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1. INTRODUÇÃO 

Os estudos feitos pelo Grupo de Pesquisa SIMESPP (Sistema de Informação e 

Mapeamento da Exclusão Social para Políticas Públicas), em cidades de porte médio do 

interior paulista, identificaram, até o momento, a situação de exclusão social em diferentes 

zonas urbanas. Os indicadores que estão sendo formulados pelo SIMESPP permitem 

detectar a exclusão social e contribuem para a implantação de políticas governamentais em 

nível local (Jannuzzi, 2002). 

No entanto, os trabalhos desenvolvidos são baseados em informações contidas 

em bancos de dados, tais como os de Imóveis Precários, do Cadastro Imobiliário da 

Prefeitura, e o de Desemprego, da Secretaria de Estado das Relações de Trabalho (SERT). 

Ou seja, o enfoque das pesquisas, tem sido centrado em análises quantitativas para a 

construção de indicadores. 

Contudo, a exclusão social também envolve aspectos subjetivos, o que torna 

relevante o estudo da exclusão social na perspectiva das pessoas que residem em áreas 

submetidas aos processos excludentes. A pesquisa desenvolvida está fundamentada em 

procedimentos qualitativos, procurando enriquecer o debate do grupo SIMESPP, levando 

em consideração a compreensão das relações de convivência e ajuda mútua entre pessoas 

que vivem em áreas de exclusão social; e uma possível contribuição para o estudo do 

conceito de exclusão social, na perspectiva das pessoas residentes nestas áreas. 

Para a execução dos objetivos acima, pretendeu-se localizar os espaços 

considerados pelos moradores como referência para a vida comunitária, bem como analisar 

a importância de cada um deles nas estratégias de sobrevivência para o enfrentamento de 

situações de carência. Com base nestes relacionamentos, o intuito do trabalho foi de 

conhecer os parceiros desses moradores na construção de seus laços de solidariedade 

(instituições religiosas, entidades assistenciais, órgãos públicos, dentre outros). Após 

determinar tal contexto, a pesquisa também procurou mapear as redes de solidariedade e 

estratégias de sobrevivência que estão sendo criadas nessas áreas urbanas de exclusão 

social. 

                                                 
1 UNESP-Presidente Prudente 
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No decorrer da pesquisa foram cumpridas as seguintes atividades: Revisão 

bibliográfica, trabalho de campo, análise de dados e redação final, compreendendo a 

síntese e discussão dos resultados obtidos. 

2. O PROCESSO DE EXCLUSÃO, REDES SOCIAIS E ESTRATÉGIAS DE 
SOBREVIVÊNCIA: MARCOS TEÓRICOS 

Definir o conceito de exclusão social tem gerado grandes debates no mundo 

contemporâneo. Isto se deve por um motivo muito simples. Trata-se de um termo novo, 

apesar de se referir a um fenômeno que sempre existiu, determinado por rupturas de 

indivíduos com a sociedade, através de processos de marginalização dinâmicos e 

multidimensionais (Costa, 1998). Em função disto, nos últimos anos o termo exclusão social 

vem sendo largamente utilizado por políticos, pelos meios de comunicação, pesquisadores e 

até pela sociedade civil. Seus fatores (objetivos e subjetivos) sempre existiram, mas foi com 

o modo de produção capitalista, pós segunda guerra mundial e o Estado de Bem Estar 

Social, que se intensificou seu estudo e sua importância nos debates mundiais e locais. 

Junto ao Estado de Bem-Estar Social, sistema em que os governos teriam por 

finalidade promover políticas de reintegração do excluído a sociedade (Paugam, 1999), 

foram colocadas em prática políticas de proteção social (primeiramente nos Estados 

Unidos), que garantissem a toda população, direitos como cidadania e emprego, 

assegurados pelo Estado. Só que muitas vezes por si só os sistemas de assistências sociais 

implantados pelos governos para tal reintegração contribuíram ainda mais para o aumento 

da exclusão, por estigmatizarem e marginalizarem os assistidos de maneira a considerá-los 

como inferiores àqueles que possuem meios de sobrevivência própria (Costa, 1998). 

