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1-Introdução 

Considerando que grande parte dos estudos acerca da exclusão social é pensada 

tomando-se como referência grandes metrópoles brasileiras, torna-se necessário 

compreender como tal fenômeno ocorre em cidades de médio porte. Tal necessidade se 

evidencia frente às diferentes configurações que essas cidades apresentam em relação às 

metrópoles, tomando-se como referência a cidade média de Presidente Prudente, do interior 

paulista para a realização dos estudos empíricos. A compreensão das alternativas de 

sobrevivência da população envolvida nessa trama é um item importante a ser considerado, 

tendo em vista que se mostra como parte do processo da exclusão social. Ainda, perceber 

as condições de moradia da população, bem como sua mobilidade na busca pelo emprego e 

moradia pela cidade e como se operam as suas relações no enfrentamento das dificuldades 

do seu quotidiano. A presente pesquisa se desenvolveu no contexto do esforço coletivo do 

SIMESPP (Sistema de Mapeamento e Informação da Exclusão Social para Políticas 

Públicas) para traçar perfis da população pobre de cidades de porte médio, como é 

Presidente Prudente. 

 Para o trabalho de campo foram escolhidas três áreas de exclusão social de 

Presidente Prudente para a realização de entrevistas qualitativas junto à população. A 

pesquisa qualitativa foi realizada nas duas primeiras áreas, sendo que na última área foi 

destinada à realização de um questionário objetivo, com caráter avaliativo, de teste, para 

que fosse aprimorado e, posteriormente, aplicado em todas as áreas de exclusão social da 

cidade. Neste sentido, pela necessidade de aprofundamento à respeito do tema 

exclusão social fez-se necessário, e como proposto, a realização de pesquisa bibliográfica 

que tratasse do assunto. Saliente-se que a investigação em geografia humana sempre exige 

o entendimento dos complexos mecanismos que se processam na realidade social, 

principalmente, quando novos elementos se colocam em evidência no desenvolvimento das 

atividades empíricas. Daí, a necessidade constante da pesquisa bibliográfica relacionada às 

condições de vida da população pobre, estando presente além do tema exclusão social: 

pobreza, movimentos sociais, políticas públicas e globalização. Ainda, colóquios com o 
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grupo de pesquisa, sob a coordenação do orientador, foram o espaço privilegiado do debate 

e da integração intelectual dos respectivos integrantes. 

2 – Pobreza e exclusão social: marcos teóricos 

 Temos assistido, em nossa sociedade atual, avanços tecnológicos numa velocidade 

nunca antes presenciada, que têm se alastrado por todo o mundo, dado o enorme 

desenvolvimento dos meios de transportes e comunicação. Particularmente, os meios de 

comunicação acabam por dar maior expressividade às mazelas do mundo atual. Grande 

parte da população mundial tem sido deixada à margem dos benefícios do desenvolvimento 

tecnológico e social. O que tem ocorrido nesse período que chamamos globalizante é uma 

preocupação maior com o mercado em detrimento das questões sociais, ou seja, preocupa-

se mais em subsidiar e zelar pelo bom funcionamento do mercado do que elaborar políticas 

que atendam os anseios da população mais necessitada. 

O fenômeno da globalização, característico do período atual do sistema capitalista 

tem, através dos avanços tecnológicos, ocasionado o surgimento de desemprego em 

massa. É por causa disto que muitos convencionam chamar este desemprego de 

desemprego estrutural. Concomitante a isto, no quadro atual, assiste-se a generalização da 

pobreza, uma pobreza que Santos (2001) denomina como sendo excludente, pois tem 

deixado grandes parcelas da população de fora dos benefícios do mundo moderno. 

No Brasil, principalmente a partir da década de 1990, como aponta Singer (2000) e 

Mattoso (1998), desapareceram milhares de postos de empregos formais em virtude da 

modernização tecnológica em curso e das políticas econômicas adotadas pelo governo. 

Nesse contexto milhões de pessoas são empurradas para o Circuito Inferior da Economia. 
Afinal, o emprego de novas tecnologias nas empresas que compõe o circuito superior da 

economia, de acordo com Milton Santos (1979), resulta na dispensa de mão-de-obra do 

processo produtivo que culmina em desemprego e, por conseguinte, acaba por fomentar 

formas de subemprego a partir do momento em que os indivíduos, ou melhor, essa mão-de-

obra dispensada, se depara com enormes dificuldades para ingressar novamente no 

mercado formal, que tem, para o trabalhador, como uma de suas principais características a 

seguridade social. 

Acrescenta-se a este contingente, aqueles que ainda nem mesmo entraram no 

mercado de trabalho, como a população mais jovem, que muitas vezes vê frustradas as 

suas tentativas de ingresso no mercado formal e que de igual forma procura formas de 

subemprego ou então permanece desempregado. Isso sem levar em conta tantos outros 

que nem mesmo fazem tal tentativa e são marcados por um estado de inanição social, 

vivendo da caridade das pessoas e de migalhas (Demo, 2004) ofertadas pelo governo, 

através de políticas públicas residuais. Todos esses fatores devem ser analisados na sua 
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relação com a subordinação do poder do “Estado democrático” – portanto representante do 

povo e gestor por excelência de políticas sociais – frente aos desígnios do mercado na sua 

manifestação mais atual, a saber, a globalização. 

Frente á esse quadro, os indivíduos do circuito inferior procuram fazer seu 

rendimento render mais no intuito de atender suas necessidades vitais, residindo em locais 

nos quais o custo de vida é mais baixo, devido à precariedade das condições em infra-

estrutura e serviços, ou a sua falta. Um dos principais condicionantes para que a população 

pobre procure essas áreas periféricas é o relativo menor preço do aluguel das habitações e 

terrenos, no quais podem construir as suas casas, mesmo que de forma precária, e morar 

naquilo que lhes pertencem, e não ter que dar uma grande fatia daquilo que recebe no final 

do mês para pagar o aluguel. 

Entender como se dá a exclusão social nas cidades médias, suas formas, os traços 

de precariedade, a constituição dos espaços onde residem populações pobres, torna-se 

necessário para a compreensão de tal fenômeno e sua conceituação, bem como suas 

articulações com escalas mais amplas da nossa sociedade. Este fenômeno social – a 

exclusão social - como qualquer outro, não se dá de forma isolada, mas com relações e 

implicações no global. 

 O entendimento dessas questões no lugar, ou seja, no espaço mais imediato, o 

espaço passível de ser vivido, portanto, passível de intervenção e transformação, é 

extremamente importante para se pensar alternativas que reduzam esse drama que é a 

exclusão social. E é particularmente importante para o entendimento de como isso se dá em 

cidades de médio porte, já que elas, em seus espaços públicos, são passíveis de serem 

vividas. Nelas também se encontram traços do circuito superior e do circuito inferior da 

economia. No contexto de uma cidade média estão presentes tanto espaços caracterizados 

por boa infra-estrutura, bem dotados de serviços, onde predominam indivíduos mais bem 

inseridos no sistema de vida corrente, quanto espaços com precária infra-estrutura e 

ausência de serviços, ocupados por uma população inseridas nesse sistema mais 

precariamente. Dessa maneira estaria caracterizado um espaço dual, ou melhor, um espaço 

dividido no interior da cidade, cidades estas inseridas no contexto de países 

subdesenvolvidos. 

