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a certeza de ter me tornado uma pessoa melhor depois de tanto tempo com vocês, aprendendo 

a respeitar as opiniões, as experiências de vida, a coragem, a capacidade de vencer obstáculos 
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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objeto de estudo o trabalho do profissional de 

Serviço Social em programas e projetos de habitação. Este estudo situa-se dentro da linha de 

pesquisa Serviço Social, Políticas Públicas e Formação Profissional.  Essa dissertação tem 

como ponto central problematizar o trabalho do assistente social no Programa Nacional de 

Habitação de Interesse Social que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento. A 

partir da experiência no desenvolvimento deste trabalho, como técnico social nos 

Empreendimentos Vargem Alegre I e II, com 112 famílias beneficiárias foi possível um 

contato direto com os dilemas e contradições na relação instituição/atuação profissional. 

Portanto, o objeto pesquisado tornou-se relevante por apontar  possíveis retrocessos para o 

exercício profissional do assistente social uma vez que a prática profissional em Projetos 

Técnico de Trabalho Social tem demonstrado uma separação entre as dimensões ético-

política, teórico-metodológica e técnico-operativa, devido orientações tecnicista ora 

apresentadas que veem neste trabalhador social um mero tarefeiro, ou nas palavras de 

Fernandes ―Para o assistente social, (...) torna-se imperativo atentar para as armadilhas com 

que pode se deparar.‖ (2005, p. 234) em seu cotidiano profissional. Alguns questionamentos 

sustentaram esta pesquisa: Como vem sendo consolidado o Trabalho Social em Programas 

Habitacionais no Brasil? ; Qual perspectiva teórico-metodológica que fundamenta o trabalho 

técnico social a partir das orientações da Política Nacional de Habitação? ; Quais os limites e 

desafios desse trabalho orientado pelo projeto ético político da profissão? A construção do 

referencial de análise se deu a partir de pesquisa bibliográfica que contribuísse com estudos 

nas áreas de política habitacional, Serviço Social, trabalho social, urbanismo, política 

econômica, desigualdade social, assistência social e trabalho social, para tanto foram 

pesquisados livros, artigos, dissertações, teses, monografias, periódicos, sites de pesquisa, 

sites institucionais, sites governamentais, documentos oficiais, publicações técnicas, 

documentos normativos. A contextualização do trabalho social na política habitacional foi 

aqui apresentada a partir de sua introdução em programas habitacionais, na década de 1960 

com a criação do Banco Nacional de Habitação – BNH e das Companhias de Habitação - 

COHAB que foram responsáveis pelo financiamento e construção de conjuntos habitacionais 

horizontais e verticalizados na periferia dos grandes centros urbanos. Para uma análise do 

Trabalho Técnico Social em programas habitacionais na atualidade foi analisado criticamente 

as normativas contidas no Caderno de Orientação Técnico Social que foi elaborado pela Caixa 

Econômica Federal em parceria com o Ministério das Cidades que  orientam sua exeucução 

em Programas de Habitação de Interesse Social do Programa Aceleração do Crescimento. Foi 

ainda apresentado relato da experiência vivida no período de execução do Trabalho social no 

Distrito de Vargem Alegre no período de 2008 a 2012, com apresentação de cópias anexas de 

documentos utilizados neste período. Foram apresentadas as considerações finais que não 

esgotaram as análises, mas possibilitaram confirmar as hipóteses levantadas sobre as 

limitações e os impasses na execução do trabalho social que reeditam o trabalho desenvolvido 

em favelas nas décadas de 1960 e 1970. 

 

Palavras-chaves: Política habitacional; trabalho social, Serviço Social, PAC/FNHIS 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation has as its object of study the performance of the Social Work 

professional in housing programs and projects. This study is located within the Social Work 

research line of Public Policy and Professional Formation. This dissertation has as its central 

point to problematize the work of social workers in the Housing National Program of Social 

Interests which is part of the Growth Acceleration Program. From experience in the 

development of this work as social worker in the real estate developments Vargem Alegre I 

and II, with 112 beneficiary families, had been possible direct contact with the dilemmas and 

contradictions in the relation institution/professional activities. Therefore, the researched 

object became relevant for pointing out possible setbacks for social worker professional 

performance once that professional practice in Technical Projects of Social Work have been 

demonstrating a separation between the ethical-political, theoretical-methodological and 

technical-operative dimensions, due to technicist guidelines presented herein social whose see 

social workers as a mere takers, or in the words of Fernandes "for the social worker, (...) it is 

imperative to pay attention to the pitfalls that you can come across." (2005, p . 234) in their 

daily professional activities. Some questions supported this research: How is being 

consolidated the Social Work on Housing Programs in Brazil? ; Which theoretical and 

methodological perspective are basing social work from the technical guidelines of the 

National Housing Policy? ; What are the limits and challenges of this work guided by ethical 

political project of the profession? The construction of the analysis referencial took place 

based on a bibliography review that contributed to studies in the areas of housing policy, 

Social Service, social work, urban planning, economic policy, social inequality, social welfare 

and social work, for both, were researched books, articles, dissertations, thesis, monographs, 

journals, research sites, institutional sites, government sites, official documents, technical 

reports, regulatory documents. The context of social work in housing policy was presented 

here from its introduction in housing programs in the 1960s with the creation of the National 

Housing Bank - BNH and Habitation Companies - COHAB which were responsible for 

financing and building of housing complex and horizontal housing on the outskirts of major 

urban centers. For an analysis of Social Work Technician housing programs today was 

critically analyzed the normative contained in the Social Technical Guidance which was 

prepared by the Caixa Econômica Federal in partnership with the Ministry of Cities that guide 

its implementation in programs of the Social Housing Programs of Social Interest of the 

Growth Acceleration Program. It also presented reports of the experience during the 

implementation of social work in the District of Vargem Alegre in the period 2008-2012, 

presented by the appended copies of documents used during this period. Final considerations 

that have not exhausted the analysis, but have allowed to confirm the hypotheses about the 

limitations and dilemmas in the implementation of social work reissued the work in slums in 

the 1960s and 1970s were presented. 

 

Keywords: housing policy; social work, social service, PAC/FNHIS 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação tem como objeto de estudo o trabalho do profissional de 

Serviço Social em programas e projetos de habitação. Este estudo situa-se dentro da linha de 

pesquisa Serviço Social, Políticas Públicas e Formação Profissional.  Essa dissertação tem 

como ponto central problematizar o trabalho do assistente social no Programa Nacional de 

Habitação de Interesse Social que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento.  

O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC
1
,  foi lançado no ano de 2007 como 

um projeto de desenvolvimento do país. Este programa é composto por cinco blocos: Medidas 

de infraestrutura incluindo a infraestrutura social, como habitação, saneamento e transporte de 

massa; medidas para estimular crédito e financiamento; melhoria no marco regulatório na área 

ambiental; desoneração tributária e medidas fiscais de longo prazo. (BRASIL, 2007) 

Os investimentos do PAC destinados a programas sociais são pontuais em alguns 

setores mais fragilizados para o abrandamento das desigualdades sociais provocadas pela 

ofensiva neoliberal do século passado, que intensificou o êxodo rural com a ocupação 

desordenada do solo urbano, trazendo como consequência assentamentos sem infraestrutura 

sanitária e de serviços públicos.  

 

 Na prática, o que estamos vivenciando, nas últimas décadas, é a adaptação da 
cidade ao processo de mercantilização, fortalecendo a lógica da cidade-empresa. No 

processo de mercantilização da cidade e também da vida, a questão urbana vem 

sendo tratada de forma fragmentada, sem articulação com as demais políticas 

públicas. Por vezes, a questão urbana é reduzida a questão habitacional 

secundarizando ou desconsiderando os demais aspectos que impactam na vida da 

população, como, saúde, educação, saneamento, trabalho, cultura, meio ambiente, 

assistência social e transporte. Ratificam-se os distintos territórios da cidade, 

segregados a partir das classes sociais, intensificando as desigualdades. (CFESS, 

2013) 2 

 

 

Neste sentido, muito mais que investimento em habitação é necessário o investimento 

no espaço urbano com vista ao atendimento dessas famílias através da implantação de 

equipamentos públicos como escolas, creches, postos de saúde, hospitais, transporte público, 

etc. 

                                            
1  O PAC é mais um programa de expansão do crescimento. Ele é um novo conceito de investimento em 

infraestrutura que, aliado a mediadas econômicas, vai estimular os setores produtivos e, ao mesmo tempo, levar 

benefícios sociais para todas as regiões.(2007) . Fonte:  http://www.brasil.gov.br/pac/conheca Em, 27/05/2013 
 
2  Texto extraído do CFESS manifesta publicado   20 em novembro de 2013 por ocasião da 5º 

Conferência das Cidades que ocorreu entre os dia 20 a 24 de novembro de 2013 

http://www.cfess.org.br/arquivos/2013cfessmanifesta_5confcidades-SITE.pdf  Em, 20/02/2014 

http://www.brasil.gov.br/pac/conheca
http://www.cfess.org.br/arquivos/2013cfessmanifesta_5confcidades-SITE.pdf
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A partir da experiência no desenvolvimento deste trabalho, como técnico social nos 

Empreendimentos Vargem Alegre I e II, com 112 famílias beneficiárias foi possível um 

contato direto com os dilemas e contradições na relação instituição/atuação profissional. 

Neste sentido, para o desenvolvimento deste trabalho, foi feito um recorte temporal  a 

partir do ano de 2008 quando foram iniciados os primeiros contratos para construção de 

unidades habitacionais do Programa de Habitação de Interesse Social com recursos do 

Programa de Aceleração do Crescimento, marcando assim o início o trabalho social, com 

famílias beneficiárias deste programa, no município supra citado. 

A relevância científica para esta proposta de trabalho visa contribuir com a 

problematização do processo de implementação da política de habitação com ênfase em 

habitação de interesse social. 

Tendo clareza que este estudo não esgotará o debate sobre o objeto proposto, espera-

se, contudo, que os elementos apresentados contribuam para ampliar o debate sobre as novas 

demandas para o Serviço Social frente os novos modelos de política pública em vigência no 

país. 

A luta por habitação é um problema histórico no Brasil, um país que tem como marcas 

de sua formação social privilégios oligárquicos que marcaram a constituição de um Estado 

Nacional patrimonialista com políticas sociais e cidadania restrita. (FERNANDES, 2007) 

Em 2004 foi elaborada a Política Nacional de Habitação - PNH, após muitos ciclos de 

debates e seminários onde o Conselho das Cidades
3
 teve papel essencial ―O principal objetivo 

da PNH é retomar o processo de planejamento do setor habitacional e garantir novas 

condições institucionais para promover o acesso à moradia digna a todos os segmentos da 

população.‖ (BRASIL, 2004) Para que a Política Nacional de Habitação seja implementada 

foi elaborado o Sistema Nacional de Habitação - SNHIS
4
 (2005) que visa a implantação dos 

programas relativos à habitação, urbanização, e demais ações sociais. 

                                            
3 Conselho das Cidades, com 71 membros titulares, representando os diversos segmentos da sociedade e do poder público, tem 

como finalidade assessorar, estudar e propor diretrizes para a execução da política urbana nacional. Todas as ações que se pretende 

implementar no Ministério são apresentadas para discussão e deliberação a quatro Comitês Técnicos que compõem o Conselho das Cidades: 

Habitação, Planejamento Territorial Urbano, Saneamento Ambiental, e Transporte e Mobilidade Urbana onde são apresentadas para 

discussão e deliberação ações que se pretende implementar no Ministério (Ministério das Cidades, 2004)  

4 O SNHIS foi instituído pela Lei Federal nº 11.124 de 16 de junho de 2005 e tem como objetivo 

principal implementar políticas e programas que promovam o acesso à moradia digna para a população de baixa 

renda, que compõe a quase totalidade do déficit habitacional do País. Além disso, esse Sistema centraliza todos 

os programas e projetos destinados à habitação de interesse social, sendo integrado pelos seguintes órgãos e 

entidades: Ministério das Cidades, Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, Caixa 
Econômica Federal, Conselho das Cidades, Conselhos, Órgãos e Instituições da Administração Pública direta e 

indireta dos Estados, Distrito Federal e Municípios, relacionados às questões urbanas e habitacionais, entidades 

privadas que desempenham atividades na área habitacional e agentes financeiros autorizados pelo Conselho 

Monetário Nacional. Fonte: Secretaria Nacional de Habitação. Fonte : WWW.mcidades.gov.br  Em, 25/05/2013 

http://www.mcidades.gov.br/
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Com o lançamento do PAC em 2007 cria-se uma expectativa, para investimentos na 

área habitacional e urbana. 

 O Programa está dividido em três eixos de infraestrutura: logística (rodoviária, 

ferroviária, portuária, hidroviária e aeroportuária); energética (geração e transmissão de 

energia elétrica, petróleo, gás natural e energias renováveis) e, social e urbana (Luz para 

Todos, saneamento, habitação, transporte urbano, recursos hídricos).  

Para infraestrutura social e urbana os investimentos somam R$ 170,8 bilhões, desse 

total, R$ 106,3 bilhões para habitação.
5
. Sendo que para áreas como favelas foram 

apresentados critérios de seleção como: projetos de grande porte com impacto na articulação e 

integração do território; recuperação ambiental; eliminação de gargalos da infraestrutura 

logística (ocupações em áreas de aeroportos, portos e ferrovias); prevenção/mitigação do 

impacto de grandes instalações de infraestrutura nacional; complementação de obras já 

iniciadas. (BRASIL, 2007)  

Os recursos destinados ao Programa de Habitação de Interesse Social através do 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social são alocados no Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social. Todos os Projetos financiados pelo PAC passam a ser 

reconhecidos pala sigla PAC/FNHIS. 

Através do PAC/FNHIS 2007 e 2008 passam a ser desenvolvidos projetos de 

habitação, de saneamento básico e infraestrutura em vários municípios brasileiros. A estrutura 

desse programa busca garantir não só a construção de unidades habitacionais, como também 

promover a melhoria da qualidade de vida dessas famílias. 

Através da Instrução Normativa 08
6
 (2009), o Ministério das Cidades passa então a 

incorporar o Trabalho Social em todos os programas habitacionais e de saneamento que 

tenham financiamento a fundo perdido
7
 e ou empréstimos ao Estado e municípios.  

                                            
5 Muitos foram os municípios contemplados com verbas do PAC. A cidade de Barra do Piraí foi 

selecionada para a construção de 112 unidades habitacionais através de uma parceria Programa Aceleração do 

Crescimento/Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – PAC/FNHIS tendo a Companhia Estadual de 

Habitação do Rio de Janeiro como executora da obra. 

6 Instrução Normativa nº 8, de 15 de março de 2009 Regulamenta o trabalho social executado em 

intervenções de provisão habitacional e de urbanização de assentamentos precários, no âmbito das Ações e 

Programas geridos pelo Ministério das Cidades. Publicada no DOU de 7/4, Seção 1, pag. 42 

 
7 Segundo o economista Jeferson Galetti, crédito a fundo perdido refere-se a recursos disponibilizados 

por um emprestador sem perspectivas de reembolso. Normalmente, os recursos são cedidos pelo Estado e 

o investimento é voltado para funções sociais, como obras de infraestrutura, saneamento básico e construção de 

moradias populares. http://economiaclara.wordpress.com. Em, 25/05/2013 

 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=07/04/2009&jornal=1&pagina=42&totalArquivos=96
http://economiaclara.wordpress.com/2010/03/16/credito/
http://economiaclara.wordpress.com/2010/03/16/credito/
http://economiaclara.wordpress.com/
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O modelo de intervenção social tem como característica a interação físico/social, ou 

seja, o trabalho social ocorre em paralelo à execução física da obra, aproximando os futuros 

moradores do processo de construção e constituição de pertencimento local.  

O Trabalho Social vem sendo desenvolvido no Brasil ao logo dos anos, tendo sido 

impulsionado com o objetivo de  atender uma demanda crescente de programas habitacionais 

a partir da  aprovação e criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – 

SNHIS, através da Lei Nº11.124/2005
8
 

De acordo com conceitos apresentados por documentos oficiais, o trabalho social nos 

empreendimentos habitacionais para famílias de baixa renda, é constituído com objetivo de 

garantir condições para o exercício da participação comunitária e para a elevação da qualidade 

de vida das famílias beneficiárias, se expressa e se desenvolve através de um conjunto de 

intervenções técnicas específicas que buscam ―fomentar e valorizar as potencialidades dos 

grupos sociais atendidos; fortalecer os vínculos familiares e comunitários; viabilizar a 

participação dos beneficiários nos processos de decisão‖(BRASIL, 2007), implantação e 

manutenção dos bens e serviços, a fim de adequá-los às necessidades e à realidade local, bem 

como, promover a gestão participativa, que garanta a sustentabilidade do empreendimento.   

Com o objetivo de normatizar procedimentos para a realização do Trabalho Técnico 

Social em Habitação de Interesse Social o Ministério das Cidades em parceria com a Caixa 

Econômica Federal, a partir da Instrução Normativa Nº 08/2009, elaboraram uma proposta 

teórico-metodológica para a realização deste trabalho, a mesma foi difundida através do 

Caderno de Orientações Técnico Social - COTS que define critérios para desenvolvimento 

das ações do Trabalho Técnico Social – TTS, 

Segundo informações contidas no Caderno de Orientação Técnico Social, a 

intervenção do Estado em Programas de Habitação de Interesse Social apresenta uma nova 

estrutura onde o trabalho do técnico social assume papel fundamental na elaboração de 

projetos sociais visando orientar a população beneficiária quanto à correta apropriação e uso 

dos imóveis cedidos por estes programas. 

Sendo assim, para a implementação do Projeto do Trabalho Técnico Social – PTTS, o 

assistente social é requisitado para desenvolver atividades sócio-educacionais com o objetivo 

                                            
8 LEI Nº 11.124, DE 16 DE JUNHO DE 2005. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho 

Gestor do FNHIS. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11124.htm, Em 275/5/2013 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.124-2005?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11124.htm
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de transformar em realidade ―o sonho da casa própria‖, ou ainda atendendo aos interesses 

especulativos do capital, seja na urbanização das cidades como também, na desocupação de 

terrenos comercialmente lucrativos. 

Entende-se com isso que na política habitacional, essa requisição vem sendo feita no 

sentido de manutenção da ordem através da realocação das populações faveladas ou através 

da intervenção na urbanização de outras áreas habitadas de forma desordenada. (GOMES & 

PEREGRINO, 2005) 

A requisição do profissional de Serviço Social em programas de habitação de interesse 

social se dá acima de tudo devido sua atuação em momentos históricos no país onde ―o 

espaço sócio-ocupacional é dado pelas políticas e serviços sociais, e no interior das relações 

sociais entre o Estado e as classes sociais‖ (GUERRA, 2003) ou ainda, com ações de cunho 

intervencionista e  moralizador em comunidades pobres. 

O Serviço Social acumula em sua trajetória uma herança cultural e intelectual 

tecnicista que se vincula a uma prática operacional cujos elementos finais se baseavam na 

eficácia e eficiência do trabalho em si, ―(...) privilegiando-se, na formação, o aspecto técnico, 

e sendo esse tratado como um fim em si mesmo e de forma unilateral‖ (SANTOS, 2010-53) 

Este estudo buscou analisar criticamente o trabalho  do assistente social em Programas 

de Habitação de Interesse Social que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento. 

As hipóteses que sustentaram esse estudo são: nas orientações para o Trabalho Técnico 

Social na política de habitação de interesse social são incorporadas tendências fundantes das 

políticas sociais na contemporaneidade, que capturam conceitos e adéquam ao discurso 

hegemônico. A perspectiva teórico-metológica que aponta para a reatulização do 

conservadorismo, traduzidos em práticas disciplinadoras, moralizantes com caráter 

burocrático. 

Portanto, o objeto pesquisado tornou-se relevante por apontar  possíveis retrocessos 

para o exercício profissional do assistente social uma vez que a prática profissional em 

Projetos Técnico de Trabalho Social tem demonstrado uma separação entre as dimensões 

ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa, devido orientações tecnicista ora 

apresentadas que veem neste trabalhador social um mero tarefeiro, ou nas palavras de 

Fernandes ―Para o assistente social, (...) torna-se imperativo atentar para as armadilhas com 

que pode se deparar.‖ (2005, p. 234) em seu cotidiano profissional.  

Alguns questionamentos sustentaram esta pesquisa: Como vem sendo consolidado o 

Trabalho Social em Programas Habitacionais no Brasil? ; Qual perspectiva teórico-

metodológica que fundamenta o trabalho técnico social a partir das orientações da Política 
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Nacional de Habitação? ; Quais os limites e desafios desse trabalho orientado pelo projeto 

ético político da profissão? 

