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RESUMO 

 

O presente trabalho resulta de pesquisa bibliográfica, que teve como objetivo  
analisar  a atuação do Estado, através das políticas públicas, na produção do 
espaço urbano na contemporaneidade. Para tanto se discute o processo de 
industrialização e a formação das cidades, para então analisar a atuação do Estado, 
via políticas públicas, no enfrentamento dos desafios que estão postos na produção 
do espaço. O estudo foi realizado utilizando-se da revisão de literatura que trata da 
relação entre Estado e políticas públicas, bem como da produção teórica específica 
sobre o tema, o que possibilitou a compreensão da dinâmica complexa de uma 
sociedade que se funda  na  contradição, e que  interfere  diretamente  nas 
condições de vida da população.  A discussão empreendida evidencia as 
contradições da atuação do Estado via políticas públicas, enfatizando a relevância 
do debate sobre a participação da sociedade civil na condução do processo de 
planejamento e operacionalização das políticas urbanas, considerando que a 
eficácia da política não se estabelece apenas no interior do aparato estatal, mas na 
intervenção dos interesses e projetos com a sociedade civil.  
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ABSTRACT  
 
 

This work results from literature, which aimed to analyze the state action, through 
public policies, in the production of urban space in contemporary times. Therefore it 
is discussing the industrialization process and the formation of cities, and then 
analyze the state action, through public policies, to face the challenges that are put in 
the production of space. The study was conducted using the literature review on the 
relation between the state and public policy, and the specific theoretical work on the 
subject, which allowed us to understand the complex dynamics of a society that is 
founded on contradiction, and that directly affects the living conditions of the 
population. The discussion undertaken highlights the contradictions of through public 
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policies state action, emphasizing the importance of the debate on the participation of 
civil society in the conduct of the planning process and implementation of urban 
policies, whereas the effectiveness of the policy establishes not only within the State 
apparatus, but the intervention of interests and projects with civil society. 
 
Keywords: Urbanization. State. Public policies. Production of urban space. 

1 INTRODUÇÃO 
 
 

A sociedade capitalista após um longo período de crescimento assiste em meados 

dos anos de 1970 ao findar do ciclo expansivo da economia internacional, iniciado no final 

do 2º pós-guerra. Em todo o mundo capitalista assiste-se ao surgimento de uma nova crise, 

que se revelou estrutural e se prolonga até os dias atuais. Esse processo se intensifica a 

partir dos anos de 1980, com a abertura e a desregulamentação da economia, 

impulsionando os processos de globalização e reestruturação produtiva da economia. No 

Brasil a década de 1980 foi marcada por um processo de democratização política e de 

ampliação das lutas por direitos sociais, que se desenvolveu em concomitância com uma 

grande “crise” expressa pela recessão econômica, desemprego e agravamento da 

deteriorização das condições de vida da maioria da população chamando atenção para as 

transformações na dinâmica social urbana. 

Entre as transformações decorrentes desse processo e suas manifestações na 

sociedade brasileira ressalta-se o processo de urbanização que ocorre não somente nas 

regiões metropolitanas, mas naquelas regiões onde determinados núcleos passam a se 

constituir como centro de convergência para populações em busca da sobrevivência  nos 

centro mais adiantados. O processo de urbanização decorre, portanto, da relação que 

mantém com a produção capitalista, tendo a cidade uma determinação direta da tendência 

do capitalismo de buscar assegurar a diminuição do tempo de produção e do tempo de 

circulação do capital. Atualmente estão em foco às transformações que vem ocorrendo nas 

economias mundiais e que expressam uma severa crise no sistema capitalista, que 

permanentemente se reinventa para continuar determinando as relações humanas como 

relações de consumo. Nesta perspectiva, a estruturação da economia capitalista mundial, 

pós Guerra Fria e no neste início do Século XXI, com ênfase no processo de financeirização 

indica um novo modo de estruturação da economia mundial que, contando com o respaldo 

dos Estados Nacionais, “[...] interferem no nível e no ritmo de investimentos das empresas 

[...], na repartição de suas receitas e na definição das formas de emprego assalariado, na 

gestão da força de trabalho e no perfil do mercado de trabalho” (IAMAMOTO, 2007, p.108).   

