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AÇÃO CULTURAL E TERRITÓRIO: UMA PESQUISA-AÇÃO NO 
LOTEAMENTO NOVO IGUASSÚ NO MUNICIPIO DE DIADEMA 

 
 
RESUMO: 
Trata-se de uma investigação acerca da relação entre a cultura e o território, especificamente 

sobre a ação do trabalho social desenvolvido no Loteamento Novo Iguassú, município de 

Diadema, no processo de reassentamento das famílias, parte do projeto de urbanização da 

área. A hipótese levantada é de que a ação cultural, nos processos do trabalho social, possui 

uma relação direta com apropriação, identidade e território. Para tanto, os pesquisadores, que 

também estão inseridos no trabalho de pós-ocupação na Secretaria de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano do município, escolheram a pesquisa-ação como abordagem 

metodológica. A partir de um olhar "de dentro", busca-se evidenciar a importância da ação 

cultural no processo de transformação das cidades, observando suas possibilidades, 

potencialidades e desafios. 

 
Palavras-chave:cultura, território, coletivos culturais, periferias. 

 
ST – 05: Outras Práticas Sociais em Favelas, Bairros e Assentamentos. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Loteamento Novo Iguassú está localizado no Bairro Eldorado, região sul de Diadema, em 

área de proteção e recuperação de mananciais. A área faz parte de um contrato do PAC 

(Programa de Aceleração de Crescimento) voltado à urbanização de assentamentos precários. 

De acordo com Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias, elaborado em 2007 o 

assentamento conta com um total de 121 famílias e uma população de 456 moradores. 

Onze anos após a primeira remoção realizada na área, aconteceu, em abril de 2018, o evento 

de entrega das unidades habitacionais, que celebrou a urbanização e construção de 83 

moradias no loteamento. 

 

FOTOGRAFIA 01 – Empreendimento 
Novo Iguassú 

FOTOGRAFIA 02 – Inauguração do 
empreendimento Novo Iguassú 

 

Fonte: Página da PMD¹. Fonte: Página da PMD1. 

 

Além da construção das 83 unidades habitacionais, as demais famílias do Novo Iguassú estão 

sendo beneficiadas com obras de melhorias habitacionais, construção do centro comunitário, 

implantação de infraestrutura (pavimentação, obras de drenagem,rede de água, esgotamento 

sanitário e rede de energia elétrica), recuperação ambiental, horta comunitária e promoção da 

regularização fundiária. O trabalho social de pré-obra e pós-ocupação desenvolvido no 

loteamento tem como perspectiva a autonomia das famílias, acesso às políticas públicas do 

município, identidade e pertencimento ao território. 

                                                           
1Disponível em http://www.diadema.sp.gov.br/noticias/23259-prefeito-lauro-michels-entrega-83-casas-no-
iguassu Acesso em jun. 2018. 
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FOTOGRAFIA 03 – Horta Comunitária – 
Empreendimento Novo Iguassú 

FOTOGRAFIA 04 – Horta Comunitária – 
Empreendimento Novo Iguassú 

 

Fonte: Fotografia dos autores. 2018. Fonte: Fotografia dos autores. 2018. 

 

Durante a construção das unidades habitacionais, o Departamento do Trabalho Social da 

Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de Diadema desenvolveu 

diversas ações e atividades no loteamento Novo Iguassú. Dentre elas, podemos citar: 

planejamento das ações na área; cadastramento das famílias; caracterização socioeconômica; 

enquadramento à Lei Municipal nº 2595/2006, que prioriza o atendimento da mulher como 

beneficiária da política pública de habitação de interesse social; constituição da Comissão de 

Acompanhamento de Obras (CAO); oficina socioeducativa sobre o que são áreas de 

preservação permanente (Programa de Recuperação de Interesse Social – PRIS) e orientações 

para contenção de novas construções; reuniões de acompanhamento das obras e 

esclarecimentos referentes ao projeto; reuniões da escolha das unidades habitacionais; reunião 

de esclarecimentos sobre o manual do morador; reuniões preparatórias para mudança; 

elaboração e entrega dos Termos de Permissão de Uso das unidades. 

