaba sendo um reflexo das relações 

desiguais impregnadas em nossa sociedade. Reforça o caráter individualista e 

consumista do ser humano, onde o dinheiro e poder nunca são suficientes. 

Maricato (2008) coloca que a propriedade da terra continua a ser um nó. A autora 

utiliza o termo “o nó da terra” para clarificar que no Brasil a propriedade alimenta 

uma profunda desigualdade, além de reforçar a tradicional relação entre 

propriedade, poder político e poder econômico. 

Esse desenvolvimento desigual divide a cidade de acordo com interesses: 

Assim, deparamo-nos em definitivo frente a frente com duas cidades: a 
cidade rica e a cidade pobre, ou cidade branca e a cidade de cor, 
separadas uma da outras pelas classes médias. O planejamento 
habitacional, [....] reforça as tendências segregacionistas. (SANTOS, 
1981, pg. 191) 

Quanto a definição entre espaço urbano e o rural, podem parecer 

antagônicas, porém são elementos socioespaciais que se inter-relacionam, mas 

o modo urbano tem preeminência, já que o campo produz e se relaciona 

intensivamente com as cidades.  

Ao contrário, cada vez mais as fronteiras entre os espaços urbano e o 
rural são difusas e de difícil identificação. Pode-se supor que isso 
acontece porque hoje esses adjetivos carecem da sua referência 
substantiva original, na medida em que tanto a cidade como o campo 
não são mais conceitos puros, de fácil identificação ou delimitação. 
(MONTE-MÓR, 2006, p.10) 

Devido ao crescimento das cidades o espaço urbano passou a 

interpenetrar o rural.   

A delimitação entre o perímetro urbano e rural num município é 
estabelecida legalmente, definindo onde começa a área de um termina 
a de outro. A definição do perímetro urbano não é estática, conforme a 
malha urbana se expande proveniente da dinâmica das cidades, acaba 
por adentrar no perímetro rural. (SANTOS, SCHEFFER, 2019, p.3) 

Ambos os espaços, urbano e rural, foram gerados historicamente, não 

devendo ser considerados como antônimos um do outro, e definindo funções 

para cada um deles como sendo responsáveis pela produção industrial e outro 

pela produção agrícola. Segundo Scheffer (2017) “A aparente separação entre 

o urbano e o rural oculta uma relação de mútua dependência e de articulação 

entre produção, consumo e estilos de vida.”  



 

A delimitação legal fica expressa na documentação urbanística que por 

meio dos marcos jurídicos vinculados ao planejamento urbano com 

estabelecimento de leis e normas vinculadas à produção e uso do solo, como as 

normas de zoneamento, lei do perímetro. Urbano, entre outras. 

 

2.2 O Serviço Social na Política Urbana 

Ao considerarmos a questão social como o objeto de estudo da profissão 

de Serviço Social e este ligado a luta contra as desigualdades sociais, tem-se a 

profissão vinculada com as Políticas Urbanas.  

O Serviço Social está ligado diretamente a toda e qualquer questão que 

envolva a relação humana e seus desafios. Sendo um de seus papeis garantir 

uma boa condição urbana para os cidadãos, impactadas pelo desenvolvimento 

desigual gerado pelos valores capitalistas.  (CRESS, 2015, s/p.). 

As respostas governamentais relacionadas às desigualdades 

socioespaciais e às reivindicações dos trabalhadores são frutos da pressão 

estabelecida através das lutas sociais. Acrescenta-se a isso o fato de que 

aprender os mecanismos que impõem limites de acesso ao direito à cidade para 

todos implica em também identificar as demandas e exigências que se 

apresentam no universo profissional do Serviço Social e a direção política 

impressa no trabalho de assistentes sociais no campo da política urbana. 

(CFESS, 2016, p. 19). 

É preciso acreditar na capacidade e potencialidade profissional e ético-

política de intervir na realidade e não sucumbir ao desencanto e conformismo. 

Sendo necessário articular as lutas pela democracia com o fortalecimento dos 

movimentos sociais da classe trabalhadora, reflexões que somam à defesa da 

necessidade e importância de somar forças às lutas dos movimentos sociais e 

da sociedade civil organizada e compromissada na pressão para a 

implementação de uma agenda urbana comprometida com os direitos sociais 

definidos na Constituição Federal de 1988 e que reverta o quadro de segregação 

e pobreza nas cidades (SANTOS; VIEIRA; DINIZ, 2012, p.315) 



 

Gonçalves (2014) reitera este posicionamento colocando que o assistente 

social deve estar frente à luta pelo direito à cidade visto que um dos grandes 

desafios da Política Urbana é trabalhar a complexidade da exclusão social, 

trazendo respostas igualmente complexas para o seu enfrentamento. 

