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Resumo: O presente artigo tem como proposta abordar sobre as ações desenvolvidas na 
Câmara Temática de Direito à Cidade do Conselho Regional de Serviço Social 11ª Região – 
CRESS-PR. Tal trabalho pretende explicitar a articulação com a categoria profissional, bem 
como em múltiplas organizações coletivas na defesa do projeto ético-político da profissão. 
Mediante método exploratório e descritivo o artigo buscará evidenciar os três eixos 
principais de atuação da câmara, sendo: articulação, produção de conhecimento e 
formação. Nas considerações buscará ressaltar a relação das ações desenvolvidas tendo 
como direção a luta pela Reforma Urbana e a defesa de cidades inclusivas, participativas e 
justas.  
 
Palavras-chave: Direito à Cidade. Câmara Temática. CRESS-PR.  
 
Abstract: The article shows the actions of the Thematic Chamber Right to the City of the 
Regional Council of Social Work 11th Region - CRESS-PR. The work explains the extended 
articulation with the professionals, also in multiple collective organizations for the defense of 
the professional ethical political project. The exploratory and descriptive method will seek to 
highlight the three main axes of action, being: articulation, mobilization and formation. In the 
considerations it will seek to show the relation of the actions developed having as direction 
the fight for the Urban Reformation and in the defense of inclusive, participative and just 
cities.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O processo de formação das grandes cidades brasileiras apresenta particularidades 

sociais, políticas e econômicas que são inerentes ao desenvolvimento urbano industrial 

brasileiro. Nesta dinâmica, a formação do urbano traz consigo os determinantes da 

constituição de espaços segregados, onde a classe trabalhadora se vê sem condições para 

suprir necessidades inerentes à manutenção e reprodução da vida.  

A luta em defesa da reforma urbana tem um marco histórico na sociedade brasileira, 

a qual envolveu importantes sujeitos sociais. Neste contexto, os Movimentos Sociais se 

apresentam como protagonistas na batalha por direitos inscritos na Constituição Federal de 

1988. Além da atuação dos Movimentos Sociais, há ainda, categorias profissionais 

comprometidas com os interesses da classe trabalhadora por melhores condições de vida, 

por políticas sociais públicas que garantam o exercício da cidadania, entre estas categorias 

profissionais está o Serviço Social.  

No que diz respeito aos espaços de defesa de direitos, além de setores de atuação 

profissional dos Assistente Sociais, a categoria também está organizada com órgãos de 

fiscalização, de apoio e de produção de conhecimento, como é caso dos Conselhos 

regionais (CRESS) e o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), e a Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). 

Além destes espaços, outros também são criados, a partir da articulação dos órgãos 

supracitados, para promover o debate e a apreensão de temas que envolvem a defesa do 

direito à cidade. Como exemplo, citam-se os fóruns, seminários, encontros e as Câmaras 

temáticas sobre direito à cidade. 

É neste sentido que o presente trabalho objetivou apresentar a atuação da Câmara 

Temática de Direito a Cidade do CRESS/PR enquanto um importante espaço de articulação 

com os movimentos sociais e com profissionais que atuam na defesa do direito à cidade. A 

partir desta perspectiva, este estudo está organizado em dois itens, os quais tratam 

respectivamente: da articulação do conjunto CFESS/CRESS para a defesa do direito à 

cidade; da atuação da Câmara Temática de Direito à Cidade do CRESS/PR e seu 

compromisso de luta pela reforma urbana.  
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2. A DEFESA DO DIREITO À CIDADE E A ARTICULAÇÃO DO CONJUNTO 

CFESS/CRESS 

 
O debate entorno da questão urbana e do direito à cidade4 se configura em uma 

construção histórica, que envolve a luta de diversos setores da sociedade, como 

movimentos sociais5, categorias profissionais, o meio acadêmico, segmentos da sociedade 

civil organizada, entre outros que atuam sob a temática da garantia de direitos sociais. 