Em janeiro de 2018, próximo à entrega das unidades habitacionais, o Departamento do 

Trabalho Social realizou uma reunião com atores de cultura do município de Diadema com o 

objetivo de desenvolver ações estratégicas que combinassem cultura, território e 

pertencimento. Era necessário considerar que as famílias estavam a sete anos no auxílio 

aluguel, e que famílias oriundas de outros bairros viriam compor a nova vizinhança, e, 

portanto, as ações deveriam focar a fase de “reassentamento das famílias”. Nessa reunião foi 



elaborada a primeira agenda estratégica,

educadores (grafiteiros) da Casa do Hip Hop e

Eldorado. Definiu-se que as atividades no Loteamento Iguass

de grafite e apresentações teatrais.

 

IMAGEM

Grafite 

 

Fonte: SHDU/PMD. 2018.

Em abril, no dia da entrega das unidades habitacionais

teatro “Navegar é Preciso”,q

vizinhança que começava a se tecer nesse novo território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

elaborada a primeira agenda estratégica, com propostas de atividades conjuntas com

grafiteiros) da Casa do Hip Hop e o grupo de teatro Arruaça

as atividades no Loteamento Iguassú seriam composta

e apresentações teatrais. 

IMAGEM 01 – Panfleto de divulgação das Oficinas de 

Fonte: SHDU/PMD. 2018. 

 

no dia da entrega das unidades habitacionais, ocorreu a apresentação da peç

teatro “Navegar é Preciso”,que teve como pauta a mudança dos moradores e a nova relação de 

vizinhança que começava a se tecer nesse novo território.  
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FOTOGRAFIA 05 – Apresentação da peça 
de teatro “Navegar é preciso” 

FOTOGRAFIA 06 – Apresentação da peça de 
teatro “Navegar é preciso” 

 

Fonte: Fotografia dos autores. 2018. Fonte: Fotografia dos autores. 2018. 

 

O presente artigo tem por objetivo mostrar a influência das ações culturais nos processos de 

urbanização de favela, potencializando o pertencimento ao território, utilizando como 

referência a experiência do loteamento Novo Iguassú. Além desta breve introdução, o artigo 

está dividido em três seções. A primeira apresenta uma contextualização sobre os espaços de 

cultura de Diadema, em específico a casa do Hip Hop. A segunda descreve o trabalho social e 

seu caráter multidisciplinar, focando no estudo de caso do loteamento Iguassú. O estudo de 

caso se alicerça na pesquisa-ação - metodologia onde se procura aprimorar a prática 

investigada - abordando a agenda de arte urbana desenvolvida no local entre fevereiro e abril 

2018. E por último, as considerações finais, que trazem a descrição dos resultados, 

possibilidades e potencialidades do território. 

 

2 TERRITÓRIOS DE CULTURA: UM MOVIMENTO E SUAS 

TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS 

A produção cultural em Diadema caracteriza-se por manifestações que conduzem o subúrbio 

à realização da cidadania. Muitas das atividades presentes hoje no cenário cultural do 

município resultam de políticas públicas iniciadas na década de 1980 e enfatizadas nos anos 

1990, que conquistaram espaços e infraestrutura para as práticas culturais.  
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Um dos casos emblemáticos destas manifestações é a Casa do Hip Hop. No município de 

Diadema, no início dos anos 90, os jovens usavam as ruas e centros culturais para a prática do 

rap e do break. Concentravam-se no Jardim Campanário (Região Norte), Inamar (Região Sul) 

Jardim União e Eldorado. De acordo com uma matéria do Diário do Grande ABC de 1993, 

eram pelo menos 30 grupos com cerca de 120 rappers. 

Ainda em 1993, representantes desta cultura procuraram a prefeitura do município 

reivindicando um espaço específico para implementação de oficinas culturais e workshops 

para o hip hop. Em 31 de julho de 1999, depois de reformas, o Centro Cultural Canhema 

passou a se chamar Casa do Hip Hop, o que teve grande repercussão na mídia da região, 

passando a atrair mais jovens através de oficinas temáticas e bailes, além de servir de 

inspiração para outras cidades, como São José do rio Preto, Campinas e Londrina, São Paulo.  