A literatura especializada tende a estabelecer uma relação entre a globalização e a 

dinâmica social urbana. Segundo Lojkine (1981) existe uma relação entre urbanização e 

socialização geral das condições gerais da produção capitalista, assim a cidade mantém 
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uma relação direta com a dinâmica capitalista, cujas manifestações no espaço urbano 

devem ser analisadas à luz das condições de produção, pois as crises repercutem 

fatalmente na vida da cidade, ressaltando, sobretudo, que a “aglomeração da população, 

dos instrumentos de produção, do capital, dos prazeres e das necessidades – em outras 

palavras a cidade – não é de modo algum um fenômeno autônomo [...]” (LOJKINE, 1981, 

p.137), independente das leis que regulam a ordem capitalista. O presente estudo se propõe 

analisar o Estado capitalista e a política urbana a fim de entender as contradições que 

apresentam na produção do espaço urbano. Espera-se, desse modo, dá visibilidade aos 

interesses de classe que orientam e se objetivam nas ações executadas. 

 

 
2 O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO E AS CIDADES  

 

O processo de industrialização está indissoluvelmente ligado ao processo de 

urbanização e ambos os processos atinge a qualidade de vida da população em 

vários aspectos. As cidades passam a se constituírem centros de atração, em parte 

devido a possibilidade de emprego e acesso a tecnologia e serviços sociais; 

produzem também um efeito atrativo da esfera da cultura, tanto no âmbito do 

processo de produção quanto no de consumo. 

A estruturação da economia capitalista mundial, pós Guerra Fria e neste início 

do Século XXI, com ênfase no processo de financeirização indica um novo modo de 

estruturação da economia mundial que, contando com o respaldo dos Estados 

Nacionais, “[...] interferem no nível e no ritmo de investimentos das empresas [...], na 

repartição de suas receitas e na definição das formas de emprego assalariado, na 

gestão da força de trabalho e no perfil do mercado de trabalho” (IAMAMOTO, 2007, 

p.108).   

 Para Lojkine (1981) a urbanização desempenha papel central no processo de 

acumulação capitalista, cujas transformações provocam impactos nos modos como 

os homens produzem e reproduzem a sua vida material, bem como nas formas 

como organizam a estrutura político-institucional nas sociedades submetidas à 

lógica do modo de produção capitalista. Nessas condições, o urbano vai se 

expressar como o lugar central da luta de classes que privilegia a acumulação da 

riqueza em detrimento do desenvolvimento das suas funções de atendimento as 

necessidades sociais. Assim, é que “[...] o desenvolvimento da aglomeração urbana 
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é determinada pela tendência constante do capitalismo a diminuir o tempo de 

produção e o tempo de circulação do capital” (LOJKINE, 1981, p. 152).  

Para Lojkine (1981), no entanto, ao mesmo tempo em que as relações de 

produção capitalista promovem uma tendência crescente à aglomeração urbana, por 

outro, impõem um tríplice limite à organização racional do espaço urbano: 

 
-Um limite ligado ao financiamento dos diferentes elementos que conferem 
à vida urbana capitalista o caráter que lhe é próprio. 
- Um limite ligado à divisão social do trabalho no conjunto do território e, por 
conseguinte, à concorrência anárquica entre os diferentes agentes que 
ocupam ou transformam o espaço urbano. 
- Um limite proveniente da própria propriedade privada do solo (LOJKINE, 
1981, p. 153). 
 

Esses limites vão sinalizar a relação entre urbanização e processos de 

segregação social e espacial, cujas mudanças decorrentes vão impactar diretamente 

nas dinâmicas, formas e relações sociais presentes nas cidades contemporâneas, 

com repercussão nos variados aspectos da vida da população – espaciais, sociais, 

políticos, econômicos. A cidade contemporânea representa, portanto, um espaço em 

permanente processo de transformação das relações sociais marcadamente 

desfavoráveis ao conjunto da classe trabalhadora. Sob essas condições o modo de 

produção capitalista ao mesmo tempo que promove a modernização das condições 

de vida e a formação das cidades, enfrenta, por outro lado, limites a organização 

racional do espaço urbano.  