A construção do referencial de análise se deu a partir de pesquisa bibliográfica que 

contribuísse com estudos nas áreas de  política habitacional, Serviço Social, trabalho social, 

urbanismo, política econômica, desigualdade social, assistência social e trabalho social, para 

tanto foram pesquisados livros, artigos, dissertações, teses, monografias, periódicos, sites de 

pesquisa, sites institucionais, sites governamentais, documentos oficiais, publicações técnicas, 

documentos normativos.  

Foi ainda apresentado relato da experiência vivida no período de execução do 

Trabalho social no Distrito de Vargem Alegre no período de 2008 a 2012, com apresentação 

de cópias anexas de documentos utilizados neste período.  

A presente dissertação está estruturada a partir de três capítulos. 

           O primeiro capítulo traça um panorama brasileiro sobre a ocupação do solo em 

diferentes contextos políticos, econômicos e sociais. Apontando para o processo de 

desenvolvimento econômico desigual e combinado com a ocupação em massa dos centros 

urbanos a partir da industrialização do país, sem o devido planejamento e investimento em 

urbanização para atender a classe trabalhadora. 

As reflexões contidas neste capítulo terão como pano de fundo o desenvolvimento 

econômico no Brasil nos contextos em que foram implantados programas habitacionais, como 

a Fundação Casa Popular, o Banco Nacional de Habitação e o Programa Habitar Brasil 

através de diferentes fontes de financiamento e propostas de implementação. 

Por fim foi contextualizada uma ―nova tentativa‖ de atendimento à esse déficit com o 

lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC Habitação,  em 2007 

destinando recursos na ordem de 106,3 bilhões entre 2007 e 2010. Aqui foram apresentados 

os objetivos deste programa que em verdade compõe um plano de governo para dinamizar a 

economia no contexto de mundialização do capital (CHESNAIS, 1996), dentro de uma 

perspectiva novo-desenvolvimentista, segundo Bresser Pereira (2010). 

O segundo capítulo abordou o Trabalho Social sob a ótica dos documentos 

normativos, cadernos de orientações técnicas, curso de capacitação EAD e do Projeto Ético 

Político do Serviço Social. 

A contextualização do trabalho social na política habitacional foi aqui apresentada a 

partir de sua introdução em programas habitacionais, na década de 1960 com a criação do 

Banco Nacional de Habitação – BNH e das Companhias de Habitação - COHAB que foram 
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responsáveis pelo financiamento e construção de conjuntos habitacionais horizontais e 

verticalizados na periferia dos grandes centros urbanos.  

Esse modelo de política habitacional visava a retirada da população favelada do 

perímetro urbano.  O assistente social era designado para realizar o trabalho de remoção 

dessas famílias, fortalecendo uma prática conservadora imposta pelo Estado Ditatorial que 

vigorava, a partir do golpe militar de 1964. 

Este capítulo, sobretudo, analisou  o Caderno de Orientação Técnico Social que foi 

elaborado pela Caixa Econômica Federal em parceria com o Ministério das Cidades que visa 

orientar o trabalho social em Programas de Habitação de Interesse Social do Programa 

Aceleração do Crescimento - PAC.  

No terceiro capítulo foi apresentado um breve histórico do município de Barra do 

Piraí, com recorte para o Distrito de vargem Alegre onde foi implementado o Projeto de 

Trabalho Técnico Social com famílias de dois empreendimentos habitacionais, denominados 

aqui como Empreendimento Vargem Alegre I e Vargem Alegre II. 

Considerando a requisição
9
 do assistente social para coordenar o Trabalho Técnico 

Social, a análise apresentada neste capítulo buscou dialogar com autores que desenvolvem 

pesquisas nesta área visando maiores possibilidades de argumentação crítica sobre o objeto 

pesquisado. Foram abordados ainda as dimensões técnico-operativa, ético-política e teórico-

metodológica do Serviço Social, a constituição do Projeto Ético Político da profissão . 

Foi apresentado um relato de minha experiência à frente do TTS, no município de 

Barra do Piraí no período de 2008 a 2012, onde trabalhei com 112 famílias que foram 

contempladas com unidades habitacionais através do Programa de Habitação de Interesse 

Social. 

As considerações finais não esgotaram as análises, mas possibilitaram confirmar as 

hipóteses levantadas sobre as limitações e os impasses na execução do trabalho social que 

reeditam o trabalho desenvolvido em favelas nas décadas de 1960 e 1970. 

 

 

 

 

 

                                            
9 (...) é significativa a predominância dos profissionais da área de Serviço Social que trazem para esta 

atuação referências teórico-metodológicas e compromissos ético-políticos, construídos pela profissão num 

movimento de luta contra as bases conservadoras e tradicionais da profissão (...) (PAZ & TABOADA, 2010, 

p.46) 



23 
 

 
 

PRIMEIRO CAPÍTULO 

 

A Política de Habitação no Brasil em Diferentes Contextos Históricos 

 

1.1- O Estado e a constituição de Políticas Sociais: um olhar sobre a política de habitação  

 

Para falar do processo de consolidação de política de habitação  faz-se necessário 

trazer elementos histórico,  políticos e econômicos que dão sustentação para essa análise. 

A divisão das terras no Brasil sempre esteve ligada aos interesses econômicos de 

exploração e garantia das fronteiras da então colônia portuguesa,  uma vez que, o império 

português não tinha recursos suficientes para colonizar e administrar novas colônias. Como 

forma de garantir as fronteiras do Brasil colonial o Rei de Portugal, D. João II cria as 

Capitanias Hereditárias no ano de 1532, dividindo o país em quinze capitanias doadas aos 

nobres portugueses que receberam o título de Capitão Donatário, deviam obediência ao Rei, 

sendo obrigados a desenvolvê-las através da instalação de vilas, distribuição de terras, 

exploração do pau-brasil e construção de engenhos. (BUENO, 1999)  

Somente duas capitanias prosperaram com a construção de engenhos de cana-de-

açúcar sendo assim, este sistema permaneceu por 17 anos, quando então o Rei de Portugal o 

substituiu pelo sistema de Governador Geral  e em  7 de janeiro de 1549 nomeou Tomé de 

Sousa para assumir o cargo de governador-geral. A expedição do primeiro governador chegou 

ao Brasil em 29 de março do mesmo ano, com ordens para fundar uma cidade para abrigar a 

sede da administração colonial. No ano de 1763 essa administração é definitivamente 

transferida para a cidade do Rio de Janeiro, se tornando a Capital do Brasil. Este sistema 

durou três séculos (período Colonial).  

Com a chegada da família real no Brasil em 1808 e a abertura dos portos brasileiros, 

todas as terras passam a ser de propriedade do Rei, no entanto, não foi criada nenhuma lei que 

regulamentasse a posse de terras, permitindo, desta forma a expansão e ocupação de terras em 

todo território brasileiro. 

Mas com o avanço da abolição da escravatura e o aumento da contratação de 

imigrantes para o cultivo do café, foi necessário regular o sistema de posse de terras no 

interior do país, pois ameaçavam os grandes proprietários, sendo criada então a Lei Nº. 

601/1850, conhecida como Lei de Terras que garante a ocupação das terras através do sistema 

de compra e venda. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1549
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A9_de_Sousa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A9_de_Sousa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A9_de_Sousa
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Nem mesmo a proclamação da república em 1889 ou a Constituição de 1891 alteraram 

esta lei que vigorou até a Constituição de 1946, quando são estabelecidas novas diretrizes para 

a propriedade de terras. 

Com a abolição da escravatura (1888), os negros saem das propriedades rurais em 

busca de trabalho e local para morar, ocupando de forma desordenada as cidades,  como diz 

Holz e Monteiro ―percebe-se que desde o início do processo de construção das cidades e da 

sociedade brasileira, houve um descompasso entre o acesso à moradia e o crescimento 

populacional.‖ (2008) 

 

1.1.2- Décadas de 1910 a 1930 

 

No governo de Epitácio Pessoa (1919-1922) foi assinado o Decreto Nº. 4.209 de 11-

12-1921 que determinava a construção de habitações de aluguel para operários e proletários, 

como forma de minimizar a questão social (MARICATO, 1997). Os empreendimentos 

imobiliários neste período acabavam por privilegiar investidores particulares que produziam 

habitações de baixo custo atendendo a classe trabalhadora.  

Os investimentos nesses centros urbanos visavam,  basicamente, o atendimento  em 

infraestrutura para acomodar as necessidades oriundas do processo de industrialização, sendo 

instituídos novos meios de transporte como trens e bondes, sem, contudo oferecer habitações 

suficientes para o novo contingente que se instalava nas cidades para trabalhar nas indústrias.  

Isto é, a cidade passa a refletir não só as transformações que se realizam no âmbito 
do capitalismo mundial, mas também se preparam para oferecer as condições 

necessárias para o desenvolvimento industrial. Neste contexto, destaca-se a 

precariedade das habitações, sobretudo das classes subalternas.(GOMES, 2005, s/p)   

 

O aumento da produção industrial dinamizou a economia brasileira  a partir da década 

1930. A indústria brasileira passa a figurar com o principal segmento da economia nacional, o 

crescimento industrial, deste período, esteve à frente dos outros segmentos da economia, o 

que justifica o êxodo rural e consequente aumento da população urbana. 

Contudo, o desenvolvimento desigual e combinado mantém características 

oligárquicas configurando-se em investimentos do setor agropecuário na dinamização da 

indústria brasileira, na década de 1930, ainda assim, o processo de industrialização no Brasil 

não foi capaz de romper com a desigualdade social, ao contrário, a concentração da riqueza, 

mantém-se inalterada, com a divisão desigual entre capital e trabalho, tendo o Estado como 
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interlocutor na relação entre as classes dominante e trabalhadora, com políticas sociais 

focalistas; 

 

No que tange às requisições do monopólio, a funcionalidade da política social é 

inequívoca. Ademais das intervenções do Estado na economia – diretas e/ou 

indiretas, como vimos, e que só forçadamente podem ser caracterizadas como 

políticas sociais -, a funcionalidade essencial da política social no Estado burguês no 

capitalismo monopolista se expressa nos processos referentes à preservação e ao 
controle da força de trabalho – ocupada, mediante a regulamentação das relações 

capitalistas/trabalhadores; lançada no exército industrial de reserva, através dos 

sistemas de seguro social. (NETTO, 2011, p. 31) 

 

 

  O Estado aparece neste contexto de capitalismo monopolista na regulação da classe 

trabalhadora através de políticas sociais ―no sentido de assegurar as condições adequadas ao 

desenvolvimento monopolista.‖ (NETTO, 2011, p.31) Essa intervenção do Estado visava a 

legitimação do social no atendimento mínimo às demandas da classe trabalhadora. 

Cabe considerar que a indústria brasileira não era especializada, era voltada mais para 

a produção de bens de consumo leves, dependente da importação de  máquinas para a 

montagem das indústrias, matérias primas beneficiadas necessárias para o processo de 

produção nas indústrias de transformação; 

 

(...) as indústrias de bens de consumo tendem a preceder as de bens de produção 

[bens de capital]. Dessa forma, os primeiros ramos a surgir foram o têxtil e o de 

alimentação, o de vestuário e o de calçado. (...) Com o tempo, ela se diversificou 

com a instalação de ramos não presentes no início do processo. Além disso, seu eixo 

foi deslocando das indústrias tradicionais para as produtoras de bens intermediários 

e para as produtoras de bens de consumo duráveis e de bens de capital. Aqui vale um 

parêntese. Quando um país consegue implantar todos os grupos industriais e quando 

os grupos produtores de bens intermediários e de bens de consumo duráveis e de 

capital começam a se sobrepor aos produtores de bens de consumo não duráveis, 
diz-se que esse país completou sua matriz industrial ou que ela se tornou madura. 

Como regra, a implantação dos grupos de indústrias de bens intermediários e de 

bens de consumo duráveis e de capital requer mais recursos financeiros, pois tais 

grupos exigem muito mais equipamento e maquinaria; os ramos de bens de consumo 

duráveis conseguem se implantar melhor recorrendo ao uso de mão de obra. (ASSIS, 

1999, p.18) 

 

Vale destacar que no início do século XX há também um grande número de europeus 

imigrantes que desembarcam nestes centros para ocupar espaço nas indústrias. Estes centros 

urbanos não ofereciam infraestrutura para receber de forma tão rápida esses novos moradores 

que passam a ocupar espaços improvisados, fazendo surgir as favelas e cortiços ou como 

afirma Gomes: 

 É nesse período que surgem no Brasil as favelas e multiplicam-se os cortiços 

(subdivisão de moradias em um número possível de cubículos) enquanto espaço de 
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habitação coletiva das camadas empobrecidas da população. O cortiço passa a ser 

então uma atividade de grande rentabilidade para o especulador uma vez que, para 

maior parte da população, torna-se a única opção possível de moradia, simbolizando o 

aviltamento e a humilhação imposta pelo sistema socioeconômico de então. (GOMES 

2005, s/p)  

 

 

Visando amenizar os reflexos desse processo de urbanização desordenado, passam a 

ser elaboradas alternativas que minimizassem a ―desordem‖ urbana, contudo esta tentativa de 

planificação urbana estava mais voltada para a ampliação e remodelagem da capital federal. 

Diante deste quadro temos a instituição da política urbana
10

 no Rio de Janeiro, então 

capital da República, quando o prefeito Pereira Passos, inspirado no modelo de Haussemann 

em Paris, apresenta mensagem a Câmara em setembro de 1903, sob o titulo de 

Embelezamento e Saneamento da Cidade, justificando a reforma urbana da capital federal   

―que visava a proibição de cortiços infectados‖ (GOMES, 2005, s/p), tinha, ainda como  

objetivo a retirada da população pobre do centro da cidade.
11

  

Neste sentido, e tendo o apoio e investimentos da União, Pereira Passos em quatro 

anos realizou a maior transformação urbanística da cidade do Rio de Janeiro. Como relata 

Abreu; 

 

A transformação da forma urbana visava sobretudo, resolver as contradições que ela 

apresentava. Era imperativo agilizar todo o processo de importação exportação de 

mercadorias, que ainda apresentava características coloniais devido a ausência de 

um moderno porto. Era preciso, também, criar uma nova capital, um espaço que 

simbolizasse concretamente a importância do país como principal produtor de café 

do mundo, que expressasse os valores e os modi vivendi cosmopolitas e modernos 

das elites econômica e política nacionais. (ABREU, 2010, p.60)  

 
 

                                            
10 Política urbana implementada por Pereira Passos, representa pela primeira vez a intervenção efetiva 

do Estado em obras de infraestrutura. (ABREU, 2010) 

 
11 Os princípios que orientavam a Reforma fundavam-se na prática sanitária desse período baseada em 

conhecimentos científicos tradicionais de origem europeia (corrente infectologista e teoria dos miasmas) que 

preconizava que os locais com grande aglomeração humana, com pouca circulação de ar, com águas estagnadas 

e sem esgotamento e limpeza adequados se tornavam ideais para a propagação do cólera, peste, febre amarela, 
difteria, febre tifoide e tuberculose, epidemias que assustavam a classe dominante no início do século. Segundo 

os sanitaristas daquela época, essas doenças seriam transmitidas pelo ar e não pelo contato físico. Os cortiços, 

por abrigarem habitações com essas características de insalubridade tornavam-se, portanto, o alvo dessas 

políticas saneadoras na cidade. Sanear a cidade, naquele momento, significou erradicar os cortiços de onde os 

focos contagiosos poderiam se alastrar.(...)  A modernização da cidade, através da Reforma Pereira Passos ao 

retirar a população pobre do centro urbano implicou no aprofundamento do processo de segregação da cidade 

que passa a ser mercado pela divisão entre centro e periferia. A primeira área e suas adjacências dotada de 

infraestrutura e recursos naturais, habitada pela população mais abastada, enquanto a última desprovida de 

condições de vida adequada, ocupada pela população mais empobrecida. Nessa época, conforme foi reconhecido 

pelos historiadores, a questão social era ainda uma questão de polícia.(GOMES, 2005, s/p) 
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Neste sentido, buscando adequação aos novos meios de transportes (automóveis e 

bondes elétricos), se fazia necessário a abertura de ruas e avenidas largas ligando o centro à 

zona sul, no entanto, foram efetuadas desapropriações dos prédios velhos (cortiços), muito 

além do necessário para o alargamento das ruas, visando com isso a valorização dos terrenos 

após a conclusão das obras para então comercializá-los cobrindo assim parte dos custos com 

as obras. (ABREU, 2010) 

Neste mesmo período, através de financiamento da União, obras de grande vulto são 

feitas, como a Avenida Central, que correspondeu a desapropriação de  aproximadamente três 

mil casas,  porto do Rio de Janeiro e a abertura de ruas que davam acesso ao porto. Esse 

período de urbanização do centro do Rio foi considerado revolucionário por mudar a forma 

urbana da cidade atendendo às ―determinações econômicas e ideológicas do momento‖. 

(BUENO, 2010)   

No entanto, essa modernização urbanística, apesar de contribuir sobremaneira com o 

desenvolvimento do país, alterou a vida de inúmeras famílias que passaram a subalugar 

imóveis ou a morar em subúrbios, uma vez que, pouco se fez em termos de habitações 

populares para atender à demanda de desapropriação para a urbanização. Esse período 

também acaba sendo reconhecido pela ocupação desordenada em morros próximos ao centro 

e à zona Sul, ou com diz Abreu; 

 

Finalmente, o período Pereira Passos também se constitui em exemplo de como as 

contradições do espaço, ao serem resolvidas, muitas vezes geram novas contradições 

para o momento de organização social que surge. É a partir daí que os morros 

situados no centro da cidade (Providência, São Carlos, Santo Antonio e outros), até 
então pouco habitados, passam a ser rapidamente ocupados, dando origem a uma 

forma de habitação popular que marcaria profundamente a feição da cidade neste 

século – a favela. (...) A destruição de grande número de cortiços fez, pois, da favela, 

a única alternativa que restou a uma população pobre, que precisava residir próximo 

ao local de emprego. E essa população, paradoxalmente, não cessava de crescer, 

atraída que era à cidade pelo desenvolvimento industrial e pelos empregos na 

construção civil. (ABREU, 2010, p.66)  

 

  

A partir da crise mundial do capitalismo na década de 1930, O Estado busca se 

reorganizar para adequação à relação capital-trabalho, alterando o bloco de poder, com a 

revolução
12

 (FALEIROS, 2001) liderada por Getúlio Vargas (1930 – 1945), que tinha como 

                                            
12 Revolução aqui apresentada de acordo com a concepção de Faleiros, por entender que esse momento 

marca o fim da Velha República e consequente fim da república café com leite, com a participação das forças 

armadas para a instituição de um novo governo. Marca também o processo de industrialização brasileiro. 

(FALEIROS, 2001) 
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objetivo o desenvolvimento da industrialização, sem, contudo, deixar de investir na economia 

de exportação de produtos agrícolas.
13

 

Sendo a cidade do Rio de Janeiro a capital federal, existe uma forte influência do 

governo de Getúlio Vargas nas ações desenvolvidas neste território fortalecendo neste sentido, 

decisões que pactuem mediações entre a classe operária, o Estado e o capital.  

Neste contexto, as políticas sociais visam amenizar as refrações da questão social, ou 

do conjunto das expressões que surgem juntamente com as classe operária na sociedade 

capitalista. (NETTO, 1992) Portanto, as políticas sociais têm como objetivo a garantia do 

desenvolvimento do capitalismo monopolista, negando os efeitos recorrentes desses 

processos. 

Segundo Pastorini (1997), as políticas sociais são instrumento útil para a 

transformação na luta de classes, ou ainda, como um mediador para a pactuação entre classes 

opostas.  

Neste sentido, Getúlio Vargas através de sua política trabalhista cria o Ministério do 

Trabalho, com criação de um sistema de seguro social e a organização sindical, tendo como 

objetivo maior o atrelamento dos sindicatos ao Estado para então, exercer controle sobre os 

                                            
13

 Esse movimento põe fim à República Velha (1889-1930), em que os Estados de São Paulo e Minas 
Gerais alternavam a presidência da república, no que foi conhecido como República Café com Leite, onde esses 

Estados é que indicavam quem assumiria o poder, prevalecendo a alternância de poder entre os dois blocos 

(mesmo sendo através de eleição, essa alternância era respeitada já que prevalecia os interesses do bloco 

hegemônico), os candidatos lançadas poderiam ser de outros Estados brasileiros.  
Contudo, em 1929, o então presidente Washington Luis fez a indicação do presidente de São Paulo, 

Júlio Prestes, o que contrariou os políticos de Minas Gerais que esperavam a indicação de Antonio Carlos de 

Andrada. Esse descontentamento provocou o desmonte da república ―café com leite‖, criando uma frente 

oposicionista à escolha de Washington Luis, surgindo então a Aliança Liberal que lança como candidato à 

presidência da República,  o gaúcho, Getúlio Vargas. Ocorrem as eleições e Júlio Prestes é eleito. 