Como fruto da luta social por melhores condições de vida na cidade para classe 

trabalhadora foram inseridos na Constituição Federal de 1988, os artigos 182 e 183, os 

quais tratam da Política Urbana. Por longos anos travou-se uma batalha para que tais 

artigos fossem regulamentados, o que só ocorreu treze anos depois com a criação da Lei 

10.257/2001 denominada Estatuto da Cidade. Contudo, importantes instrumentos de 

participação democrática e de garantia de direitos previstos em seu texto não foram 

efetivados em sua plenitude, fato este que se constitui em um impasse para a construção de 

cidades mais inclusivas e com efetivo acesso para todos os grupos sociais. 

Desta forma, cabe ressaltar que a história do desenvolvimento urbano brasileiro 

apresenta profundas marcas de desigualdades sociais e econômicas, de tal maneira que se 

desdobram em diversas formas de manifestações da questão social, como:  

 

apropriação privada do uso do solo urbano, desigualdade de acesso ao uso 
dos equipamentos públicos, segregação sócio-espacial e precário acesso à 
moradia – principalmente pelos grupos vulneráveis mulheres, idosos, 
pessoas com deficiência, pessoas sozinhas, parceiras e parceiros do 
mesmo sexo, quilombolas, negros. Tudo isso além das diversas 
manifestações da violência urbana; polarização social e tensão permanente 
entre as tentativas de controle institucionalizado de uso e ocupação da terra 
e o potencial de inserção espacial e social das classes mais pobres no 
tecido urbano. (DINIZ, 2008 s/p)  

  

Diante de tal cenário, de cidades marcadas pela desigualdade social e negações de 

direitos, a categoria profissional dos Assistentes Sociais, tem sua marca histórica na 

participação e na defesa de cidades mais justas e democráticas para todos, posicionamento 

este que tem como base o Projeto Ético Político da Profissão.  

                                                 
4
  Em seu Art. 2º, a lei 257/2001 traz uma das diretrizes da política urbana para ordenar o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, o qual define o conceito de direito à 
cidade como: [...] “o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para às presentes e futuras 
gerações”. (BRASIL, 2001) 
 
5
  Entre os movimentos sociais que lutaram e lutam pela efetivação de uma política urbana que 

garanta o acesso de todos aos serviços e equipamentos públicos citamos: o Movimento Nacional de 
Luta por Moradia, a União Nacional de Moradia Popular e o Fórum Nacional de Reforma Urbana, este 
composto por diversas organizações populares, associações de classe, ONGs e instituições de 
pesquisa que atuam na defesa da Reforma Urbana. (GONH, 2010) 
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O compromisso da categoria profissional dos/das assistentes sociais com a defesa 

da seguridade social e das políticas públicas, e a articulação com outros sujeitos sociais na 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária está expressa nos documentos que 

direcionam o projeto ético-político profissional: Lei de Regulamentação Profissional (Lei nº 

8.662/1993), Código de Ética (Lei nº 8662/93) e nas Diretrizes Curriculares para os cursos 

de Serviço Social (Resolução nº 15/2002).  Neste sentido, cabe ressaltar que: 

  

o trabalho social na política urbana, exercido por assistentes sociais sob a 
direção do projeto ético-político, deve estar orientado na perspectiva do 
direito à cidade. Nesse sentido, o desafio está na apropriação do “seu 
significado social no processo de reprodução das relações sociais, ante às 
profundas transformações que se operam na organização e consumo do 
trabalho e nas relações entre o Estado e a sociedade civil com a 
radicalização neoliberal”(Iamamoto, 2009, p. 368), refletidas na questão 
urbana. (CFESS, 2016, p.40) 

 
No entanto a apreensão da perspectiva do direito à cidade requer a compreensão de 

determinações políticas, econômicas e sociais que, também, determinam as condições de 

trabalho dos/das assistentes sociais na atual conjuntura. Assim, com o intuito de colaborar 

com uma intervenção profissional qualificada, que dialogue a com perspectiva de totalidade, 

o conjunto CFESS/CRESS6 tem proporcionado espaços de discussão e mobilização da 

categoria para a defesa do direito à cidade, entre estes espaços estão as Câmaras 

Temáticas de direito à cidade, pois,  

                                                             
a referência à particularidade da modernização capitalista e dos processos 
de urbanização das cidades brasileiras, que recriam uma herança histórica 
colonial e patrimonialista, ao articular o moderno por meio do arcaico, com 
decisões conduzidas de cima para baixo e mantendo a desigualdade do 
desenvolvimento da sociedade nacional (Iamamoto, 2007), contribui para 
compreender e explicar a constituição da identidade profissional do/a 
assistente social, que se constrói no contexto do desenvolvimento 
capitalista industrial e da expansão urbana no Brasil. 
(CFESS, 2016 p. 34, apud, IAMAMOTO; CARVALHO, 1982) 