Lojkine (1981, p. 154) define “[...] a cidade capitalista como produto de uma 

dupla socialização: a das condições gerais da produção e a do espaço”, sendo então 

possível falar do impacto global das atividades urbanas a partir dos efeitos de 

aglomeração urbana: efeitos úteis, produzidos pelos meios de circulação e de 

consumo concentrados na cidade; e os efeitos de aglomeração, decorrentes da 

justaposição dos meios de produção ou de reprodução. Esses  efeitos úteis acabam 

por produzir áreas urbanas supervalorizadas, concentrando cada vez mais o 

investimento do capital privado, que incorporam os efeitos produzidos pela 

socialização do processo de produção, desde a produção das mercadorias à 

circulação, troca e consumo do produto, ou na construção de residências de alto 

padrão. De outro lado, esse processo acaba por expulsar dessas áreas os 

trabalhadores, especialmente as frações de menor poder aquisitivo, levando-os a se 

fixarem em novas áreas, produzindo o fenômeno da segregação socioespacial.  
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 Outro elemento que contribui como fator de desestruturação do processo de 

urbanização destaca-se a renda fundiária que é determinante na elevação do preço 

do solo e na produção da segregação urbana. A renda fundiária irá marcar 

profundamente o desenvolvimento urbano, pois os preços imobiliários passaram a 

se constituir o principal mecanismo de distribuição da população no território urbano, 

o que tem significado o reforço da desigualdade social no espaço urbano. A cidade, 

portanto, é permeada por “[...] desigualdades sociais e segregação espacial, e seus 

espaços são apropriados de maneiras bastante diferentes por diversos grupos, 

dependendo de sua posição social e poder [...]” (CALDEIRA, 2000, 303).  

A discussão sobre o urbano no Brasil se inicia a partir da década de 1970, em virtude 

do processo acelerado de urbanização iniciado nos anos de 1950, decorrente da ação 

governamental no sentido de implementar o processo de industrialização no país. Esse 

modelo de industrialização tardio vai imprimir nas grandes metrópoles brasileiras um 

processo acelerado de urbanização conferindo as cidades duas características: [...] 

processos de expansão da área urbana e de transformação e modernização dos espaços 

intra-urbanos; e [...] proporcionam baixa qualidade de vida urbana a parcelas significativas 

da população.(GROSTEIN, 2001, p.14).  

 Nos anos de 1980, com a reestruturação produtiva, com as intensas transformações 

nas estruturas produtivas e ocupacional, vê-se alternar no país conjunturas de recessão e 

crise, e o consequente agravamento das condições de vida da classe trabalhadora, 

chamando a atenção para as muitas expressões da questão urbana relativas: a forma de 

ocupar o solo urbano; a disponibilidade de insumos para o seu funcionamento (água, 

energia); o destino dos resíduos (esgotos e lixo), sempre em escala crescente; a capacidade 

de mobilidade da população, especialmente, o trajeto para o trabalho; a oferta e 

atendimento às demandas da  população por moradia, equipamentos e serviços urbanos; e 

a qualidade dos espaços públicos(vias, praças. áreas de lazer, etc.).  

 A lógica de organização do espaço urbano na sociedade capitalista desnuda a raiz 

da lógica capitalista, que evidencia, de um lado, a produção da desigualdade social, e de 

outro a produção da riqueza gerada pelas suas forças produtivas concentrada nas mãos de 

poucos. É nesse contexto que a questão social na sociedade capitalista vem expressar as 

relações sociais de exploração de uma classe sobre outra, geradoras de uma polaridade 

inseparável entre riqueza e pauperismo. 

Pzreworsky (1995) no seu estudo sobre Estado e capitalismo parte da 

premissa de que no capitalismo há uma tensão permanente entre Estado e 

mercado. Historicamente, a intervenção do Estado se dá no contexto da contradição, pois 
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ao mesmo tempo em que incorpora as demandas sociais através das políticas sociais, à 

implementação dessa política se dá dentro da lógica da acumulação e do antagonismo de 

classe. Neste sentido, entende-se que é relevante a discussão sobre Estado/políticas 

urbanas, entendendo que tal análise permite o desvelamento da dinâmica das 

cidades e, por outro lado, favorece que se possa mobilizar recursos – materiais e 

humanos – para a viabilização de ações capazes de garantir o acesso da população 

como um todo às políticas públicas.   

 

3 ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

  Para pensar como de dá a relação Estado/sociedade/políticas urbanas hoje 

nas cidades é necessário situá-la no contexto do processo das transformações 

produtivas, políticas, sociais e culturais da sociedade capitalista. 

  Para Ianni (1996), as sociedades contemporâneas adquiriram as 

características de uma sociedade global desenvolvendo relações, processos e 

estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais desiguais e contraditórias, sendo 

que muitas dessas características são desenvolvidas pelas grandes corporações 

multinacionais. O resultado desse processo é que o dinamismo das forças de 

mercado “conduz a uma redefinição do Estado-nação para um Estado-federal 

supranacional”, que perde o foco dos interesses locais e afirma os interesses 

supranacionais (do mercado global), implicando em transformações substanciais nas 

condições de vida e de trabalho, nos modos de ser, sentir e imaginar dos homens. 

  As análises, a partir da teoria marxista, sobre a atuação do Estado capitalista 

na produção do espaço urbano têm destacando a sua feição contraditória: no 

discurso visa garantir a justa distribuição das riquezas sociais; na prática, tende a 

favorecer as classes mais abastadas, aí incluídos os proprietários fundiários. A 

gestão das cidades implica, assim, não apenas a discussão do desenvolvimento sob 

a perspectiva econômica, mas, sobretudo, exige uma reflexão sobre as diversas 

problemáticas urbanas a partir do reconhecimento das desiguais condições no 

usufruto das oportunidades que a cidade oferece. 

 O país vivenciou nas décadas de 1980 e 1990 um processo de 

democratização política e de ampliação das lutas por direitos sociais, que se 

desenvolveu em concomitância com uma grande “crise” expressa pela recessão 

econômica, desemprego e agravamento da deteriorização das condições de vida da 
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maioria da população. O processo de democratização política então em curso 

assegurou amplos debates que repercutiram diretamente nas relações entre Estado 

e sociedade civil e, por conseguinte, na condução da gestão pública.  

 A questão central que emerge é que a construção de uma ordem democrática 

não poderia se limitar ao restabelecimento da livre competição política, mas deveria 

envolver também transformações nas práticas de governo em sua integração com 

as organizações e movimentos populares. Essas demandas de conteúdo político 

são assimiladas na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) que, no seu Art. 

204 – Inciso I e II, estabelece os princípios da descentralização e da participação da 

sociedade civil na formulação e no controle social das políticas públicas. 

 Relativamente à descentralização das políticas sociais no Brasil nos anos de 

1990, a implementação de programas federais em nível local, por meio da estratégia 

de gestão descentralizada, requereria uma estrutura de apoio nos Estados e 

municípios que permitisse a execução das ações previstas. Arretche (2000) ao 

analisar os “graus” de descentralização nesse período apontou que  

 

[...] a descentralização supõe a adesão do Estado ou dos municípios à 
proposta do governo federal, bem como a instalação no plano local das 
condições técnicas e administrativas estabelecidas pela União. Assim, a  
habilitação do programa revela simultaneamente a decisão pela adesão por 
parte da unidade local de governo, bem como o preenchimento das 
condições de capacitação institucional requisitadas. ( ARRETCHE, 2000, 
p.38). 

 

 Assim, a gestão local, quase sempre, demonstrou incapacidade no 

cumprimento das atribuições pertinentes à sua esfera, principalmente por não 

disponibilizar de uma estrutura mínima necessária, física e humana, ou por não 

assumir efetivamente seu compromisso com o desenvolvimento das políticas 

sociais.  

Para Villaça (2005) o Estado exerce o controle sobre a produção do espaço 

urbano a partir de três processos: a definição da localização da infra-estrutura 

urbana, especialmente do sistema viário; a localização dos aparelhos do Estado; e o 

controle da legislação urbana. Na interpretação do autor, todos esses mecanismos 

são operados no sentido de privilegiar as elites. Assim, o autor evidencia que o 

Estado tende a privilegiar os interesses das classes dominantes, contribuindo para o 

acirramento das desigualdades sociais.  
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Ao incorporar as demandas sociais coletivas no cumprimento de sua função 

de “regulação social”, o Estado formula políticas públicas dentro dos marcos legais e 

institucionais do direito à cidade. Neste sentido, a política urbana pode ser entendida 

como “contratendência” gerada pelo modo de produção capitalista para enfrentar os 

desafios ou efeitos negativos da segregação e da mutilação capitalistas dos 

equipamentos urbanos (LOJKINE, 1981, p.169). O autor na análise que faz sobre o 

papel do Estado frente aos limites da urbanização capitalista evidencia que: 1) o 

financiamento público dos meios de comunicação e dos meios de consumo não 

rentáveis possibilitou ao capitalismo enfrentar o desenvolvimento das condições 

gerais da produção; 2) a planificação urbana, mesmo com resultados desiguais, 

resolveu problemas imediatos relativos à concorrência anárquica entre os diferentes 

agentes que ocupam ou transformam o espaço urbano; e que 3) no problema 

relativo ao valor do uso do solo e sua fragmentação pela renda fundiária, a atuação 

do Estado mesmo não suprimindo os mecanismos segregativos da renda fundiária, 

permitiu o êxito de experiências urbanísticas limitadas. Assim, o Estado ao se 

constituir no principal agente da distribuição social e espacial dos equipamentos 

urbanos para as diferentes classes e frações de classe vai contribuir, decisivamente, 

para o acirramento das contradições sociais geradas pela segregação social dos 

valores de uso do solo urbano. 

Nessa perspectiva, a política urbana, produto das contradições urbanas 

relativa às relações que se estabelecem entre as diferentes forças sociais opostas 

quanto ao modo de produção e de ocupação do espaço urbano, supõe não só o 

planejamento, mas também o conjunto das práticas reais operacionalizadas pelo 

Estado para intervir financeira e juridicamente na organização do espaço social.  

A eficácia da política urbana, portanto, não se estabelece apenas no interior 

do aparato estatal, mas na interseção de interesses e projetos que estabelece com a 

sociedade civil. A análise do conteúdo da política decerto tanto pode evidenciar a 

coerência do discurso com os interesses do capital, como os efeitos reais que a 

mesma impõe a organização do espaço urbano e, portanto, na vida da população.  

Nos seus estudos sobre o planejamento econômico no Brasil, Ianni (1986) 

aponta que o planejamento das políticas públicas brasileiras foi, quase sempre, 

incorporado de forma desigual e fragmentado, de acordo com as possibilidades do 

sistema político e dos interesses predominantes do setor privado nacionais, 

ocasionando uma série de planejamentos e intervencionismos parciais do Estado. 
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Essa análise aponta para a relação de dependência que há entre as ações do 

Estado e os objetivos da classe hegemônica, quando a atuação do Estado está 

sempre condicionada a servir aos interesses da mesma. A urbanidade no país se 

construiu historicamente desconsiderando os interesses das camadas populares e 

sem “superar os condicionamentos históricos da distribuição desigual da 

propriedade fundiária, da moradia e dos meios urbanos de consumo coletivo” 

(SANTANA, 2007, p. 99). 

Na história recente do planejamento urbano brasileiro observam-se diferentes 

tentativas de compreensão e de ordenamento do espaço nas cidades. É nessa 

lógica que se sobressai o Paradigma do Desenvolvimento Territorial e Sustentável 

fundamentado na integração de objetivos econômicos, sociais e ambientais, produto 

das discussões sobre as graves questões ambientais geradas por um modelo de 

desenvolvimento desordenado que compromete a qualidade de vida de todos os 

habitantes da terra, e que foram postas em debate nas Conferências das Nações 

Unidas sobre o meio ambiente. Os esforços se dirigem para a busca da utilização 

social da propriedade urbana e para a valorização da participação da sociedade no 

planejamento, execução e avaliação das políticas urbanas. Assim, nesse contexto, o 

Estado o Estatuto da Cidade, Lei Nº 10.257, de 10 de julho de 2001(BRASIL, 2001), 

vem representar o instrumento legal para ordenamento dos princípios básicos 

constantes na Constituição Federal de 1988 preservando o caráter municipalista e 

definindo o Plano Diretor como instrumento básico da política urbana.  