O Hip Hop é um movimento dos anos 70 de inspiração norte-americana que abrange 

música, dança e arte.  A música é o rap, a dança é o break e a arte é o grafite. No 

Brasil, o estilo se popularizou na década de 80 entre jovens pobres e negros das 

periferias e se aprofundou na temática da discriminação social, usando a arte, 

principalmente o rap, para denunciar questões referentes ao meio social no qual 

estavam inseridos, como uso de drogas, violência policial, gravidez na adolescência, 

AIDS, extermínio de crianças e adolescentes e sistema de ensino, além de questões 

raciais referentes à exclusão social e a marginalização dos jovens. (ALMEIDA, 

1996) 

A Casa do Hip Hop, tornou-se um território de cultura de grande representatividade para os 

coletivos da cidade.  

Tratando especificamente do grafite, Edgar2, arte-educador da Casa há um ano, ressalta sua 

importância para a comunidade: “O grafite, para a Casa, tem importância estética e histórica. 

Para a comunidade o grafite vai além dessas características, ele se torna a beleza, autoestima, 

a presença de amparo uma série de abandonos que a periferia sofre.” 

Os desenhos de diferentes estilos visuais que compõem os trabalhos desenvolvidos pelos 

grafiteiros focam nas temáticas recorrentes do movimento, já citadas acima, além de 

questionamentos referentes às origens brasileiras e ao momento político vivido. De acordo 

com a grafiteira Zerlo3, atuante na periferia da cidade de São Paulo, é uma forma de 

                                                           
2
Entrevista realizada em xx/xx/xx. 

3
 Entrevista realizada em xx/xx/xx 
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aproximação das pessoas, que em grande parte não possuem acesso aos museus, à arte de rua, 

mais acessível e democrática e que leva as leva a valorizar esta arte. 

Desde 2017, a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano desenvolve parcerias com 

a Casa do Hip Hop através do projeto “Bem Viver”. Mediante uma das ações do projeto, 

grafiteiros do município são remunerados para realizar trabalhos nos empreendimentos 

habitacionais. No caso do loteamento Novo Iguassú, além da realização dos grafites por 

artistas profissionais, foram realizadas oficinas com os moradores na perspectiva de formar 

jovens das comunidades de Diadema na arte do Grafite, buscando uma forma de inclusão 

social.  

 

3 TRABALHO SOCIAL 4: UM DESAFIO MULTIDISCIPLINAR 
As intervenções habitacionais de interesse social têm como princípio garantir o acesso a 

direitos sociais e integrar assentamentos e conjuntos habitacionais à cidade. Para tanto, há 

uma série de etapas a serem cumpridas que se iniciam com a elaboração de um plano 

envolvendo a questão física, fundiária e social. De acordo com Magalhães (2005) o trabalho 

social passou a ser componente estratégico, considerado como um dos eixos fundamentais 

quando se realiza uma intervenção de interesse social. Atualmente o trabalho social representa 

investimentos da ordem de 2,5% dos recursos totais de uma obra. 

No Loteamento Novo Iguassú o trabalho técnico social5 com consultoria contratada para 

execução do Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) inicia em março de 20176, 

                                                           
4Conceito de Trabalho Social em Habitação “Um conjunto de ações inclusivas com caráter socioeducativo, 
adequadas à realidade sócio-econômica e cultural da população e às características da área de intervenção, 
afinadas com os princípios da Política Habitacional, com as diretrizes dos programas e desenvolvidas em 
articulação com todos os agentes sociais envolvidos nos processos de decisão, implantação e controle dos 
programas de moradia”. IEE/PUC  
5 Eixos de atuação: Ações de Natureza Físico-Urbanística e Ambiental (Obras) Produção de 83 unidades 
habitacionais e execução  da infraestrutura do conjunto e sua integração ao bairro; Produção Urbanismo, 
Paisagismo, Áreas Verdes, de Lazer e Serviços; Execução de equipamentos públicos para atendimento do 
conjunto e do entorno. Ações de Natureza Jurídico-fundiárias Disponibilização da área para a intervenção; 
Atividades relacionadas à aprovação e licenciamento da intervenção; Regularização Fundiária e Titulação 
Individual das 83 unidades habitacionais. Ações do Trabalho Social de Participação e Inclusão Social Apoio à 
Organização Comunitária e Mobilização da População; Trabalho Social de Suporte às Obras e Remanejamentos; 
Educação Sanitária e Ambiental; Geração de Emprego e Renda e Ações de Inclusão Social; Avaliação e 
Acompanhamento Pós-Ocupação.  
6
 De 2007 a 2017 o trabalho técnico social era executado pela equipe técnica da Secretaria de Habitação do 

município de Diadema. Em março de 2017 foi assinada a ordem de início do trabalho técnico social junto à 
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possibilitando o início dos eixos de trabalhos7.  As obras já estavam em curso desde 2016. Na 

perspectiva de estabelecer um diálogo social ocorreram assembleias para reapresentação do 

projeto, assim os moradores puderam esclarecer suas dúvidas e opinar sobre o seu futuro. A 

implantação dos plantões de atendimentos, as visitas domiciliares, as reuniões preparatórias 

para as mudanças e o acompanhamento das famílias foram fundamentais durante todo o 

processo, permitindo uma relação de confiança entre poder público e população, e o 

aprimoramento do trabalho e a sustentabilidade do mesmo.  

Uma das potencialidades identificadas pela equipe do trabalho social da Secretaria de 

Habitação no Loteamento Novo Iguassú foi a organização dos moradores. O loteamento conta 

com uma associação presente. Mesmo com mudanças de diretoria ao passar dos anos, os 

moradores permaneceram mobilizados e ativos desde 2007, ano de início do projeto de 

urbanização da área. Outra potencialidade foi à capacitação da equipe de técnicos envolvidos 

e o entendimento frente às condicionantes determinadas pela normativa do Ministério das 

Cidades para o desenvolvimento do trabalho, na perspectiva da superação da pobreza urbana e 

a garantia do “direito a cidade”. 

Na pós-ocupação foram realizadas atividades para auxiliar as famílias no novo conceito de 

morar: reuniões por rua, formação dos grupos gestores, plantões de atendimentos, assistência 

técnica de obras, mediações de conflitos, visitas domiciliares, atividades para integração entre 

os moradores e ações voltadas aos serviços públicos da cidade com a participação das 

diversas secretarias do município e parceiros. No entanto, observaram-se deficiências na 

formação/capacitação dos técnicos para trabalhar com a temática da pós-ocupação. Faz-se 

necessário um repertório mais sofisticado por parte destes para que possam realizar a 

formação dos moradores com efetividade. 

A despeito disso, cabe ressaltar que o trabalho viabilizou a solução de moradia adequada para 

83 famílias (ou cerca de 330 pessoas) - reduzindo também o déficit habitacional da cidade - 

além de melhorias do ponto de vista social, urbanístico e ambiental para as moradias 

consolidadas (121 famílias ou cerca de 550 pessoas).  
                                                                                                                                                                                     

consultoria PRIORI empresa ganhadora do processo de licitação. Assim em março de 2017 consultoria e 
prefeitura trabalham juntas na execução do PTTS no loteamento Novo Iguassú. 
7 Considerar os eixos obrigatórios e as atividades que concretizam objetivos estratégicos: Mobilização e 
Organização Comunitária, Acompanhamento das obras e operacionalização dos 
reassentamentos/remanejamentos/Educação Sanitária e Ambiental /Desenvolvimento social, geração de emprego 
e renda, e ação local de inclusão social/Acompanhamento Pós-ocupação do empreendimento. 
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O Trabalho Social dos projetos habitacionais - como instrumento de fortalecimento e 

integração interinstitucional de políticas e programas sociais–pode alavancar processos de 

inclusão social. Assim, é importante integrar as equipes técnicas das diversas dimensões do 

projeto para minimizar problemas urbanísticos, ambientais, sociais e de regularização 

fundiária. A participação da população beneficiada é essencial em todas as fases (projetos, 

implantação e pós-ocupação) como instrumento chave de sustentabilidade e de gestão de 

conflitos.  É fundamental realizar o trabalho educativo na fase que antecede as mudanças: isso 

possibilita a apropriação adequada da solução habitacional gerada. Por fim, a valorização dos 

elementos de sustentabilidade social (relações de vizinhança; uso, ocupação e conservação 

dos espaços comuns; pactos das regras gerais de convivência) garante a sustentabilidade 

futura do empreendimento.  

Dentro desta ótica, a prefeitura do município de Diadema criou o programa “Bem Viver”, que 

inicia atividades em 2017 em uma parceria com a o cartório da cidade. A proposta do 

programa Bem Viver era melhorar as áreas de convivência dos núcleos habitacionais de 

Diadema através de ações conjuntas entre o cartório (responsável pela titulação), o Banco de 

Alimentos do município, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Habitação e a 

Secretaria de Cultura, gerando espaços públicos esteticamente agradáveis e incentivando a 

interação entre os moradores.  

Em janeiro de 2018, três meses antes da inauguração e entrega do Loteamento Novo Iguassu, 

os técnicos responsáveis pelo trabalho de reassentamento (Prefeitura e Consultoria), deram 

inicio a agenda com os atores de cultura da cidade na perspectiva de realizar as ações do 

programa Bem Viver no Iguassú8. 

Depois da reunião com os atores, foram realizadas oficinas de grafite com os arte-educadores 

da Casa do Hip Hop eoficinas de teatro com crianças e adolescentes, trabalhando questões de 

mudanças e reassentamento através da peça “Navegar é preciso”. Em paralelo, o 

departamento Banco de Alimentos, organizou um grupo de moradores mais antigos com 

aptidão e interesse por cultivos de horta. 

                                                           
8É importante ressaltar que não houve uma escuta previa dos moradores a respeito das atividades propostas. 
Primeiro se deu a reunião entre os técnicos e atores de cultura da cidade e depois reunião com os moradores a 
respeito do cronograma de atividades que seriam desenvolvidas na área. Ressaltamos que a equipe aprendeu com 
os trabalhos e entende a necessidade da população beneficiária estar inserida em todo o processo iniciando pelo 
planejamento, execução e avaliação. 
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Sobre as oficinas de grafite, ocorreram em quatro finais de semanas, subdividasem grupos por 

faixa etária. As oficinas foram divididas em introdução (história do grafite e introdução a 

questões ambientais) e parte prática (técnica de grafite).Ao final de cada oficina as mães 

realizavam um café coletivo, e na última delas, sem indução dos técnicos da prefeitura, foi 

realizada uma festa de encerramento em que cada mãe levou sua especialidade culinária 

(coxinha, cachorro quente, bolo, etc). É importante ressaltar o engajamento das mães durante 

todo processo, inclusive como participantes das oficinas. O grafite por vezes é marginalizado 

na sociedade, desta forma,o maior ganho social foi trazer para a comunidade (pais, mães, 

crianças, adolescentes, idosos)a desmistificação desta expressão cultural e aintegração das 

diferenças em prol da arte. 

 

FOTOGRAFIA 07 – Oficina de 
grafite realizada com as crianças do 
empreendimento Novo Iguassú 

FOTOGRAFIA 08 – Oficina de grafite 
realizada com as crianças do empreendimento 
Novo Iguassú” 

 

Fonte: Fotografia dos autores. 2018. Fonte: Fotografia dos autores. 2018. 
 

 

 

 

FOTOGRAFIA 09 – Oficina de grafite 
realizada com as crianças do empreendimento 
Novo Iguassú 

 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA 10 – Oficina de grafite 
realizada com as crianças do empreendimento 
Novo Iguassú 
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Fonte: Fotografia dos autores. 2018. Fonte: Fotografia dos autores. 2018. 
 

 

Além das oficinas de grafite com grupos de crianças e adolescentes, que desenvolveu técnicas 

de arte e murralismo. Painéis foram grafitados (nesse caso não houve intervensão das crianças 

e adolescentes da comunidade, os painéis foram projetados e executados pelos oficineiros da 

casa do Hip Hop, conforme orientação da diretoria da Secretaria de Habitação do Municipio)9 

em algumas casas que seriam entregues aos moradores.Uma parte do centro comunitário foi 

reservada para um painel produzido pelas crianças que participaram das oficinas e pelas mães 

que também grafitaram. 