                                                       
Tendo em vista o compromisso político/societário dos Assistentes Sociais e diante da 

busca pela aproximação da categoria com o conjunto CFESS/CRESS, em meados da 

década de 90, institui-se , no âmbito dos Conselhos, as Comissões de Fiscalização, Ética, 

Habitação, Seguridade Social e Formação Profissional. A partir desta iniciativa e com a 

elaboração de planos de trabalhos, houve a destinação de recursos orçamentários para a 

realização de atividades relacionadas qualificação da prática profissional. 

No 38º Encontro Nacional de Serviço Social7 (2009), as comissões foram 

transformadas em Câmaras Temáticas, permanecendo apenas a Comissão de Seguridade 

                                                 
6
 CFESS-Conselho Federal de Serviço Social / CRESS-Conselho Regional de Serviço Social 

7
 Instância máxima de deliberações da categoria profissional dos Assistes Sociais. 
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Social. As Câmaras Temáticas foram criadas para proporcionar à categoria profissional o 

aprofundamento de temas relacionados às políticas públicas e de questões referentes ao 

exercício profissional nos diversos campos sócio-ocupacionais nos quais assistentes sociais 

se inserem.  

Tendo em vista tal perspectiva, se faz importante ressaltar que os Assistentes 

Sociais, enquanto trabalhadores inseridos na divisão social e técnica do trabalho, também 

experimentam em sua atuação profissional, as consequências das contradições presentes 

na relação entre capital e trabalho, isto significa que, “a experiência de maior ou menor 

alienação do/a assistente social como trabalhador/a da política urbana está diretamente 

vinculada à forma como o mesmo vivencia as condições e relações de trabalho”. (CFESS, 

2016, p. 43) 

Com o obejtivo de colaborar com a capacitação permanente dos profissionais de 

Serviço Social, e com os setores/coletivos que atuam na defesa da reforma urbana e do 

direito à cidade, o conjunto CFESS/CRESS busca atuar na perspetiva de fortalecer Projeto 

Ético Político/Profissional da categoria, e se organiza para promover estudos e debates, 

pesquisas e ações que se articulam com outros sujeitos coletivos.  

  No contexto do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS-PR ressalta-se que a 

Câmara Temática sobre direito à cidade têm se constituído em importante espaço de 

fortalecimento desses debates, busca a mediação da organização política da categoria e a 

materialização de ações que se connfiguram num campo de resistência e de práxis 

profissional com vistas à uma sociedade mais jsuta, fundada na emancipação humana. 

Além disso, vale lembrar que as CTs têm autonomia para definir estratégias de 

articulação junto aos espaços/setores de defesa de direitos sociais. No caso da CT/Direito à 

Cidade estas estratégias ocorrem por meio da participação de seus membros nos 

Conselhos das Cidades, nas esferas estatual e municipal, nas conferências, nos fóruns, 

seminários, congresso, etc.  

As Câmaras Temáticas são compostas por profissionais de base, estudantes de 

serviço social, gestores de política pública, docentes do Curso de Serviço Social, e 

funcionários dos CRESS. Atualmente, reúnem-se todos os meses no CRESS-PR sete 

Câmaras Temáticas, sendo elas: Direito à Cidade, Direitos Humanos, Assistência Social, 

Educação, Sócio Jurídico, Saúde e Previdência Social.  

 

3. ATUAÇÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE DIREITO À CIDADE E CONVERGÊNCIA NA 
LUTA PELA REFORMA URBANA.  
 
Especificamente, no âmbito da Câmara Temática de Direito à Cidade do CRESS-PR, 

este espaço expressa-se como um coletivo de interlocução com a categoria e atua em 

diversas frentes, no debate, estudos e trocas de experiência entre assistentes sociais e 
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estudantes de Serviço Social, coletivos e sujeitos políticos. Tais articulações são pautadas 

nos princípios fundantes na luta pela reforma urbana e pelo acesso ampliado ao direito à 

cidade. Entre os espaços em que a CT participa estão:  

 Faz parte da diretoria do Observatório de Políticas Públicas do Paraná, contribuindo 

na construção de política habitacional, de reforma urbana, formulação de plano 

diretor e justiça ambiental. 