2.1. Acerca da pobreza 

 Milton Santos (2001) aponta três momentos da pobreza, de forma que resultaram em 

um progressivo afastamento dos menos privilegiados do seio da sociedade, caminhando 

sempre no sentido de uma precarização das suas condições de vida. 
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A primeira pobreza, anterior à I Revolução Industrial, seria caracterizada como uma 

pobreza incluída, ao passo que era tida como residual, permitindo que fosse tratada por 

particulares, dado se dava de forma isolada e que não tinha interconexão com outros 

espaços. Essa pobreza, tida como incluída, se deve ao fato de que o nível de vida de um 

indivíduo não era medido pelo seu poder aquisitivo, ao passo que o consumismo inexistia, e 

o uso do dinheiro moeda não era generalizado. Assim, era apenas residual, não era um 

problema estrutural, e nem tinha efeitos de ordem imediata. 

O segundo momento da pobreza é tido por Santos como marginal, uma vez que a 

sociedade começa a se tornar mais racionalizada pelos processos produtivos. A sociedade 

passa a se constituir como uma extensão da organização fabril, mais particularmente no 

meio urbano. Essa pobreza marginal se dá a partir da Revolução Industrial, momento em 

que se inicia com intensidade a tecnificação dos processos produtivos e das fábricas, 

quando há então o aprimoramento dos equipamentos produtivos e da organização do 

trabalho. Novas formas de difusão de mercadorias são favorecidas pelo desenvolvimento 

dos meios de transportes, em função disto, tem-se o surgimento da publicidade através dos 

meios de comunicação com o intuito de criar novas necessidades na sociedade que estava 

em viés de grandes mudanças, com capacidades produtivas nunca antes alcançadas. O 

enrijecimento da sociedade através de sua racionalização redunda no começo de uma 

generalização da pobreza, que começa a tornar-se indesejada, sendo vista como uma 

mácula que tinha de ser erradicada. Teorias são formuladas e o Estado começa e se 

preocupar mais com esse “mal”. Neste momento a responsabilidade começa a passar das 

mãos de particulares, como era tratada a pobreza até então, para as responsabilidades do 

poder público. Nesse momento, o poder de compra não é tão valorizado, mas está em sua 

fase inicial. Daí a pobreza tida como marginal. 

 O terceiro momento apontado por Milton Santos apresenta-se como uma fase de 

pobreza excludente. Aqui o consumismo é difundido de tal forma que os indivíduos passam 

a ser valorizados através de seu poder de compra. Refere-se a essa pobreza como sendo 

estrutural, ao passo que é oriunda do próprio sistema, e está sendo produzida e entendida 

não mais de forma localizada, mas sim globalizada. A capacidade do sistema de gerar 

constantemente novas tecnologias, que se deve ao fato da grande competitividade que as 

empresas e economias nacionais têm de enfrentar, acaba acarretando emprego dessas 

inovações que gera desemprego através da dispensa de mão-de-obra do sistema produtivo. 

Bem caracterizado aqui o que Singer (1970, p. 70-71) chama de “o emprego gerando 

desemprego”. Essas inovações não ocorrem de forma localizada, mas em contexto global, 

afinal a concorrência se dá até escalas globais. São nessas empresas que concorrem a 

nível global que se inicia o emprego das novidades tecnológicas sendo, posteriormente, 

adotadas por empresas de escalas menores. Ou seja, acaba tomando um efeito dominó, daí 
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o desemprego tornar-se conseqüente. Observa-se nisto que a produção do desemprego é 

estrutural, pois a inovação é intrínseca ao capitalismo, de forma que seu emprego é fatal na 

eliminação de postos de trabalho. 

 Schwartzman (2004), por sua vez, destaca que pobreza e desigualdade sempre 

foram acompanhadas de forte sentimento moral. Exemplos disso são o malthusianismo e o 

protestantismo (neste caso mais precisamente o Calvinisno), os quais apontavam que a 

pobreza era culpa dos próprios pobres. O malthusianismo, em sua conhecida, mas hoje 

completamente refutada teoria, afirmava que a produção de alimentos crescia em ritmo 

aritmético, enquanto que a população mundial crescia em ritmo geométrico e, portanto, 

chegaria um momento em que não haveria alimentos para todos. Culpava os pobres pelo 

seu estado, por que não pensavam em trabalhar, mas somente se reproduzir sexualmente. 

O próprio desenvolvimento do capitalismo e do seu respectivo progresso tecnológico se 

encarregou de derrubar essa teoria. Hoje se sabe que há alimento para todos, mas ele é 

mal distribuído ou então encontra obstáculos em seu alcance pelo viés do mercado. Já o 

protestantismo via a riqueza como uma dádiva de Deus e das pessoas “trabalhadoras”, e a 

pobreza, portanto, era encarada como um castigo aos preguiçosos que não queriam 

trabalhar. 

 No século XIX a caridade estava presente em muitas sociedades, ao passo que viam 

a pobreza e a desigualdade social como inevitáveis. Dada a impossibilidade de ajudar todos 

os pobres, a questão era: “que pobres ajudar?”. Daí então se estabelecia o princípio da 

seletividade, e tal podia ser feita de dois modos ou critérios. Num claro reconhecimento de 

que os recursos eram finitos, o primeiro critério definido para ajudar os pobres se dava pela 

proximidade. Aqui, Schwartzman (2004) aponta que há uma tentativa de distinção entre 

“nós” e os “outros”, numa clara rejeição ao diferente, ou ao que não se assemelha aos seus 

princípios do sujeito caridoso. 

O segundo critério operava-se pelo estabelecimento de tipos de pobreza. Daí então 

teríamos dois tipos de pobreza: a voluntária e a involuntária. Seriam somente as pessoas 

que se encontravam em situação de pobreza involuntária – que encerra órfãos, doentes e 

viúvas – dignas de caridade. Ou seja, uma pobreza que não seria por “vontade” do 

indivíduo. O segundo tipo de pobreza seria a voluntária, como sendo uma situação 

escolhida pelo próprio indivíduo. Essa pobreza voluntária teria como traço principal a 

mendicância, encarada na época como deformação do caráter e situação de conformismo. 

Schwartzman salienta que para certos segmentos, que lidavam com a questão, a solução 

dependia da regeneração moral dos ricos. 

Já o marxismo via outros dois tipos de pobre. Os virtuosos e os marginais. Os 

primeiros, compostos pelo proletariado urbano e que seria o responsável pelas mudanças 
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que posteriormente ocorreriam no sistema. Já os segundos seriam resquícios de classes 

que haviam desaparecido ou estavam em desaparecimento, e não tinham o potencial 

transformador e de revolução que detinha o proletário urbano. Mas tais expectativas 

acabaram sendo frustradas pelos traços da Revolução Russa, que foi feita pelos 

camponeses e soldados. 

 Com relação ao público alvo das ações relacionadas às políticas públicas, há 

aqueles que defendem a idéia de que tais políticas devem ser universais, bem como os que 

defendem que elas devem ser focalizadas, seletivas. As questões relacionadas à pobreza 

passam a ser efetivamente responsabilidade do Estado, através de políticas públicas, a 

partir da crise de 1929, quando se percebe a fragilidade do sistema, num momento que, 

dentre outros fatores, há a produção maciça do desemprego, de maneira que explicita a 

necessidade dele – O Estado – de tomar as rédeas do mercado. Neste momento, então, é 

que se instaura o Estado do Bem Estar Social (Welfare State) nos países centrais, sendo 

em seguida “copiado” por países periféricos, inclusive pelo Brasil, já na década de 1930. 