Partindo das discussões anteriores fica evidente que na disputa pelo espaço 

urbano a população vulnerabilizada tem arcando com a parte maior do ônus pela 

caos na produção do espaço urbano, que é decorrente, sobretudo, do 

posicionamento de uma gestão pública que não tem assegurado o cumprimento dos 

mecanismos legais criados para garantir a justa distribuição dos recursos da cidade, 

especialmente após o Estatuto da Cidade e do Plano Diretor, enquanto instrumentos 

normativos que tem como finalidade orientar a atuação do poder público e da 

iniciativa privada no ordenamento territorial, na melhoria das políticas sociais e no 

desenvolvimento sustentável com vistas a assegurar a melhoria das condições de 

vida da a população. No que se refere a essa questão, cabe salientar que no Brasil 

houve, no decorrer do processo da Constituinte, uma disputa entre as forças 

políticas antagônicas em torno da definição de novos processos e regras políticas 

capazes de estatuir novas formas de relação mais democrática  entre Estado-
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sociedade. Para assegurar a participação popular nas decisões políticas foram 

instituídos instrumentos de democracia direta como plebiscito, referendo e projetos 

de iniciativa popular. 

O que realmente se coloca em pauta é o alcance da democratização do 

Estado, ou seja, a sua publicização. Em outras palavras, trata-se de se analisar a 

participação da população e a sua relação com o fortalecimento de práticas políticas 

e de constituição de direitos que ultrapassem os processos eleitorais e seus reflexos 

contraditórios sobre a cidadania. 

Jacobi (2002, p.447 ) salienta que 

 

A consolidação de propostas participativas representa a potencialização e a 
ampliação de práticas comunitárias, através do estabelecimento e ativação 
de um conjunto de mecanismos institucionais que reconheçam direitos 
efetivamente exercitáveis e estimulem estratégias de envolvimento e co-
responsabilização. Neste sentido, um dos maiores desafios de uma 
proposta participativa ampliada é o de garantir a definição de critérios de 
representação, de forma a impedir tanto a sua manipulação por grupos 
guiados por interesses particularizados, como a possibilidade de sua 
instrumentalização pela administração pública. 

 

 

 A consolidação de propostas participativas deve referir-se, portanto, a uma 

visão ampliada da democracia a partir da implementação de mecanismos que 

assegurem a participação social dos trabalhadores. O processo participativo na 

gestão pública deve alterar a tendência histórica de subordinação da sociedade civil 

frente ao Estado pelo fortalecimento das formas democráticas de relação entre as 

esferas estatal e privada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados do estudo permitem algumas considerações acerca do Estado/ 

políticas públicas. que servirão à continuidade do estudo em questão. Um dos pontos 

levantados diz respeito ao planejamento estatal. Entende-se que esse recurso ainda é uma 

das melhores soluções para o enfrentamento das contradições econômicas e sociais no 

modelo capitalista, mas na medida em que se mostra submetido à lógica da acumulação 

capitalista, atende menos a função de controle social democrático pela sociedade civil, 

servindo muito mais para dá maior visibilidade aos conflitos sociais. 

Outro ponto que se destaca na análise é que a produção do espaço urbano tem 

levado à segregação socioespacial, que envolve a concentração da propriedade privada e a 

polarização crescente do ponto de vista social, que se expressa nos níveis muito desiguais 



11 

 

de renda, educação formal e qualificação profissional. Observa-se, ainda, a privatização do 

espaço público, bem como dos equipamentos de uso coletivo. Assim está colocado o debate 

acerca das contradições presentes na realidade social.  

Essa primeira aproximação sugere a importância de ser incluída no debate à 

participação da sociedade civil na condução do processo de planejamento e 

operacionalização das políticas urbanas. A eficácia da política não se estabelece apenas no 

interior do aparato estatal, mas na intervenção dos interesses e projetos com a sociedade 

civil.  

Assim, concordando com Silva e Silva (2013), entende-se que a avaliação de 

políticas e de programas sociais é condição essencial para se assegurar a democratização e 

controle social das políticas públicas pelas classes subalternas, no sentido de se construir a 

democratização no país.  Para  tanto,  faz-se necessário  um  processo permanente  

de  reflexão  teórico-crítica  sobre  a  realidade,  no aprofundamento  dos  

conhecimentos  para  uma  melhor  compreensão  da  dinâmica societária, bem 

como na  avaliação  das  possibilidades  de  implementação  de  ações  inovadoras  

e resolutivas na busca e na garantia de direitos.  
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