 Participação na II e III Conferências das Cidades, nas instâncias municipal, estadual 

e nacional na delegação representante do CRESS-PR no segmento dos Conselhos 

de Classe. 

 Participa de Fóruns, Projetos e Discussões relacionadas à Reforma Urbana, 

Regularização Fundiária, Plano Diretor Participativo e contra Despejos Forçados. 

 Pesquisa e Produção de conhecimento- desenvolvimento de ações estratégicas, de 

divulgação de informações e estudos realizados pela comissão que atinjam toda a 

categoria profissional, ressaltando que o trabalho da comissão tem interface com 

todas as discussões dos assistentes sociais que lutam em defesa do Direito a 

Cidade. 

 Estudos e realização de textos e pareceres de matéria relacionada à temática de 

Direito à Cidade; 

 Produção de artigo para o XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. 

 Proposta de discussão no meio acadêmico e profissional de ampliação das 

discussões relacionadas ao Direito à Cidade e Reforma Urbana (CRESS\PR, 2017) 

Conforme Braga e Pessali (2016) ao falar sobre a relação da reforma urbana e a 

articulação com o direito à cidade, busca-se expressar que seus elementos constitutivos 

estão previstos no exercício pleno da cidadania, na gestão democrática da cidade e na 

função social da cidade e da propriedade.  

No contexto brasileiro tais elementos constitutivos, mesmo materializando-se nas 

normatizações e leis do país, a produção e reprodução da cidade capitalista, o direito a 

propriedade privada e a taxa de lucro têm se sobreposto a todas as outras noções de direito 

coletivos e emancipatórios. 

 Dessa forma, argumenta-se a contradição entre o predomínio do discurso do direito à 

cidade e a permanência da cidade como negação do direito (FARIA, 2012), fundada não 

apenas no confronto com ideologias, mas nas desigualdades constituídas historicamente na 

produção dos espaços. 

 Destarte, os projetos políticos com o prisma na consolidação do direito à cidade, na 

luta pela reforma urbana, necessitam articulação ampliada, “passo na direção de unificar 

essas lutas e adotar o direito à cidade tanto como lema operacional quanto ideal político, 
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justamente porque ele enfoca a questão de quem comanda a conexão necessária entre a 

urbanização e a utilização do produto excedente” (HARVEY, 2012, p. 35). 

Deste modo, buscando articular e somar com as lutas da reforma urbana e da defesa 

do direito à cidade, a Câmara Temática de Direito à Cidade do CRESS-PR inicia suas ações 

em abril de 2001, ano de promulgação do Estatuto das Cidades, em que um conjunto de 

profissionais da área formam o grupo tendo como diretrizes de atuação, o fortalecimento de 

alianças estratégicas, a aproximação com a categoria e sujeitos coletivos que possam 

reverter o histórico quadro de exclusão socioespacial. 

Na contemporaneidade, segundo Durrigueto e Baldi (2012) sobre os processos que 

envolvem a atuação do/da assistente social em movimentos e com coletivos sociais as 

autoras mencionam: 

Alguns assistentes sociais inseridos nesse movimento aliam o trabalho 
profissional à sua condição de intelectual militante, respondendo a 
requisições que se situam no campo da organização e formação política dos 
grupos envolvidos, bem como no âmbito do atendimento de necessidades 
imediatas de subsistência desses grupos, articuladas a processos mais 
amplos direcionados à garantia com ampliação de direitos contribuem as 
práticas de mobilização social e de organização são expressões das 
práticas educativas desenvolvidas pelas classes sociais na busca da 
ampliação de consensos em torno de seus projetos societários, na disputa 
pela hegemonia (DURIGUETTO; BALDI; 2012, p. 196). 

 

 Assim, buscando realizar a tríade de atuação profissional/militância/formação a CT 

de Direito à Cidade estabelece sua organização em três eixos estratégicos, sendo: I) eixo de 

articulação, II) eixo de pesquisa e produção do conhecimento, e III) eixo de capacitação 

profissional.  