A gênese desse debate ocorreu no contexto europeu e o foco central foi a 

discussão de inúmeras propostas de pesquisas e políticas sociais de reinclusão. A medida 

em que a discussão se disseminou mundialmente, tornou-se cada vez mais claro que os 

processos causadores da exclusão social se dão de forma e por fatores diferentes entre os 

lugares. Essas diferenças ocorrem principalmente entre países “desenvolvidos” e 

“subdesenvolvidos”, mas a maioria tem o desemprego como o principal fator que 

desencadeia um período de rupturas dos laços (empregatícios, familiares, e morais) que 

ligam o indivíduo à sociedade, compondo fases denominadas de: fragilidade, assistidos e 

marginalizados (Costa, 1998). 

Segundo esta visão, o indivíduo vendo-se em uma situação de risco, porque 

perdendo o seu emprego não poderá mais sustentar a família, ou seja, sobreviver com o 

fruto do seu próprio esforço, enfrenta um estado de fragilidade, mas com esperanças de 

conseguir outro emprego. Se esta situação persistir, dá-se a passagem para a segunda fase 

 624 



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

desse processo que é do estado de fragilidade para o de assistidos, amenizando de certa 

forma sua pobreza material, mas em contraposição, perdendo sua identidade. 

O terceiro e último estágio desse processo vem na forma da quase completa 

marginalização do indivíduo, como é o caso dos moradores de rua (Furini, 2002). Pelo fato 

de estar por um longo tempo desempregado, muitos deles começam a se isolar da família e 

da sociedade, às vezes perdendo totalmente sua identidade, por sentir-se um fracassado. 

Nesse momento, as rupturas passam a ser mais profundas não só do ponto de vista 

econômico, mas também familiares. Perdendo o apoio da família (parentes e vizinhos), sem 

sombra de dúvidas o mais importante veículo de reintegração social, o "excluído" passa a 

perder, saúde até a própria dignidade, entrando num mundo muitas vezes sem volta de 

drogas, álcool e mendicância. 

Existem também grandes diferenças de formas de exclusão, de excluídos e de 

assistências a esses, entre os países. Países “desenvolvidos” como a França, são capazes 

de produzir uma exclusão altamente desqualificante, por causa do desemprego, apesar da 

assistência ser bastante eficiente e os agentes do governo preocuparem-se com os 

problemas sociais a ponto de produzir leis que garantam o direito de sobrevivência com os 

resultados do seu trabalho. Neste país – onde a preocupação com o social é exercida há 

anos e tratada como um problema público que ameaça a coesão nacional - o processo de 

exclusão é desencadeado pelo aumento do desemprego e conseqüente ruptura dos laços 

sociais (Paugam, 1999). 

Já em um país “subdesenvolvido” como o Brasil, apesar de esforços de 

pesquisadores e alguns políticos, seus antecedentes históricos de discriminação não deixam 

que a exclusão seja ainda considerada pela sociedade civil como um problema público e de 

negação de cidadania, desde os tempos coloniais (Sposati, 1999), produzindo uma exclusão 

capaz de negar muitas vezes até direitos básicos (saúde, educação, saneamento, dentre 

outros) para aqueles considerados pobres e, deste ponto de vista, a grande maioria da 

população. 

Portanto, enquanto a sociedade não compreender que a exclusão envolve 

também o direito à cidadania e aos direitos básicos; e os pesquisadores reconhecerem a 

necessidade de análises mais aprofundadas dos fatores e processos que causam a 

exclusão, para que os agentes do poder público identifiquem as causas e promovam 

soluções para os problemas sociais, a exclusão vai continuar sendo na prática um conceito 

mal definido. 

Nestes termos, Kowarick (1999) discute a exclusão social e a pobreza no Brasil, 

relacionando-as principalmente pela falta de oportunidade (baixa qualificação profissional e 

escolaridade) e enorme desigualdade de renda. Ou seja, a exclusão social no Brasil é 
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indissociável da questão da desigualdade e pobreza. A explicação para esse contexto está 

na reprodução dos processos históricos de passividade da sociedade frente aos desmandos 

políticos. 

O papel das políticas sociais é muito importante na resolução dos problemas 

causados pela exclusão. Hoje os governos implantam tais políticas através da análise de 

indicadores e índices produzidos por pesquisas estatísticas e agregação de dados sobre a 

realidade social. Mas, não se pode esquecer a influência de pesquisadores de todo mundo, 

pois com estudos cada vez mais aprofundados sobre o tema contribuem para fundamentar o 

fenômeno da exclusão social (Jannuzzi, 2002). Apesar destas possuírem enormes 

fragilidades (o reconhecimento de sua heterogeneidade também é importante e não deve 

ser esquecido), pode-se dizer que é um bom começo no combate a esse mal causador de 

tanto sofrimento aos menos favorecido. 

Estudos recentes dão enfoque para a questão da politicidade como alternativa 

de inclusão social. Autores como Pedro Demo destacam em suas pesquisas que a pobreza 

aumenta a cada dia, principalmente nos países “subdesenvolvidos”, e é constantemente 

aprofundada pelo processo de globalização. Num mundo onde tudo está a favor do 

capitalismo de mercado o pobre está sendo cada vez mais manipulados através da 

implantação de mínimos assistencialistas, como ideologia de democracia social, ficando 

geralmente passivos diante de suas próprias necessidades não procurando alternativas 

emancipatórias que lhes permitam sair de sua pobreza (principalmente política). 

Esta politicidade manipulativa daqueles que detêm o poder, para este autor pode 

ser combatida pelo sentimento de politicidade daqueles que estão do outro lado deste 

processo, através da vontade de emancipação para conquista de identidade e cidadania. 

Para Demo (2003) aqueles que são capazes de desenvolver este “sentimento” podem fazer 

com que haja uma mudança tanto individual quanto coletiva, e de certa forma amenizar o 

aprofundamento do processo de exclusão social. 

Outra alternativa usada para a reintegração do excluído à sociedade tem sido 

por meio das chamadas redes de solidariedades, implantadas pelas entidades assistenciais. 

Em Presidente Prudente, por exemplo, existem cerca de 80 delas. No entanto, as mesmas 

carecem de certa autonomia por precisar de recursos do governo, que aumentam a 

burocratização do funcionamento das mesmas, além de contribuírem muitas vezes ao 

crescimento da exclusão. Isto porque os indivíduos procuram essas entidades como 

estratégias de sobrevivência e quando percebem que vão ser ainda mais marginalizados por 

causa da estigmatização que muitas assistências provocam, eles preferem se isolar e contar 

na maioria das vezes com vizinhos e amigos, ou seja, laços sociais, lugar onde os 

desmandos políticos ainda não podem influenciar (Furini, 2002). 

 626 



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

As relações sociais nestas áreas urbanas excludentes, por sua vez, são capazes 

de gerar múltiplas diversidades (culturais, carências materiais, dentre outras), mas também 

muitas coisas em comum. Dentre estas conquistas comuns daqueles que compartilham um 

mesmo processo de exclusão social, esta pesquisa destaca o papel da vizinhança como 

fundamental, uma vez que ela fortalece trocas simbólicas, conforme veremos a seguir. Ou 

seja, pessoas originadas de diferentes lugares se unem através da solidariedade necessária 

para sobreviver no cotidiano excludente, obtendo resultados que passam a ser reconhecidos 

por todos como coletivos. 

De fato, o processo de produção da pobreza excludente tem provocado um 

impacto na vida das pessoas e na relação entre os lugares. Percebe-se na atualidade uma 

multiplicidade de combinações e relações influenciadas pela “cultura de massa” 

hegemônica, seguida pela classe dominante com poder de consumo, ambientados naquela 

parcela da cidade que Milton Santos denominou de “luminosa”, dominada pelos processos 

do “tempo rápido”. Com estas idéias, este autor nos chama atenção para a mudança de 

inserção das cidades na economia globalizada, na qual a população de maior renda 

participa de uma sociedade de consumo cada vez mais dinâmica e movida pelas inovações 

tecnológicas. 

Por outro lado, contraditoriamente, segundo este mesmo autor, “quem, na 

cidade, tem mobilidade - e pode percorrê-la e esquadrinhá-la – acaba por ver pouco, da 

cidade e do mundo” (Santos, 1996, p.260). Ou seja, são os indivíduos pobres, sem 

condições de maior mobilidade, que apresentam as condições concretas de viver mais 

intensamente o lugar, ainda que localizados nas “zonas urbanas opacas”, excluídos das 

novidades mais recentes. 