 

 

FOTOGRAFIA 11 – Grafites realizado através do projeto “Bem Viver” no empreendimento 
Novo Iguassú 
 

                                                           
9
 As escolhas dos temas e desenhos dos painéis não ocorreu em um processo participativo, não houve reuniões 

para discussão com os proprietários das casas que foram reproduzidos os painéis, o que gerou desgaste em um 
painel com representações de ancestralidade, africanidade e Cultura Afro-Brasileira ( A proprietária da casa é 
evangélica e não se identifica com a comunicação visual). Outra questão foi o painel produzido como forma de 
protesto sobre o assassinato da vereadora Marielle, o painel foi produzido na quinta-feira e apagado na sexta-
feira (não foi possível identificar quem apagou o desenho), na ocasião outro desenho sobre a importância da 
leitura foi reproduzido. 
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Fonte: Fotografia dos autores. 2018.  
 

FOTOGRAFIA 12 – Grafites realizado através do projeto “Bem Viver” no empreendimento 

Novo Iguassú 

 

Fonte: Fotografia dos autores. 2018. 



 
 

 

 

 
 

 

III UrbFavelas13 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O objetivo deste artigo era apresentar os trabalhos realizados no Loteamento Novo Iguassú a 

partir de uma agenda de trabalho conjunto entre a Secretaria de Habitação e os atores de 

cultura do município de Diadema. Por meio da abordagem pesquisa-ação, foi possível 

estabelecer uma melhor compreensão sobre as características presentes no grafite enquanto 

linguagem e a prática coletiva na perspectiva de aperfeiçoá-la e desenvolver em outras áreas 

da cidade. O grafite enquanto subversivo, espontâneo, efêmero discute, denuncia valores 

sociais, políticos e econômicos. Apropria-se do espaço urbano a fim de discutir, recriar e 

imprimir a interferência humana na arquitetura. Como ferramenta que democratiza e 

desburocratiza a arte, aproximando-a do homem, sem distinção de raça, cor, gênero e religião 

e para além produz um espaço aberto de comunicação “galeria urbana”, considerando que 

para a periferia os espaços fechados dos museus, galerias de artes e afins são quase sempre 

inaccessíveis.    

A partir desta abordagem teórica aplicada ao estudo do desenvolvimento das atividades no 

loteamento Novo Iguassú, foi possível caracterizar e qualificar a natureza articulada em 

múltiplas escalas, conflitos e contradições inerentes ao relacionamento humano. 

O estudo tentou demonstrar que, embora as atividades realizadas no Loteamento NovoIguassú 

tenham acontecido motivadas por uma agenda vertical entre os profissionais, sem uma pré-

escuta da população que iria ocupar o território, depois da inauguração do empreendimento, 

os moradores deram continuidadesàs ações culturais. Sobre a horta comunitária os moradores 

estão revendendo a produção semanal para os próprios moradores do Novo Iguassu e 

discutem aumentar a escala para comercializar para outros bairros. Atualmente, no centro 

comunitário, acontecem aulas de informática, zumba para grupos de mulheres e judô.Além 

disso, várias outras atividades estão em fase de discussões para integrar a programação do 

equipamento. Em junho de 2018 aconteceu a primeira festa junina do loteamento no Novo 

Iguassú. Os moradores, através da associação, se organizaram para comprar os alimentos que 

seriam comercializados, entraram com pedido na prefeitura para locação das barracas e 

apresentações culturais foram realizadas pelas crianças e adolescentes da área. Sobre os 

painéis de grafite os moradores relatam o zelo que todos tem pelas obras de arte, e que foi 

uma forma de inibir o vandalismo. Assim, a dimensão social - relacionada à ampliação das 
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oportunidades de desenvolvimento das famílias - e a dimensão urbano-ambiental - relacionada 

à integração das políticas com impacto na qualidade de vida da cidade se traduz na 

priorização do Habitar como afirmação da diferença e integração no todo social, considerando 

as dimensões de individualização, socialização e liberdade. O direito a cidade afirma-se como 

um direito à apropriação do espaço com efetiva participação e integração da diferença. 
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