Relacionado ao primeiro eixo de articulação, a atuação deste eixo caracteriza-se no 

fortalecimento de alianças e aproximação com a sociedade civil organizada, nos espaços 

dos movimentos sociais, ongs, cooperativas, poder público no processo de análise crítica 

das políticas urbanas e defesa do acesso à terra de forma ampliada e equitativa.  

Desde o início da CT buscou articulações com segmentos das organizações sociais 

e movimentalistas do Paraná com representação regional e nacional em que cita-se: a 

organização Terra De Direitos, Movimento Nacional de Luta pela Moradia - MNLM, Central 

de Movimentos Populares - CMP, União Nacional de Moradia Popular - UNMP, Ambiens 

Cooperativa, Núcleo de Direito da UFPR, Sindiurbano, entre outros. Ainda, integrou desde a 

gênese a rede composta por tais entidades denominada Observatório de Políticas Públicas 

do Paraná. 

O Observatório de Políticas Públicas do Paraná, institucionalizou-se como uma rede 

de organizações, vinculadas ao Observatório das Metrópoles (IPPUR/UFRJ). Este coletivo 

tinha o intuito de formação de rede para contribuir na construção de política habitacional, de 
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ampliar o debate da reforma urbana no Paraná, a formulação de plano diretor participativo e 

incidência nos espaços de controle social na política urbana.  

Além do Observatório de Políticas Públicas, CT de Direito à Cidade participou 

ativamente do Comitê Popular da Copa em Curitiba, que buscou evidenciar as violações de 

direitos humanos e os impactos urbanísticos nos jogos da Copa de 2014 no Brasil, 

compondo a Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa nas pautas relacionadas 

a desapropriações, despejos e grandes obras viárias que impactariam diretamente as 

cidades que receberiam os jogos da Copa. 

Também a inserção na experiência da frente denominada Mobiliza Curitiba, tendo 

incidência de ações no processo da revisão do plano diretor (2014-2015). Identifica-se que 

esta frente buscou atuar e avaliar o andamento dos procedimentos participativos oficiais 

(audiências públicas, câmaras temáticas do Conselho Municipal da Cidade de Curitiba, entre 

outros) que resultaram em propostas de alteração ou inclusão de artigos que comporiam a 

proposta do novo Plano Diretor.  

Foi também realizado um mapeamento colaborativo dos vazios urbanos e a 

destinação dos espaços para cumprimento de função social da cidade e da propriedade. A 

Frente produziu materiais e eventos sobre o plano diretor participativo e produção de 

material para a população com pautas para incidir sobre o projeto de lei (BRAGA; 

METZNER 2015). Relacionado aos espaços de defesa da gestão democrática das Cidades, 

a Câmara Temática do CRESS-PR participou de todas as seis edições das Conferências 

das Cidades, nas instâncias municipal, estadual e nacional, compondo delegação 

representante do segmento das entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa. Tal 

articulação permitiu a eleição do CRESS-PR para compor duas gestões do Conselho 

Municipal da Cidade de Curitiba – CONCITIBA, (gestão 2008-2010 e 2010-2013), sendo 

eleito pela terceira vez para compor a cadeira do conselho na gestão 2017-2020. 

No âmbito estadual o CRESS-PR tem a representação no Conselho Estadual das 

Cidades, tendo atuação ativa e eleito para a Secretaria da Câmara Temática de 

Planejamento, Territorialidade e Uso do Solo e Grupo de Trabalho sobre unificação dos 

conselhos municipais. Entre os anos de 2016 e 2017, participa como membro da Comissão 

preparatória da 6ª Conferência Estadual das Cidades. 

Mais do que participar da articulação com coletivos e representação dos espaços de 

gestão democrática da política urbana, a ação conjunta dos integrantes da CT Direito à 

Cidade com outras organizações têm travado lutas importantes no Estado do Paraná, como 

incidência em diversas frentes, fortalecendo ações por direitos e o enfrentamento de suas 

violações. 