Apesar da quase ausência de visibilidade dos bairros onde residem os pobres, é 

ali que pode estar ocorrendo uma revolução silenciosa. Afinal, qualquer pessoa por mais 

excluída e em estado de precariedade cria ou busca alternativas para superar sua situação 

de exclusão. Isto ocorre porque o ser humano trás consigo a capacidade de fundamentar a 

sua necessidade de sobrevivência (apesar de tantas carências materiais e morais), de 

acordo com suas relações interpessoais, que promovem nele um espírito de 

autodeterminação para superar sua situação de exclusão, ou seja, transformação do real 

(situação excludente) pela influência do intersubjetivo (integração pelo fator emocional), 

segundo Jovchelovitch (2000). 

Concretizadas estas relações sociais e afetivas profundas, os pobres tentam 

mudar este seu lugar (novo no caso de imigrantes), sonhando com possibilidades de 

satisfazer suas carências (cidadania, consumo material e imaterial) através das 

intersubjetividades (Jovchelovitch, 2000). Os mesmos sonham tendo como influência para 
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tal a comunicação e vivência do seu espaço, mediadas pelas relações com o próximo 

(tempo lento). Geralmente, estes indivíduos se unem formando redes de solidariedade e 

estratégias de sobrevivência, apesar das diferentes necessidades individuais. 

Santos (1996) indica que é a partir dessa questão que o futuro é imaginado e 

previsto, do choque entre culturas objetivas e subjetivas se faz a concretização da produção 

de uma nova consciência. E esse contexto está acontecendo nas periferias urbanas, por 

haver ali maior mobilidade e encontros de pessoas diferentes, que convivem numa área de 

alta densidade demográfica e adensamento habitacional. Este conjunto de questões tem 

sido objeto de análise do SIMESPP (Sistema de Informação e Mapeamento da Exclusão 

Social para Políticas Públicas), surgindo a necessidade de estudar a formação das redes de 

solidariedade e estratégias de sobrevivência em áreas consideradas de exclusão social na 

área urbana de Presidente Prudente. 

Para tanto, entender a exclusão social como problema social é fundamental e se 

faz necessário a compreensão e análise da dinâmica dos processos específicos causadores 

da exclusão dessas áreas, não só considerando os aspectos objetivos, mas também 

subjetivos da realidade social desses grupos excluídos. 

3. RESULTADO DO TRABALHO DE CAMPO 

Com base na análise dos bancos de dados existentes no SIMESPP, foi 

escolhido o setor censitário 172 da área urbana de Presidente Prudente, localizado no bairro 

Morada do Sol, no qual, foi realizado um primeiro trabalho de campo e aplicação de 

questionários com a finalidade de aprofundar a compreensão das condições de vida de seus 

moradores e entender a exclusão social daquela área. 

 628 



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

 

Ao todo, foram visitados 190 domicílios e entrevistados, preferencialmente, os 

chefes de família. Para se chegar a essa amostra, foi usado o método de amostragem 

proposto por Gerardi e Silva (1981). 

O questionário formulado abrangia em sua maioria questões para análise 

quantitativa, mas foram também formuladas algumas questões que permitiram a análise de 

aspectos qualitativos da vida da população moradora do setor. 

Após o término da tabulação dos dados dos 190 questionários aplicados pôde-se 

fazer um panorama geral de habitação, saneamento, dentre outros aspectos do setor em 

questão. 

3.1. Caracterização do bairro visitado 

Do total dos 190 domicílios do Morada do Sol visitados, há 371 homens e 354 

mulheres. Com base nesta amostra pode-se afirmar que as famílias do bairro moram em 

domicílios particulares (100%), sendo 98% casas e 2% cômodos. 

A pesquisa ainda revelou que: 38% dos terrenos foram cedidos, 59% são 

próprios e 3% foram conseguidos por outra condição. Dos domicílios entrevistados 86% são 

próprios (85% já pagos e 1% ainda sendo pagos), 5% são alugadas, 8% são cedidas (1% 

por empregador e 7% por outra forma), já 1% dos domicílios estão sendo habitados por 

outra condição. 
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Obteve-se também informações sobre a quantidade de cômodos totais (89% das 

casas possui até cinco cômodos, sendo que os restantes 11% possuem entre 5 e 8 

cômodos); bem como a quantidade de cômodos usados como dormitório (63 % das casas 

os moradores usam dois cômodos, 29% usam um cômodo e 8% três cômodos) 

Com relação ao saneamento básico, através dos dados obtidos constatou-se 

que 91% das casas possuem um banheiro, 4% dois banheiros, mas existe ainda um total de 

5% que não conta com banheiro em seus domicílios. Contudo, em 97% das casas com 

banheiros existe no mínimo um sanitário, e outros 3% não tem ao menos sanitário instalado. 

Quando considerado o destino do esgoto dos banheiros, a maioria das respostas 

demonstraram que 94% são levados pela rede geral de esgoto ou pluvial, 1% vão para 

fossa séptica, 2% para fossa rudimentar, e 3% tem destino direto para valas. 

A rede geral de esgoto está presente no abastecimento de 95% das casas, mas 

existem 4% de domicílios que são abastecidos por poço ou nascente e 1% são abastecidos 

de outra forma. Dos domicílios abastecidos pela rede geral, em 94% deles a água é 

canalizada e chega até dentro do domicílio, 4% só chega até o terreno e 2% ainda não tem 

água canalizada. 

Um dado importante foi adquirido na tabulação da pergunta sobre o destino do 

lixo, onde pôde-se perceber uma grande abrangência na coleta de lixo pelo serviço de 

limpeza pública, abarcando 99% no setor, sendo que apenas 1% dos domicílios têm que 

colocar seu lixo em caçambas. 

Foram também obtidos números que puderam identificar a porcentagem de 

aparelhos elétricos domésticos (considerando que 97% dos domicílios têm iluminação 

elétrica) existentes nos domicílios, como: rádio (87%), geladeira ou freezer (91%), vídeo 

cassete (10%), máquinas de lavar roupas (26%), forno de microondas (6%), 

microcomputador (2%) e linha telefônica instalada (34%). 

Além dos aparelhos citados acima pôde-se conseguir também dados sobre a 

posse de automóveis para uso particular (84% das pessoas não possuem nenhum, 15% 

possuem um e 1% dois automóveis); televisores ( sendo nenhum, um , dois ou até 5 

aparelhos, contabilizando á partir das respostas 14%, 76% , 9% e 1% respectivamente); e 

aparelhos de ar condicionado (2% detêm, mas, em contrapartida 98% das casas não 

possuem). 

 Nas questões onde se propunha ao morador a escolha de opções sobre 

melhorias a serem feitas em seu domicílio, o resultado da tabulação dos dados indicou que 

9% dos entrevistados não necessitam fazer reformas em suas casas, mas 91% deles 

reconhecem que haveriam melhorias para fazer nos domicílios, principalmente ampliação de 
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cômodo (34%) e acabamentos (37%), além de forro/cobertura (6%), reboco/cobertura (8%) 

e 6% a necessidade de outros tipos de melhoria. Contudo, quando se cogita formas de se 

conseguir recursos para fazer tais melhorias, 39% das pessoas responderam com recursos 

próprios e 39% esperam doação de materiais pela prefeitura, pois, não teriam outra forma 

de conseguir recursos para as transformações que seus domicílios necessitam. Além disto, 

outros 11% responderam que se pudessem optariam por financiamento de banco (3%), 

ajuda de amigos e parentes (5%), ou ajuda de entidades assistenciais (3%). 

 Observa-se que apesar da população do Morada do Sol possuir, em sua 

grande maioria, casa própria, as famílias do bairro apresentam baixo poder aquisitivo e 

capacidade de investimento na melhoria de suas residências. Os dados revelam a carência 

de bens de consumo (eletro-domésticos), com exceção para o número de rádios e 

geladeiras existentes no bairro. Através dessa carência existe uma expectativa desta 

população quanto à um possível auxílio do poder público municipal na melhorias das 

condições de vida do bairro. 

 FORMAÇÃO DA REDE DE SOLIDARIEDADE DO JARDIM MORADA DO 

SOL, BASEADO  NAS INDICAÇÕES DOS MORADORES ENTREVISTADOS

Cáuculo da

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T total Centralidade 
19*3=57 

Componetes da rede 
A 4 4 1 2 1 12 0,21
B 4 3 22 1 4 1 4 2 3 2 4 50 0,88

3 1 1 1 1 7 0,12C 
4 22 1 2 1 1 6 2 1 1 1 1 1 44 0,77D 

1 1 1 3 0,05E 
1 4 2 2 1 10 0,18F 

1 1 1 1 4 0,07G 
H 1 1 0,02

2 4 1 6 2 15 0,26I 
J 2 1 2 1 6 0,11

1 1 2 0,04L 
1 1 2 0,04M 

3 1 4 0,07N 
1 2 3 0,05O 

P 4 1 5 0,09
1 0,02Q 1

1 1 2 0,04R 
S 1 1 2 0,04
T 1 1 0,02

total 12 50 7 44 3 10 4 1 15 6 2 2 4 3 5 1 2 2 1 
A - Amigos e vizinhos;  B  - Assistente Social do bairro;  C - Igreja Católica do bairro; D- Família; E-

SMAPS = Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social; F- Posto de saúde do centro da 

cidade;  G -  Vereadores;  H - APPA = Associação Prudentina de Prevenção a Aids; I- Prefeitura; J-

Igreja Evangélica;  L -  Rotary Club;  M - SERT =  Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho; N-

Posto de saúde do bairro;  O - Casa da Sopa;  P - Igreja Católica do centro; Q- HU = Hospital 

Universitário;  R - Conselho Tutelar;  S - Palácio da Saúde; T- Banco  

3.2 Dados qualitativos 

Finalmente, ao analisar os dados coletados na parte qualitativa do questionário, 

percebeu-se uma frágil rede social (organização da comunidade), á partir análise de rede 

(Guimarães, 2003). As perguntas desta parte do questionário consistiam em saber quais os 
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locais de encontro da comunidade, e quais seus principais parceiros na hora das 

dificuldades. 

Com base na matriz de relacionamentos (a seguir) entre os parceiros indicados 

pela população, foi possível calcular a centralidade demonstrada por um índice em ordem 

crescente de 0 a 1, conforme pode ser observada na última coluna da direita. Constatou-se 

que a rede do bairro é centralizada na figura da assistente social da prefeitura, localizada no 

bairro (0,88) e na família (0,77). 

Além de a rede ser frágil, a união da comunidade do bairro é pequena, 

demonstrada pelas respostas que indicaram que os locais de encontro dessa população 

(para reuniões e melhorias do setor) se concentram em sua maioria, apenas na igreja 

católica do bairro (55%). Em contrapartida, dos 190 domicílios onde foram aplicados os 

questionários, 12% responderam que são em entidades assistenciais (como a casa da 

sopa), 23% disseram não saber e 10% afirmaram não ter nenhum local de encontro da 

comunidade no bairro. 

4. Questionamentos gerados pelo primeiro trabalho de campo 

Explicar com a aplicação dos questionários, o contexto e situação de exclusão 

do bairro não se torna tão simples, mas á partir das idas á campo e da visualização da 

situação do setor, dos domicílios e da qualidade de vida dos indivíduos que nele residem, 

pôde-se afirmar que se caracteriza uma zona onde a maioria da população é pobre e passa 

por todos os processos característicos da exclusão social (estágio de desempregado, de 

assistidos, de alcoolismo, dentre outros), pois, vivem sem emprego, e infra-estrutura. Além 

disto, a pesquisa revelou, que seria mais importante para a melhoria dessa comunidade e o 

enfrentamento da exclusão social a sua união e organização, em função de um objetivo 

comum. 

Contudo, não se verificou uma rede de solidariedade consistente no interior 

daquela comunidade, o que seria o caminho para a superação das dificuldades através da 

organização, para reivindicar e/ou melhorar seu setor e conseqüentemente suas más 

condições de vida. 

Através da análise destes dados, pretendíamos nos aproximar da realidade 

intersubjetiva de certos grupos sociais, e como esta se forma dentro de um espaço da 

periferia urbana, repleto de carências materiais e imateriais. 

O estudo preliminar desenvolvido no Morada do Sol e as leituras realizadas 

abriram o caminho para o aprofundamento da compreensão dos obstáculos que influenciam 

no desenvolvimento das redes de solidariedade em áreas de exclusão social. 
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