Aqueles que defendem a idéia de políticas universais, afirmam a necessidade de que 

os benefícios públicos devem alcançar toda a sociedade e não ficar restritos somente a um 

determinado seguimento. Percebe-se nessa formulação que seus elaboradores parecem 

pensar que os recursos públicos são ilimitados o que, evidentemente, não é verdade, afinal 

essa é uma das desculpas mais presentes nos discursos dos políticos que detêm o poder, 

como razão das dificuldades do cumprimento da agenda social. Já as políticas focalizadas 

definiriam os setores da população que realmente deveriam ser alcançadas pelas políticas 

sociais, ou seja, haveria uma espécie de seletividade de maneira a definir quem realmente 

precisa, isso num claro reconhecimento de que os recursos são limitados. 

Quanto à forma de repasse desses benefícios, ainda há aqueles que defendem sua 

distribuição sob a forma de dinheiro, justificando que isso amenizaria um pouco a burocracia 

pelo qual o indivíduo tem de passar para obter um serviço público, e por tabela reduziria os 

custos relativos a todos esses trâmites burocráticos, e o beneficiário poderia escolher, 

então, os serviços que mais lhe convierem. 

Antes de se atender os pobres, é preciso saber quem são eles e como criar medidas 

e/ou critérios para identificá-los. De certa forma, há um certo consenso entre os estudiosos 

no que diz respeito à definição do que é pobreza, entendida como uma situação de 

privação. Porém, quando a questão é definir o que é privação divergem em suas 

formulações em muitos pontos. Mas quanto às medidas para se identificar o pobre, tem-se 

utilizado no seio da agenda pública o estabelecimento de uma determinada quantia em 

calorias minimamente necessária para a sobrevivência humana, calorias estas traduzidas no 

que seria uma cesta básica, e seu respectivo valor em moeda corrente para adquiri-la, de 
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forma que quem se situa com renda próxima à este valor é classificado como pobre e quem 

se situa abaixo é tido como indigente. 

Uns dos primeiros estudos sobre a pobreza e que tomaram um pouco dessa visão 

para definir quem são os pobres, foram feitos por Rowtree no ano de 1901, considerando o 

padrão de pobreza e aplicando estimativas de exigências nutricionais para sua 

sobrevivência, entre outras necessidades. De certa forma, tal critério é um pouco simplista, 

inclusive pelo fato de se ater a uma visão biológica. Além de biológica, a pobreza é material, 

e para além da materialidade há o que Pedro Demo (2003), em sua obra “Pobreza da 

Pobreza”, chama de pobreza política, que segundo ele seria a cerne da questão. Vejamos 

mais atentamente esta discussão. 

2.2. Pobreza política 

A pobreza, em suas múltiplas manifestações, não se restringe apenas aos aspectos 

materiais, como tantos estudos, nas suas mais diferentes metodologias, insistem em 

apontar. Demo (2004) afirma em seu livro “Pobreza da Pobreza” que “a pobreza não 

significa apenas não ter, mas ser impedido de ter e, sobretudo de ser” (p. 38). Aqui 

entendemos o “ser” enquanto característico de uma autêntica politicidade, que se manifesta 

na capacidade de certo indivíduo constituir-se em ator de sua própria vida, com poder para 

tomar as suas próprias decisões e participar de organizações e associações políticas na 

defesa de seus interesses, de modo a prezar pelo bom funcionamento do aparelho público e 

para, além disso, conquistar autonomia e não ficar a mercê das decisões que vêm de cima. 

Assim, quando o indivíduo é muito dependente, ele corre o risco de se transformar em 

simples “massa de manobra” das elites. 

Demo, em suas palavras afirma que a politicidade: 

“...acima de tudo, quer dizer esta habilidade de se constituir sujeito, ou de 

nega-se a ser objeto de meras pressões externas ou de conquistar margens cada 

vez maiores de autonomia, conhecimento é por isso, sempre intromissão e nisto 

fenômeno intrinsecamente político. Entende-se por politicidade a habilidade 

humana de saber pensar e intervir, no sentido crescente de atingir níveis de 

autonomia individual ou coletiva, que permitem conduzir história.”(Demo, 2004, 

p.30)  

 O mesmo autor aponta também para a importância do conhecimento na aquisição de 

uma consciência crítica. Acerca do conhecimento o mesmo afirma que o: 

“Conhecimento possui capacidade disruptiva, no sentido de que se constitui 

habilidade de confronto perante limites e a realidade externa e interna. Abriga a 

capacidade de revolta, á medida que instiga a não aceitar as coisas como estão. 
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Conhecer é antes de tudo, saber não aceitar, saber questionar, não se submeter 

á limites e á fatos, não reconhecer fronteiras intransponíveis.”(p.23). 

Segundo este autor, esse conhecimento invariavelmente se obtém com a educação. 

Isso fica comprovado, com dados que apresenta em sua obra, em termos da alta correlação 

existente entre os níveis de escolaridade e de politicidade, que seria resultado manifesto de 

uma consciência crítica. Demo não vê a educação apenas como uma possibilidade de 

ascensão social, como forma de adquirir cidadania, mas também como um caminho para a 

obtenção do empowerment, ou “empoderamento”, conforme tem sido traduzido no meio 

acadêmico, que precisamente aponta para o fato de o indivíduo se constituir sujeito, ou seja, 

aquele que tem o poder para agir em função dos anseios pretendidos na construção de uma 

realidade individual e coletiva na qual esteja presente a prática da democracia e a cidadania 

efetiva. E por que não dizer também, o estabelecimento de objetivos utópicos, de maneira a 

não estabelecer limites à luta na busca pela dignidade daqueles que sempre têm sido 

deixados à margem dos benefícios de um sistema que se moderniza a cada dia, mas não se 

moderniza para todos, de maneira que os privilégios de alguns são obtidos com a negação à 

cidadania de muitos. 

 Indubitavelmente, o Brasil é um país no qual a população não tem tradição em 

organizar-se politicamente, e ressalte-se, digo isso não em termos de política partidária, mas 

com relação ao processo do empowerment. Estudos realizados, e que são apontados por 

Demo, acerca da participação política da população nas capitais brasileiras, indicam que o 

nível de politicidade é muito baixo, e que os maiores índices resguardam-se nas capitais, 

Porto Alegre e Belo Horizonte (principalmente). Mas em dois estudos de caso de 

associações demonstram que muitas vezes os discursos presentes na fala dos associados 

apresentam-se em clara reprodução, sem contar o fato de que muitos são filiados, mas 

comparecem pouco às reuniões. 

 Níveis aceitáveis de politicidade são muito importantes para o bom funcionamento do 

aparelho público, pois ao contrário do que muitos pensam, ele não possui vocação social 

inata, ao passo que funciona devidamente, no atendimento das demandas sociais, somente 

sob pressão e, portanto, cabe à sociedade fazer essa pressão. Isto fica claro quando se 

analisa uma das políticas públicas de maior amplitude social – o Welfare State, ou Estado 

do Bem Estar Social – aplicadas em países centrais, sendo formuladas num primeiro 

instante por iniciativas na Suécia a partir da primeira metade da década de 1930, no pós 

“Crack de 1929”. Neste caso, a atenção às questões sociais não se deve à vocação social 

do Estado, mas à organização coletiva da classe trabalhadora. Por meio de suas 

associações, sindicatos e, até mesmo, partidos políticos, os trabalhadores lutavam na 

defesa de seus interesses para que o poder público atendesse as suas justas demandas. 
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  Um dado que se torna preocupante, principalmente nos dias atuais, é o fato de que 

o Estado, mais preocupado com o bom funcionamento do mercado, tem apenas elaborado 

políticas que se traduzem apenas em tratamentos residuais da pobreza. Não se preocupa 

em mudar a condição do pobre, mas apenas em “comprar o seu desespero”, no intuito de 

evitar convulsões sociais. Assim, o poder público, deixado a seu bel-prazer, faz da classe 

pobre apenas “massa de manobra”. Aqui nos deparamos com sua negação enquanto 

sujeito, dado que não tem direção sob sua própria vida. Destaque-se aqui, que a falta de 

politicidade é a negação do ser, e esse ser, ser político, enquanto sujeito de sua própria 

história. 

 Fica a impressão de que as políticas públicas sociais são formuladas somente no 

intuito de resolver problemas imediatos. Não se pensa, e nem implanta, soluções á longo 

prazo e que sejam mais duráveis na erradicação da pobreza. Parece que o intuito é sempre, 

e somente, evitar convulsões sociais. Portanto, ao serem tais políticas de natureza pontual, 

suas funções quase que se resumem a comprar o desespero do pobre, concebido apenas 

enquanto “massa de manobra”. Segundo Demo (2003), as políticas atuais são uma forma de 

distribuição compensatória de migalhas, que só servem, não para outra coisa a não ser o 

cultivo da miséria, pois ao comprar o desespero do pobre, deixa-o em estado de 

conformidade, de modo que não emerge nele o desejo de lutar por melhores condições de 

vida, esperando apenas nas esmolas do governo como forma de “benevolência divina”. 

  

 Já que falamos em “benevolência divina”, aproveitamos para mencionar um outro 

aspecto a respeito da pobreza política, a saber: a religiosidade presente na população 

pobre. Sempre que questionada a respeito de sua condição na sociedade se remete a 

explicações de teor religioso. Afirma que se Deus quiser tirá-la da condição em que se 

encontra, Ele o faz, ou quando questionada por que há ricos e pobres, diz que é vontade 

divina, ou então o rico fez por merecer, ou então soube aproveitar as oportunidades que 

Deus o deu e soube ganhar dinheiro. Enquanto a população ficar presa a esse tipo de 

explicação que joga para o plano transcendental as mazelas da nossa sociedade, nunca 

ninguém irá lutar por uma sociedade melhor. Afinal, “se é vontade de Deus está bom, por 

que Deus é justo e não injusto”. Isso impede enormemente a conscientização das pessoas e 

a presença de politicidade. E isso vai continuar presente enquanto não se perceber que uns 

têm muito por que muitos têm pouco e que isso é fruto de uma sociedade dominada pela 

manutenção do privilégio de alguns, inclusive na esfera pública. 

Segundo Demo “a pobreza surge quando bens escassos se tornam em bens 

privilegiados, em sentido material e imaterial”. 
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Percebe-se, no sistema atual, a presença de expressivos problemas sociais de 

inserção do pobre no modo de vida corrente, por que na maioria das vezes é colocado em 

iguais condições, diga-se de competitividade, no que diz respeito ao acesso á bens e 

serviços ofertados pelo próprio Estado, como é o caso das universidades públicas no Brasil. 

Em virtude de indivíduos pobres terem menores condições de competirem com filhos das 

classes médias e abastadas, e simultaneamente tratados como iguais, acaba deixando o 

pobre de fora até mesmo de serviços ofertados pelo próprio Estado. Daí a necessidade de 

tratar os pobres não como iguais em relação ás classes abastadas, por que efetivamente 

não são, mas como diferentes, pois só assim é que poderemos alçar certas condições de 

igualdade, já que esta pressupõe a existência da diferença, e no contexto do funcionamento 

do Estado, esse quadro deve ser tratado como tal. 

Assim, assiste-se nas políticas governamentais um imperativo, de “coisas pobres 

para pobre”, de forma que quando um serviço de qualidade é ofertado, sendo ele de boa 

qualidade, as camadas mais altas o amealham para si. Um claro exemplo disso é o acesso 

à universidade pública. 

Ainda compete ver o pobre não apenas como objeto de políticas públicas, de tal 

forma que seja visto apenas como algo a ser manipulado. Ele precisa ser visto também 

enquanto sujeito do processo de transformação das suas próprias condições, para que 

possa adquirir autonomia, uma autonomia que lhe permita se desprender da dependência 

das decisões que vêm de cima. Um dos meios importantes para que isso ocorra seria a 

educação, mas como se sabe, educação de boa qualidade só é garantia para as classes 

abastadas. 

2.3. Exclusão Social: a busca da definição de um conceito na agenda de políticas 
públicas 

 A fase atual de desenvolvimento das forças capitalistas, caracterizada fortemente 

pelo que se chama globalização, tem produzido situações de precariedade e de não 

incorporação de grandes parcelas da população mundial nos benefícios da modernidade, 

além do fato de que o Estado, até certo ponto, se faz inoperante quanto aos problemas 

sociais, dando mais atenção para o mercado e suas estruturas macroeconômicas em 

detrimento das reais necessidades da população. Mas isso não é sintoma de que o Estado, 

no uso de suas atribuições, tem se enfraquecido. Poder ele ainda detém, o que ocorre é que 

as suas prioridades não estão mais voltadas para o social, mas sim para o bom 

funcionamento do mercado, de maneira a dar-lhe subsídio e sustentação, de certa forma 

aparentando estar se submetendo a ele. Porém, dizer que o Estado tem se enfraquecido é 

um tanto forçoso. Suas influências em todas as esferas de uma nação ainda se dão de 

forma determinante. 
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  O que ocorre é que em virtude dessa priorização das questões econômicas, fatores 

macro-estruturais, e ainda, do pagamento da dívida externa, fazem com que muita política 

social deixe de ser feita, freqüentemente até em virtude de determinações externas que 

estabelecem contenção de gastos, que quase sempre se dá na esfera social. Nesse 

processo, uma imensa massa populacional deixa participar do sistema de vida corrente, 

tanto em função da modernização das forças produtivas quanto em função de uma certa 

inoperância no atendimento das necessidades da população pobre, para garantir que 

aqueles que de alguma forma ou por algum motivo não conseguiram ter acesso aos bens 

sociais considerados básicos para a sobrevivência, via mercado de trabalho, tenham acesso 

aos mesmos. 

 No atual estágio de desenvolvimento capitalista – facilitado enormemente pelos 

meios de comunicação e transportes que permitem grande fluidez de capitais, empresas, 

pessoas e informações – os avanços tecnológicos têm eliminado postos de trabalho e 

empurrado parcela da população para o mercado de trabalho informal, onde predomina a 

inseguridade social e reina os baixos salários que constituem grandes limitações ao acesso 

á uma vida digna. 

Esses indivíduos compõem, segundo Milton Santos (1979) o Circuito Inferior da 

economia. Para ele o fenômeno dos dois circuitos é algo atual, fruto das ondas de 

modernização que se tem assistido nas últimas décadas e este é um fenômeno que é única 

e exclusivamente característico dos países subdesenvolvidos ou atualmente, como se 

prefere usar, em desenvolvimento. As características do Circuito Superior da economia em 

sua dinâmica estariam empurrando parcelas da população para o Circuito Inferior. No 

interior do circuito inferior é que, dada as situações de precariedade encontradas, vão se 

desenvolver formas alternativas de sobrevivência, ou táticas de sobrevivência – 

manifestações pontuais na luta pela sobrevivência do dia-a-dia. Uma de suas principais 

características é o seu marcante traço inovador, em contraposição ao circuito superior onde 

tecnologia é essencialmente imitativa. Ainda, no circuito inferior é constante a reutilização de 

muitos bens, bens estes que se estivessem nas mãos de classes abastadas seriam 

certamente descartados. 

 No período da globalização, esses fenômenos têm se intensificado, quando está uma 

forma de pobreza que Santos (2001) denomina de excludente. A globalização que a 

sociedade vive hoje tem caráter excludente, por que não permite que todos tenham acesso 

democrático aos seus benefícios, e como sempre tem ocorrido na história do capitalismo, 

poucos ficam com muito, enquanto muitos ficam à míngua, sem poder participar de uma 

riqueza que ele contribuiu e contribui para formar, mesmo que não esteja empregado e 

trabalhando. A não participação do individuo no sistema de vida corrente em sua forma 

plena e a falta da devida atenção do poder público para o processo de marginalização e 
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precarização das condições de vida indica uma vulnerabilidade potencialmente capaz de 

levar um indivíduo á situação de exclusão social. 

Em torno desses termos que têm se encerrado profundos debates teóricos, tanto 

com relação á sua conceituação, quanto com relação á sua refutação. É no contexto desse 

debate teórico que tentamos nos inserir, e construir a idéia do que constituiria a exclusão 

social. 

 Pôde-se perceber no “VI Congresso de Geógrafos Brasileiros”, realizado em Goiânia 

no mês de julho de 2004, que grande parte dos pesquisadores são avessos ao uso do termo 

exclusão social. Para tanto, baseiam-se na explicação do sociólogo José de Souza Martins, 

que afirma que não há exclusão social, pois não há um sequer que esteja excluído da 

sociedade capitalista. Segundo Martins (1997) até mesmo uma criança que está vendendo 

uma caneta da BIC, ou um chocolate da Nestlé, ou qualquer outro produto que seja no 

sinaleiro da cidade, participa do circuito de (re)produção capitalista, o que ocorre apenas é 

que ele está inserido de forma marginal no sistema. Há de se convir que é realmente 

inerente ao capitalismo que exista despossuídos e que haja aqueles que tenham pouco para 

que o capital possa se realizar de maneira plena e a acumulação se concretizar. Assim, 

sempre foi característica do capitalismo a presença de pobres e desvalidos. Daí Martins vai 

então trabalhar a noção de “incluídos marginais”, que diz respeito àqueles que estão 

inseridos precariamente no sistema, ou seja, à sua margem, de maneira que têm apenas o 

necessário para a sua sobrevivência quotidiana(e ás vezes nem isso), desqualificados 

profissionalmente, sem emprego, sem remuneração, baixa escolaridade, residindo em 

moradias precárias, dentre tantos outros elementos que aqui poderíamos enumerar. 

Ora, se formos pensar a exclusão social do ponto de vista do sistema capitalista 

como um todo, certamente que não haveria excluído, em estado absoluto, afinal o quadro 

que se apresenta é próprio da dinâmica capitalista e da reprodução do capital como já bem 

retratado. 

 Mas a exclusão social também envolve outros aspectos. Se ela for pensada por 

referência à agenda de políticas públicas, se torna algo de extrema relevância. Nestes 

termos, só podemos pensar a exclusão a partir do momento que se considera que há 

incluídos, e que esses incluídos gozam de privilégios que os excluídos não têm acesso, e os 

privilégios só se tornam privilégios quando algo é apenas para poucos. Ou seja, só se pode 

pensar a exclusão a partir do momento que se considera a inclusão, num dado contexto 

socioespacial. 

E esta pobreza do período atual, acerca da qual aponta Santos (2001), é do tipo 

excludente, em que a extrema valorização do acesso ao mercado via recursos, dá o status 
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do indivíduo, de maneira que aqueles que estão desprovidos de recursos não têm como ter 

acesso aos serviços que têm surgido mais recentemente. 

 O SIMESPP tem se lançado no desafio das discussões árduas que têm se travado 

em torno do termo “exclusão social”. Baseado nas afirmações de Dupas (2000) e Sposati 

(2000), a exclusão é entendida como multi-escalar, multifacetada, comportando diversos 

âmbitos da realidade social. Tendo em vista essa multiplicidade de fatores que dão um 

caráter plural á exclusão social, sendo assim entendida, o SIMESPP elaborou o “Mapa de 

Exclusão Social de Presidente Prudente” e para tal foram consideradas mais de sessenta 

variáveis. 

 A partir disto pode ser visualizada a distribuição dos níveis de condição de vida no 

interior da malha urbana de Presidente Prudente. Estão presentes espaços diferencialmente 

estruturados em níveis de inserção distintos. A captação dos elementos constitutivos, 

principalmente dos espaços precários, o modo de vida aí predominante e seus principais 

traços torna-se essencial para a elaboração de políticas públicas e desenvolvimento de 

estratégias de combate á pobreza e a exclusão social. Costa (1998) demonstra isso bem em 

seu livro “Exclusões Sociais” e como o título já sugere, há vários tipos de exclusão como 

política, social, material, física, moral e psicológica. Acrescentando um outro elemento á 

esses apontados por ele, por que não dizer também, exclusão territorial, ao passo que não 

tem acesso á determinados espaços ou a seu território como um todo, por falta de recursos. 

Para Costa o início de um processo de exclusão social se dá com a perda do 

emprego podendo culminar em uma de suas formas mais perversas que é a situação de 

sem-abrigo. Considerando as afirmações de Santos (1996) acerca do lugar como sendo o 

espaço vivido, onde o indivíduo cria uma relação de afetividade, o sem abrigo estaria 

desprovido de um lugar fixo, mínimo, representado pelo desprovimento de moradia, e esta 

(a moradia) é de extrema relevância, pois potencializa relações de caráter social, e ainda 

acesso ao sistema de vida corrente. Sem um endereço, um indivíduo não é considerado 

sujeito, nem “ser” numa sociedade que a posse “o qualifica”. Este está muito mais distante 

do alcance das políticas públicas que possa atenuar a sua condição de vida. 

 Pensada no âmbito das políticas públicas, a constatação das vulnerabilidades, da 

precariedade das condições de vida como manifestações e sintomas de exclusão social, 

pode se revelar como uma importante ferramenta para identificar onde estão as fragilidades 

de uma determinada comunidade e seu respectivo distanciamento do sistema de vida 

corrente, bom como acesso aos benefícios da modernidade, que não são estendidos á 

todos. 