Relacionado ao eixo de Pesquisa e Produção de Conhecimento, o segundo eixo 

desenvolve ações de divulgação de informações e estudos realizados pela comissão que 



 

9 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

atinjam a categoria profissional, onde são produzidos artigos para publicações nacionais e 

internacionais (CBAS, Conferência Mundial de Serviço Social, Congressos Paranaenses de 

Assistentes Social, informes e notas técnicas sobre os empreendimentos do Programa 

Minha Casa, Minha Vida com a articulação com o Ministério Público Estadual). 

Ainda compondo os grupos de trabalho para o primeiro evento de âmbito nacional 

sobre Serviço Social e Questão Urbana no Capitalismo Contemporâneo, realizado em São 

Paulo em 2011, e a produção para a formulação do documento nacional “Atuação de 

assistentes sociais na Política Urbana subsídios para reflexão”. 

Referente ao eixo da Capacitação Profissional as ações desenvolvidas foca-se no 

acompanhamento e propositura de discussões que perpassam a temática do direito à 

cidade, atua no processo de construção de conhecimento e pesquisas que trabalhem na 

perspectiva. A CT participou no processo de organização e execução de diversos cursos, 

oficinas nas comemorações alusivas do dia do/da Assistente Social. 

 Essas ações expressam o compromisso de construir mediações pela universalização 

da política urbana, na ampliação dos direitos, na socialização de informações e nas lutas 

dos movimentos sociais urbanos.  

Tais práticas são fundamentais para trazer a possibilidade de construir ações 

cotidianas que criem forças políticas no fortalecimento de espaços de exercício da 

democracia direta e controle social, impulsionar reformas estruturais, que aos poucos 

possam ser capazes de reverter a história de desigualdade e exclusão social na promoção 

efetiva de cidades mais justas e inclusivas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O relato de experiência contido no presente trabalho pode ser considerado uma 

produção inovadora e verdadeiramente contributiva para os setores que lutam em prol da 

reforma urbana, sem demagogia, pode-se afirmar que, diante da atual conjuntura, quanto 

mais produções e mais trocas de experienciais, mais ricos tendem a ser os debates.  

A ideia de produção inovadora, acima mencionada, diz respeito ao fato de este ser o 

primeiro relato de experiência/forma de atuação da Câmara Temática sobre Direito à Cidade 

do Conselho Regional de Serviço Social do Paraná.   

Realizar esta pesquisa possibilitou a apreensão de ser diante da luta e do 

fortalecimento dos coletivos que a Câmara Temática Direito à Cidade/CRESS-PR mantém 

suas ações e articulações, bem como, reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos 

socialmente conquistados. 
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Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 Por fim, ressalta que realizar este trabalho foi bastante enriquecedor do ponto de 

visto do conhecimento, no entanto, não se pode deixar de mencionar, uma das dificuldades 

encontradas foi a escassa bibliografia sobre a articulação do conjunto CEFESS/CRESS 

sobre a questão urbana e o direito à cidade. Por isto, salienta-se ainda, que, quanto mais 

produções sobre esta temática, mais instrumentos se terá para fazer a defesa de direitos. 

  

REFERÊNCIAS  

 
BRAGA, A. PESSALI, H,  Direito à cidade, participação social e a política urbana no 
contexto brasileiro. Guaju, Matinhos, v.1, n.2, p. 3-22, jul./dez. 2015.  
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13/4/2017. 
 
______. Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jul. 2001. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 12/04/2017 
 
 
______. METZNER, C. A atuação do CRESS-PR na fente Mobiliza Curitiba. Anais do VI 
Congresso Paranaense de Assistentes Social, Cutitiba, CRESS-PR, 2017. 
 
DURIGUETTO, M. L. BALDI, L. A. P. Serviço Social, mobilização e organização popular: 
uma sistematização do debate contemporâneo. Rev. Katálysis. vol.15, n.2, pp.193-202, 
2012. 
 
FARIA, J. R. V. Planos Diretores participativos: a razão consensual no discurso da Reforma 
Urbana. 2012. 185 f. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional)- Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2012. 
 
GONH, Maria da Glória. Movimentos sociais e redes de mobilizações civis no Brasil 
contemporâneo. Petrópolis: Vozes, 2010. 
 
 
HARVEY. D. O direito à cidade. Rev. Lutas Sociais, São Paulo, n.29, p.73-89, jul./dez, 2012 
 
IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. 13° ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument

