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Apresentação do percurso de pesquisa e seus produtos 
 

Mariangela Belfiore Wanderely1 
 
Este subprojeto teve como base pesquisas realizadas pela Coordenadoria de Estudos 

e Desenvolvimento de Projetos Especiais – CEDEPE/PUC-SP e os Núcleos de Estudos e 
Pesquisas de Movimentos Sociais e o de Cidades e Territórios, ambos do PEPG em Serviço 
Social. 

Os estudos realizados por esses grupos têm revelado, de forma instigante, as 
dificuldades e barreiras que impedem ou bloqueiam o acesso aos direitos e a efetiva inclusão 
social da população (e, em especial a população de baixa renda) a serviços públicos.  

Entendemos que a opção metodológica pela zona leste de São Paulo é resultante dos 
percursos que foram delineados individual e coletivamente pelas pesquisas desenvolvidas, 
no período 2016-2017, em torno da preocupação com o acesso às políticas sociais na cidade 
de São Paulo, considerando-se suas diversidades e desigualdades intraurbanas. Neste 
sentido, a zona leste se coloca como cenário privilegiado das análises realizadas, e além 
disso, como a expressão concreta das interfaces cotidianas enfrentadas pelos cidadãos da 
megalópole paulistana entre as demandas de proteção social e as condições desiguais 
vivenciadas nos seus múltiplos territórios. 

A organização do acesso aos serviços é uma das principais questões a serem 
enfrentadas, considerando-se a diversidade apresentada pela Zona Leste, do ponto de vista 
do acesso á cidade e às políticas sociais, especialmente as de Habitação de Interesse Social e 
a da Política de Assistência Social. De uma forma geral, as nossas pesquisas têm verificado 
uma sorte de descompasso entre a lógica institucional dos serviços sociais públicos e das 
trajetórias das famílias que buscam o acesso aos serviços, bem como das lógicas 
socioterritoriais dos diversos distritos da cidade de São Paulo.  

A pesquisa desenvolvida no âmbito do Pipeq pretendeu operar em uma dimensão 
mais fina de análise, acompanhando os trajetos cotidianos realizados pela população nas 
suas práticas sociais e no acesso aos serviços sociais, sob as referências de acessibilidade e 
mobilidade, com foco privilegiado de análise as políticas de assistência social e de habitação. 

A construção da cartografia proposta por este projeto busca subsidiar os processos 
de elaboração de indicadores de monitoramento e avaliação de acessibilidade para tais 
políticas, na perspectiva da garantia de acesso à cidade e à cidadania, de forma mais 
alargada, do que a convencional referência de pertencimento pelo endereço domiciliar. Além 
do estudo das informações de caráter censitário, priorizou-se o estudo do Cadastro Único, da 
Base de Dados sobre oferta de serviços da política municipal de Assistência Social, em 
especial da Proteção Social Especial e a base de dados dos empreendimentos do Programa 
Minha Casa Minha Vida, para a construção de um tripé entre a pesquisa de fluxos e barreiras 
de acesso, as diretrizes, normativas, arranjos organizacionais e oferta de serviços. 

A delimitação dos territórios pesquisados teve como parâmetro inicial estudos 
realizados por professores do PEPG em Serviço Social, com destaque para as professoras 
doutoras Aldaíza Sposati e Dirce Koga, conforme explica esta última, ao discorrer sobre nossa 
escolha metodológica da Zona Leste. 

 
O cenário da zona leste evidenciado pelo Censo 2010 (dinâmica 2000/2010) 
já mostrava a sua heterogênea configuração demográfica: dos 31 distritos, 
apenas 9 apresentaram crescimento positivo acima de 1% a.a., sendo que 8 

                                                           
1 Doutora em Serviço Social, professora do Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social da 
PUCSP. 
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tiveram crescimento negativo e 14 distritos com crescimento inferior a 1% 
a.a. A zona leste sempre foi conhecida como a região mais densamente 
povoada da cidade. De fato, desde o Censo de 1980, a população da zona 
leste corresponde a uma média de 35% da população total da cidade de São 
Paulo. Em 2010, sua população se aproxima de 4 milhões de pessoas. Porém, 
a dinâmica demográfica interna da zona leste tem revelado significativas 
alterações, indicando a relevância de sua heterogeneidade intraurbana.  
As reflexões de Rolnik e Frugoli Jr.2 demonstravam no final da década de 1990 
a configuração de, pelo menos duas zonas lestes: uma formada pelos distritos 
mais próximos ao centro e outra pelos distritos mais ao extremo da cidade. 
Porém, o mesmo estudo já apontava para um fenômeno até então pouco 
estudado, que seriam os impactos das “novas formas de organização 
imobiliária residencial, como os planos de autofinanciamento e as 
cooperativas habitacionais”, em que se destacava o distrito de Itaquera, que 
havia apresentado uma forte produção de apartamentos entre 1996 e 1997. 
Dessa forma, tomando como referência estudos do Mapa da 
exclusão/inclusão social da cidade de São Paulo – MEIS III (Cedest, 2013)3, se 
pode perceber que ocorre uma consolidação a lógica excludente 
impulsionada pelo eixo leste-oeste, configurando, a princípio, o desenho de 3 
lestes: Leste 1) a leste mais consolidada e próxima ao centro; Leste 2) a leste 
intermediária que se encontra em processo intenso de investimentos 
imobiliários, incluindo o próprio estádio Arena Corinthians em Itaquera e 
Leste 3) a borda de fronteira, mais ao extremo leste, que continua agregando 
os distritos com forte marca de exclusão social. Os resultados apresentados 
pelo MEIS III associados ao Índice Territorial de Proteção Social – ITPS, 
confirmam esta configuração. 

 
Os produtos de pesquisa deste subgrupo estão apresentados em quatro 

papers cujos conteúdos foram retrabalhados para compor dois capítulos que 
integrarão o livro a ser publicado pelo conjunto dos pesquisadores deste projeto 
temático. 

 
O primeiro paper Desigualdade intraurbana, territórios e territorialidades: 3 

lestes em 1 faz uma retropectiva das publicações emblemáticas no debate das 
desigualdades sociais da cidade de São Paulo e apresenta as escolhas e escalas téorica 
metodológicas da pesquisa. 
 

O paper Análise dos deslocamentos na Zona Leste problematiza as condições 
de mobilidade e acessibilidade, tendo como referência os desclocamentos e a 
distãncia em relação a serviços das políticas sociais setoriais, como educação, saúde 
e assistência social.  

Na sequência os paper Acesso ao direito à moradia e à cidade na zona leste de 
São Paulo e Apontamentos sobre a complexidade de acesso a direitos sociassistencias na 

                                                           
2 ROLNIK, R. e FRUGOLI JR, H. Reestruturacao urbana da metrópole paulistana: a zona leste como 
território de rupturas e permanências. In: Cadernos Metrópole. SÃO PAULO: Educ, no6, p.43-66. 
3 SPOSATI, A. e MONTEIRO, Miguel (orgs). Desigualdades nos territórios da cidade. SÃO PAULO: 
Educ, 2017. 
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Zona Leste analisam as condições de acesso, bem como identificam berreiras no acesso a 
programas de habitação de interesse social e em relação à distribuição da oferta na política 
de assistência social, especificamente na Proteção Social Especial, que se refere a serviços 
destinados a famílias e indivíduos cujos direitos tenham sido violados e/ou ameaçado 
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Subprojeto: Fluxos populacionais relativos aos acesso às politicas de Assistência 

Social e Habitação 

 
 

Fluxos populacionais: acesso ao direito à moradia e à cidade na zona 
leste de São Paulo 

 
Rosangela Dias O. Da Paz4 

Vergilio A. Santos5 
 

As análises e reflexões sobre o acesso à moradia e à cidade na zona leste de São 
Paulo pelos grupos populacionais de menor renda tem como ponto de partida a 
compreensão da heterogeneidade dessa grande região da cidade, que não pode ser vista 
como um bloco, a “zona leste”, mas sim nas suas particularidades sociais, econômicas e 
territoriais.  

A compreensão da heterogeneidade socioterritorial aprofunda o conhecimento 
sobre as desigualdades sociais, que se expressam no cotidiano vivido pelos moradores nos 
territórios intraurbanos das cidades brasileiras. A expansão da cidade, o adensamento 
populacional, a segregação e violência urbana, a insuficiência de oferta e (in)disponibilidade 
de serviços públicos, as péssimas condições de moradia e o déficit habitacional configuram-
se como expressões da desigualdade social. Historicamente a política habitacional contribuiu 
para consolidar um modelo urbano que reproduziu a segregação socioterritorial. 

A construção de grandes conjuntos habitacionais em áreas periféricas onde a 
terra é mais barata, representando a forma de provisão habitacional 
predominante ao longo de décadas, contribuiu substancialmente para 
impulsionar o espraiamento urbano, a proliferação de um padrão urbanístico 
monofuncional e o estabelecimento de uma divisão territorial entre ricos e 
pobres. (ROLNIK et al, 2015, p.148) 

Partiu-se do levantamento dos empreendimentos habitacionais do Programa Minha 
Casa Minha Vida (MCMV) na zona leste, realizado pela Rede Cidade e Moradia6, com 
atualizações de informações disponíveis em sites até o ano de 2017. Para a análise buscou-se 
cruzar três variáveis para olhar para as 3 Lestes:, a localização dos conjuntos habitacionais, a 
inserção urbana e a demanda e perfil populacional. 

Incluimos também em nossas reflexões a leitura dos resultados de estudo específico 
de um conjunto habitacional do MCMV no distrito de Sapobemba7, localizado na Leste 2 da 

                                                           
4
 Professora do Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social/ PUCSP. 

5
 Pesquisador do Cedepe/PUCSP. 

6
 A Rede de Pesquisa Cidade e Moradia, articulação nacional que reúne 11 projetos de instituições de ensino e 

pesquisa selecionadas no Edital MCTI/CNPq/MCIDADES nº 11/2012, com perspectivas analíticas em comum 
sobre a inserção urbana, a qualidade e o acesso à moradia, os impactos urbanos, ambientais, sociais e 
econômicos dos investimentos habitacionais do MCMV. Participam da Rede: os quais construíram abordagens 
metodológicas comuns a guiar os processos de investigação: (1) LABCAM FAU-UFPA (RM Belém e Sudeste do 
Pará); (2) LEHAB DAU-UFC (RM Fortaleza); (3) PPGAU (LabHabitat)/PPEUR – UFRN (RMNatal); (4) Praxis Escola de 
Arquitetura –UFMG (RM Belo Horizonte); (5) IPPUR-UFRJ (RM Rio de Janeiro); (6) CiHaBe PROURB-UFRJ (RM Rio 
de Janeiro); (7) Polis-SP, (8) NEMOS – CEDEPE - PUC-SP (RM São Paulo / Osasco); (9) LabCidade FAUUSP (RM São 
Paulo e RM Campinas); (10) IAU-USP São Carlos e PEABIRU (RM São Paulo); (11) IAU-USP São Carlos (Regiões 
administrativas de São Carlos e Ribeirão Preto). 

7
 Pesquisa: “Avaliação do trabalho social e dos impactos na vida das famílias no PMCMV: município de 

Osasco/SP” (Edital MCTI/CNPq/MCIDADES nº 11/2012, processo nº 550649-2012), concluída em 2015.  
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cidade, que avaliou as mudanças nas vida das familias que foram morar no conjunto 
habitacional. 

O MCMV, anunciado em março de 2009, foi uma resposta do governo federal à crise 
econômica, que objetivou o reaquecimento das atividades da construção civil e 
desenvolvimento do setor imobiliário, através da ampliação do mercado habitacional para 
atendimento das famílias com renda de até 10 salários mínimos. Um linhas gerais o 
programa estabeleceu um patamar de subsídio direto, proporcional à renda das famílias, 
aumentando o volume de crédito para aquisição e produção de habitações, ao mesmo 
tempo em que reduziu os juros (Cardoso e Aragão, 2013, p. 35 e 36). 

[..] A criação do Minha Casa Minha Vida, apesar de todas as suas 
deficiências, incorporou pela primeira vez os mais pobres às políticas 
de financiamento habitacional, ao ampliar de forma significativa os 
subsídios públicos, mobilizando para isso recursos do orçamento do 
governo federal. Esse subsídio cobre praticamente 100% do valor dos 
imóveis destinados às pessoas de baixa renda ou sem renda alguma 
– a chamada “faixa 1” do programa. Para as outras faixas de renda, 
inclusive aquelas historicamente já atendidas por outras políticas 
públicas, o programa usa recursos do FGTS, e, quanto menor a 
renda, inclui também subsídios (ROLNIK, 2017, p.01). 

O debate acadêmico e político têm apontado inúmeras críticas ao MCMV. Apesar de 
se reconhecer avanços importantes, como a implantação de um programa com escala 
nacional, com recursos significativos, e, especialmente, na definição de subsídios para as 
faixas com menor renda da população, reivindicação histórica dos movimentos sociais por 
moradia. As críticas revelam os limites de um programa de crédito imobiliário, com 
concepção bancária, voltado a atender os interesses da construção civil e do mercado 
imobiliário, ao mesmo tempo que pretende responder ao déficit habitacional. 

Entre as principais críticas ao programa destacamos a síntese apresentada por 
Cardoso e Aragão (2013): falta de articulação do programa com a política urbana; a ausência 
de instrumentos para enfrentar a questão fundiária;  problemas de localização dos novos 
empreendimentos; excessivo privilégio concedido aos setor privado;  grande escala dos 
empreendimentos; baixa qualidade arquitetônica e construtiva dos empreendimentos; 
descontinuidade do programa em relação ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social (SNHIS) e a perda do controle social sobre a sua implementação;  desigualdades na 
distribuição dos recursos como fruto do modelo institucional adotado (Cardoso e Aragão, 
2013 p. 44). 

Nossas pesquisas revelaram que na produção dos conjuntos habitacionais 
construídos pelo MCMV há uma centralidade na construção de unidades habitacionais, 
desprovida de planejamento urbano e de investimentos das outras áreas das políticas 
públicas, aprofundando as desigualdades, a segregação, e a apartação do próprio 
empreendimento na cidade. “Apesar dos muitos bilhões de reais em subsídios públicos, o 
PMCMV não impacta a segregação urbana existente, apenas a reforça, produzindo novas 
manchas urbanas monofuncionais ou aumentando a densidade populacional de zonas 
guetificadas já existentes” (ROLNIK et al, 2017, p.149). 

No geral, os conjuntos habitacionais destinados à população de menor renda8 são 
grandes (acima de 500 unidades habitacionais) e com  um projeto construtivo padrão, o que 
barateia a obra, mas desrespeitam as necessidades dos futuros moradores e as diversidades 

                                                           
8 A partir de fevereiro de 2017 o MCMV estabelece as seguintes faixas de renda: 

 Faixa 1: renda familiar máxima de R$ 1.800;  
 Faixa 1,5:renda familiar máxima de R$ 2.600;  
 Faixa 2: renda familiar máxima de R$ 4.000;  
 Faixa 3: renda familiar máxima de R$ 9.000. 
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regionais e municipais. As pesquisas também apontam baixa qualidade das áreas de lazer e 
de espaços de convivência para seus moradores, em especial para crianças e jovens.  

Do ponto de vista econômico, o programa estimula o consumo, através da facilitação 
do crédito individual, mas tem regras bancárias e condominiais que excluem moradores 
inadimplentes e impedem a permanência daqueles com dificuldades financeiras e com 
menor renda.  

Na perspectiva dos moradores de menor renda, o que mais chama atenção é o 
aumento do custo de morar em condomínio. Somado o valor da prestação do imóvel, as 
taxas condominiais, água, luz, gás, gastos com manutenção, etc., há um aumento 
considerável em relação a situação anterior, em geral condições precárias e marcadas pela 
informalidade (como por exemplo o acesso clandestino à luz, agua, telefonia, etc.), o que 
coloca em risco a permanência das famílias nos conjuntos habitacionais e leva a expulsão 
pelos próprios moradores.  

Destaca-se também que o modelo de gestão condominial, inspirado nos 
condomínios do mercado de classe média, geram novos custos, os quais são inadequados 
para o perfil e o modo de vida da população de baixa renda e, ainda, levam a desorganização 
das associações e movimentos sociais pré-existentes. 

Essas críticas põem em questão se essa resposta habitacional é adequada ao perfil 
dessa população. Uma política habitacional deve prever um conjunto de programas para 
responder as necessidades habitacionais e ao déficit habitacional, no entanto, na prática, o 
MCMV tornou-se a única resposta pública com financiamento federal, evidenciando “a 
dificuldade de se conciliar uma política pública guiada por uma racionalidade de mercado com 
o desafio de produzir cidade para todos, o que não se alcança por meio de uma lógica de 
inclusão pelo consumo, dependendo de uma perspectiva de universalização de direitos” 
(ROLNIK et al, 2017, p.149). 

Nosso olhar sobre o acesso ao direito à moradia e à cidade na zona leste de São Paulo 
partiu do levantamento e mapeamento dos empreendimentos construídos na região, em três 
faixas de renda do MCMV (1,2 e 3), adotando-se a definição do grupo de pesquisa de 3 lestes: 
Leste 1: mais consolidada e próxima ao centro; Leste 2: intermediária, que se encontra em 
processo intenso de investimentos imobiliários, e Leste 3: a borda de fronteira, mais ao 
extremo leste, que continua agregando os distritos com forte marca de exclusão social.  
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Figura 19. Mapa- Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida por faixa de renda - Zona 
Leste do Município de São Paulo 

 
 Esse mapa revela a distribuição pelo território dos empreendimentos nas 
três faixas de renda. Chama atenção não haver nenhum empreendimento da faixa 1 na Leste 
1, região mais consolidada e com maiores acessos públicos e ao centro da cidade, e 
comparativamente, é o território com menor número de conjuntos habitacionais nas faixas 2 
e 3. A maior concentração de empreendimento é na Leste 2 (56,8%) e na faixa de renda 2 
(45,4%). Já a região menos provida de recursos e na fronteira da cidade tem menos de 30% 
de conjuntos habitacionais. 
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Tabela 10 Número de empreendimentos por faixas de renda 

Áreas Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Total % 

Leste 1 0 16 9 25 13,5 

Leste 2 26 43 36 105 56,8 

Leste 3 17 25 13 55 29,7 

Total 43 84 58 185 100 

% 23,2 45,4 31,4 100   

 
 Quando apuramos o olhar para cada região, por faixa de renda, observa-se 
que a localização dos empreendimentos prioriza a Leste 2 em todas as faixas. 

Tabela 11. Percentual de empreendimentos por faixas de renda 

Áreas Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Total 

Leste 1 0 19 15,5 13,5 

Leste 2 60,5 51,2 62,1 56,8 

Leste 3 39,5 29,8 22,4 29,7 

Total 100 100 100 100 

 
Essa priorização da Leste 2 confirma-se quando levantamos o número de unidades 

habitacionais em cada faixa de renda. A produção de unidades é duas vezes maior que na 
Leste 3 e quatro vezes maior que na Leste 1. 
 

Tabela 12. Número de unidades habitacionais por faixas de renda 

Áreas Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Total 

Leste 1 0 3.217 1.911 5.128 

Leste 2 7.022 7.237 6.970 21.229 

Leste 3 3.496 3.783 2.733 10.012 

Total 10.518 14.237 11.614 36.369 
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Figura 20. Mapa - Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida por faixa de renda e 
número de unidades habitacionais - Zona Leste do Município de São Paulo 

 
Para essa distribuição desigual dos empreendimentos e concentração na Leste 2 é 

necessária uma investigação junto aos operadores e executores do programa, no entanto, os 
estudos têm apontado algumas hipóteses a considerar: a disponibilidade e custo da terra e 
os interesses do mercado da construção civil e imobiliário nessa região. 

Para nosso estudo importa captar em que medida as famílias com menor renda e 
menor proteção social pública estão acessando a habitação, enquanto direito à moradia e a 
cidade. Para isso, o Índice Territorial de Proteção Social (ITPS) – 2010 (Sposati et al, 2017) é 
uma ferramenta que contribui para perceber como os empreendimentos do MCMV estão ou 
não, respondendo a demanda dos grupos com maior fragilidade ou desproteção social. 
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Figura 21. Mapa  - Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida por classes do ITPS e 
número de unidades habitacionais 

 
De fato, é possível perceber que a resposta pública para os grupos com maior 

desproteção social ainda é pequena, apesar de se observar avanços no atendimento de 
grupos com ITPS médio. 

O caso do Conjunto Residencial São Roque – Sapopemba/SP 
 
O Conjunto Residencial São Roque, localizado na Leste 2, distrito de Sapopemba, 

pertencente à Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba. 
 

Quadro 5. Subprefeitura  Vila Prudente/Sapopemba 

Distritos administrativos: São Lucas,  Sapopemba e Vila Prudente 
Área geográfica total:  32,70 km² 
População total:  529.947 habitantes 
População até 9 anos: 67.308 habitantes 
População de 10 a 14 anos: 39.644 habitantes 
População de 15 a 19 anos: 39.383 habitantes 
População de 20 a 29 anos: 95.778 habitantes 
População de 30 a 59 anos: 220.119 habitantes 
População com 60 anos ou mais: 67.716 habitantes 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos /SMDU/Dipro - Retroestimativas e Projeções 2011. 
Disponível em: 
< http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/regioes.php?regiao=10&distrito=78 >. 

 
Os dados do IBGE revelam que a população total do Distrito de Sapopemba é de 

283.727, mais da metade da população da subprefeitura que envolve outros dois distritos 
(Vila Prudente e São Lucas). Uma população jovem, pois 49,47% estão na faixa até 29 anos 
(Quadro 12). 
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Quadro 6. Distrito de Sapopemba 

Área geográfica total: 13,50 km² 

População total: 283.727 habitantes 

População de 0 a 9 anos: 39.891 habitantes 

População de 10 a 14 anos: 24.032 habitantes 

População de 15 a 19 anos: 23.270 habitantes 

População de 20 a 29 anos: 53.184 habitantes 

População de 30 a 59 anos: 114.744 habitantes 

População com 60 anos ou mais: 28.608 habitantes 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos /SMDU/Dipro - Retroestimativas e Projeções 2011. 
Disponível em: 
< http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/regioes.php?regiao=10&distrito=78>.  
 

O Conjunto Residencial São Roque possui 300 apartamentos, inaugurado em 11 de 
dezembro de 2011, está inserido na malha urbana, com equipamentos públicos básicos, 
transporte público e comércio. Os apartamentos têm 42m2 e configuram-se por uma sala, 
dois dormitórios, cozinha, banheiro e área de serviço, divididos em 15 blocos de cinco 
pavimentos cada.  

Os dados da pesquisa com os moradores confirmam a inserção urbana do Conjunto 
Residencial São Roque, o que é possível verificar nas imagens a seguir. 

 
Figura 22. Localização do Conjunto Residencial São Roque 

,  
   Fonte: OLIVEIRA, Ana Paula-Labcidade (FAU-USP), 2014.  
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Figura 23. Entorno do Conjunto Residencial São Roque 

 
Fonte: OLIVEIRA, Ana Paula-Labcidade (FAU-USP), 2014. 

Figura 24. Equipamentos públicos - Conjunto Residencial São Roque 

 
Fonte: OLIVEIRA, Ana Paula-Labcidade (FAU-USP), 2014. 
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Figura 25. Equipamentos públicos e áreas verdes - Conjunto Residencial São Roque 

 
Fonte: OLIVEIRA, Ana Paula-Labcidade (FAU-USP), 2014. 

Figura 26. Calçadas - Conjunto Residencial São Roque 

 
Fonte: OLIVEIRA, Ana Paula-Labcidade (FAU-USP), 2014. 
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Figura 27. Transporte público - Conjunto Residencial São Roque 

 
Fonte: OLIVEIRA, Ana Paula-Labcidade (FAU-USP), 2014.  
 

Figura 28. Uso comercial - Conjunto Residencial São Roque 

 
Fonte: OLIVEIRA, Ana Paula-Labcidade (FAU-USP), 2014. 

Figura 29. Usos comerciais e de serviços - Conjunto Residencial São Roque 
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Fonte: OLIVEIRA, Ana Paula-Labcidade (FAU-USP), 2014.  
 

Figura 30. Uso e ocupação do solo - Conjunto Residencial São Roque 

 
Fonte: OLIVEIRA, Ana Paula-Labcidade (FAU-USP), 2014. 
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Figura 31. Uso e morfologia habitacional - Conjunto Residencial São Roque 

 
Fonte: OLIVEIRA, Ana Paula-Labcidade (FAU-USP), 2014. 

 
A média de moradores por domicílio no Conjunto Residencial São Roque, é de 3,8 

pessoas para um apartamento constituído por dois quartos, sala, cozinha e área de serviço. 
Porém, ¼ dos domicílios apresenta número maior de moradores (cinco ou mais)  
Ao considerar todos os moradores das famílias entrevistadas, a idade média é de 26 anos, o 
que revela a incidência de crianças e adolescentes no total da população, e a faixa etária até 
17 anos concentra 39,5%. 

Do total de moradores, 5,9% apresenta algum tipo de deficiência. A motora soma 
mais menções, com 17 de um total de 22, ou seja, 77,2% dos que afirmaram sim. 
Na análise do perfil dos responsáveis pelos domicílios, verifica-se que a média de idade é de 
42 anos, e que 62,4% encontram-se na faixa etária entre 18 e 45 anos. 

Nas famílias entrevistadas, predomina a chefia feminina, atingindo 68% dos 
domicílio. E do total de chefes, 55,7% são casados e/ou estão em união consensual. Outros 
25,0% são solteiros e 15,4% são divorciados ou viúvos. 

Em relação à escolaridade dos responsáveis pelos domicílios, mais de 1/3 não 
conseguiu completar o ensino fundamental (36,5%). Outros 30,8% concluíram o 
fundamental e 26,0% concluíram o ensino médio. 

Quando analisada a configuração das famílias entrevistadas, 53,8% é representada 
pela figura do chefe e seu cônjuge, com outras pessoas convivendo no mesmo domicílio. 
Quase 1/3 das famílias são chefiadas por mulheres sem cônjuge e pessoas com idades até 29 
anos atinge 96,4% desses domicílios.Considerando todos os moradores com mais de 17 
anos, 66,4% trabalhou no mês anterior à aplicação da pesquisa e mais de 1/3 encontrava-se 
sem trabalho. Quando a questão foi aplicada considerando a chefia familiar, 66,3% 
trabalharam nos últimos 30 dias e outros 32,7 % encontravam-se desempregados. 

Do total de moradores com vínculo formal (67,8%), a maioria se diz assalariado com 
registro em carteira (97,2%). Cabe destacar que 1/3 dos moradores encontra-se em situação 
de trabalho informal, expressando assim a instabilidade das relações de emprego e renda. 

As ocupações dos moradores com mais de 17 anos concentram-se em atividades 
que não exigem muita qualificação, com destaque para  serviços gerais (24,2%),  trabalho 
doméstico (14,0%) e construção civil (14%). Esse conjunto representa mais de 52,2% dos 
moradores que exercem algum tipo de trabalho. 
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O transporte público é o meio de transporte mais utilizado pelos moradores (79%) e 
o ônibus é utilizado por 77,1% dos moradores. Para a maioria dos trabalhadores, o tempo 
médio de locomoção até o trabalho ficou igual ou diminuiu (64,2%). Porém, houve um 
pequeno aumento nas faixas de 30 minutos a 1 hora, que passou de 22,3% para 25,5%, e na 
faixa de 1h05 a 2 horas, que passou de 28,0% para 34,4% . Já o gasto médio diário com o 
transporte para o trabalho é de R$ 8,00. Essa média aparece tanto no gasto em relação à 
moradia anterior como na atual. 

Em relação à renda das famílias, a média dos rendimentos é de R$ 1.475,76. A renda 
de 55,8% dos domicílios é de até R$ 1.600,00, no entanto, observa-se que 33,60% 
apresentam renda superior à faixa de R$ 1.600,00. 

Quando perguntados se, com a mudança para a moradia atual, algum morador havia 
deixado de estudar, 97,5% da amostra responderam que não. Somente dez moradores que 
estudavam interromperam seus estudos. 

A maioria dos moradores estuda em escolas no bairro onde residem (79,3) e outros 
19,3% estudam em outro bairro. O meio de transporte mais utilizado pelos moradores para 
ir até a escola é “a pé” (65,7%), já que as escolas onde estudam encontram-se localizadas no 
próprio bairro. Comparando a moradia atual com a moradia anterior, o tempo gasto para ir 
da casa até a escola tem pequena melhora pois 83,6% gasta menos de 30 minutos e, para 
67,8%, o tempo médio para ir da casa até a escola ficou igual ou diminuiu. 

Em relação à moradia anterior, 63,5% dos entrevistados afirmam que suas casas 
estavam localizadas em loteamentos e 32,7% estavam em favelas. Quase a metade dos 
entrevistados afirmam que moravam em áreas de risco (45,2%). 

Em relação ao tipo de propriedade, quase metade (48,1%) pagavam aluguel. Outros 
37,5% afirmam que a casa era própria, e 10,6% moravam em casas cedidas. Apenas 3,8% 
eram contemplados pelo programa Bolsa Aluguel. O tempo médio de residência na moradia 
anterior é de 4,94 anos, sendo que o intervalo entre menos de 1 a 5 anos soma 57,7% das 
respostas. 

O principal motivo da mudança para a moradia atual está relacionado à “remoção de 
áreas de risco”, com 46,2%. Cabe lembrar que somente 12,5% citam a “inclusão em 
programas habitacionais”, como principal motivo para a mudança. 

A forma de acesso à nova moradia mais citada pelos entrevistados foi o 
sorteio/cadastro no PMCMV (36,5%), seguido pelo reassentamento (29,8%) e a indicação por 
movimentos cadastrados (21,2%). 

Em relação ao tipo de propriedade, a expressiva maioria (97,1%) afirma ser própria. 
Ao responderem à pergunta se eram os primeiros moradores do apartamento, a maioria 
afirmaram que sim (84,6%). Outros 15,4% declararam não ser os primeiros moradores, dado 
preocupante, pois revela a tendência de venda das unidades habitacionais. 

As principais dificuldades elencadas pelos entrevistados para acessar a novo moradia 
são o tempo de espera (34,6%), a comprovação de renda (21,2%), seguida pela 
burocracia/volume de documentação exigida (19,2%). Quase ¼ não teve dificuldades em 
acessar a nova moradia. 

Quando comparam o tamanho da moradia atual com a moradia anterior, mais da 
metade afirma que aumentou (58,7%). Outros 30,8% afirmam que diminuiu e para 10,6% se 
manteve igual. 

Para 71,2% dos entrevistados, o tamanho do apartamento é adequado ao tamanho 
da família, e outros 28,8% afirmam que não é adequado. 

Para os moradores que consideram o tamanho do apartamento inadequado para 
suas famílias, 16 de 22, ou seja, 72,7%, consideram muito pequeno, apertado, falta de 
espaço. Em relação aos cômodos, cinco de 11 entrevistados reclamam do tamanho da 
cozinha e da área de serviço por serem muito pequenas. 
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A distribuição dos cômodos no apartamento é bem avaliada pela maioria dos 
entrevistados (72,1%), porém, os que se dizem insatisfeitos levantam como principal motivo 
a fato da cozinha e área de serviço estarem juntas e serem pequenas (77,5%). 

Quando questionados se sentiam falta de algum ambiente da moradia anterior, a 
maioria afirma que sim (70,2%), sendo o quintal/jardim a área mais citada pelos 
entrevistados (54,9%). Para 29,3%, a área de serviço, além de estar acoplada à cozinha, não 
tem espaço suficiente para estender a roupa, para colocar, por exemplo, um varal. 

Levantou-se também, com os moradores, se as novas unidades haviam apresentado 
algum tipo de problema. O barulho/ruído recebeu 21,1% das menções, seguidas pela falta 
de abastecimento de água (18,9%); problemas hidráulicos, como vazamentos, umidade, 
infiltração (15,4%) e referências ao conforto térmico (14,5%). Quase 10% dos moradores 
também citam as rachaduras e os problemas na rede elétrica.  

Quando perguntados em que local costumavam utilizar o comércio e os serviços, 
quase 70% respondeu ser no próprio bairro onde mora, confirmando a disponibilidade e 
acesso ao comércio. Para além do bairro, outros 28,8% utilizam os serviços/comércio em 
outros bairros da cidade. 

Os serviços públicos mais lembrados foram as escolas públicas (85,6%), seguido 
pelos hospitais/ posto de saúde (77,9%) e clube esportivo, com 76,9% das menções. 
Formando um segundo bloco, aparecem os telecentros e o Cras, com 36,6% e 34,6% 
respectivamente. Quando perguntados se alguém na família utiliza os serviços, mais da 
metade (51,9%) afirma utilizar o hospital/pronto-socorro, o item  mais citado. 
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Subprojeto: Fluxos populacionais relativos aos acesso às politicas de Assistência 
Social e Habitação 

 
 
Apontamentos sobre a complexidade de acesso a direitos sociassistencias na Zona 
Leste 
 
 

Carola C. Arregui9 
 

Institucionalizar a assistência social como dever do Estado exige não só explicitar 
quais são suas responsabilidades, princípios e diretrizes como também estabelecer 
concretamente sua capacidade de ação perante as necessidades e desproteções existentes 
na sociedade brasileira. Embora a concretização de um direito socioassistencial possa se dar 
junto a um indivíduo ou uma família que requerem uma dada atenção, essa ação, ao mesmo 
tempo, tem que garantir uma oferta pública que reconheça que essa mesma atenção deve 
ser prestada a todos aqueles que apresentam a mesma necessidade. Ao mesmo tempo, que 
se inclui um indivíduo ou uma família é preciso ter presente quem e quantos não estão 
incluídos, portanto, excluídos pela ação do Estado dessa atenção. Caso não desenvolva tal 
capacidade ele não só deixa a desejar no exercício de sua responsabilidade, como deixa de 
garantir a isonomia própria da condição do reconhecimento do direito de cidadania. 

O Brasil implementou, em 2001, o Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico) com o objetivo de se constituir em uma base de dados nacional com informações 
socioeconômicas da população, fornecendo subsídios para a elaboração e implementação 
das políticas sociais. Assim como outros países latinoamericanos e no contexto de crescente 
focalização dos programas sociais de transferência de renda, o cadastramento de indivíduos 
e famílias tornou-se um instrumento crucial de avaliação de elegibilidade e referência para a 
análise de acesso de benefícios socioassitenciais, como o Programa Bolsa Família, o Benefício 
de Pestação Continuada bem como para o Programa Minha Casa Minha Vida. 

Em 2016, uma de cada quatro famílias cadastradas no Cadúnico residia na Zona 
Leste, sendo que do total de 369.003 famílias cadastradas na Zona Leste, 90% residia nos 
distritos da Leste 3 e Leste 2.Embora o maior número absoluto de famílias esteja alocado na 
Leste 2 (169.692, contra 167.710 da Leste 3 e 31.601 da Leste 1), as maiores taxas de 
cobertura do CadÚnico em relação as unidades domésticas são observados, especialmente, 
nos distritos da Leste 3, que apresenta uma média de 46,5% de famílias cadastradas em 
relação às unidades domésticas, contra 29,9% na Leste 2 e 11,7% na Leste 1.  

As taxas de cobertura do CadÚnico na Leste 3 reforçam a hipótese analisada 
anteriormente, quanto à alta presença de condições de desproteção social e precariedade 
existentes nos distritos mais afastados da Zona Leste. De outro lado, distritos da Leste 2 que 
apresentam condições similares de desproteção e precariedade não acompanham as 
incidências de cobertura, demostrando que o ritmo de cadastramento do CadÚnico não 
segue, necessariamente, a orientação de leitura e análise de demandas distritais. 
Sapopemba, pode ser considerado como umpor exemplo, já que é dos distritos com maiores 
discrepâncias nos indicadores de precrariedades e privações territoriais da Zona Leste 2, mas 
apresenta uma taxa de cobertura do CadÚnico em relação as unidades domésticas inferior a 
qualquer distrito da Leste 3. 

Nesse sentido, é preciso romper com a lógica do CadÚnico como instrumento para a 
focalização de programas sociais e seleção dos mais pobres entre os mais pobres e 

                                                           
9 Doutora em Serviços Social pela PUC/SP e Pesquisadora da Coordenadoria de Estudos e 
Desenvolvimento de Projetos Especiais da PUC-SP. 
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potencializar o seu uso como base para análise das demandas de proteção social e 
instrumento estratégico para alcançar a universalização da oferta de seguranças 
socioassitenciais. 

 
Tabela 13. Taxas de cobertura do CadÚnico na Zona Leste, São Paulo, 2016 

Lestes/Distritos População  
Unidades 

domésticas  

Total de 
Famílias 
CadÚnico  

Proporção 
de Famílias 
CadÚnico  

Proporção de 
Famílias 

cadastradas em 
relação a 
unidades 

domésticas 

Leste 1 823.069 269.786 31.601 8,6 11,7 

Água Rasa 83.683 28.652 2.392 7,6 8,3 

Belém 47.772 14.323 2.520 8,0 17,6 

Carrão 84.536 27.115 2.135 6,8 7,9 

Mooca 78.993 26.456 4.273 13,5 16,2 

Penha 128.847 41.896 5.971 18,9 14,3 

Tatuapé 94.679 32.734 2.106 6,7 6,4 

Vila Formosa 94.504 30.412 3.642 11,5 12,0 

Vila Matilde 105.457 33.491 4.132 13,1 12,3 

Vila Prudente 104.598 34.707 4.430 14,0 12,8 

Leste 2 1.898.052 567.856 169.692 46,0 29,9 

Aricanduva  87.128 27.661 5.256 3,1 19,0 

Artur Alvim 102.154 33.712 7.669 4,5 22,7 

Cangaiba 137.352 41.250 12.295 7,2 29,8 

Cidade Lider 131.970 37.561 9.753 5,7 26,0 
Ermelino 
Matarazzo 116.923 34.029 11.629 6,9 34,2 

Itaquera 208.751 60.185 20.972 12,4 34,8 

José Bonifácio 132.199 37.832 9.828 5,8 26,0 

Parque do Carmo 70.423 20.285 8.501 5,0 41,9 

Ponte Rasa 91.250 28.667 5.428 3,2 18,9 

São Lucas 142.946 45.770 6.450 3,8 14,1 

São Mateus 154.973 46.692 17.448 10,3 37,4 

São Miguel 89.924 27.868 8.277 4,9 29,7 

Sapopemba 287.816 84.686 32.436 19,1 38,3 

Vila Jacuí 144.243 41.658 13.750 8,1 33,0 

Leste 3 1.314.000 360.732 167.710 45,4 46,5 

Cidade Tiradentes 225.672 60.740 26.433 15,8 43,5 

Guaianases 107.171 30.547 13.001 7,8 42,6 

Jardim Helena 134.598 38.247 18.557 11,1 48,5 

Lajeado 170.274 46.653 24.576 14,7 52,7 

São Rafael 153.590 40.589 21.553 12,9 53,1 

Vila Curuçá 151.357 43.486 17.121 10,2 39,4 

Iguatemi 141.012 36.151 18.708 11,2 51,7 

Itaim Paulista 230.326 64.319 27.761 16,6 43,2 

Zona Leste 4.035.121 1.198.374 369.003 100,0 30,8 
        Fonte: PMSP/SMADS, 2016 
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Figura 32. Distribuição de famílias cadastradas no CadÚnico. São Paulo, 2016 

 
 
Em relação às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família é possível observar, na figura 
2 que a distribuição de famílias vai aumentando conforme nos afastamos dos distritos mais 
centrais da Zona Leste para os seus distritos mais periféricos.  
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Figura 33. Distribuição de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Zona Leste. São Paulo, 
2016 

 

 
 
Entretanto, ao analisar as taxas de cobertura do Programa Bolsa Família do ponto de vista 
intradistrital, é possível perceber, na Figura 34, que nas três Lestes existem distritos que 
apresentam territórios com alta presença de beneficiários, o que demanda presença 
diversificada e diferenciada dos serviços e programas de proteção social. 
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Figura 34. Incidências na distribuição de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Zona Leste. 
São Paulo, 2016 

 

 
 

Em relação ao Benefício de Prestação Continuada, do total de 186.933 beneficiários na 
cidade de São Paulo, 38,3% (ou seja, 71.739) residem na Zona Leste. Desse total, 50,2% 
estão localizados em ditritos da Leste 2 e 31,7% na Leste 3, sendo que a Leste 1 agrega 
18,1% do total. 
 
Tabela 14. Distribuição de beneficiários Benefício de Prestação Continuada entre as Lestes, São Paulo, 

2016 

Lestes Total Beneficiários do BPC 

Leste 1 12.959 18,1 

Leste 2 36.038 50,2 

Leste 3 22.742 31,7 

ZONA LESTE 71.739 100 

                         Fonte: PMSP/SMADS, 2016 

 
Em relação à distribuição de beneficiários no interior de cada Leste observam-se, na tabela a 
seguir, índices de concentração variados: na Leste 1, o distrito da Penha possui quatro vezes 
mais beneficiários que Belém; na Leste 2, Sapopemba, também, agrega quatro vezes mais 
que o distrito Parque do Carmo, e, na Leste 3, Itaim Paulista duas vezes mais do que 
Guaianases. Entretanto, independentemente da maior ou menor concentração, conforme 
pode ser observados nas figuras 35 e 36, idosos e pessoas com deficiência exigem considerar 
as condições de mobilidade e de localização dos serviços como fatores objetivos que incidem 
nas condições de acesso às seguranças socioassitencias. 
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Tabela 15. Distribuição de beneficiários Benefício de Prestação Continuada nos distritos da Zona Leste, 
São Paulo, 2016 

 

Distritos Total BPC 2016 ID 

Leste 1     

Penha 18,9 4 

Vila Matilde 16,5 3 

Vila Formosa 12,2 2 

Carrão 11,1 2 

Vila Prudente 10,5 2 

Água Rasa 9,8 2 

Tatuapé 8,3 2 

Mooca 7,4 1 

Belém 5,3 1 

Leste 2     

Sapopemba 14,9 4 

Itaquera 11,3 3 

São Mateus 9,4 2 

Cangaiba 7,2 2 

São Lucas 7,2 2 

Cidade Lider 6,9 2 

Vila Jacuí 6,6 2 

Ermelino Matarazzo 6,5 2 

Artur Alvim 5,8 2 

São Miguel 5,7 2 

Ponte Rasa 5,4 1 

Aricanduva  4,9 1 

José Bonifácio 4,4 1 

Parque do Carmo 3,8 1 

Leste 3     

Itaim Paulista 17,7 2 

Lajeado 14,8 2 

Cidade Tiradentes 14,1 2 

Vila Curuçá 13,8 2 

Jardim Helena 12,9 2 

São Rafael 9,9 1 

Iguatemi 8,6 1 

Guaianases 8,2 1 
                                                   Fonte: PMSP/SMADS, 2016 
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Figura 35. Distribuição de beneficiárioss do Benefício de Prestação Continuada/Idoso. Zona Leste. São 
Paulo, 2016 

 
 

Figura 36. Distribuição de beneficiárioss do Benefício de Prestação Continuada/Pessoa com 
deficiência. Zona Leste. São Paulo, 2016 

 
 
Nessa perspectiva, alerta-se para o fato que a distribuição de beneficiários do BPC na 
modalidade pessoa com deficiência aumenta progressivamente de 27,4% na Leste 1, para 



27 
 

36,7% na Leste 2 e alcança 44,2% na Leste 3, o que representa demandas específicas de 
mobilidade e acessibilidade em territórios que, conforme, o seu grau de afastamento da 
região central de São Paulo, vai apresentando, como já foi apontado anteriormete, deficits 
em termos de mobilidade urbana.  
 

Gráfico 6. Distribuição de beneficiários Benefício de Prestação Continuada nas modalidades Idoso e 
Pessoas com Deficiência entre as Lestes, São Paulo, 2016 

Fonte: PMSP/SMADS, 2016 
 
Note-se, por exemplo, na figura 37, que os distritos que apresentam maior distância em 
quilómetros dos equipamentos de assistência social são justmente os que estão localizados 
na Leste 3 e Leste 2, reafirmando a existência de barreiras de acesso para esses beneficiários. 
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Figura 37. - Distância média do centroide do setor censitário aos equipamentos de assistência 
Zona Leste do Município de São Paulo 

 
 
 
 
De outro lado, quando analisada a distribuição da oferta na política de assistência social, 
especificamente na Proteção Social Especial, que refere-se a serviços destinados a famílias e 
indivíduos cujos direitos tenham sido violados e/ou ameaçadose, observa-se, no gráfico, a 
seguir que embora a maior localização dos serviços e equipamentos esteja localizado na 
Leste 2, a maior incidência de vagas está concentrada na Leste 1. Com isto, a oferta de 
serviços na Leste 3 não dialoga com a incidência de demandas de proteção sociais existentes, 
nem com as precariedades socioterritoriais e desproteções que foram levantadas ao longo 
da pesquisa. 
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Gráfico 7. Distribuição de Serviços e Vagas disponíveis nos Serviços de Proteção Social Especial nas 
Lestes, São Paulo, 2016 

 
                 Fonte: PMSP/SMADS, 2016 
 
 
 
Conclusões  
 

 
O nosso estudo reafirmou a hipótese de que a Zona Leste não é uma região 

homogênea, mas muito diverso, na qual as discrepâncias internas, representam barreiras 
objetivas de acesso e a negação do direito à cidade. Nesse contexto, destaca-se, como já foi 
apontado no primeiro paper, “que a cidade ainda não chegou a toda zona leste, 
especialmente naquelas porções localizadas nas franjas, em que a ausência das políticas 
públicas se faz sentir, e a distância física logo se evidencia, antes de tudo, como uma 
distância social”. 

 
Distâncias que se agravam quando consideramos que a mera existência de serviços, 

programas e benefícios não garante o acesso. Ao estudar a dimensão do acesso, Elaine 
Cristina Silva (2012: 144) afirma que esta somente ganhará um estatuto central e se tornará 
“uma categoria-valor multidimensional, orientadora da política pública”, quando seja capaz 
de “desvendar e dar visibilidade à falta de acesso, ainda escamoteada, em termos de 
indicadores sociais”. 
 

De fato, avançar nesta direção pressupõe desvendar as partes que constituem e 
possibilitam o acesso da população às políticas públicas. Segundo Amélia Cohn (2002) o 
conceito de acesso envolve o lado de quem planeja e organiza os serviços, em termos de 
presença física de equipamentos, serviços e programas e da eficácia ou resistência na 
capacidade de implantar e organizar a oferta. Mas também, o lado daqueles que dela 
podem usufruir, reconhecendo a sua capacidade de assinalar os obstáculos que lhes 
impedem o acesso e a sua capacidade de avaliação dos serviços ofertados. 
 

Nesse sentido é uma categoria que supõe uma relação binária, pois a segmentação 
entre população que acessa ou não, depende das características econômicas, sociais, de 
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precariedades e riscos de populações e territórios, mas também da interação entre 
população e as políticas públicas. Isto se torna, especialmente relevante no contexto de 
afirmação da assistência social como política de estado e não de governo. A dimensão da 
continuidade e temporalidade passa a ser estratégica para mostrar a instabilidade das 
políticas e como isto incide nas condições, formas e capacidades de acesso da população. 
 

Desta forma, é possível afirmar que há um conjunto de padrões da atenção que 
incidem na relação entre qualidade e acesso a serviços. Como também, torna-se relevante a 
intermediação dos operadores da política com relação ao seu público de referência. A 
intermediação é um elemento chave para o acesso, que diz respeito à qualidade da relação 
que os serviços e operadores da política estabelecem com seus usuários. Diz respeito, ao 
processo de co-construção da mediação no atendimento e do respeito do direito dos 
usuários. Esta intermediação é a possibilidade de construção do acesso, do desenvolvimento 
de um atendimento qualificado de escuta, de respeito e construção de capacidades, 
identidades, relações e seguranças de acolhida, de convívio social e comunitário. 
 

A partir da perspectiva relacional do acesso é possível afirmar que reconstruir as 
trajetórias de inserção e permanência constitui muito mais um aprendizado institucional que 
um caminho individual de quem não tem efetivado o seu direito. Nesse sentido, interpela a 
capacidade de resposta da política em garantir e efetivar acessos e direitos. 
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