3. O Trabalho de Campo 
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 A escolha das áreas pesquisadas ocorreu com base nos bancos de dados existentes 

no SIMESPP, mais precisamente o Cadastro de Imóveis Precários, elaborado pela 

Prefeitura de Presidente Prudente. A definição das três áreas foi feita pela seleção dos 

Setores Censitários com maiores índices de imóveis precários. As três áreas selecionadas 

foram a Vila Aurélio, o Jardim Brasília e o Jardim Guanabara, localizadas na área urbana de 

Presidente Prudente. 

MAPA 2 – São Paulo 

 

Fonte: Autor 

 Vale lembrar que Presidente Prudente está localizada no oeste de São Paulo e 

inserida em uma das regiões mais pobres do estado (20% dos pobres), como aponta 

Hoffman (1990). Portanto, torna-se particularmente importante entender como se dá e 

exclusão em uma cidade que, inserida em uma das regiões mais pobres, acaba servindo de 

atração para todo o seu entorno. É uma cidade que tem certa dinamicidade do ponto de 

vista econômico e tecnológico, sendo que atua como principal fornecedora de serviços para 

as cidades ao seu redor, e como toda cidade que tende a tal processo, apresenta as 

mazelas da pobreza excludente, típicas de nossa época. 

Como se percebe no mapa 2, os bairros escolhidos estão localizadas em áreas 

consideradas pelo SIMESPP de exclusão social. De acordo com os estudos do grupo de 
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pesquisa, nestas áreas de maior exclusão social, há uma correlação muito alta entre 

condições sócio-econômicas e o nível de habitação. 

MAPA 2 – Presidente Prudente 

 

Fonte: autor 

 Vale destacar que nesse mapa a linha férrea da Alta Sorocabana se destaca como 

marco divisor dos níveis de inclusão social. Foram freqüentes, principalmente na Vila 

Aurélio, talvez em virtude da indignação, os comentários da população relativos ao processo 

de expansão da cidade que tem se dado mais para a porção oeste (tomando-se como 

referência a linha férrea), de maneira que a maioria das políticas estão aí concentradas, 

tanto aquelas relacionadas ao incentivo econômico, quanto aquelas relacionadas à área 

social. 

 Os dados coletados na ida á campo, não somente para a Vila Aurélio, mas também 

para o Jardim Brasília e o Jardim Guanabara, foram digitalizados no programa Microsoft 

Excel®, daí transformados no formato “dbf” e transportados para o programa MapInfo® para 

georrefencimento. Já as entrevistas que foram de caráter qualitativo, e sem uso de recurso 

áudio visual, com o intento de não inibir ou constranger as pessoas entrevistadas, permitiu o 

aprofundamento do conhecimento de cada bairro. 
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 Após uma primeira fase de visitas á Vila Aurélio, fez-se necessário, face ás 

limitações econômicas da população residente, bem como pelo próprio perfil do bairro, o 

retorno ao bairro para a captação do perfil de mobilidade dessa população. A preocupação 

com este aspecto da realidade local deveu-se à constatação de que as pessoas que 

exerciam alguma atividade, a maioria delas a faziam fora do bairro. Ainda, os serviços mais 

básicos também tinham que ser buscados, normalmente no centro da cidade. 

 Os mesmos parâmetros utilizados para a pesquisa de campo na Vila Aurélio foram 

utilizados no trabalho de campo no Jardim Brasília, de igual forma sendo realizadas 

entrevistas qualitativas junto á população. As respectivas informações coletadas foram 

digitalizadas e georreferenciadas. 

 A experiência desenvolvida na Vila Aurélio e Jardim Brasília, relatada 

exaustivamente no relatório parcial, permitiu a preparação de um questionário objetivo para 

ser aplicado no Jardim Guanabara. O principal resultado que se pretendia alcançar com a 

elaboração deste instrumento e seu teste no campo seria a da consolidação de um 

instrumento de coleta de dados das condições de vida em áreas de exclusão social de 

cidades de porte médio, como Presidente Prudente. 

 Isso se revelou necessário em face das grandes diferenças que puderam ser 

observadas entre a Vila Aurélio e o Jardim Brasília, considerando que no mapa de exclusão 

social do SIMESPP, tais áreas são tidas com inseridas em um mesmo padrão, e é intuito 

nosso perceber as particularidades de cada um. 

3.1) Vila Aurélio 

Com o trabalho de campo pôde-se perceber a maior precariedade das condições de 

vida e da infra-estrutura do local em relação aos demais bairros. 

 Talvez seja mais latente o discurso, até certo ponto, indignado da população com 

relação às políticas realizadas pelo poder público, priorizando mais o lado oeste da cidade, 

em virtude da grande escassez de serviços – públicos e privados – e infra-estrutura – 

também público e privado. O bairro tem apenas quatro estabelecimentos comerciais, sendo 

que poderíamos caracterizá-lo como componentes do circuito inferior da economia, levando-

se em conta uma série de razões como, por exemplo, a utilização de mão-de-obra familiar, a 

baixa lucratividade, os negócios sendo realizados através do crédito pela confiança, a quase 

ausência de tecnologia, dentre outros fatores que aqui poderíamos enumerar. 

 Ao serem indagados do seu sentimento em relação à infra-estrutura (não) existente, 

a maior queixa identificada nas entrevistas foi em relação à falta de vagas na creche, 

evidenciando assim os novos papéis que a mulher está assumindo no seio da família, a sua 

preocupação em encontrar emprego e ajudar na renda de casa. Em um segundo momento, 
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compareceu a necessidade de melhoria do serviço de saúde prestado no bairro vizinho: o 

Jardim Santana. Já num terceiro momento, compareceu a falta que uma área de lazer faz 

para a comunidade da Vila Aurélio, pois não tem nenhuma. 

  É notório entre a população do bairro sua características de deslocamento para 

outros pontos da cidade, seja para ir ao trabalho, seja para buscar serviços que não 

encontram no local. O deslocamento freqüentemente é feito á pé ou então de bicicleta, na 

grande maioria das vezes. Essas se constituem em formas alternativas que a população 

encontra para lidar com a realidade social de nossos dias, com a realidade de seus salários, 

ou então com o desemprego que está atingindo grande parcela da população. 

 A rede de relações desses desempregados, no enfretamento das suas dificuldades 

se dão, sobretudo, na busca de apoio aos parentes e em menor intensidade os vizinhos. 

Ajuda de órgão públicos também não era preferência, sendo categóricos ao afirmar que os 

pobres só são lembrados quando têm de votar. A desilusão política foi um traço marcante 

observada nas entrevistas com a população pobre de Presidente Prudente. 

 Uma outra característica que pôde ser observada na Vila Aurélio foi a grande 

presença de atividades informais que eram realizadas no próprio domicílio, como forma de 

conseguir uma renda alternativa, principalmente entre aqueles que se encontravam em 

situação de desemprego. Aqueles que estavam trabalhando, mas sem nenhuma espécie de 

proteção social, freqüentemente estavam ligados às atividades relacionadas à construção 

civil, atividades estas, como se sabe, de baixa qualificação. 

Contatou-se que a população da Vila Aurélio possui níveis baixos de mobilidade 

habitacional. Mais de mais de 50% dela reside no bairro há mais de 15 anos. Isso em parte 

é explicado pelo fato de que 72% moradores têm casa própria, enquanto que 17% pagam 

aluguel e 11% moram em casa cedida. 

 Nesse bairro em particular, ficam evidentes as altas taxas de desempregado e de 

trabalho por conta própria. 

3.2) Jardim Brasília 

 Do ponto de vista da inserção no sistema de vida corrente da cidade, o Jardim 

Brasília se encontra mais inserido que a Vila Aurélio e que o Jardim Guanabara, inclusive do 

ponto de vista político com um representante na Câmara Municipal. Faça-se menção que 

pôde ser percebido, mesmo que difuso, certo patrimonialismo reinante, tendo em vista que 

tal representante é dono do supermercado que há no bairro, ao passo que costuma distribuir 

cestas básicas entre a população. Ainda, poucos são os que procuram seu apoio. 
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Como Demo (2003) aponta em seu trabalho “Pobreza da Pobreza”, a população só 

faz contatos com seus representantes políticos somente quando tem que pedir alguma coisa 

relacionada à favores pessoais, estabelecendo assim uma relação de clientelismo, sendo 

então raras as vezes que os buscam para exigir o cumprimento de suas promessas e a 

busca do bem coletivo. Os fatos verificados no Jardim Brasília comprovam isso, ao passo 

que são poucos os que têm contato com o seu representante local, e esses poucos que o 

fazem, só o fazem quando estão passando por alguma grande dificuldade. 

No entanto, até mesmo para buscar ajuda o vereador é um dos menos procurados, 

sendo que grande parcela da população não tem nem mesmo a quem recorrer. Quando 

recorrem á alguém em algum momento de dificuldade a rede de ajuda se processa em torno 

dos próprios familiares. No entanto, há de se fazer ressalvas, pois na maioria das vezes os 

próprios parentes não têm condições nem mesmo para se manterem, tornando difícil o 

apoio. 

 A natureza dos serviços presentes no bairro é predominantemente artesanal, 

manual, com utilização de baixa tecnologia (quando existente). Estes podem aqui ser 

enquadrados como fazendo parte do circuito inferior da economia, em que muitas vezes 

predomina o trabalho familiar. 

O bairro possui os serviços públicos mais essenciais, como creche e escola, porém, 

segundo a população, a escola precisa muito de uma reforma e não funciona no período 

noturno, em virtude da violência constante no bairro. A creche, por sua vez, não é suficiente 

para atender á todos, pois faltam vagas. Esses, inclusive, são alguns dos principais 

problemas que incomodam a população. 

 A necessidade de policiamento está entre as mais urgentes em virtude da violência e 

do vandalismo reinante no bairro que está entre os mais violentos. A resolução dos 

problemas relacionados á violência seria primordial para que se pudesse ter melhorias com 

relação á educação e ao lazer, que tem seus espaços de realização depredados pelo 

vandalismo. 

 Preocupa ainda a população a desativação de parte dos programas sociais que 

existiam no bairro como, por exemplo, a piscina, que era utilizada pelas crianças. A questão 

da saúde comparece também como uma das mais preocupantes, pois são freqüentes os 

relatos das dificuldades para se obter uma consulta e para se conseguir medicamentos que, 

inclusive, sempre faltam. 

 Em meio á todo esse quadro alguns moradores manifestam vontade de sair do local, 

evidentemente, se tivesse condições. O baixo preço do aluguel, ou então a posse de uma 

casa mesmo que precária, é que permite a permanência de muitos no bairro. Fica então 
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caracterizada a baixa mobilidade espacial e habitacional com uma população com tempo 

médio de residência de 30 anos aliado ainda ao fato de que 59% dos moradores têm casa 

própria. 

 O que predomina no bairro é o emprego caracterizado por baixos salários, visto que 

a maioria dos entrevistados estava empregada. Entre as ocupações exercidas estão mais 

presentes aquelas ligadas ao setor de construção, em que reina a pouca qualificação de 

mão de obra, bem como baixos salários. 

 Quanto aos desempregados, quando não estão atrás de emprego, seja de qualquer 

natureza for (bico, emprego formalizado), estão freqüentemente dentro de casa, ou nos 

afazeres de casa ou assistindo televisão. Nesses casos, como já apontam muitos estudos 

(Montali, 2000 e Bruschini, 1990, por exemplo), a mulher passa a desempenhar um papel 

importante na manutenção do seu lar, havendo um maior parcelamento nas 

responsabilidades de manutenção da casa, tanto as que antes eram tradicionalmente das 

mulheres, quanto as que são dos homens. 

 A sociabilidade, que os afazeres domésticos e o lazer (televisão) masculinos 

impossibilitam, geraria a possibilidade de uma maior interlocução entre a população, de 

maneira que eles pudessem construir “uma luta” ao redor dos problemas que os cercam, 

dando a possibilidade de vencer a pobreza política a que se refere Demo (2003). 

Conseqüentemente, isto permitiria o surgimento do empowerment, que se refere á tomada 

de consciência da real situação pela qual passa tal população, e a construção da sua 

própria realidade a partir do momento que se toma o rumo da situação vivida, exercendo 

decisões com liberdade, ou seja, deixando de ser apenas objetos da realidade, do ponto de 

vista das forças sociais, para se tornar então sujeito da sua própria história. 

 Tendo em vista os apontamentos feitos, e a preocupação com a questão de níveis de 

inserção dessas áreas de exclusão social, passando aí pelo grau de sociabilidade presente, 

pôde-se notar que o Jardim Brasília é mais inserido ao quotidiano da cidade do que a Vila 

Aurélio, o que não significa que possa ser área de inclusão social, pois é patente a série de 

problemas detectados. Mas o que queremos dizer é que os níveis de exclusão podem ser 

diferentes, mesmo que em um cartograma seja apontado como estando em condições 

iguais, e nesses dois primeiros casos as diferenças foram bastante acentuadas. 

3.3) Jardim Guanabara 

Dos três setores pesquisados, esse é o que se apresenta mais distante do centro da 

cidade, e ainda, o mais extenso em área. 

 Em relação aos aspectos metodológicos, a etapa do trabalho de campo realizada no 

Jardim Guanabara se destaca pela experimentação de um questionário objetivo, que possa 
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ser aplicado em todas as áreas consideradas de exclusão social, não somente de 

Presidente Prudente, mas também em cidades de médio porte, de maneira à captar as 

condições de vida que caracterizam a população excluída e ainda seus sentimentos com 

relação ao lugar em que vivem. 

A aplicação deste questionário teve caráter amostral, sendo aplicado no bairro em 

mais de noventa domicílios. Á medida que o trabalho de campo se desenvolvia, alguns itens 

constantes no questionário foram reformulados, de maneira que pudesse ser inteligível tanto 

ao pesquisador/aplicador quanto aos entrevistados. Assim, o questionário passou por três 

fases, nas quais as questões eram reformuladas/aprimoradas, o que exigia seu teste 

novamente para perceber as suas melhorias e viabilidade. 

 Neste bairro boa parte da população é muito carente, a começar pela precariedade 

dos imóveis. As casas de muitos desses moradores são construídas com a ajuda de 

parentes, eventualmente vizinhos, o que já consiste muitas vezes em uma forma de 

economia na construção da habitação. 

 Predomina dentre os entrevistados, principalmente aposentados, que inclusive já 

estão ali há muito tempo, sendo da ordem de 34%. Geralmente, essa categoria, e 

principalmente esta, é a que está submetida á uma mais baixa remuneração, geralmente da 

ordem de um salário mínimo. A situação torna-se um tanto mais complicada quando esses 

aposentados têm problemas de saúde e parte de sua remuneração é gasta com 

medicamentos, isso aliado ao fato de que o sistema de saúde pública não é suficiente e 

eficiente para atender toda a população. Seguido dos aposentados, temos os 

empregados registrados e depois pelos que trabalham por conta própria. 43% da população 

exerce algum tipo de atividade remunerada. Desses, a grande maioria trabalha em algum 

outro ponto da cidade. 

 A proporção de pessoas que trabalham fora do bairro é da ordem de 85%. Essas 

pessoas, então, têm conseqüentemente que se deslocar diariamente de seu bairro ao posto 

de trabalho. Era uma dos objetivos desse trabalho compreender como essa população 

realiza esse deslocamento. 

 Como nos demais bairros, os trabalhadores estão optando por ir à pé ou, então, de 

bicicleta ao trabalho, de maneira á realizar economia no seu rendimento mensal. Sendo 

assim, essas duas opções de deslocamento representam 43% dos trabalhadores. Essa 

escolha em não andar de ônibus, seja por causa da economia, seja por simples opção, 

certamente se traduz em formas distintas de se apreender o espaço urbano, diminuindo o 

caráter de impessoalidade que as relações na cidade tendem a apresentar, haja vista que 

elas tendem á diminuir em virtude das opções tecnológicas que nos cercam. O fato de os 

trabalhadores preferirem o deslocamento á pé ou de bicicleta, na maioria dos casos, se dá 
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em virtude da variável renda, e por ser uma área de exclusão social, a renda da população 

se caracteriza por ser bastante baixa. 

 A esmagadora maioria dos entrevistados está submetida á baixos salários, sendo 

que aqueles que ganham de um á dois salários mínimos correspondem á 52%, enquanto 

que, em situação pior ainda, 8% não chegam a ganhar nem mesmo um salário por mês. 

Percebe-se que essa população está muito suscetível a passar por momentos de 

dificuldade, e como na realidade passa.  

Os parentes são o principal vetor de apoio, sendo aqui representado por 61% das 

respostas dos entrevistados. A rede que se estabelece é privilegiada através de laços 

familiares, onde certamente a rede de confiança e de solidariedade é bem maior que em 

outras formas de vínculos. 

No Jardim Guanabara também é forte o envolvimento da população com a 

religiosidade presente em 56% dos entrevistados. Isto, evidentemente, tem repercussões 

marcantes no que diz respeito ao surgimento do empowerment. 

No entanto, a população pobre tem que ter algo em que se apegar para amenizar 

seu drama seja na crença de que um dia as coisas serão melhores não por sua vontade, 

mas por uma que lhe é externa, seja pela rede de apoio que se estabelece. Mas 

logicamente, a forma como isto se dá, funciona como uma espécie de anestésico social, que 

comporta seu lado ruim em termos que horizonte de transformação das condições sociais, 

mas também um lado bom, que se manifesta no imediato da vida do indivíduo. 

 A associação de bairro local, que comportaria níveis de politicidade aceitáveis na luta 

por melhores condições de vida, representa apenas 4% dos entrevistados, e além disso, são 

poucos, inclusive que têm conhecimento da associação. 

 Dos entrevistados, 66% apresentavam insatisfação quanto aos serviços prestados no 

bairro. Eram freqüentes os relatos da população acerca da precariedade do atendimento no 

posto de saúde. Os problemas com relação ao desemprego comparecem em um segundo 

momento, apontando para uma necessidade de mais empregos seguido das necessidades 

relativas á área de lazer e creche. 

 A busca pelo atendimento dos anseios, mais precisamente, necessidades da 

população pobre passa por níveis de politicidade e sua capacidade de organização político-

social, de maneira á estabelecer controle sobre o aparelho público. Este, não tem vocação 

social inata, mas depende do seu controle pelos seus representados. É uma possibilidade 

que está posta até mesmo amparada na própria Constituição, já que ela diz que o poder 

pertence ao povo. Esse poder não vai ser dado ao povo, evidentemente, ele precisa ser 

conquistado. Não digo aqui, o poder político de controle do Estado, mas do ponto de vista 
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das possibilidades que se abrem pela participação eficaz de forma plena na vida social e, 

sobretudo, política da sociedade, exercendo assim, supervisão e controle do aparato público 

e de seus representantes. 

Assim, a busca por melhores condições de vida e sua obtenção, passa 

necessariamente pelo empowerment. 

5. Considerações Finais 

 O entendimento da exclusão social na sua manifestação multidimensional e 

multiescalar, nos permitem apreender no quotidiano de uma cidade média os principais 

traços que caracterizam uma população carente que não participa do sistema de vida 

corrente atual da sociedade urbana na sua total satisfação. Permite considerar as mais 

diferentes carências que passa a população pobre seja em aspectos materiais, concretos, 

seja em aspectos psicológicos, imaginários, e ainda as suas múltiplas imbricações. É 

evidente que para se entender os processos de exclusão e pobreza, bem como suas 

caracterizações, é preciso grande esforço de análise, dada a sua complexidade. 

Á princípio pode parecer tarefa fácil, por que é comum tais termos estarem presentes 

no discurso popular e político e, ainda, estarem tão presentes, de forma tão dramática na 

nossa sociedade. Mas quando nos lançamos na busca do entendimento de como se dá a 

dinâmica que as produzem, que caracterizam e que mantêm a pobreza e a exclusão social, 

torna-se difícil saber fazer as relações e designação de maneira mais adequada. Isso se dá 

em virtude da realidade social ser tão dinâmica que não permite o estabelecimento de 

limites rígidos e leis para o seu funcionamento, sendo que se formos querer estabelecer 

tipos a partir da diferenciação entre causa e efeito, principio e fim há a possibilidade de se 

cometer algum equívocos. 

Assim, a cada situação posta, o pesquisador se depara com a necessidade de um 

grande esforço de análise e tem que repensar suas formulações, se necessário. A par de 

sua complexidade, é necessário seu acompanhamento não somente teórico e conceitual, 

mas também prático, de maneira á encontrar alternativas viáveis á melhoria das condições 

de vida das populações mais pobres. 

 O desafio é maior, quando o objetivo é entender como se dão tais processos em 

cidades médias, ao passo que exige renovado esforço teórico, visto que a tradição de 

estudos á respeito de pobreza e exclusão estão ainda focados em grandes cidades. 

 Finalizando, podemos dizer que a busca pela melhoria das condições de vida da 

população passa não somente por pesquisadores, pela universidade, pelo poder público, 

mas também e, principalmente, pela própria sociedade, que tem que ter por objetivo a busca 

pela construção da sua própria realidade. 

 8773



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 Como o presente projeto teve a renovação do Programa de Iniciação Científica do 

CNPq, pretendemos desenvolver nos próximos meses pesquisa bibliográfica á respeito do 

tema “pobreza e exclusão social” de modo a dar prosseguimento na sua discussão teórica, 

seguido trabalho de campo em que serão aplicados, questionários objetivos, com caráter 

amostral, com o intuito de estabelecer os principais traços da pobreza e da exclusão social 

dos bairros pobres de Presidente Prudente, a partir do posterior tratamento e análise dos 

dados. Isso se faz importante para a compreensão de como esses fenômenos operam no 

contexto de uma cidade média, e o prosseguimento dessa presente pesquisa vem no intuito 

de colaborar com isso. 
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