A vitória de Júlio Prestes não é aceita pela Aliança Liberal, começam a ser articulados movimentos que 

culminam na Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas lança o Manifesto ― O Rio Grande de pé pelo Brasil, 

partindo por ferrovia para o Rio de Janeiro, então capital Federal. É instituída uma Junta Militar que depós o 

presidente Washington Luis, posteriormente sendo exilado bem como Júlio Prestes entre outros representantes da 

República Velha. Em 3 de novembro de 1930 essa Junta Militar passou o poder provisório a Getúlio Vargas que 

revoga a Constituição de 1891 e começa a governar por Decreto. Em resposta à pressão social, em 1932 tem 
início a Revolução constitucionalista, resultando na Constituição de 1934, sendo substituída três anos depois por 

Getúlio Vargas, pela Constituição de 1937, por considerar sua elaboração ―apressada, fora do tempo, apresentada 

como panaceia de todos os males‖  (extraído de discurso de Getúlio Vargas por ocasião da comemoração de 10 

anos da Revolução de !930 em 11 de novembro de 1940)  

A Constituição de 1937 é aprovada com um modelo centralizador, autoritário (getulismo) que 

caracteriza o que ficou conhecido como Era Vargas, tendo como mote a industrialização do país e 

consequentemente expansão urbana, contudo, os investimentos em infraestrutura urbana não acompanham os 

investimentos em industrialização tendo como consequência o ―inchamento‖ dos centros urbanos resultando em 

assombroso déficit habitacional, ocupação desordenada do solo (favelas), sublocação de imóveis (cortiços), falta 

de saneamento básico, deficiência em transporte de massa, entre outros problemas que impactaram no território 

urbano. 
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movimentos operários e as greves. Segundo Faleiros, falava explicitamente em substituir a 

luta de classes pela colaboração de classes. Era uma resposta de cima, aos movimentos de 

baixo. (FALEIROS, 2001) 

 Com isso, no Brasil a pobreza não era apreendida como expressão da questão social, 

para o Estado era reconhecida como ―caso de polícia‖, por representar ameaça à ordem, sendo 

tratada pelo aparelho de segurança do Estado com repressão. Neste sentido, a pobreza era 

reconhecida como disfunção pessoal dos indivíduos. Os problemas sociais eram mascarados e 

camuflados deixando transparecer apenas como casos isolados e eventuais. 

A questão social passa a ser reconhecida como uma questão política, pelo Estado, e 

com isso, ter uma nova direção no atendimento da população. 

É dentro desse contexto que em 1933 uma política habitacional focalista é elaborada 

atingindo setores organizados da classe trabalhadora
14

, onde os recursos dos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões – IAPS são utilizados para o financiamento de casas para esse 

segmento. A construção e financiamento de casas atende apenas os trabalhadores que tem 

cobertura dos IAPS, ou seja, deixando a maioria da população sem acesso a esses recursos, 

sendo mais tarde reformulado seu financiamento.  

 

A exclusão da maioria da população em relação a uma política habitacional faz com 

que, a despeito da proibição constante na lei, as favelas e cortiços se proliferem 

acompanhando o crescimento industrial que se fez sem nenhuma planificação. No 

Rio de Janeiro, por exemplo, as favelas passam a se inserir inclusive nas áreas 

nobres da cidade, como a zona sul, já que o Estado não respondia as demandas dessa 

população. (GOMES, 2005, s/p) 

 

 

 Neste sentido, as classes populares neste período,  tinham acesso  à moradia simples 

em vilas operárias se estivessem trabalhando, como operários, comerciantes, funcionários 

públicos, ou através de aluguel de moradias ofertadas pela setor privado, que em grande 

medida não atendiam às condições dignas de moradia.   

 

1.1.2 Décadas de 1940 a 1950  

 

Pouco se fez, neste período, para que a política habitacional atendesse à demanda real, 

fortalecendo o aumento acirrado das favelas nos centros urbanos, tendo apenas ações pontuais 

em favelas do centro do Rio de Janeiro através da então Fundação Leão XIII, criada em 

                                            
14 O investimento em habitação via financiamento dos IAPS neste período atende um parcela muito 

pequena da população, pois somente as categorias profissionais mais organizadas e vinculados aos IAPS tinham 

acesso a esse financiamento, deve-se considerar ainda que foram ofertadas poucas unidades habitacionais em 

especial nos grandes centros urbanos.  
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1946com o apoio da Igreja Católica que prestava atendimento às famílias das favelas com 

ações assistencialistas e de organização local. 

 É nesse período também que a Legião Brasileira de Assistência - LBA, coordenada 

pela primeira-dama, Darcy Vargas, é criada, com o objetivo de assistir as mulheres e filhos 

dos pracinhas envolvidos na II Guerra Mundial.   Com o fim da guerra, a LBA passa, a partir 

de 1947, atuar na  formação de uma rede de desenvolvimento social e comunitário, que 

visava, sobretudo, a urbanização das favelas com foco assistencialista.  

Nesse período o direito à propriedade das terras ainda predominava nas mãos de 

poucos, somente na Constituição de 1946, considerada Constituição Democrática, foi 

atribuída uma nova função à terra: função social, que em termos gerais permitia a 

desapropriação para interesses sociais, foi durante esse governo também que foi criado o 

primeiro órgão federal brasileiro na área de habitação através do decreto Lei Nº 9.218 de 1º de 

Maio de 1946  e o Decreto Lei Nº 9.777 de 06-09-1946 que Estabelece bases financeiras para 

a Fundação Casa Popular
15

. Mas que em sua efetivação não atendia de forma igualitária a 

população. 

Ressalta-se ainda que, segundo Gomes (2005, s/p), quando se refere à FCP ―... o 

fracasso das políticas desenvolvidas por essa instituição que não dava conta das demandas da 

população de baixa renda no país‖. Sendo inclusive utilizada como mecanismo de 

manutenção da ordem pública, pois neste período o mundo capitalista vivia o avanço do 

comunismo que ameaçava o capitalismo, ou como diz Melo: 

Em meados da década de 40, diante do avanço comunista, da necessidade de 
legitimidade política e da obtenção do apoio das massas populares, o governo Dutra 

encontrou na habitação popular uma aliada para ajudar a garantir a ordem urbana. Com 

o apoio dos trabalhadores urbanos - para quem a casa própria significava seguridade 

econômica - e da igreja Católica - que também temia o avanço do comunismo - criou, 

em 1946, a Fundação da Casa Popular (FCP), primeiro órgão em âmbito nacional 

voltado a produção da casa própria para camadas de baixa renda. Porém, essa promoção 

da habitação não ocorreu de forma igualitária. Além do predomínio de expedientes 

clientelistas, a FCP privilegiou alguns estados em detrimentos de outros. Os contratos 

estabeleciam o comportamento que era esperado dos moradores dos conjuntos 

habitacionais, determinando, inclusive, a sua rescisão para os transgressores. Era este o 
objetivo da FCP: adquirir o apoio das massas populares e instruir a "plebe" urbana.  

(MELO, 1990, p.46)  

 

                                            
15 Primeiro órgão federal brasileiro criado com o objetivo de atender à demanda por habitação, pelo 

Decreto-lei nº 9.218, de 1 de Maio de 1946, tendo  Decreto-Lei Nº 9. 777, de 6 de setembro de 1946 estabelecido 

as bases financeiras para sua implementação 

. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%209.777-1946?OpenDocument
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Esse mecanismo de controle fica explícito quando, apesar da utilização da política de 

habitação em campanhas políticas, sua efetivação sempre se dá em processos de intervenção 

do Estado nas reivindicações trabalhistas ou de movimentos populares como nos relata Melo: 

 

A crise de habitação, como já foi mencionado antes, colocou a questão da habitação 

na agenda política. Com efeito, na campanha presidencial de 1945, a habitação foi 

um item abordado pelos candidatos. Dutra, o candidato vencedor, afirmou que o 

problema era "grave e que precisava "ser resolvido com toda a urgência", 

preconizando a criação de uma Caixa Nacional de Habitação visando a construção 

de cem mil casas populares. O governo Dutra notabilizou-se por uma política social 

Conservadora e pela forte repressão aos setores avançados e mobilizados da classe 

trabalhadora, intervindo em sindicatos, além de ter decretado a ilegalidade do 
Partido Comunista Brasileiro. O único setor da política social em que se poderia 

postular medidas novas era o da habitação, que parecia sobretudo ser potencialmente 

consensual por poder incorporar as demandas dos setores populares e dos setores 

capitalistas vinculados à indústria de materiais de construção e da construção civil e, 

em menor medida, das companhias de seguro. Ademais, a habitação constituía-se 

uma peça importante do discurso político conservador e de setores da Igreja Católica 

que identificava a posse de um imóvel com a estabilidade social. (MELO,1990, p. 

42) 

 

 

Ademais, percebe-se neste modelo de política habitacional o clientelismo, por não se 

estabelecer em sua criação critérios de atendimento e seleção para inclusão em programas 

habitacionais:  

 

Os critérios efetivamente utilizados para a alocação dos conjuntos residenciais nas 

diversas cidades eram casuísticos e não obedeceram a nenhum planejamento 

sistemático, malgrado à existência formal de critérios. Observam-se, no entanto, 

ênfases distintas segundo as fases da trajetória do órgão. Na primeira fase da FCP 

(1946-1951), os critérios eram, em grande medida, arbitrários. Nas palavras do 
superintendente do órgão nessa fase: “Não temos adotado até aqui critérios rígidos 

para essa escolha (do local e dos beneficiários)”. Por sinal, uma das normas que 

adotamos em nossos trabalhos é justamente a de evitar a adoção de critérios rígidos 

(CID RACHE, in GREENHALGH FILHO, 1950). 

 

 

Outra questão a ser analisada neste período é que a escolha de um estado para ser 

contemplado com recursos do FCP estava relacionada ao índice populacional e à arrecadação 

do Estado, desta forma, esses critérios beneficiavam os estados mais ricos e maiores e 

segundo Melo: 

 

Os critérios (...) foram dando lugar, gradativamente, a um padrão marcadamente 

clientelístico, passando a FCP a responder reativamente às diversas pressões que 

sofria. Cabe assinalar neste sentido que, sobretudo no período 1956-1960, a FCP 

tornou-se tipicamente uma peça da máquina clientelística do Partido Social 

Democrata (PSD) de Minas Gerais, enquanto que, no período 1948-1956, ela se 

encontrava na órbita de influência do Partido Trabalhista Brasileiro, no Distrito 

Federal e, em menor medida, no Rio Grande do Sul. No primeiro período citado 
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foram constituídos conjuntos em 32 cidades do Estado de Minas Gerais, 

representando 52,5% do total de casas e 63% do total de conjuntos construídos no 

período pela FCP.No Distrito Federal, por sua vez, no período indicado.,este 

percentual alcançou 38% do total de casas construídas pela FCP para o mesmo 

período (...). A centralidade política do Distrito Federal convertia seus problemas 

específicos, como no caso já referido da crise de habitação, em questão nacional. A 

visibilidade política dos conjuntos do Distrito Federal era marcadamente mais 

elevada do que em outras cidades, (...) uma questão pontual, à intervenção direta do 

presidente da República. (MELO, 1990, p.50) 
 

 

 

 

Como forma de regular o financiamento da Fundação Casa Popular- FCP em 30 de 

julho de 1953 é baixado um Decreto Nº 33.427 com o seguinte objetivo: 

 

 Decreto nº 33.427, de 30/7/1953, autorizando a FCP, os IAPs e as caixas 

econômicas federais a colaborarem "mediante financiamento e assistência técnica, 

com as entidades existentes ou que se criarem, sob a jurisdição dos Estados ou das 
Prefeituras Municipais... e Sociedades de economia mista, cooperativas ou outras 

entidades públicas e privadas sem fins de lucro"  que  tenham como objetivo  

"construir ou  financiar  a habitação do tipo popular;(...) promover a aquisição de 

terrenos. para loteamentos populares;(...) produzir ou distribuir, a baixo custo, 

materiais de construção destinados a habitações populares'. Objetivava-se 

transformar a FCP numa "verdadeira comunidade de serviço de previdência social 

para inversões em habitação'(Vargas apud MELO 1990, p.51)  

 

 

Como mencionado, este modelo de política habitacional se apresentava de forma 

focalista e centralizada, não atendendo de forma igualitária, nem tampouco às reais 

necessidades regionais sendo empreendido ―modelo padrão‖ para todos estados e municípios.  

 

. 

No que se refere ao seu padrão de atuação, a FCP foi levada a se envolver no 

labirinto da política local, em várias regiões do país. Os projetos dos conjuntos eram 

realizados na sede da FCP, na ignorância confessada das especificidades locais, e os 

mínimos detalhes técnicos, concorrências locais, etc. mereciam pareceres do 

conselho técnico do órgão. Paulatinamente, como já foi referido, a FCP se restringe 

a referenciar os pedidos das prefeituras a partir de uma perspectiva clientelística. A 
disponibilidade de terrenos e o comprometimento da prefeitura em arcar com as 

obras de urbanização converteram-se em fatores importantes na escolha das cidades 

a serem contempladas. (MELO, 1990, p.52) 

  

 

Outra questão relevante diz respeito aos novos critérios de seleção
16

 empreendidos na 

década de 1950, que confirmavam a prática clientelista e conservadora da FCP. 

                                            
16 A locação individual das casas também foi regida por fortes traços clientelísticos, a despeito da exigência de 

critérios definidos (...) níveis máximos de renda e número mínimo de dependentes - renda liquida anual de 60 

mil cruzeiros e cinco dependentes respectivamente (Lei 1.473). Em 1954, outros critérios foram acrescidos a 

estes: estabilidade na profissão (exercício contínuo de uma mesma profissão), estabilidade no emprego 

(permanência com o mesmo empregador) - ao que se atribuía um ponto por ano até o limite de 10; tempo de 
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Vale lembrar que esses critérios, no entanto, têm pouco significado, uma vez 

que,·em muitos casos, não se procedia a estudos das necessidades habitacionais das 

cidades pleiteantes e também pelo fato de que, nas cidades menores, a indicação dos 

candidatos era realizada pelos prefeitos (MELO, 1990, p.47) 

 

  

No final da década de  1950, início da década de 1960 esse modelo entra em colapso já 

que não conseguiu atender claramente a população real demandatária da referida política, até 

mesmo porque os critérios apresentados, em muitos municípios não foram adotados sendo 

favorecidos de acordo com as intenções políticas dos prefeitos.   

A falta de planejamento, controle e fiscalização nos empreendimentos financiados com 

recursos da FCP  interferem diretamente nos investimentos em novos projetos de habitação. 

Após tentativa frustrada de transformação da FCP no Instituto Brasileiro da Habitação 

e a clara cooptação político-partidária da FCP, em 1963 o Senado veta a aprovação de um 

anexo ao orçamento para 1964, impossibilitando a continuidade de execução dos trabalhos, 

por não poder arcar com seus gastos. (MELO, 1990) 

 

1.1.3 - Décadas de 1960 a 1980  

 

 No início da década de 1960 tem-se a criação das Companhias de Habitação em 

vários estados brasileiros, tendo como objetivo a construção em massa de unidades 

habitacionais para atender a população de baixa renda com moradia digna.  

Mas esse período é marcado, sobretudo por um momento político de muitas mudanças. 

Tendo em 1964 o golpe militar que cessa com direitos políticos, ausência de eleições, censura 

tomada do poder executivo pelos militares, repressão, atos institucionais que rompem em 

definitivo com a democracia.  

                                                                                                                                        
inscrição, participação na FEB e situação habitacional (definida segundo a superlotação e tipo de habitação), 

iminência de despejo judicial, condições de higiene e conforto da casa e ·situação social, esta última com um 

sistema de pontos relativos à "ausência de vícios' e "conservação, ordem e asseio da família e da casa". 

Acrescente-se a isso, como condição eliminatória, "ter o candidato... costumes, reputação ou moral que não o 

recomendem ao convívio com os demais habitantes do núcleo residencial e a existência de cláusula nos contratos 

que "permita a rescisão dos mesmos' quando "as condições morais e sociais do promissário comprador ou 

locatário desaconselham a sua permanência no núcleo residencial (Resolução nº 558/CC de 1/12/1954,in 

FCP).(MELO, 1990) 
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Tem-se também a elaboração e aprovação o Estatuto da Terra criado pela Lei Nº. 

4.504
17

, de 30-11-1964, sendo uma estratégia do regime militar  para inibir e neutralizar o 

movimento dos camponeses e dar mais garantias aos grandes proprietários de terras, 

fortalecendo o desenvolvimento capitalista.  

Este Estatuto ainda está em vigor, mas a reforma agrária prevista não se concretizou 

por força do Código Civil de 1916
18

 que, devido seu conservadorismo dificultava as 

desapropriações de terras. É deste período também a Lei Nº. 6.383 de 07-12-1976
19

 que 

dispões sobre o processo discriminatório de terras devolutas
20

 da União, ainda em vigor. 

                                            
17  Art. 1° Esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de 

execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola.  O Estatuto da Terra pode ser considerado 

também como uma das estratégias do governo militar para exercer total domínio sobre a população rural. 

 
18 Apenas para ilustrar, o Código civil foi totalmente reformulado somente em 2002 sendo 

regulamentado em janeiro de 2003, trouxe muitos avanços para os direitos da população brasileira, contudo, em 

elação à Reforma Agrária, ainda não se efetivou como consta na CF/88 Art. 184 - Compete à União desapropriar 

por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, 

mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, 
resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em 

lei. No Brasil o agronegócio concentra nas mãos de alguns produtores rurais o domínio de grande extensão de 

terras para a produção de grãos para exportação. 

 
19

  De uma forma geral, pode-se entender que discriminatória é a ação de exclusiva competência do 

Poder Público Federal ou Estadual de promover a identificação e a separação das terras devolutas, das terras de 

propriedade particular, já tituladas e estremadas do domínio público (Lei nº 6.383/1976). É de caráter Administrativo 
quando sobre a área discriminada não incidem documentos de propriedade de terceiros.A ação discriminatória sempre 

se inicia por via administrativa. É de caráter judicial quando sobre a área discriminada incidem documentos de 

propriedade de terceiros, de origem duvidosa. O objetivo primordial da discriminatória é a separação, no 

universo discriminado, do que é devoluto daquilo que legitimamente haja se incorporado ao domínio do 

particular. (http://pt.scribd.com/doc/43256433/Acao-Discriminatoria-Agrario)  
 

20Terras devolutas são terrenos públicos, ou seja, propriedades públicas que nunca pertenceram a um 

particular, mesmo estando ocupadas. Diferenciam-se destes por não estarem sendo aplicadas a algum uso 

público federal, estadual ou municipal, que não hajam sido legitimamente incorporadas ao domínio privado (Art 

5º do Decreto-Lei n.º 9.760/46) enquanto que as terras públicas pertencentes ao patrimônio fundiário público são 

aquelas inscritas e reservadas para um determinado fim.1 
O termo "devolutas" relaciona-se com a decisão de devolução dessas terras para o domínio público ou 

não, dependendo de ações judiciais denominadas discriminatórias. 

 A Constituição Brasileira de 1988 cita no seu artigo 20, II, as terras devolutas como 

sendo bens da União, desde que sejam indispensáveis à defesa das fronteiras, 

das fortificações econstruções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas 

em lei. 

Já o art. 26, IV, determina que as demais pertencem ao Estado, desde que não sejam compreendidas 

entre as da União. De acordo com os termos do Decreto-Lei n.º 2.375/87, a "União transferirá, a título gratuito, 

ao respectivo Estado ou território, terras públicas não devolutas que, nas faixas mencionadas no caput do art. 1º, 

lhe pertençam, condicionada a doação, a que seu benefício vincule o uso daquelas áreas aos objetivos do Estatuto 

da Terra e legislação conexa". 

O art. 225, que trata do meio ambiente, determina em seu § 5º que as terras devolutas necessárias à 
proteção dos ecossistemas naturais (assim como as arrecadadas pelos Estados por ações discriminatórias) são 

indisponíveis. (ROCHA, Ibrahim et al. Manual de Direito Agrário Constitucional: lições de direito agro 

ambiental. Belo Horizonte. Fórum. 2010) 

 

http://pt.scribd.com/doc/43256433/Acao-Discriminatoria-Agrario
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terreno
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_p%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terras_devolutas#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%A7%C3%A3o_discriminat%C3%B3ria&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fortifica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Via
http://pt.wikipedia.org/wiki/Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preserva%C3%A7%C3%A3o_ambiental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o
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Durante o período militar temos ainda a Lei Nº. 4.380 de 21-08-1964
21

 que institui a 

correção monetária de Interesse Social, o Sistema Financeiro para aquisição da Casa Própria,  

o Banco Nacional da Habitação – BNH, e Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras 

Imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo.  

Esta lei é uma estratégia do regime militar como forma de legitimar-se e atenuar as 

refrações da questão social que se agravava diante do novo modelo capitalista mundial,  

Mesmo diante de tantos investimentos na área habitacional, havia dificuldade de 

acesso ao crédito, pois os critérios estabelecidos pelos órgãos financeiros acima apresentados  

acabavam comprometendo grande parte da renda dos trabalhadores, fazendo com que muitos 

deles desistissem ou até mesmo nem conseguissem acesso a esse crédito. 

Sendo assim, muitos trabalhadores acabavam buscando por habitações próximas às 

fábricas, instalando-se de forma improvisada, muitas vezes, sem contar com infraestrutura 

pública que garantissem condições dignas de moradia. 

 

No Brasil a política de habitação na prática jamais se universalizou, deixando a 

maioria da população à mercê de sua própria sorte. Assim, a maior parte dos 
segmentos mais pobres da população foi ocupando ―ilegalmente‖ os espaços vazios 

na cidade, formando assentamentos precários denominados favelas. (GOMES, 2008, 

s/p) 

 

 

 No entanto essa política que através do BNH visava o financiamento da casa própria 

para as classes subalternas foi sendo apropriada pelas classes de maior poder aquisitivo, 

deixando de atender seu objetivo real que era o de minimizar o déficit habitacional existente;  

 

 A dificuldade de atingir os estratos sociais de mais baixa renda, entretanto, impediu 

que esta política de construção de conjuntos habitacionais interrompesse o circuito 

da produção informal da moradia, transformando-se, ela mesma, muitas vezes, em 

problema, não só pela baixa qualidade das soluções habitacionais propostas, em 

termos construtivos e estéticos, como em termos urbanísticos, sendo muitas vezes 

                                            
21 A partir desta lei ficam estabelecidas diretrizes para o financiamento da casa própria, sendo assim 

redigido o artigo 4º Terão prioridade na aplicação dos recursos: 

I - a construção de conjuntos habitacionais destinados à eliminação de favelas, mocambos e outras 

aglomerações em condições sub-humanas de habitação; 

II - os projetos municipais ou estaduais que com as ofertas de terrenos já urbanizados e dotados dos 

necessários melhoramentos, permitirem o início imediato da construção de habitações; 
III - os projetos de cooperativas e outras formas associativas de construção de casa própria; 

IV - os projetos da iniciativa privada que contribuam para a solução de problemas habitacionais  

V - a construção de moradia a população rural.  

 O Banco Nacional De Habitação foi responsável pelo financiamento de 4,5 milhões de moradias, vale 

destacar que os investimentos se concentravam em grandes empreendimentos (que contribuíam para a relação 

custo–benefício), em locais afastados (periferias)  
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responsáveis por processos de periferização e de favelização das suas imediações. 

PRÁ, 2011, s/p) 

 

 

 

O que deve ser ressaltado ainda é que, muitos destes conjuntos habitacionais 

financiados pelo BNH foram construídos em áreas periféricas muito distantes dos centros 

urbanos, sem infraestrutura como transporte, escolas, postos de saúde, deixando as famílias 

com dificuldades de acesso a bens e serviços.  

  

Uma das consequências da política adotada foi o encarecimento das terras urbanas, 

incentivando a especulação imobiliária e produzindo cada vez mais uma cidade à 

margem do mercado, assim como conjuntos habitacionais nas periferias das cidades, 

agravando o problema da mobilidade urbana e elevando o custo da urbanização. Os 

projetos não levavam em consideração questões fundamentais como a proximidade 

do local de moradia com o local de trabalho, impactando no custo social e 
econômico para as comunidades e cidades, gerando isolamento e segregação dos 

conjuntos habitacionais. (PAZ & TABOADA, 2010, p.27) 

 

 

Em contrapartida, muitos terrenos desocupados nos grandes centros são urbanizados e 

destinados ao setor privado para a especulação imobiliária com a construção de grandes 

empreendimentos comerciais ou até mesmo residenciais de classe média. 

  Na década de 1970 o modelo econômico fordista começa a apresentar sinais de 

esgotamento, provocando uma crise econômica mundial que altera o padrão de 

desenvolvimento no Brasil com altos índices de inflação, desemprego que trazem como 

consequência para o Sistema Financeiro de Habitação – SFH desequilíbrios entre ativos e 

passivos do BNH. (GOMES, 2005)  

 Os reflexos dessa crise afetam diretamente os mutuários do BNH, que não conseguem 

arcar com o aumento das prestações que eram reajustadas com base nos índices oficiais da 

inflação, que neste período eram alarmantes, enquanto que os salários eram ―achatados pela 

recessão e pelo desemprego, essa inadimplência promove um desgaste na instituição 

financeira que mesmo após tentativa de readequação na política de financiamento 

habitacional, apresenta déficit para o financiamento de novas unidades habitacionais. 

  Como resultado desse déficit financeiro, no ano de 1985 havia 200.000 unidades 

habitacionais prontas sem comercialização, as regras de financiamento inviabilizavam a 

compra dos imóveis, como consequência, em novembro de 1986 o Banco Nacional de 

Habitação é extinto, passando para a Caixa Econômica Federal a responsabilidade 

administrativa na área de habitação; 
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Isso tudo fez com que o descrétido em relação ao BNH fosse aumentando (...) que 

constituiu em boa parte, uma ―solução administrativa‖, uma mera troca de nomes, 

pois não mudou muita coisa com a extinção do BNH, simplesmente o governo tirou 

de cena aquele órgão do SFH que era o principal alvo de críticas feitas pelo 

movimento de mutuários e que era tido também como responsável direto pelo 

aumento do enorme ―déficit‖, em face dos critérios adotados na correção dos saldos 

devedores ―vis-à-vis‖ ao reajuste  das prestações. (CANION, 1990, p. 295) 

 

Outra consequência da inadimplência dos mutuários do BNH pode ser percebida com  

o surgimento de loteamentos clandestinos, que alteram o espaço urbano, passando a ser 

reconhecidos como cidade ilegal
22

 tendo ainda como agravante um novo boom migratório, 

com a população rural em busca de melhores condições de vida nos grandes centros urbanos 

agravando problemas de ordem social e econômica. (HOLTZ E MONTEIRO, 2008) 

O processo de acumulação do capitalismo se reordena apresentando uma nova 

organização de trabalhadores e no retraimento de políticas de atendimento aos direitos 

trabalhistas e sociais, impondo uma reorganização e um distanciamento do Estado para 

implantação de políticas de cobertura às perdas da população que agora não podem contar 

com um estado que os ampare, mas que os atenda somente em momentos emergenciais. Para 

Ianni (1994), essa nova forma de acumulação altera drasticamente os níveis de emprego, com 

a modalidade de prestadores de serviço, onde o trabalhador se apresenta disponível para o 

trabalho a ser oferecido, se adequando à produção demandada, com contratos temporários, 

onde os vínculos e os direitos trabalhistas perdem lugar, enfraquecendo o poder de articulação 

sindical e as possibilidades de mobilização de trabalhadores.  

Como consequência dessa nova ordem, o desemprego se apresenta como uma 

realidade que acentua a questão social e pode implicar na formação de uma subclasse. ―Tal 

situação pode ser constatada pelo crescimento e heterogeneização das favelas já existentes, 

pela proliferação de ocupações de terrenos vazios nas cidades brasileiras, bem como pelos 

loteamentos clandestinos‖ (IANNI, 1994)  

  Sobre esta realidade Ianni afirma: 

                                            
22 Cidade ilegal tornou-se o termo usado na literatura acadêmica brasileira para se referir às áreas da 

cidade onde estão localizadas ocupações, os moradores não têm título para a posse do imóvel.O que define a 

favela é a completa ilegalidade da relação do morador com a terra.  

Segundo Maricato, trata-se de áreas invadidas. O que a difere dos loteamentos ilegais é o contrato de 

compra e venda que garante algum direito ao morador do loteamento, também chamado popularmente de 

loteamento clandestino. Muitas são as variantes que o loteamento ilegal pode assumir. Em geral a ilegalidade 

pode estar na burla às normas urbanísticas: diretrizes de ocupação do solo, dimensão dos lotes, arruamento, áreas 

públicas e institucionais, que devem ser doadas para o poder público, estão entre as mais comuns. Há casos, 

entretanto, em que a ilegalidade está na documentação de propriedade, na ausência da aprovação do projeto pela 

prefeitura ou no descompasso entre o projeto aprovado e sua implantação. A irregularidade na implantação do 
loteamento impede o registro do mesmo pelo cartório de registro de imóveis, prejudicando, consequentemente, 

os compradores.(MARICATO,   s/d)  www.usp.br/fau/depprojeto/labhab/.../maricato_conhecercidadeilegal.pdf   

Em, 02/12/2013 
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(...) uma manifestação aguda da questão social (...) revela vários aspectos da questão 

social: pauperismo, desorganização familiar, preconceito racial, guetização de 

coletividade em bairros das grandes cidades, preconceito sexual e de idade e 

desenvolvimento de uma espécie de subcultura de coletividades segregadas. 
(IANNI, 1994, p.50)  

 

Diante dessa nova configuração econômica mundial e tendo o Brasil o processo de 

redemocratização em meados da década de 1980 institui-se a redefinição da política de 

habitação popular através da criação de programas reformistas de políticas sociais
23

. 

 

Na esfera de habitação, como de resto para toda a política social, a nova estratégia 

reformista foi formulada num órgão colegiado instituído em 1974 - o Conselho de 

Desenvolvimento Social. A estratégia reformista envolveu a instituição de um 

conjunto de programas específicos. (MELO, 1990, p.52) 

 

 

Esses programas visavam atenuar as expressões da questão social em um momento tão 

conturbado porque passava o país, fortalece para Pastorini (1997), o entendimento de que não 

existe uma relação bipolar, e sim múltipla onde o Estado, as classes dominantes e as classes 

trabalhadoras se encontram nesta relação, tendo a classe dominante, o Estado como 

intermediador na concessão de benefícios das políticas sociais. 

Essa discussão apresenta elementos que contribuem para entender que essas políticas 

concessórias
24

 só existem porque houve o resultado de uma relação conflitante entre 

representações da classe dominante e da classe dominada. Portanto não existe apenas uma 

intermediação, mas uma luta prévia que propiciou a participação do Estado na concessão 

dessas políticas para atendimento às classes dominadas, mas que atendem também às classes 

dominantes na sua manutenção de produção do capital; 

 

Observamos que a apropriação do espaço da cidade por setores excluídos se realiza 

através de movimentos sociais organizados que lutam contra os processos 
segregativos e pela ampliação do acesso a bens e serviços de competência do 

Estado, garantindo assim, o direito à cidade. (GOMES, 2005, p. 178) 

                                            
23Os programas reformistas de políticas sociais faziam parte do Plano Nacional de Desenvolvimento – 

PNM do governo Geisel (1974-1979) que tinha como proposta o desenvolvimento econômico, social e político. 

O país, até o final da década de 1970 se tornaria uma potência emergente, com aumento gradativo de empregos, 

controle da inflação, melhor distribuição de renda,  estabilidade política e social. Para a habitação foram 

lançados programas para a população de baixa renda. 
 
24 Entendemos como políticas concessórias aquelas que visam apenas amenizar conflitos sem no 

entanto, assegurar direitos aos beneficiários,  
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Desta forma entendemos que o fortalecimento dos movimentos sociais
25

 neste período 

possibilitou o investimento em estratégias que viessem a atender os anseios da classe 

trabalhadora. Os programas populares na área da habitação que faziam parte do Plano 

Nacional de Desenvolvimento e reforçavam essa estratégia devido perfil apresentado pelos 

mesmos.  

Neste sentido, estes programas apresentavam características específicas de acordo com 

as demandas apresentadas, ou seja: 

 O Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados -  PROFILURB,  instituído pela 

Resolução  37/75,  que visava na incorporação de famílias com renda de até 3 salários 

mínimos e instabilidade de trabalho, como também atender aqueles que haviam ficado de fora 

da política oficial do período 1967-1974, contudo mostrando-se ineficaz por não atingir o 

objetivo que era reduzir o déficit habitacional entre esta faixa salarial.  

Articulado com o PROFILURB, foi criado em 1977, o Financiamento de Construção, 

Conclusão, Ampliação ou Melhoria de Habitação de Interesse Social. - FICAM que visava a 

autoconstrução, atendia uma população com menor poder aquisitivo no financiamento de 

material de construção para  o regime de autoconstrução e investimentos em saneamento nas 

favelas,  sendo ineficiente por não contar com planejamento em sua execução, pois, em 

muitos casos era necessária a remoção dos moradores para execução de obras de 

infraestrutura, o que interferia diretamente na rotina dos moradores que não tinham outra 

alternativa de moradia. 

   Em 1979 o Programa de Erradicação de Sub-habitação – PROMORAR foi criado, 

tendo como objetivo a melhoria dos núcleos habitacionais das favelas sem a remoção dos 

moradores,  esse programa  atinge o recorde histórico de 600 mil unidades habitacionais. O 

PROMORAR financiava obras de infraestrutura urbana para as prefeituras e os moradores 

tinham acesso ao crédito pra melhoria ou construção de novas casas visando a erradicação de 

moradias insalubres das favelas, garantindo a permanência dos moradores no local.  

  

1.1.4 –  Décadas de 1980 a 1990 

                                            
25 Na década de 70, as classes trabalhadoras viviam subjugadas a lógica do capital e pela dominação de 

um Estado baseado em um sistema de opressão, e sob a égide de um modelo econômico excludente. Os 

movimentos sociais, no entanto, foram conquistando espaço no cenário público e emergem como protagonistas 

da conquista de uma nova cidadania e democracia mais participativa. ( Giselle de Lourdes Bangoim Côrrea1 
 Vania Lucia Lemos Catete2 

  

 http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011 MOVIMENTOS SOCIAIS NO CONTEXTO DA REFORMA 

URBANA 
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Ainda dentro do rol de investimentos  do Plano Nacional de Desenvolvimento e  na 

tentativa de adequação dos programas anteriores, o governo federal lança outros programas 

habitacionais. 

O Programa Nacional de Autoconstrução -  João de Barro instituído em abril de 1984, 

este é a efetivação da autoconstrução em larga escala sendo destinada a núcleos urbanos de 

pequeno e médio porte, também segue a mesma lógica dos anteriores por se configurar no 

financiamento da autoconstrução e apoio à criação dos mutirões, também não atinge os 

objetivos propostos por falta de planejamento e acompanhamento técnico necessários para a 

elaboração de programas financiados com recursos públicos. 

No final da década de 1970 e início da década de 1980 é marcado pela mobilização da 

população através dos sindicatos dos trabalhadores, movimentos sociais que reivindicam entre 

outros a redemocratização do país, Essas manifestações marcaram esse período culminando 

em grandes manifestações por eleições diretas
26

.  Este movimento apoiava a emenda 

apresentada no Congresso pelo deputado federal Dante Oliveira que visava o restabelecimento 

de eleições diretas para presidente da república. Apesar de não ser aprovada na câmara, em 

janeiro de 1985 ocorrem as eleições indiretas para presidente
27

,  se configurando assim o 

início do processo de redemocratização e a Nova República
28

. 

                                            
26 O sentido republicano da campanha das ―diretas já‖ é inequívoco. A presença de trabalhadores, 

estudantes, desportistas, jornalistas, políticos, artistas, intelectuais, clérigos e mulheres nas ruas e praças 

brasileiras correspondeu a um forte protesto contra a ausência de liberdades no Brasil. Também serviu como 

canal de expressão do descontentamento com a condução da economia pelo governo militar. O Brasil nos anos 
de 1980 passava por um período recessivo e inflacionário, que corroia as condições de vida da população 

brasileira. Crise econômica e aspiração democrática, portanto, alimentaram a campanha das diretas já. 

Os comícios, marchas e passeatas transformaram-se em espetaculares festas cívicas, regadas por 

esperança e enfeitadas por bandeiras multicoloridas. Foi um contexto de confraternização republicana. Em um 

mesmo palanque reuniam-se políticos posições diferenciadas como, Dante de Oliveira, Luís Inácio da Silva, 

Leonel Brizola, Miguel Arraes, Franco Montoro, Tancredo Neves e Ulysses Guimarães, que ficou conhecido 

como ―senhor das diretas‖. Todavia, naquela conjuntura, projetos diferentes e divergentes dos agregaram-se em 

torno de um objetivo primordial: a restauração da democracia no Brasil. (DELGADO, 2007, s/p) 

 

27 Eleições indiretas Em 15 de janeiro de 1985, ocorreram eleições indiretas Tancredo Neves foi eleito 
presidente do Brasil. Porém, em função de uma doença, Tancredo faleceu antes de assumir o cargo, sendo que o 

vice, José Sarney, tornou-se o primeiro presidente civil após o regime de Ditadura Militar (1964-1985). 

(http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/diretas_ja.htm) Em 20/01/2014 

28 28 Nova República  período posterior ao  regime militar, época de exceção das liberdades 

fundamentais e de perseguição a opositores do poder. É exatamente pela repressão do período anterior que 
afloram, de todos os setores da sociedade brasileira o desejo de iniciar uma nova fase do governo republicano no 

país, com eleições diretas, além de uma nova constituição que contemplasse as aspirações de todos os cidadãos. 

Pode-se denominar tal período também como a Sexta República Brasileira. 

A Nova República inicia-se com o fim do mandato do presidente e general João Batista de Oliveira 

Figueiredo, mas mesmo antes disto, o povo havia dado um notável exemplo de união e de cidadania, ao sair às 

ruas de todo país, pressionando o legislativo a aprovar a volta da eleição direta para presidente, a Campanha das 

Diretas-Já, que não obteria sucesso, pois a Emenda Dante de Oliveira, como ficou conhecida a proposta de voto 

direto, acabou não sendo aprovada. Nova República. Disponível em: http://ayoshiharu.vilabol.uol.com.br/ 

http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/diretas_ja.htm
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/governo-de-joao-figueiredo/
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/governo-de-joao-figueiredo/
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/governo-de-joao-figueiredo/
http://www.infoescola.com/direito/poder-legislativo/
http://www.infoescola.com/historia/diretas-ja/
http://www.infoescola.com/historia/diretas-ja/
http://www.infoescola.com/historia/diretas-ja/
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/emenda-constitucional-dante-de-oliveira/
http://ayoshiharu.vilabol.uol.com.br/nova_republica.html
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Como forma de amenizar o déficit habitacional, são elaborados alguns programas que 

atendam diretamente a população. 

O Programa de Prioridades Sociais - PPS  , se inscreve neste conjunto de intervenções 

promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - MDU com 

recursos do Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL, a fundo perdido,esse programa 

apresenta características mais definidas de um novo modelo por envolver a população 

diretamente na sua execução, trazendo assim a modalidade de construção no sistema de 

mutirão
29

 , o PPS foi elaborado pelo primeiro governo da Nova República. 

Programa Nacional de Mutirões Habitacionais. Este programa foi instituído em 1987, 

sendo administrado pela Secretaria Especial de Ação Comunitária - SEAC, órgão vinculado à 

Secretaria de Planejamento da Presidência da República, este programa remodela a política 

habitacional apresentando um formato tipicamente clientelista tanto na alocação de recursos 

como na escolha dos municípios a serem contemplados.  

Esses projetos são utilizados com objetivos clientelistas e como mecanismo para 

amenizar conflitos que se fortaleciam na conjuntura de redemocratização do país. Ou como 

diz Melo: 

Os projetos alternativos de habitação popular referidos anteriormente são, em sua 

grande maioria, soluções para conflitos de propriedade existentes ou invasões. A 

dinâmica destas últimas está fundamentalmente associada ao ciclo político e, por 

isso mesmo, tem se intensificado no período recente (MELO, 1990, 53) 

 

 

 

1.1.4.1- A Constituição Federal de 1988 e a Lei Nº. 8.629/93 

 

A mobilização da sociedade através de movimentos sociais influenciou positivamente 

para que a Constituição Federal de 1988 garantisse direitos relativos à moradia e propriedade 

urbana se afirmando na agenda política a partir dos anos de 1980;  

 

(...) com a mobilização e articulação de diferentes movimentos sociais cujas lutas se 

intensificaram no período de redemocratização com o Movimento Nacional Pela 

                                            
29 Mutirão é o nome dado no Brasil a mobilizações coletivas para lograr um fim, baseando-se na ajuda mútua 

prestada gratuitamente. É uma expressão usada originalmente para o trabalho no campo ou na construção civil de casas 
populares, em que todos são beneficiários e, concomitantemente, prestam auxílio, num sistema de rodízio e sem 

hierarquia..( FERREIRA, A. B. H. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Segunda edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1986. p.1 175) Foi muito marcante nesse período a promoção de construções nesse sistema, não só de casas mas 
também de obras públicas em comunidades pobres através, transferia-se para a população a responsabilidade de 

realização de obras públicas a pretexto de melhoria para atender a população local, enquanto  nas áreas públicas 

centrais essas obras eram executadas pelo poder público. 
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Reforma Urbana – MNRU. Ao longo do movimento constituinte que antecedeu a 

Constituição de 1988 – tendo em vista a formalização de um conjunto de 

proposições, através de novos sujeitos políticos, com debates em torno da Reforma 

Urbana - vieram à discussão a problemática urbana e a gestão democrática da cidade 

na agenda política do Brasil. (GOMES, 2007, s/p) 

 

 

A Constituição de 1988 legitimou a reforma agrária regulamentada pela Lei Nº 8.629 

de 25-02-1993, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à 

reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. A Lei 11.952 

de 25 de Junho de 2009, por fim, dispõe sobre a regulamentação fundiária das ocupações 

incidentes em terras públicas situadas em áreas da União.  

A partir da década de 1990 o Estado passa a trabalhar com a proposta de urbanização 

das favelas, potencializando investimento em equipamentos públicos que atendam a 

população. Com isso Gomes entende que: 

 

Assim, a nova política de habitação que emergiu nos anos 90 objetiva, através de 

uma abordagem participativa, visa implementar programas e projetos para integrar a 

população marginalizada à cidade formal. De toda maneira, a reabilitação 

progressiva das favelas, após os anos de abandono, representa um avanço em termos 

do processo de construção da cidadania. (GOMES, 2005, s/p) 

 

 

 Na CF/88 em seu artigo 5º, XXII o direito à propriedade fica garantido enquanto 

direito fundamental e no inciso XXIII estabelece que ―a propriedade atenderá a sua função 

social‖. Já o artigo 182 regulamenta a propriedade urbana, sendo determinado que o 

município através de seu plano diretor estabelecerá critérios para a aplicação da função social 

da propriedade urbana para que a cidade garanta o bem-estar de seus habitantes e seu 

desenvolvimento. (HOLTZ & MONTEIRO, 2008) 

Neste sentido, o desenvolvimento de política habitacional em áreas da cidade ilegal 

sempre ocorreu de forma pontual uma vez que dados do Ministério das Cidades informam que 

6,6 milhões de famílias vivem em áreas irregulares, 11% dos domicílios urbanos não têm 

acesso ao sistema de abastecimento de água potável e quase 50% não estão ligados às redes 

coletoras de esgotamento sanitário, esses dados apontam o Brasil como o país da América 

Latina com maior índice de formação de áreas ilegais, e que de acordo com dados da 

Organização das Nações Unidas – ONU, possui cerca de 1 milhão de favelados.(BRASIL, 

2004)  

Se levarmos em consideração as orientações da Organização das Nações Unidas - 

ONU que organizou as Conferencias Habitat I, em 1976 na cidade de Vancouver, no Canadá e 
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a Conferência Habitat II vinte anos depois, em 1996 na cidade de Istambul, na Turquia tendo 

como base para sua elaboração a Carta das Nações unidas, entendemos que o 

desenvolvimento de ações e a elaboração de instrumentos, órgãos, estatutos, programas, etc, 

no Brasil vem sendo criados a partir do que ficou definido principalmente, nesta última 

conferencia. 

A Conferência Habitat II em Istambul teve como objetivo a criação de uma agenda 

para o século XXI visando o desenvolvimento sustentável, esta conferencia apontou sete 

prioridades mundiais para a elaboração de um plano de ação global; 

 

Padrões insustentáveis de produção e consumo, particularmente nos países 

industrializados; Alterar a demografia insustentável;  Pessoas sem moradia;  

 Desemprego;  A falta de infraestrutura básica e serviços;  A escalada de violência e 

insegurança, e  O aumento da vulnerabilidade a desastres. (ONU, s/d) 

 

 

 A partir desses pontos principais apontados pelos países em relação ao 

desenvolvimento industrial sem sustentabilidade, foram definidas  as seguintes metas a serem 

cumpridas até as duas primeiras décadas do século XXI; 

 

Assentamentos humanos equitativos nos quais todas as pessoas tenham igual acesso 

à habitação, espaço aberto, serviços de saúde, educação, etc.;  

 A erradicação da pobreza no contexto do desenvolvimento sustentável;  

A importância para a qualidade de vida das condições físicas e espaciais 
características das aldeias, vilas e cidades;  A necessidade de fortalecer a família 

como célula fundamental da sociedade;  Os direitos e responsabilidades cívicas;  As 

parcerias entre países e dentro dos países em todos os setores;  A solidariedade com 

os desfavorecidos e vulneráveis; Aumento dos recursos financeiros;  Os cuidados de 

saúde, incluindo serviços de saúde reprodutiva, para melhorar a qualidade de vida. 

(ONU, s/d)30 

 

 

Diante disso, parece-nos que os encaminhamentos feitos para a criação do Estatuto das 

Cidades, bem como órgão ministerial para atendimento às demandas por habitação, 

infraestrutura e mobilidade urbana vão  para além das ―intenções‖, mas para o cumprimento 

de metas estabelecidas pelos organismos internacionais.  

A sistematização do que foi estabelecido na CF/88 é regulamentada pela LEI Nº. 

10.257, de 10-07-2001, estabelece diretrizes gerais da política urbana conhecida com Estatuto 

da Cidade.
31

 

                                            

30
 Site da ONU. Disponível em: [www.unhabitat.org]. Acesso em: 12/01/2014. 

31
 Essa diretriz apontada pelo Estatuto da Cidade estabelece o direito à moradia digna reconhecendo 

que a propriedade urbana deve cumprir sua função social sendo assim; 
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Vale ressaltar que os direitos assegurados na CF/88 não foram plenamente efetivados, 

haja vista, a ofensiva neoliberal que contribuiu também para o desmantelamento do Estado no 

que se refere à política de regulação social conforme preconiza a Constituição Federal/88,  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados. 

 

(...) a ideologia neoliberal engendra outras consequências, sobretudo no campo 

social, já que se constata uma perda de força do discurso da universalização em prol 

de uma visão focalizada da pobreza que se apresenta como mais inclusiva. Desta 

forma, a política de habitação popular passa a ser focalizada, com o incentivo à 

produção individual/privada de moradias e a parceria/público/privada e, embora 
descentralizada não tem contato com a participação popular. (GOMES, 2005, s/p) 

 

 

Neste sentido, no Brasil a partir dos anos 1990,  o neoliberalismo vem reordenar a 

forma de produção e reprodução-globalização, flexibilização, contratos de trabalho 

temporários, prestadores de serviços, informalidade - a questão social se apresenta implicada 

nestas transformações produtivas e tendo um novo e mais diversificado perfil desta classe 

trabalhadora, confirmando esse conjunto indissociável das desigualdades sociais que refletem 

na miséria a fragilidade do Estado na manutenção de políticas sociais que garantam dignidade 

e possibilidades de retorno ao mercado de trabalho, tendo como consequências nefastas o 

empobrecimento  da população e precarização  da oferta e do acesso a direitos sociais. 

 Tem-se assim o grande impasse da teoria neoliberal, pois se como diz Harvey (2008) 

―(...) o Estado Neoliberal deve favorecer fortes direitos individuais à propriedade privada, o 

regime de direito e as instituições de mercados de livre funcionamento e do comércio‖, essa 

intervenção acaba por contradizer tal teoria já que as grandes potências mundiais têm 

socorrido grandes conglomerados financeiros a despeito do equilíbrio de mercado. Essas 

intervenções vêm ampliando o rol de ações nos países periféricos, tendo nas últimas décadas 

do século XX fortalecido a privatização de instituições públicas, desmonte e sucateamento do 

serviço público, reformulação da seguridade social sob a alegação de enxugamento da 

máquina estatal com maior eficiência na prestação de serviços (MOTA, 2010).  

Visando priorizar o que ficou definido na CF/88 o desenvolvimento de políticas de 

habitação e urbanização passa a ser agenda política sendo criada uma pasta especialmente 

                                                                                                                                        
(...) os Municípios têm que, em seu plano diretor, regulamentar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade 

de forma a promover habitação consoante o que dispõe o artigo 2º - VI sem qualquer discriminação social, 
condição econômica, raça, cor, sexo ou idade. Para isso, podem os proprietários de imóveis que não estão 

destinados a moradia serem induzidos a cumprir a função social da propriedade, para não sofrerem sansões que 

lhes seriam desinteressantes (HOLZ & MONTEIRO, 2008) 
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para tratar ações desta monta, sendo assim, em 1º de janeiro de 2003 foi instituído o 

Ministério das Cidades, através da Medida Provisória 103, sendo depois convertida na Lei Nº 

10.683
32

, de 28 de maio do mesmo ano.  

A criação deste ministério apresenta um grande avanço para a sistematização do que 

havia sido proposto no Estatuto da Cidade, finalmente serão implementadas ações que 

viabilizem o direito à cidade com a participação da população;  

 
É necessário, pois, investir em políticas públicas universais que contem com a 

participação e o controle da população. Dessa forma, podemos encontrar um 

potencial para desafiar a dinâmica da acumulação capitalista resgatando os 

interesses coletivos. (GOMES, 2005, s/p)  

 

 

Neste sentido, a organização e mobilização da sociedade, foram fundamentais para que 

fossem iniciados processos de elaboração e construção de políticas públicas voltadas para 

habitação e espaço urbano. 

 

 

1.1.5 – Século XXI - Ministério das Cidades: presente e futuro? 

 

A criação deste Ministério foi o resultado de várias fontes de negociação e lutas de 

movimentos sociais organizados, fóruns de debates, entidades sindicais, políticos, projetos de 

lei, o que ―parecia confirmar, com os avanços, os novos tempos para as cidades do Brasil.‖ 

(MARICATO, 2011, p. 24) 

Segundo apresentação do site deste Ministério sua criação visa: 

Combater as desigualdades sociais, transformando as cidades em espaços mais 

humanizados, ampliando o acesso da população à moradia, ao saneamento e ao 

transporte (...) contemplando uma antiga reivindicação dos movimentos sociais de 

luta pela reforma urbana. (BRASIL, 2004) 

                                            

32 A Lei 10.683, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, em seu 

Artigo 27, III -  apresenta o Ministério das Cidades e os objetivos desta pasta;  

a) política de desenvolvimento urbano; b) políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, 

transporte urbano e trânsito; c) promoção, em articulação com as diversas esferas de governo, com o setor 
privado e organizações não governamentais, de ações e programas de urbanização, de habitação, de saneamento 

básico e ambiental, transporte urbano, trânsito e desenvolvimento urbano; d) política de subsídio à habitação 

popular, saneamento e transporte urbano; e) planejamento, regulação, normatização e gestão da aplicação de 

recursos em políticas de desenvolvimento urbano, urbanização, habitação, saneamento básico e ambiental, 

transporte urbano e trânsito; f) participação na formulação das diretrizes gerais para conservação dos sistemas 

urbanos de água, bem como para a adoção de bacias hidrográficas como unidades básicas do planejamento e 

gestão do saneamento. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.683.htm) Em, 20/01/2014 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.683.htm
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Para o desenvolvimento dessas ações esse Ministério tem a Secretaria Nacional de 

Habitação – SNH responsável por acompanhar e avaliar, além de formular e propor, os 

instrumentos para a implementação da Política Nacional de Habitação. Em articulação com as 

demais políticas públicas e instituições voltadas ao desenvolvimento urbano, tem como 

objetivo  promover a universalização do acesso à moradia.  

Dentro dessa Secretaria existe o DHAB - Departamento de Produção Habitacional; 

subdividido em dois departamentos para o desenvolvimento de projetos assim apresentados: 

 Departamento de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica - DICT que 

atua na Política Nacional de Habitação, do PlanHab (Plano Nacional de Habitação) e do 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS. 

 
No âmbito do planejamento das políticas habitacionais, o Departamento estabelece 

parcerias com os centros de excelência - no Brasil e no mundo - relacionados à 

questão da moradia com o intuito de desenvolver estudos e pesquisas que permitam, 

por um lado, aprimorar a metodologia de cálculo do déficit habitacional no país e, 

por outro, fornecer embasamento técnico que viabilize o desenho de políticas 

habitacionais eficientes, eficazes e socialmente inclusivas. No que se refere ao 

SNHIS, o DICT busca a consolidação das informações relacionadas ao tema da 

habitação, além da mobilização dos atores que integram o Sistema, de maneira que 

as ações da Secretaria Nacional de Habitação sejam pautadas pela participação e 

integração nos três níveis de governo, com a efetiva colaboração dos Conselhos das 

Cidades, Conselhos dos Estados e demais instâncias deliberativas de enfoque 

habitacional no país. (BRASIL, 2004) 

 

A Implementação do Programa Habitar Brasil/BID 
33

também foi uma ação do DICT 

visando estruturar um novo modelo de política habitacional e de implementação de projetos 

integrados de urbanização em assentamentos ilegais buscando contribuir  com a melhoria da 

                                            

33
 O Programa HABITAR BRASIL BID foi, desse modo, idealizado como um projeto piloto 

para financiar obras e ações nos municípios capitais de estado ou integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerados urbanos. O Acordo de Empréstimo entre a União e o BID foi firmado em setembro de 1999, 

criando o aparato normativo e orçamentário necessário.  

A execução de projetos integrados de urbanização é outra característica importante, pois equipes 

multidisciplinares atuaram em conjunto no trato de diversos aspectos da questão urbana, nas áreas ambiental, 

social, fundiária e de engenharia. Os projetos, necessariamente, contemplam ações, obras e serviços que 

proporcionam a superação das condições de subnormalidade de assentamentos habitacionais irregulares, carentes 

de serviços públicos essenciais, incorporando-os à cidade formal. 

Ademais, o programa HBB foi pioneiro no destaque e relevância para o componente social. A 

participação ativa da comunidade local, desde o planejamento da proposta até a conclusão da execução física das 

obras e um ano após sua ocupação é ponto basilar para o sucesso da intervenção. Para tanto, são executados 
projetos de apoio, orientação e mobilização da comunidade, de capacitação profissional, de geração de trabalho e 

renda, de educação sanitária e ambiental. http://www.cidades.gov.br/index.php/programas-e-acoes/507-hbb. Em, 

20/01/2014 

 

http://www.cidades.gov.br/index.php/programas-e-acoes/507-hbb
http://www.cidades.gov.br/index.php/programas-e-acoes/507-hbb
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qualidade de vida e o problema habitacional nas metrópoles e aglomerações urbanas 

brasileiras, este programa teve início no ano de 2000, contando com investimento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID
34

. 

Este Departamento também é responsável pela gestão da Ação - Apoio à Elaboração 

de Planos locais de Habitação de interesse Social que tem, 

 

(...) a atribuição de propor a elaboração e promover a implementação de programas 

de apoio ao setor público e entidades civis sem fins lucrativos, com o objetivo de 

melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos precários e ampliar o 

acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbana e rural. Estão 

sob a responsabilidade do DUAP, ademais, o acompanhamento, monitoramento e 

gestão das ações de habitação incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). (...) público-alvo famílias com renda de até três salários mínimos e são 

implementados mediante concessão de financiamentos ou transferência de recursos 

para Estados, DF ou Municípios, por intermédio de contratos de repasse com a 

CAIXA ou de empréstimo com o BNDES e  CAIXA. A partir de 2008, o DUAP 
também é responsável pela transferência de recursos do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social para entidades civis sem fins lucrativos, 

operacionalizado via contratos de repasse assinados entre a CAIXA e as entidades. 

(BRASIL, 2004)  

 

 Os programas e ações sob a responsabilidade do Departamento  de Urbanização de   

Assentamentos Precários – DUAP, estão direcionados para famílias que moram em 

assentamentos precários, favelas.
35

 

Com essa nova estrutura, foi elaborada a Política Nacional de Habitação no ano de 

2004 após muitos ciclos de debates e seminários onde o Conselho das Cidades
36

 teve papel 

                                            
34 Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID Organização financeira internacional criada no 

final da década de 1950 com o objetivo de financiar projetos nacionais que contribuam com o desenvolvimento 
mundial, Com recursos do BID os países da América Latina e Caribe investem em projetos voltados para 

infraestrutura, habitação entre outros, possibilitando a abertura para instalação de empresas multinacionais na 

perspectiva de ampliação do mercado mundial.A participação do BID em países em desenvolvimento atende aos 

interesses de mercado, visando garantir condições mínimas de habitabilidade para uma pequena parcela da 

população em cidades de pequeno e médio porte.  

35
 DUAP - Habitação de Interesse Social - Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social; 

Urbanização, regularização e Integração de assentamentos precários – Apoio à Melhoria das condições de 

habitabilidade de assentamentos precários; 

Projetos Prioritários de Investimentos – PPI Intervenções em Favelas – Apoio à melhoria das condições de 

habitabilidade de assentamentos precários; 

Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público – PRÓ – MORADIA – Urbanização e 
Regularização de assentamentos precários, produção de conjuntos habitacionais, desenvolvimento Institucional; 

Projetos Multissetoriais Integrados - Urbanização e Regularização de assentamentos precários. 

 
36 Conselho das Cidades, com 71 membros titulares, representando os diversos segmentos da sociedade 

e do poder público, tem como finalidade assessorar, estudar e propor diretrizes para a execução da política 

urbana nacional. Todas as ações que se pretende implementar no Ministério são apresentadas para discussão e 

deliberação a quatro Comitês Técnicos que compõem o Conselho das Cidades: Habitação, Planejamento 

Territorial Urbano, Saneamento Ambiental, e Transporte e Mobilidade Urbana onde são apresentadas para 
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essencial ―O principal objetivo da Política Nacional de Habitação é retomar o processo de 

planejamento do setor habitacional e garantir novas condições institucionais para promover o 

acesso à moradia digna a todos os segmentos da população.‖ (BRASIL, 2004)  

 

1.2 – O Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social – SNHIS 

 

 

No ano de 2007 o governo federal criou o Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC, este programa é composto por cinco blocos: Medidas de infraestrutura incluindo a 

infraestrutura social, como habitação, saneamento e transporte de massa; medidas para 

estimular crédito e financiamento; melhoria no marco regulatório na área ambiental; 

desoneração tributária e medidas fiscais de longo prazo. 

Como diz Braz, o PAC se apresenta como; 

(...) uma política de governo que buscará devolver ao Estado o seu protagonismo na 

dinamização da economia, rompendo com o ciclo que tornou raquítica a sua 

participação direta na garantia das condições estruturais para o crescimento 

econômico. Se isto de fato se confirmasse, estaríamos assistindo a uma espécie de 

neokeynesianismo em pleno neoliberalismo brasileiro, ou como se as ideias 

estivessem fora do lugar. (BRAZ, 2007, s/p) 

 

De acordo com documentos oficiais, o Programa de Aceleração do Crescimento 

estabeleceria um conjunto de regras, compromissos de ação e diretrizes de governo, que 

teriam como objetivo o crescimento econômico de 5% ao ano no período 2007/10. ―O PAC 

inaugurou uma nova fase na política econômica, tendo como objetivo primordial o 

crescimento do país.‖ (BRASIL, 2007) 

Para que a Política Nacional de Habitação fosse implementada foi elaborado o Sistema 

Nacional de Habitação  de Interesse Social – SNHIS
37

,  instituído pela Lei Federal nº 11.124 

                                                                                                                                        
discussão e deliberação ações que se pretende implementar no Ministério (Ministério das Cidades, 2004)  

 

37 O SNHIS foi criado com os seguintes objetivos: 

I – viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável; 

II – implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando o acesso à 

habitação voltada à população de menor renda; e 

III – articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos que desempenham 

funções no setor da habitação. 

Para isso, o SNHIS centraliza todos os programas e projetos destinados à habitação de interesse social, 
observada a legislação específica. 
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de 16-06-2005 visando a implementação de políticas e programas que promovam o acesso à 

moradia digna para a população de baixa renda, que representam  atualmente  um grande  

déficit  habitacional de aproximadamente 7 milhões de famílias em todos os municípios 

brasileiros. 

O Sistema Nacional de Habitação é o principal instrumento da Política Nacional de 

Habitação. O desenho institucional adotado na sua estruturação visa possibilitar o 

alcance dos princípios, objetivos e diretrizes da Política, suprir o vazio institucional 

e estabelecer as condições para se enfrentar o déficit habitacional, por meio de ações 

integradas e articuladas nos três níveis de governo, com a participação dos 

Conselhos das Cidades e Conselhos Estaduais, do Distrito Federal e Municipais. 

(BRASIL, 2004)  

 

 

          É no SNHIS que  todos os programas e projetos destinados à habitação de interesse 

social, estão ligados tendo sua integração relacionada a  órgãos e entidades como: Ministério 

das Cidades, Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, Caixa 

Econômica Federal, Conselho das Cidades, Conselhos, Órgãos e Instituições da 

Administração Pública direta e indireta dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

relacionados às questões urbanas e habitacionais, entidades privadas que desempenham 

atividades na área habitacional e agentes financeiros autorizados pelo Conselho Monetário 

Nacional. (BRASIL, 2007) 

A efetivação do SNHIS foi possível a partir da criação do 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS,  através da mesma lei, tendo a 

partir de 2006 a centralização dos recursos orçamentários dos programas de Urbanização de 

Assentamentos Subnormais e de Habitação de Interesse Social. 

A criação do SNHIS/FNHIS foi o resultado de uma iniciativa popular que virou um 

projeto lei com mais de 1 milhão de assinaturas, sendo aprovado por unanimidade em todas as 

comissões da Câmara dos Deputados entre os anos de 1997 e 2001. 

Desta forma, o SNHIS/FNHIS ―nasce‖ com um objetivo bem definido: Atender à 

população de baixa renda com habitação digna e urbanização dos terrenos ocupados. A 

criação desse Sistema define a elaboração de planos locais de habitação
38

, a criação de 

                                            
38 A lei que institui o SNHIS, Lei 11.124 de 2005, prevê, em seu art. 12, que os Estados e Municípios, 

ao aderirem ao SNHIS, se comprometem a elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse 

Social – PLHIS. A apresentação do PLHIS é condição para que os entes federados acessem recursos do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS. 

O PLHIS constitui um conjunto articulado de diretrizes, objetivos, metas, ações e indicadores que 
caracterizam os instrumentos de planejamento e gestão habitacionais. É a partir de sua elaboração que 

municípios e estados consolidam, em nível local, a Política Nacional de Habitação, de forma participativa e 

compatível com outros instrumentos de planejamento local, como os Planos Diretores, quando existentes, e os 

Planos Plurianuais Locais.  (http://www.cidades.gov.br) Em, 20/01/2014 

http://www.cidades.gov.br/
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Conselhos Municipais, garantindo dessa forma a participação popular na elaboração de 

políticas habitacionais que atendam a população de baixa renda. Define ainda as diretrizes 

para execução de programas e projetos de habitação, saneamento e infraestrutura urbana. 

Neste sentido, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social pretende preencher 

uma lacuna no atendimento da população de baixa renda em programas habitacionais, 

contudo, o que se tem são ações pontuais que não atendem ao atual déficit habitacional da 

população referida.  

A partir do levantamento destes dados, no ano de 2007 foram selecionadas 192 

propostas, beneficiando 157 municípios, num total de investimentos em urbanização de 

favelas da ordem de R$ 8,3 bilhões em recursos não onerosos e R$ 2,8 bilhões para 

financiamento, num total de 11,1 bilhões. Além disso, estão garantidos também R$ 4 bilhões 

para o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS até 2010. (BRASIL, 2007)  

Para seus idealizadores, o PAC constitui-se assim, como resposta a um dos principais 

desafios na tentativa de suprir o déficit habitacional de aproximadamente 7 milhões de 

famílias e como um passo inovador de grande impacto destinado a reverter o quadro de 

desigualdade social e territorial, de modo a tornar efetivo o direito à cidade dos habitantes 

destes assentamentos.(BRASIL, 2007)  

  Ainda segundo documentos oficiais, atualmente, um dos principais desafios na 

implementação da Política Nacional de Habitação está na efetivação da participação de 

Estados e Municípios no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, com a 

criação dos Conselhos e Fundos e no desenvolvimento dos Planos Habitacionais. (BRASIL, 

2007)  

Os recursos do FNHIS apresentam várias fontes, ou seja, Orçamento Geral da União, 

Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
39

, dotações, recursos de empréstimos externos e 

internos, contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de 

cooperação nacionais e internacionais, dividendos dos recursos do FNHIS e recursos do PAC. 

Esses recursos têm aplicação definida por Lei. (BRASIL, 2007) 

Dentro deste novo contexto de Política habitacional o déficit habitacional entra na 

agenda política com proposta de programas habitacionais que atendam vários grupos de 

                                                                                                                                        
 

39
 LEI No

 6.168, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1974. Cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS - e 

dá outras providências. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.168-1974?OpenDocument
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acordo com a renda e as condições de moradia, seja através de financiamentos  com subsídios 

do governo (Programa Minha Casa Minha Vida), para famílias com renda até salários 10 

mínimos. O Programa Minha Casa Minha Vida foi lançado no ano de 2007 com a proposta 

inicial de construir um milhão de unidades habitacionais para atender o déficit habitacional 

brasileiro com financiamento através do PAC, com o lançamento do PAC II esse número 

passou para dois milhões de unidades, no entanto, até hoje foram entregues aproximadamente 

seiscentas mil unidades em todo o território brasileiro. 

Os investimentos no programa Minha Casa, Minha Vida serão destinados 

principalmente para a construção de casas para famílias de baixa renda. O subsídio varia de 

acordo com a capacidade de pagamento.  

O financiamento do PAC na área habitacional atende ainda  programas de habitação de 

interesse social para famílias em situação de vulnerabilidade social, considerada como; 

 

 (...) situação de miséria absoluta, incapaz de arcar com quaisquer ônus decorrentes 

de financiamentos onerosos - compondo beneficiários de transferência de renda – 

residentes em áreas degradadas, resultantes de processos de ocupação espontâneos, 

vulneráveis porque estão sujeitos à desocupação, ou moradoras em imóveis cedidos, 

tratando-se, portanto, de famílias que deverão ser incluídas em programas 

integralmente subsidiados. (BRASIL, 2004) 

 

Esses programas têm financiamento através do Fundo Nacional de Habitação de 

interesse Social que visam a Urbanização Regularização e Integração de Assentamentos 

Precários através de apoio à melhoria das condições de habitabilidade de assentamentos 

precários.  Desta forma, através do PAC/FNHIS 2007 e 2008 passam a ser desenvolvidos 

projetos em vários municípios brasileiros. A estrutura desse programa garante não só a 

construção de unidades habitacionais, como também promover a melhoria da qualidade de 

vida dessas famílias, através de ações desenvolvidas no Projeto de Técnico de Trabalho 

Social-PTTS, visando desta forma; 

 

(...) promoção da melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiárias, sendo 

obrigatório agregar às obras e serviços a execução de trabalho social, com o objetivo 

de criar mecanismos capazes de fomentar e valorizar as potencialidades dos grupos 

sociais atendidos, fortalecer os vínculos familiares e comunitários e viabilizar a 

participação dos beneficiários nos processos de decisão, implantação e manutenção 

dos bens e serviços, a fim de adequá-los às necessidades e à realidade local, bem 

como à gestão participativa, que garanta a sustentabilidade do empreendimento. 
(BRASIL, 2004) 
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Destaca-se ainda a ineficiência e falta de estrutura administrativa que vem causando 

muitos transtornos em vários municípios onde canteiros de obras estão abandonados, por 

vários motivos, como desacordo contratual, descumprimento de metas e cronogramas físicos, 

falta de planejamento entre as partes envolvidas (estados, municípios, agentes financiadores, 

governo federal), contudo, pesquisas que apontem essas falhas ainda são incipientes por falta 

de dados para análise, pode-se pensar que, como diz Maricato; 

 

Após 8 anos de criado o MCidades entretanto, o destino das cidades brasileiras está 

longe de mudar de rumo. Podemos dizer que os movimentos ligados à Reforma 

Urbana ―bateram no teto‖, isto é, estão fragmentados e muitos desmobilizados e têm 

poucas possibilidades de avanço real na linha preconizada pelas agendas tão 

debatidas em um número de encontros, reuniões, congressos, seminários etc. As 

originais experiências de gestão municipais democráticas e populares que marcaram 

os anos 1980 e 1990 parecem ter se esgotado. A evidência insofismável é de que as 

cidades continuam piorando e a questão fundiária, que ocupa a centralidade das 

propostas de Reforma Urbana e do Direito à Cidade há mais de meio século, não 
avançou de forma significativa. O MCidades constitui uma central pródiga em 

anunciar obras, gerenciadas pela Caixa, que entretanto guardam pouca coerência 

entre si ou com uma orientação que defina um adequado e sustentável 

desenvolvimento urbano ou metropolitano, em que pese o esforço de muitos 

técnicos ou militantes profissionais e políticos que fazem parte dos quadros da 

máquina federal. (MARICATO, 2011, p. 27-28) 

 

 

Para o investimento em política urbana foi elaborado  o Plano Nacional de Habitação- 

PlanHab
40

  e os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS
41

,   que visavam 

mapear os municípios para então traçar estratégias de atendimento às demandas apresentadas. 

 Entre os anos de 2011 e 2012 grande parte dos municípios realizou seus diagnósticos 

habitacionais, no entanto, pouca coisa mudou as ações para atendimento ao déficit 

habitacional ainda são ínfimas diante da realidade apresentada, somente alguns municípios 

estratégicos foram contemplados com empreendimentos voltados para habitação de interesse 

social. 

Outra questão relevante diz respeito aos planos diretores municipais que apresentam o 

zoneamento dos municípios preferencialmente voltados para o investimento econômico 

                                            
40 PlanHab tem como objetivo formular uma estratégia de longo prazo para equacionar as necessidades 

habitacionais do país, direcionando da melhor forma possível os recursos existentes a serem mobilizados, e 

apresentando uma estratégia nos quatro eixos estruturantes da política habitacional: modelo de financiamento; 

subsídio; política urbana e fundiária; arranjos institucionais e cadeia produtiva da construção civil. ( M. Cidades, 

2009) 
41 O PLHIS constitui um conjunto articulado de diretrizes, objetivos, metas, ações e indicadores que 

caracterizam os instrumentos de planejamento e gestão habitacionais. É a partir de sua elaboração que 
municípios e estados consolidam, em nível local, a Política Nacional de Habitação, de forma participativa e 

compatível com outros instrumentos de planejamento local, como os Planos Diretores, quando existentes, e os 

Planos Plurianuais Locais.(M. Cidades, 2009) 
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(grandes áreas demarcadas como ZIN e ZPM
42

 para indústrias ou empresas de pequeno porte, 

delimitando pouco espaço para habitação), as ZHIS
43

 aparecem nos planos diretores de forma 

tímida, sendo nomeadas em locais onde já existem edificações, com poucas possibilidades de 

ampliação
44

, existe pouco espaço urbano para a criação de loteamentos residenciais, mesmo 

em municípios de pequeno porte
45

, vem prevalecendo o investimento em habitações 

verticalizadas, que ocupam terrenos menores, possibilitando a liberação de terrenos para 

instalação de empresas que atendam aos interesses do desenvolvimento econômico local. 

 

1.2.1- O PAC – Desenvolvimento com equidade social? 

 

Contudo, o PAC não é um programa isolado, ele faz parte de um programa de governo, 

lançado em 2003 no que foi denominado por seus articuladores de Novo 

Desenvolvimentismo
46

.  

Assim, o Novo Desenvolvimentismo entraria na agenda política  com propostas de 

desenvolvimento com equidade social, ou conforme demonstra Rocha; 

 

 A re-atualização do debate acerca do desenvolvimentismo se dá com o esgotamento 

do modelo econômico neoliberal frente à crise, caracterizada pelos desequilíbrios 

econômicos e ao aumento da pobreza. Neste sentido, surge a necessidade de se 

constituir novas  estratégias para enfrentar as incertezas  inerentes às  economias 

                                            
42 - ZIN - Zona Industrial - caracterizada por atividades industriais, inclusive de grande porte e especial, 

com potencial de impacto significativo. 

 ZPM - Zona de Produção Mista - Áreas com boa topografia, podendo ser ocupada para promover a 

diversificação da base econômica municipal, induzindo a exploração das potencialidades e vocações econômicas 

que melhor aproveitem, desenvolvam e preservem seus atributos físicos e ambientais.  

 
43 – Zonas Habitacionais - Caracterizadas por uso predominante habitacional, com atividades 

econômicas dispersas, devendo ser permitida o seu adensamento populacional e construtivo onde este ainda for 

possível, como forma de aproveitar a infraestrutura disponível, ampliando a disponibilidade equipamentos 

públicos, espaços verdes e áreas de lazer 
 
44 Estes relados são baseados em análises feitas no Plano Diretor do Município de Barra do Piraí 

pesquisado neste trabalho, mas que não diferem muito de algumas pesquisas feitas em planos diretores de outros 

municípios através de pesquisa on line. 
45 Municípios com até 50.000 habitantes 

46 Novo desenvolvimentismo é um conjunto de valores, ideias, instituições e políticas econômicas por 

meio das quais, no início do século XXI, os países de renda média procuraram alcançar os países desenvolvidos. 

Não é uma teoria econômica, mas uma estratégia nacional de desenvolvimento, baseada principalmente na 

macro economia keynesiana e na teoria econômica do desenvolvimento. (...) Crescimento baseado na exportação 

combinado com um mercado interno forte; o Estado deve criar oportunidades de investimento e reduzir as 

desigualdades econômicas; a política industrial é subsidiária; rejeição dos déficits fiscais; sem complacência com 
a inflação. (...) O Estado tem papel central em termos de garantir a operação adequada do mercado e prover as 

condições gerais para a acumulação de capital, como as infraestruturas de educação, saúde, transporte, 

comunicação e energia. (BRESSER PEREIRA, 2012  p. 42, 47, 48)  

http://www.bresserpereira.org.br/papers/2012/12.Do_antigo_ao_novo_desenvolvimentismo.pdf  Em, 20/01/2014 

http://www.bresserpereira.org.br/papers/2012/12.Do_antigo_ao_novo_desenvolvimentismo.pdf
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capitalistas. Essas incertezas se manifestam nas mais diferentes ordens, sobretudo no 

que diz respeito à vulnerabilidade, sobretudo das economias subdesenvolvidas no 

caso da America Latina. (ROCHA, 2012 s/p) 

 

A crise do modelo neoliberal coloca em cheque o papel regulador do Estado, 

reatualiza-se o Estado Nacional dentro de uma nova ótica de desenvolvimento, tendo agora, 

como base de sustentação da economia, o desenvolvimento social, ou seja; 

 

Portanto as ações vão se dar na perspectiva de  uma austeridade na condução da 

política econômica, articulada a uma nova configuração do modelo de proteção 

social.Esse modelo estará sustentado nas orientações do processo de 

internacionalização do capital, a partir dos diferentes mecanismos multilaterais, 

principalmente do Banco Mundial que exercem influências sobre o país. (ROCHA, 

2012 s/p) 

 

Contudo, deve-se ter em conta que mesmo diante da perspectiva de tornar o 

desenvolvimento social como carro chefe para uma nova ordem econômica, o que se pretende 

é pactuar o avanço hegemônico em marcha na internacionalização do capital, tendo apenas 

investimentos pontuais em alguns setores mais fragilizados para o abrandamento das 

desigualdades sociais provocadas pela ofensiva neoliberal do século passado. 

 Neste sentido, a análise feita por Rocha (2012) clarifica as reais intenções para o 

grande investimento do Governo Lula em programas sociais; 

 

O Governo Lula da Silva vai incorporar o debate do neodesenvolvimentismo na sua 

agenda política sob forte apelo da articulação econômica ao social. Essa prerrogativa 

vai ser caracterizada pela austeridade econômica, articulada as ações de 

desenvolvimento social. (ROCHA, 2012 s/p)  

 

Segundo Bresser Pereira e Gala (2010) o Novo desenvolvimentismo se apresenta 

como condição possível para atender às novas demandas para o crescimento econômico dos 

países de renda média, ou ainda, a despeito de comparação entre o nacional 

desenvolvimentismo e o novo desenvolvimentismo pode-se definir que: o nacional 

desenvolvimentismo atendia países pobres, ou seja, partindo do princípio elaborado pela 

CEPAL, a industrialização representava um salto econômico de países subdesenvolvidos para 

países desenvolvidos; ―Para pensar países pobres é preciso fazer adaptações. A primeira 

diferença - de uma industrialização substitutiva de importações para uma industrialização 

orientada para as exportações.‖ (BRESSER PEREIRA E GALA, 2010) 

O novo desenvolvimentismo parte do princípio que os países são de renda média; 
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O novo desenvolvimentismo defende o modelo exportador e considera o modelo 

substituidor de importações superado. No modelo exportador, os países em 

desenvolvimento tem a possibilidade de usar duas grandes vantagens – mão de obra 

barata e possibilidade de comprar ou copiar tecnologia disponível. (BRESSER 

PEREIRA E GALA, 2010, s/p) 

 

 

O Estado no nacional desenvolvimentismo era responsável por ―completar a 

acumulação primitiva de capital e promover a revolução industrial, no novo 

desenvolvimentismo o papel do Estado diminui e o do mercado aumenta‖ (BRESSER 

PEREIRA E GALA, 2010, s/p) 

Para esses autores, ao contrário do que ocorria anteriormente, o novo 

desenvolvimentismo não adota uma política protecionista, necessita apenas de uma taxa de 

cambio para manutenção do cambio de equilíbrio industrial. Com isso, então, o novo 

desenvolvimentismo visa o crescimento nacional, agora com condições de competitividade de 

mercado, ou seja;  

 

Para serem bem sucedidos na grande competição não apenas entre empresas mas 

também entre Estados-nação que é a globalização, cada país deve ter sua estratégia 
nacional de desenvolvimento - a instituição fundamental para estimular o 

investimento e a poupança. Denominamos essa estratégia de novo-

desenvolvimentismo, e vimos que seu êxito depende, essencialmente, da 

neutralização daquelas duas tendências que limitam o desenvolvimento econômico 

pelo lado da demanda: a tendência da taxa de salários a crescer menos do que a 

produtividade limita a demanda originada no mercado interno, enquanto que a 

tendência à sobrevalorização cíclica da taxa de câmbio impede que os empresários 

nacionais acessem os mercados externos. (BRESSER PEREIRA & GALA, 2010, 

s/p) 

  

Em sua tese de doutorado Aloizio Mercadante Oliva
47

, apresenta de forma detalhada o 

que seria o modelo Novo Desenvolvimentista, tendo como ponto central as políticas de 

distribuição de renda e de inclusão social (OLIVA, 2010).  

 

Assim como se pode dizer que o social é um dos eixos estruturantes do Novo 

Desenvolvimentismo no Brasil, pode-se afirmar também que o social é, em sua 

vertente construtora de cidadania e direitos, nos marcos estritos das instituições 

republicanas e do sistema democrático, o fio condutor de uma nova relação  entre 

Estado e sociedade que fundamenta politicamente o novo projeto de país. Isso é 

                                            
47  Tese de doutorado, com o título: ―As Bases do Novo Desenvolvimentismo no Brasil: Análise do 

Governo Lula‖, apresentada em 17/12/2010, n Instituto de Economia - Universidade Estadual de Campinas. 

www.bibliotecadigital.unicamp.br ›. Em, 01/06/2013 

 Aloizio Mercadante Oliva é economista,  participou da elaboração dos programas de governo do PT e foi 
coordenador nas eleições presidenciais de 1989 e 2002. http://www.brasil.gov.br/transicao-governo/futuros-

ministros/aloizio-mercadante. Em, 01/06/2013 

Foi um dos fundadores do PT em fevereiro de 1980 e o vice-presidente do partido entre 1991 e 1999, 

coordenador das campanhas presidenciais de Lula em 1989 e 2002. Em, 11/10/2013 

http://www.brasil.gov.br/transicao-governo/futuros-ministros/aloizio-mercadante
http://www.brasil.gov.br/transicao-governo/futuros-ministros/aloizio-mercadante
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essencial para a constituição e a continuidade do processo de desenvolvimento. 

(OLIVA, 2010, p. 30) 

 

Segundo o autor, o Novo Desenvolvimentismo seria um processo onde sua elaboração 

ocorre em meio à construção de estratégias para enfrentar a crise econômica deste século, 

desta forma, em sua tese ele discorre sobre o processo como sendo experimental, ou seja; 

 

Usamos o termo ―experiência‖ porque é exatamente disso que se trata. De fato, esse 

Novo Desenvolvimentismo que começou a ser construído no Brasil não surgiu de 

um grande esforço teórico de reflexão sobre o desenvolvimento brasileiro e nem de 

um planejamento estratégico prévio, mas sim da práxis de um governo popular que 

procurou, desde o início, reverter os danos causados ao país pela agenda neoliberal. 
O Novo Desenvolvimentismo no Brasil é, assim, uma construção histórica coletiva 

que está sendo paulatinamente moldada por novas forças políticas, inéditos cenários 

internos e externos e demandas sociais seculares; um complexo processo em 

andamento que tem, ainda, a distinta marca pessoal da liderança do presidente Lula. 

(OLIVA, 2010, p.11) 

 

  

 Ainda não há consenso sobre a existência de um novo modelo de desenvolvimento 

econômico nos países da América Latina, seus idealizadores apresentam argumentos 

comparativos  com políticas econômicas anteriores, para justificar o desenvolvimento desses 

países a partir de uma nova perspectiva de crescimento,  contudo, o tema ainda é bastante 

controverso, não apresentamos aqui análises conclusivas, apenas a tentativa de um debate 

entre autores que foram e são capazes de uma argumentação mais apropriada. 

Rodrigo Castelo (2010) em sua crítica ao  novo desenvolvimentismo apresenta três 

pontos para análise: ―as funções históricas do Estado burguês, a dinâmica das lutas das 

frações de classe da burguesia e a integração dos aspectos sociais aos modelos heterodoxos de 

desenvolvimento.‖ (CASTELO, 2010, p.197-198)  

Para este autor, essas funções históricas do Estado burguês nada mais são que a 

reafirmação do Estado como um ente situado entre a classe dominante e os indivíduos, em 

uma reinvenção do Estado com vistas a atender às novas demandas do capital. 

 Mais que isso essa mediação reforça a hegemonia da burguesia industrial através de 

reformas administrativas que favoreçam os rentistas. Neste sentido o Novo-

Desenvolvimentismo faria na verdade um retorno ao nacional desenvolvimentismo, que 

―advogava a conciliação entre capital e trabalho tendo em vista o ‗interesse nacional‘, abstrata 

e voluntariamente acima dos conflitos antagônicos de classes‖ (CASTELO, 2010, p.198) 

O que reforça segundo este autor a estreita relação Estado/mercado, ou seja; 
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O Estado, assim, desde a sua origem é complementar ao mercado, ou melhor, 

funcional ao capital na garantia de certos pressupostos legais para a acumulação de 

capital derivada da exploração das classes subalternas. (...) o Estado agiria como um 

agente da mudança social em nome dos interesses da vontade coletiva, e não em 

favor de um grupo ou classe social particular, como é tradição do Estado brasileiro. 

(CASTELO, 2010, p. 198-199) 

 

 

 Posteriormente, o autor apresenta o que seria para os novo-desenvolvimentistas uma 

reformulação capitalista entre o capital produtivo e o capital rentista, que consiste em uma 

reestruturação no processo produtivo na perspectiva de geração de emprego e renda para os 

trabalhadores; 

 

Supõe-se um conflito distributivo e de interesses internos às classes dominantes, 

divididas entre frações rentistas e industriais. Enquanto os primeiros lucram com 

operações financeiras, gerando exclusão social, os segundos lucrariam com 
investimentos produtivos, gerando, de acordo com certas premissas 

macroeconômicas e políticas, renda e riqueza para as classes burguesa e 

trabalhadora. (CASTELO, 2010, p. 199) 

 

 

 Por fim, segundo Castelo, o Novo Desenvolvimentismo aponta como diretriz para essa 

mudança teórico-econômica que estaria baseada no desenvolvimento com equidade social. 

Contudo, para o autor haveria na verdade, uma reedição liberal deste  conceito que 

deposita no indivíduo a responsabilidade por sua emancipação através das habilidades e 

potencialidades individuais; 

 

(...) as diferenças naturais podem ser, em boa medida, neutralizadas por, 

competências adquiridas através, por exemplo, da educação, que passa a ser 

instrumentalizada como um meio de capacitar seres humanos para a concorrência no 

mercado de trabalho. Em termos políticos, os novo-desenvolvimentistas, ao se 

guiarem pelo conceito de equidade social, defendem a promoção da igualdade de 

oportunidades entre indivíduos via educação. (CASTELO, 2010, p. 202) 

 

 

   

Neste contexto, o Novo Desenvolvimentismo teria como perspectiva  um projeto 

econômico com alguns questionamentos frente às deficiências e/ou ineficiências apontadas 

pela crise mundial que altera o quadro econômico dos países centrais e periféricos, ou nos 

termos do mesmo autor; 

 

(...) a disputa ideológica retrocede a um simples questionamento da ineficácia das 

políticas neoliberais e o desenvolvimento é visto novamente como uma questão de 

altas taxas de crescimento econômico, agora com uma (velha e ineficaz) 

preocupação adjetiva dos seus aspectos sociais. 
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Pudemos constatar que o novo-desenvolvimentismo não promove um debate sobre a 

natureza e as funções do Estado no modo de produção capitalista, (...) isso sem falar 

na total ausência das polemicas sobre as atuais configurações do mundo do trabalho 

e no papel das empresas transnacionais no novo imperialismo. (CASTELO, 2010, p. 

208-209) 

 

Sendo assim, a tese defendida por Oliva teria elementos que somente o tempo poderá 

apontar como afirmativas, de um novo modelo de desenvolvimento ou, como ele mesmo 

coloca quando diz que; 

 

Evidentemente não se pode ter certeza, a priori, de que o Novo Desenvolvimentismo 

brasileiro terá sustentabilidade de longo prazo, embora as perspectivas, como vimos 

aqui, sejam muito promissoras. Sem dúvida alguma, tal sustentabilidade despenderá 

da capacidade do país de enfrentar, com eficiência, os grandes desafios do futuro 

(...). Mas ninguém pode negar que esse novo processo de desenvolvimento já é 

historicamente inovador, produziu resultados extraordinários em curto prazo e deu 
início ao que denominamos, fazendo referência a Goethe, na Introdução, de ―etapa 

histórica dourada‖. Pode parecer exagero, porém duvidamos que se possa assinalar 

um outro período histórico do Brasil com realizações tão expressivas em todos os 

campos da vida nacional. (OLIVA, 2010, p.499-500) 

 

 

1.3 – O PAC e os investimentos em habitação 

 

O Programa está dividido em três eixos de infraestrutura: logística (rodoviária, 

ferroviária, portuária, hidroviária e aeroportuária); energética (geração e transmissão de 

energia elétrica, petróleo, gás natural e energias renováveis) e, social e urbana (Luz para 

Todos, saneamento, habitação, transporte urbano, recursos hídricos). No total estão previstos 

investimentos da ordem de R$ 503,9 bilhões até 2010. (BRASIL, 2007) 

Para infraestrutura social e urbana os investimentos somam R$ 170,8 bilhões, desse 

total, R$ 106,3 bilhões para habitação. Sendo que para áreas como favelas foram apresentados 

critérios de seleção como: projetos de grande porte com impacto na articulação e integração 

do território; recuperação ambiental; eliminação de gargalos da infraestrutura logística 

(ocupações em áreas de aeroportos, portos e ferrovias); prevenção/mitigação do impacto de 

grandes instalações de infraestrutura nacional; complementação de obras já iniciadas. 

(BRASIL, 2007)  

 No entanto, para Vainer (2007) ficam dúvidas em relação ao planejamento e execução 

dessas obras, uma vez que o volume de investimentos é muito grande e a administração 
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pública das três esferas de governo não conta com uma equipe capaz de executar obras desse 

porte em um prazo tão curto para elaboração de projetos, planos de trabalho e execução.  

Conforme revela o autor; 

O que podemos esperar do PAC? Não há garantias de controle social sobre 
programas e projetos de habitação de interesse social. Não estão explicitados 

princípios e diretrizes urbanísticos. Nessas condições, tudo dependerá da capacidade 

que terão organizações e movimentos sociais, de um lado, associações profissionais 

e instituições acadêmicas, de outro, para impedir a repetição dos erros do passado e, 

quem sabe, assegurar a incorporação do conceito de participação social e 

comunitária aos programas e projetos. Estarão planejadores e arquitetos preparados 

para essa aventura democrática ou assistiremos, apenas, a uma nova e rotineira 

corrida por contratos? (VAINER, 2007, s/p)  

 

 Os investimentos do PAC atenderiam também a nova agenda brasileira para a 

execução de obras de construção e ampliação de estádios, arenas, aeroportos e infraestrutura 

urbana e de transportes para eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 

2016, em entrevista com Harvey durante sua estadia no Brasil neste final de  semestre por 

ocasião do lançamento de mais um livro, foi feita uma breve análise dos interesses que 

envolvem os investimentos em cidades brasileiras em detrimento da população local
48

   

                                            
48  O interesse que o capital tem na construção da cidade é semelhante à lógica de uma empresa que visa ao 

lucro. Isso foi um aspecto importante no surgimento do capitalismo (...) Faz todo sentido na diretriz da realização 
dos megaeventos como as Olimpíadas e a Copa do Mundo. O capital precisa que o estado assegure essa 

dinâmica. Assim, pode usar esses eventos como instrumentos de investimentos e mais lucratividade. 

Invariavelmente, entre as consequências dos megaeventos estão as remoções de pessoas de algumas áreas. Eles 

dependem disso para serem realizados. E essa situação tem causado revolta. De um lado, o capital vai muito 

bem, mas as pessoas vão mal. Há alguma geração de empregos, em função dos megaprojetos e megaeventos, 

mas o que se vê é o desvio da verba pública para apoiar essas empreitadas. Ao redor do mundo, tem havido 

muitos protestos devido à retirada de pessoas de suas residências. As populações percebem que o dinheiro dos 

impostos está indo para esses fins, em detrimento da construção de escolas e hospitais. Este é um contexto que 

ilustra como o capital gosta de construir as cidades, à diferença do que é a cidade em que as pessoas podem viver 

bem. Há um abismo entre essas duas propostas. Essa é a grande briga, porque enquanto o capitalismo quer 

desempoderar pessoas, a fim de reproduzir a si próprio, elas querem verbas para outras coisas. O grande 
problema é que a tendência é a dominação do capital sobre o poder político nas cidades. O financiamento das 

campanhas políticas é um instrumento para que isso aconteça. Trata-se de controle sobre a representação política. 

(...)  

Se há populações de baixa renda em terras de alto valor, uma das estratégias é dar títulos de propriedade 

aos moradores dessas áreas, sob o argumento da regularização fundiária e da garantia da moradia. Não sei como 

isso ocorre no Brasil, mas um dos projetos em favelas, periferias e outras áreas pobres tem sido essa concessão 

de títulos de propriedades. Porque propriedade o capital pode comprar. Assim começa um processo de 

reocupação dessas áreas e sua consequente gentrificação. Por outro lado, uma forma de manter os preços baixos 

em determinadas comunidades é ter projetos incompletos. Então, o estado oferece intervenções, mas não as 

termina. E, desse jeito, os moradores vendem a terra a um preço baixo e saem do local. Quando a oferta chega, a 

infraestrutura ainda não está lá. (...) Às vezes, o estado é apenas incompetente e não sabe o que está fazendo. 

Nesse caso, o estado pode começar uma obra e simplesmente parar no meio. Não necessariamente é uma 
estratégia deliberada. Mas em alguns casos é. E responde aos interesses privados. Nesses casos, há de fato uma 

estratégia quando uma empresa quer atuar em determinado lugar. E se decide começar uma obra já sabendo que 

não vai terminá-la. Ao não se terminarem projetos de infraestrutura, abre-se caminho para a chegada das 

empresas privadas.  (Trechos de entrevista do Geógrafo David Harvey, para o  Canal Ibase quando esteve no 
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 Neste sentido, repete-se a história, quando a política de remoção de comunidades é 

feita com o discurso de oferta de moradias dignas, mas, em locais afastados dos centros das 

cidades. 

Para o investimento em programas de habitação foi feito um cadastro nacional que 

apontasse os municípios com maior déficit habitacional, e famílias pobres morando em 

assentamentos, loteamentos clandestinos, prédios ou galpões desativados entre outros locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
Brasil em,  25/11/2013,  para lançar o livro ―Os limites do capital‖ em português, pela Boitempo.)[Camila 

Nobrega e Rogério Daflo]http://www.brasildefato.com.br/node/26691Em,30/11/2013 

 

http://www.brasildefato.com.br/node/26691Em,30/11/2013
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

    O Trabalho Técnico social no Programa Habitação de Interesse Social 

 

Este capítulo se propõe analisar o Trabalho Técnico Social – TTS, tendo como fontes 

de pesquisa documentos oficiais do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal que 

instituem e normatizam o trabalho a ser executado pela equipe técnica social. 

Considerando a requisição do assistente social
49

 para coordenar o Trabalho Técnico 

Social, a análise apresentada neste capítulo dialogará com autores que desenvolvem pesquisas 

nesta área visando maiores possibilidades de argumentação crítica sobre o objeto pesquisado. 

 Pretende-se, sobretudo, problematizar a perspectiva teórico metodológica, tendo como 

base a análise do Caderno de Orientação Técnico Social que foi elaborado pela Caixa 

Eonômica Federal em parceria com o Ministério das Cidades que visa orientar o trabalho 

social em Programas de Habitação de Interesse Social do Programa Aceleração do 

Crescimento - PAC.  

 Será construído com base nas dimensões ético-politica, teórico-metodológica e 

técnico-operativa, pois o trabalho do assistente social em programas habitacionais, 

aparentemente, aponta para o rompimento dessas dimensões, dadas as orientações contidas 

nos documentos oficiais que norteiam sua execução. Estaríamos assim reeditando uma prática 

interventiva, tornando a dimensão técnico-operativa desconectada das demais, transformando 

o assistente social em ―executor terminal de políticas sociais‖ (NETTO, 2011) como no 

passado?  

Neste sentido, a análise desses instrumentos normativos pretende desvelar as 

―intenções‖ que norteiam o Trabalho  Técnico Social - TTS com beneficiários de programas 

habitacionais que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. 

 

 

2.1-   O Trabalho Técnico Social : uma perspectiva histórica 

 

 

                                            
49 Entre os profissionais envolvidos na execução (...) o assistente social destaca-se pela função de 

medidor entre a população e o poder público, o que lhe confere a condição de ator social capaz de interferir tanto 

na reprodução da força de trabalho, via manipulação dos recursos materiais destinados à população, quanto na 

reprodução ideológica das relações sociais capitalistas. (...) exigindo que se tenha plena consciência da direção 

da ação social que se realiza através da dimensão socioeducativa que a perpassa. (FERNANDES, 2005, p. 219) 
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O Trabalho Social no âmbito da habitação vem sendo desenvolvido no Brasil visando 

atender uma demanda crescente de programas habitacionais, tendo sido potencializado a partir 

da  aprovação e criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, 

através da Lei Nº11.124/2005
50

. 

A contextualização do trabalho social na política habitacional se dá a partir da década 

de 1960 com a criação do Banco Nacional de Habitação – BNH e das Companhias de 

Habitação - COHAB que foram responsáveis pelo financiamento e construção de conjuntos 

habitacionais horizontais e verticalizados na periferia dos grandes centros urbanos.  

Esse modelo de política habitacional visava a retirada da população favelada do centro 

da cidade e de áreas de risco, impróprias para moradia.  O assistente social era designado para 

realizar o trabalho de remoção dessas famílias, fortalecendo uma prática conservadora 

imposta pelo Estado Ditatorial que vigorava, a partir do golpe militar de 1964. 

 

O trabalho dos assistentes sociais nos programas de remoção de favelas realizava-se 

através da formação de um consenso em torno desses programas que atendiam a 

fortes interesses econômicos, dado que liberava lotes em áreas valorizadas no centro 

da cidade para usos mais lucrativos como hotéis, edifícios de apartamentos. 

(GOMES & PELEGRINO, 2005, p. 14) 

 

 

         A proposta desenvolvimentista se solidifica, tendo o governo militar, o objetivo de 

elevar o país ao patamar de país desenvolvido, assumindo acordo bilaterais com economias 

centrais em consonância com a CEPAL
51

  que desenvolve, neste período um tratado para 

superação econômico/social na América Latina.  

          O Estado não apenas ampliou o número de entidades empregadoras nas políticas sociais 

setoriais, mas alterou a forma de execução das mesmas, gerando uma série de 

―especializações‖ em seu interior o que direta e indiretamente incidiu sobre a forma de 

intervenção do assistente social. (ORTIZ, 2010, p. 156-157) 

                                            
50

 LEI Nº 11.124, DE 16 DE JUNHO DE 2005. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor 

do FNHIShttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11124.htm, Em 27/05/2013 

 
51 CEPAL:Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, é uma das cinco comissões regionais da 

ONU, que tem como mandato o estudo e a promoção de políticas para o desenvolvimento de sua região, 

especialmente estimulando a cooperação entre os seus países e o resto do mundo, funcionando como um centro 

de excelência de altos estudos. Os países requerem um organismo com a capacidade de compilar informação, 

analisá-la e fazer recomendações. http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/cepal/ (em, 10/10/2013) 

 

Para  Ruy Mauro Marini , CEPAL, trata-se de uma agencia de difusão da teoria do desenvolvimento surgida nos 
Estados Unidos e na Europa ao final da Segunda Guerra Mundial. Essa teoria tinha, então, um propósito 

definido: responder à inquietude e à inconformidade manifestadas pelas novas nações que emergiam para a vida 

independente, a partir dos processos de descolonização, ao se darem conta das enormes desigualdades que 

caracterizavam as relações econômicas internacionais. (MARINI, 2010, p. 104) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.124-2005?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11124.htm
http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/cepal/
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O desenvolvimento deste trabalho se intensifica com os projetos habitacionais na 

década de 1970, quando o então Banco Nacional da Habitação – BNH inicia o primeiro 

programa Federal de Habitação tendo com o Subprograma Desenvolvimento de Comunidades 

– SUDEC.  

Este programa era desenvolvido nas Companhias de Habitação - COHABs
52

 com o 

objetivo de manutenção e organização dos conjuntos habitacionais e equipamentos 

comunitários instalados, bem como para o pagamento do assistente social que desenvolvesse 

plano de serviço social neste espaço (PAZ & TABOADA, 2010). Contudo assume novas 

características e diretrizes, incorporando novos conteúdos e orientações. 

A composição das equipes de trabalho para o desenvolvimento de atividades nos 

conjuntos habitacionais tinha um caráter interdisciplinar contando, especialmente, com 

profissionais da área de humanas
53

 como: sociólogos, psicólogos, pedagogos e assistentes 

sociais, contudo, o profissional de Serviço Social acaba sendo mais requisitado por sua 

atuação estar embasada em ―referencias teórico-metodológicas e compromissos éticos-

políticos, construídos pela profissão num movimento de luta contra as bases conservadoras e 

tradicionais da profissão‖ (PAZ & TABOADA, 2010, p. 46). 

Mas a execução do trabalho social neste período era também de caráter administrativo, 

ou seja; 

O trabalho social da época tinha um caráter mais ‗administrativo‘, pois se 
preocupava com a seleção da demanda, o acompanhamento da adimplência dos 

mutuários e a organização comunitária, especialmente com a constituição de 

Associações de Moradores nos Conjuntos Habitacionais, para que essas pudessem 

administrar os espaços comunitários construídos nos conjuntos habitacionais 

(centros comunitários através de comodatos).(PAZ & TABOADA, 2010, p. 46) 

 

 

                                            
52  Companhia de Habitação: O governo militar, a partir da Lei 4.380 de 21 de Agosto de 1964, criou o Sistema 
Financeiro de Habitação – SNF, que assegurou a criação do Banco Nacional de Habitação e as Companhias e 

Habitação visando a elaboração e execução  de planos diretores, projetos e orçamento para a solução do déficit 

habitacional no Brasil. Com a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em 1966, onde o empregador 

fazia um depósito na conta do empregado como garantia indenizatória para sua demissão, e, sendo a produção de 

moradias para atender a classe trabalhadora, o montante destes recursos foram utilizados para a construção civil, 

tendo neste período financiado 113.389 unidades habitacionais.Com a crise econômica dos anos 1980 que 

provocaram a redução dos salários, desemprego, inadimplência dos mutuários, tendo como consequência um 

colapso no Sistema Financeiro de Habitação, o BNH foi extinto e as COHABs passaram por uma reorganização 

dos serviços, executando programas habitacionais incipientes, tendo sua retomada, somente no início do Século 

XXI com a criação da Lei 10.998, que altera o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSHIS 

que as companhias que mantiveram a estrutura de produção conseguiram se credenciar para a retomada para 

execução de programas habitacionais.http://www.abc.habitacao.org.br/index.php/conheca-a-abc/historico/ Em, 
20/11/2013 

 
53 Área de humanas: profissões que tratam dos aspectos do ser humano como indivíduo e ser social 

http://www.abc.habitacao.org.br/index.php/conheca-a-abc/historico/
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 Outra modalidade de trabalho social neste período era o existente nos Institutos de 

Orientação às Cooperativas Habitacionais – INOCOOPs, que visavam o atendimento dos 

trabalhadores com habitações de baixo custo, esse trabalho social iniciava com  constituição 

da Cooperativa Habitacional, contratação, execução das obras e mudanças das famílias dos 

trabalhadores, o técnico social participava de todo o processo desde a elaboração do projeto, 

regularização jurídica e fundiária, seleção dos candidatos, assessorando técnica e socialmente, 

até a entrega das obras, tendo como destaque o assistente social na maioria dos projetos. (PAZ 

& TABOADA, 2010) 

  O trabalho social no BNH só foi organizado metodologicamente a partir de 1975 com 

a estruturação de uma equipe técnica e a criação do Subprograma de Desenvolvimento 

Comunitário – SEDUC, através da Resolução 40/75, institucionalizando assim o trabalho 

social no Brasil para ser desenvolvido em programas financiados pelo Banco Nacional de 

Habitação. A partir desta resolução o trabalho social passa a ser obrigatório nos Programas 

Habitacionais das COHBs e nos Programas de Cooperativas Habitacionais e, posteriormente 

em programas destinados a população de baixa renda como PROMORAR, PROFILURB, 

JOÃO DE BARRO E PROSANEAR. (PAZ & TABOADA, 2010). 