 

2.3 Serviço Social e a política urbana em Ponta Grossa - PR  

O município de Ponta Grossa está situado na região dos Campos Gerais, 

com área territorial de 2.054,732 km², conta com uma população censitária 

estimada de 348.043 pessoas (IBGE, 2018). De acordo com o IBGE (2010), 

Ponta Grossa é considerada como uma cidade altamente urbanizada, com taxa 

de 97,79%, sendo sua população urbana de 304.733 pessoas e a população 

rural de 6.878 pessoas.  

O processo de urbanização da cidade historicamente sempre foi 

marcante, acentuou-se a partir da década de 1890 com a articulação da cidade 

ao sistema ferroviário nacional, o que conferiu a Ponta Grossa a qualidade de 

importante entroncamento ferroviário e entreposto comercial do sul do país, 

conectando-a a outras importantes cidades do país e criando a estrutura para a 

expansão do desenvolvimento urbano.  

O município tem vivido uma relação de conivência e convivência entre os 

espaços urbanos e rural como pesquisam as autoras Santos e Scheffer (2019). 

Inseridos no tecido urbano são encontradas áreas com finalidade rural, o que 

pode trazer inúmeros impactos negativos para os moradores da cidade. 

Entre eles estão a influência que substâncias como agrotóxicos podem 

trazer para a saúde da população. Além de contribuir na segregação espacial, 

pois, os conjuntos habitacionais recentemente construídos no município são 

localizados nas bordas do perímetro urbano, o que gera afastamento do centro 

da cidade, difícil acesso a trabalho, acesso a transporte e a equipamentos 

públicos. 

Como estratégia metodológica foi desenvolvido um mapa, ver figura 1, 

com base no Sistema de Informação Geográfica (SIG) por meio do programa 



 

QGIS com a identificação das áreas agricultáveis no interior e na borda no 

perímetro urbano do município de Ponta Grossa e a possível influência do uso 

de agrotóxicos na saúde da população que vive nestas áreas, para apontar o 

impacto da utilização de agrotóxicos paralela com zonas residenciais. 

Como estratégia política de trabalho, a pesquisa desenvolvida vem sendo 

apresentada em diversos espaços de discussão com outros profissionais, 

pesquisadores e com a população diretamente afetada pelos agrotóxicos 

provenientes da relação urbano rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Mapa com a identificação das áreas agricultáveis no perímetro urbano em Ponta 
Grossa – PR 



 

 

Fonte: SANTOS e SCHEFFER (2019) 

 

Durante o ano de 2018, com a elaboração da revisão do Plano Diretor 

Municipal, a pesquisa e o tema foram problematizados em todas as oficinas 

comunitárias e audiências para que o mesmo fosse incorporado no documento 

macro do Planejamento Urbano Municipal. Desta maneira foi debatido e 

problematizado com os segmentos sociais a situação e o impacto que tal 

situação pode gerar para a população. 

Esta pesquisa foi uma investigação que tem servido para subsidiar a 

intervenção e desta maneira tem-se se voltado para clarificar e estimular o 

debate para garantir o direito à saúde e ao meio ambiente, bem como socializar 



 

as informações para a inclusão nos instrumentos urbanísticos do município. Em 

síntese, a pesquisa tem realizado a ligação entre o que vai se descobrindo por 

meio da ciência e o engajamento efetivo com a sociedade.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 As questões provenientes da relação urbana e rural, que a princípio 

parecem antagônicas, no munícipio de Ponta Grossa se mesclam claramente no 

espaço urbano formando bolsões de terra agricultável confrontando com 

moradias urbanas. 

O assistente social é um profissional que possui competência para 

investigar e analisar criticamente as expressões da questão social, neste caso, 

na questão urbana.  Deve contribuir para identificar os elementos presentes de 

violação dos direitos para que se possa recompor e ampliá-los. 

  Ser um profissional investigativo é fundamental para conhecer as 

demandas e se posicionar assumindo valores a favor do direito a cidade com 

equidade e justiça social. 
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