 Neste período as ações do trabalhador social com os moradores de conjuntos 

habitacionais se baseavam na formação de uma identidade comunitária; 

 

Em geral, apesar do período recessivo e do cerceamento de atividades organizativas, 

as programações de trabalho social objetivavam a discussão dos direitos e deveres 

dos cidadãos que adquiriam uma unidade habitacional, o acompanhamento da 

construção dos conjuntos habitacionais, a preparação para mudança, o apoio na 

organização da nova comunidade, a capacitação para viver em condomínio, no caso 

das construções verticalizadas, o apoio a organização e ao acompanhamento de 

grupos de interesses específicos (crianças, jovens, mulheres), a contribuição à 

constituição de associações de moradores, à discussão do uso e manutenção do 

equipamento comunitário e à integração da comunidade entre si e com o entorno. 

Cabe destacar,  que majoritariamente os assistentes sociais lideravam e ocupavam 

postos de chefia e coordenação nos programas. (PAZ & TABOADA, 2010, p. 47) 

 

 

Contudo, esse modelo de organização comunitária representava muito mais uma 

perspectiva de manutenção da ordem local, através da instituição de normas de controle dos 

moradores dos conjuntos habitacionais, sendo assim, o assistente social desenvolvia 

atividades pedagógicas que se limitavam ao exercício de controle da população no 

atendimento dos interesses do Estado.  
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O reconhecimento da dimensão de controle exercido pelas instituições através da 

viabilização da assistência estimulou a busca por espaços alternativos de realização 

profissional, fazendo com que alguns assistentes sociais privilegiassem a 

aproximação com os setores populares organizados via relação de assessoria direta a 

eles, sem a prerrogativa da intermediação institucional. Tal direção encontrou 

terreno propício à sua expansão nas décadas de 1970 e 1980, quando os chamados 

movimentos sociais urbanos denunciavam outros ângulos referentes às condições de 

vida desses setores em diversos pontos da cidade, ao mesmo tempo incorporando e 

ultrapassando o enfoque da casa própria. (FERNANDES, 2005, p.225) 

 

 

 O debate sobre reforma urbana se intensifica no início dos anos 1960, tendo como 

foco a questão fundiária, e o principal objetivo era a reforma agrária no governo do Presidente 

João Goulart. No Seminário de Habitação e Reforma Agrária de 1963
54

, promovido pelo 

Instituto de Arquitetos do Brasil, surge uma proposta de reforma urbana, que, no entanto foi 

abandonada a partir do golpe militar de 1964. O tema reforma urbana é retomado nos anos 

1970 e 1980 na pauta dos movimentos populares que começam a se organizar,  

 

As suas reivindicações eram apresentadas como direitos com o objetivo de reverter 

as desigualdades sociais com base em uma nova ética social, que trazia como 

dimensão importante a politização da questão urbana, compreendida como elemento 

fundamental para o processo de democratização da sociedade brasileira. (SAULE,  

UZZO, 2009, s/p)  

 

                                            
54 Durante o governo João Goulart, os arquitetos tomaram a frente do debate e deram uma contribuição 

relevante para uma nova política habitacional, articulada a questão urbana e vinculada com as generosas 

perspectivas de transformações mais estruturais da sociedade brasileira, conhecidas como ―Reformas de Base‖. 

Neste contexto, onde os principais problemas nacionais – como a questão agrária, a educação e o 

desenvolvimento nacional – foram debatidos sob uma intensa politização das iniciativas públicas, os arquitetos 

capitanearam o processo de discussão sobre a questão urbana e habitacional. Introduziram temas, abordagens e 

propostas novas, de tendência claramente progressista, que colocaram pela primeira vez em pauta a reforma 

urbana como um elemento indispensável para enfrentar a grave crise de moradia que afetava as cidades 

brasileiras no início dos anos 1960. 

O momento eloqüente deste processo foi a realização do Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRU), 

promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, com o apoio do governo federal através do Instituto de Pensões 
e Aposentadoria dos Servidores do Estado (IPASE), que gerou várias propostas para uma nova política 

habitacional e urbana. Considerando que o golpe militar de 1964 interrompeu as perspectivas políticas e 

reformistas introduzidas pelo SHRU, seus desdobramentos podem ser observados e analisados sob duas 

vertentes: 

-como as propostas do SHRU foram parcialmente apropriadas pelo regime militar na completa transformação do 

setor habitacional e urbano que promoveu com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) e do Serviço 

Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau); 

-como os debates do SHRU geraram propostas que, por serem progressistas e antagônicas ao caráter conservador 

do novo regime, não foram implementadas, mas que permaneceram latentes, sendo retomadas quase duas 

décadas depois, na redemocratização, na luta pela reforma urbana a partir do processo Constituinte de 1988, num 

processo que redundou nas grandes alterações promovidas nos anos 1990 e no Estatuto da Cidade. (BONDUKI, 

Nabil; KOURY, Ana Paula; Das reformas de base ao BNH as propostas do Seminário de Habitação e Reforma 
Urbana. Trechos do artigo originalmente apresentado no XII Anpur, Florianópolis, 21 a 27 maio de 2007, e 

publicado nos anais do evento autores que analisa o debate sobre reforma urbana no Brasil) 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.120/3432. Em, 23/11/2013 

 

http://base.d-p-h.info/pt/corpus_auteur/fiche-auteur-742.html
http://base.d-p-h.info/pt/corpus_auteur/fiche-auteur-742.html
http://base.d-p-h.info/pt/corpus_auteur/fiche-auteur-742.html
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.120/3432


66 
 

 
 

Esse movimento conta com o apoio da Igreja Católica que através do documento Solo 

Urbano e Ação Pastoral
55

 começa a desenvolver ações de mobilização e formação de 

lideranças comunitárias vislumbrando não só a luta por direito à propriedade com base na  

função social da propriedade urbana, como também no fortalecimento da população para lutar 

por melhores condições de moradia, haja vista o movimento migratório deste período em 

função do crescimento econômico através do processo de industrialização no entrono dos 

grandes centros urbanos. 

Vale ressaltar que o êxodo rural teve um salto de 31% para 67% entre os anos de 1941 

e 1981, sem, contudo, que houvesse investimento em infraestrutura para atender essa 

população que se instala de forma improvisada em áreas urbanas no entorno dos bairros 

centrais das cidades. 

Somente em meados dos anos 1970 quando as classes subalternas começam a ser 

organizar e se fortalecer em confronto com o status quo do governo ditatorial, os moradores 

das favelas e famílias que moravam em áreas de risco também começam a reivindicar direito 

a ―ter direito de escolher onde morar‖, contando com o apoio da Igreja Católica através das 

comunidades de base
56

 que passam a atuar diretamente com a população na tentativa de 

amenizar os problemas sociais existentes nas periferias das cidades brasileiras e de alguns 

países da América Latina; 

                                            
55 Esse documento foi elaborado na Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil em, Itaici, São Paulo entre os 

dias 9 e 18 de fevereiro de 1982. O documento resultante desta conferencia apresenta um estudo detalhado sobre 

o processo migratório no Brasil que resultou na falta de condições dignas de moradia nos centros urbanos, tendo 

como consequência a (invasão) ocupação desordenada de terrenos e áreas de riscos sem infraestrutura mínima 

para atender esses novos moradores. Neste congresso fica também fortalecido o apoio da Igreja, através das 
comunidades eclesiais de base. cnbb.org.br/publicacoes/documentos-para-downloads/doc.../85-  Em, 23/11/2013 

56 Comunidade Eclesial de Base: As CEBs se constituem de grupos de pessoas (em torno de 20 a 80) sem 

discriminação de raça, credo ou orientação sexual que, morando no mesmo bairro ou nos mesmos povoados, se 

encontram para refletir e transformar a realidade à luz da Palavra de Deus e das motivações religiosas. A partir 

de sua organização elas começavam também a reivindicar pequenas melhorias nos bairros, mas, ao mesmo 

tempo, iniciavam uma caminhada para tomar consciência da situação social e política. Queriam a transformação 

da sociedade. Inspiradas no método "Paulo Freire" de alfabetização de adultos, executavam uma metodologia 

que levasse da conscientização à ação. Por suas características ecumênicas, o movimento extrapolou os limites 

da Igreja Católica e as comunidades passaram contar com representantes também de igrejas 

como Metodista, Luterana e Presbiteriana. Entretanto, esse ecumenismo não funcionou no embate com as 

vertentes pentecostais evangélicas, apontadas desde o ano 2000 como um dos fatores de enfraquecimento das 
Comunidades Eclesiais de Base. Normalmente se considera que sua origem se deu no começo dos anos 1960, 

como resultado da experiência de catequese popular em Barra do Piraí (1956) ou do Movimento da Diocese de 

Natal, ou ainda do Movimento de Educação de Base. ( FREI BETTO: O que é Comunidade Eclesial de Base. 

1981). 

 www.estef.edu.br/zugno/wp-content/uploads/2011/.../cebs-freibetto.pdf . Em, 22/11/2013 

A CEBS na Diocese de Barra do Piraí Volta Redonda em meados da década de 1970 tendo à frente o bispo Dom 

Waldir, apoiou e mobilizou grupos de famílias pobres para a ocupação de diversos terrenos nos municípios de 
Volta Redonda, Piraí, e Barra do Piraí, algumas das famílias contempladas com unidades habitacionais no distrito 

de Vargem Alegre - Barra do Piraí, faziam parte do movimento de ocupação com o apoio da Igreja Católica. Este 

tema será retomado no terceiro capítulo deste trabalho.   

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metodista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luterana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presbiteriana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Pira%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diocese_de_Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diocese_de_Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diocese_de_Natal
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimento_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_de_Base&action=edit&redlink=1
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Experiências importantes, que se tornaram referencias nacionais, foram os 

movimentos de moradia na cidade de Belo Horizonte em Minas Gerais, em 

Recife/PE com a presença de Dom Helder Câmera, liderança das CEBs, que 

desencadeou uma série de organizações e lutas; os movimentos de loteamentos 

clandestinos em São Paulo e no Rido de Janeiro, que lutavam por regularização 

fundiária e por serviços urbanos; como também os movimentos de favelas ou de 

defesa dos favelados que reivindicavam água, luz e melhorias. (PAZ & TABOADA, 

2010, p. 47) 

 

 

Neste período de efervescência, questionamentos e insatisfação popular, ocorrem  

mobilizações e organização de movimentos sociais na luta por democracia.
57

  

As equipes técnicas que atuavam em programas habitacionais passam a apoiar as 

reivindicações dos moradores no que tange à não remoção das favelas tendo como foco a 

urbanização local. Esse movimento passa a contar com o apoio de outros profissionais 

(urbanistas, arquitetos, psicólogos, assistentes sociais, economistas), dando uma nova diretriz 

ao trabalho social que passa a trabalhar com programas de geração de trabalho e renda com 

foco na sustentabilidade das famílias. Passam a ser também discutidas questões ambientais, 

visando adequação das áreas de risco no processo de urbanização garantindo assim a 

segurança dos moradores.  

Os investimentos em habitação popular entram em colapso, a população de baixa 

renda não tem acesso ao financiamento para casa própria; 

 

                                            
57

 No Brasil e em vários outros países da América Latina, no final da década de 70 e parte dos anos 

80, ficaram famosos os movimentos sociais populares articulados por grupos de oposição ao então regime 

militar, especialmente pelos movimentos cristãos de base, sob a inspiração da Teologia da Libertação. Ao 

final dos anos 80 e ao longo dos anos 90, o cenário sócio político e transformou radicalmente. Inicialmente 

teve-se um declínio das manifestações nas ruas,que conferiam visibilidade aos movimentos populares nas 

cidades.Alguns analistas diagnosticaram que eles estavam em crise porque haviam perdido seu alvo e 

inimigo principal, o regime militar. Na realidade, as causas da desmobilização são várias. O fato inegável é 

que os movimentos sociais dos anos 70/80contribuíram decisivamente, via demandas e pressões 

organizadas, para a conquista de vários direitos sociais novos, que foram inscritos em leis na nova 

Constituição brasileira de 1988.A partir de 1990 ocorreu o surgimento de outras formas de organização 

popular, mais institucionalizadas,como a constituição de Fóruns Nacionais de Luta pela Moradia, pela 

Reforma Urbana;Fórum Nacional de Participação Popular etc. Os fóruns estabeleceram a prática de 

encontros nacionais em larga escala, gerando grandes diagnósticos dos problemas sociais assim como 

definindo metas e objetivos estratégicos para solucioná-los. Emergiram várias iniciativas de parceria entre a 

sociedade civil organizada e o poder público, impulsionadas por políticas estatais tais como a experiência 

do Orçamento Participativo, a política de Renda Mínima, bolsa/escola etc.Todos os fóruns atuam em 

questões que dizem respeito a participação dos cidadãos na gestão dos negócios públicos.A criação de uma 

Central dos Movimentos Populares foi outro fato marcante nos anos 90 no plano organizativo; ela 

estruturou vários movimentos populares em nível nacional tais como a luta pela moradia,assim como 

buscou fazer uma articulação e criou colaborações entre diferentes tipos de movimentos sociais,populares e 

não populares. (GOHN, 2004, p. 144) Maria da G 
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Em suma, o projeto social ficou em segundo plano e os imperativos econômicos se 

sobrepuseram na política habitacional adotada pelo BNH. O tecido urbano que se 

formou foi desarticulado da realidade dos moradores. A infraestrutura foi 

direcionada para obras distantes das populações de baixa renda. Economicamente, 

os benefícios e subsídios favoreceram as classes de renda média e alta e também se 

distanciou o acesso das classes de menor poder aquisitivo. A comprovação de renda 

(já que o imóvel, a casa nova, deveria ser financiado) colocou à margem a população 

mais necessitada, restando a esta as áreas menos dotadas de infraestruturas, 

longínquas e pouco valorizadas. (MEDEIROS, 2013, p.11) 

 

 

 Através do DECRETO-LEI Nº 2.291, de 21 de novembro de 1986, o Banco Nacional 

de Habitação  é extinto. Com sua extinção , a Caixa Econômica Federal - CEF passa a ser o 

agente financeiro de programas habitacionais, incorporando o Trabalho Social. Para a 

execução deste trabalho a instituição cria o cargo de técnico social, tendo a ampliação de suas 

funções no atendimento de novos programas financiados pela Caixa. (BLANK, 2005) 

Com a incorporação do trabalho social pela Caixa Econômica Federal o SUDEC 

ganha status de Programa de Desenvolvimento de Comunidades – PRODEC
58

 tendo as 

atividades desenvolvidas nos empreendimentos habitacionais financiados por este banco nas 

décadas de 1970 e 1980. (BLANK, 2005) 

 O Técnico Social da Caixa Econômica Federal executava ações de acompanhamento e 

fiscalização através da análise dos relatórios mensais apresentados pelos trabalhadores sociais 

que atuavam em programas e projetos habitacionais e/ou de saneamento e infraestrutura 

urbana. 

 A partir de então houve aumento expressivo de demanda para esse trabalho, 

precisando incorporar mais profissionais, sendo assim, foi realizado ―primeiro edital de 

credenciamento para a formação de banco de profissionais que possam executar os trabalhos 

sociais necessários de forma terceirizada.‖ (BLANK, 2005)  

 Após um período conturbado no processo de redemocratização do país, em que o 

primeiro presidente eleito pelo povo (Collor), é afastado através de impchement, o vice-

presidente assume o poder e no ano de 1994 é lançado o Programa Habitar, uma nova 

                                            
53-  O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário – PRODEC objetiva proporcionar a 

melhoria de qualidade de vida das populações atendidas, promover e apoiar a organização e o desenvolvimento 

comunitário, estimular a integração dos conjuntos habitacionais ao espaço urbano em que estão inseridos e 

incluir a abordagem social nas negociações entre a CAIXA, os moradores e outros agentes envolvidos com ações 

de desenvolvimento urbano que deram origem ao programa. Destina-se às comunidades dos empreendimentos 

habitacionais financiados pela CAIXA com recursos do FGTS e SBPE até 1991, que efetuaram recolhimento 

para o PRODEC por ocasião da contratação do financiamento e ainda possuam saldo no programa. 
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/infra_estrutura_setor_publico/prodec

/index.asp 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.291-1986?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.291-1986?OpenDocument
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/infra_estrutura_setor_publico/prodec/index.asp
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/infra_estrutura_setor_publico/prodec/index.asp
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proposta de atendimento ao déficit habitacional brasileiro, inserindo o trabalho social como 

contrapartida de estados e municípios. (PAZ & TABOADA, 2010) 

 No final da década de 1990, no Programa Habitar Brasil
59

/BID
60

 Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, sob a gestão da Secretaria de Política Urbana – 

SEPURB, o Trabalho Social passa a ser uma exigência em projetos e programas financiados 

com recursos do Orçamento Geral da União - OGU
61

.  

Segundo Gomes (2005), no Manual do Programa Habitar Brasil, consta orientação 

para a execução do Trabalho de Participação Comunitária que consistiam em trabalhar com as 

comunidades a responsabilidade de manutenção local; 

 

Transferem-se responsabilidades para as comunidades sem que haja, em 

contrapartida, a garantia dos direitos de cidadania. Por outro lado essas orientações 
evocam práticas ligadas ao serviço social em seus primórdios nas favelas do Rio de 

Janeiro, sobretudo, quando incentivavam o controle dessa população e a educação 

fundada no higienismo. Dessa forma, despolitiza-se a ação dos assistentes sociais e 

de outros profissionais e equipes de participação comunitária, reduzindo-a a um 

trabalho meramente técnico. (GOMES, 2005, p. 208-209) 

 

              Neste sentido, e com o propósito de atender à grande demanda por melhores 

condições de moradias, nas grandes cidades brasileiras,  começam a ser desenvolvidos, pelo 

                                            
59 Programa Habitar Brasil/BID - O Governo Federal concebeu, em parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), um programa voltado à superação das condições de subnormalidade 

em áreas periféricas, por meio da implantação de projetos integrados, associada à capacitação técnica e 

administrativa dos municípios.O Programa Habitar Brasil/BID (HBB) foi, desse modo, idealizado como um 

projeto para financiamento de obras e ações nas capitais ou municípios integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerados urbanos. Firmado em setembro de 1999, o acordo de empréstimo entre a União e o BID criou o 

aparato normativo e orçamentário necessário. 

 http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/BrasilHabitar_Book2007. Em, 

10/06/2013 
 

62 O BID é uma instituição financeira criada com o propósito de financiar projetos para o 

desenvolvimento econômico e social. Metade dos seus lucros líquidos são destinados a projetos que atendam à 

população pobre de seus países membros. Vale destacar que o BID foi criado após a segunda guerra mundial, 

com o propósito de subsidiar o desenvolvimento dos países periféricos, com vistas à expansão do capital, os 

investimentos desta instituição financeira sempre estiveram atreladas à condicionalidades pré estabelecidas para 

os países contemplados. 

http://www.iadb.org/pt/banco-interamericano-de-desenvolvimento. Em, 10/06/2013 

 

 

 

61 O orçamento público é regido por uma série de normativos, que vão desde disposições constitucionais 
a portarias ministeriais. Por se tratar de um instrumento dinâmico de planejamento, o orçamento público tem 

parte da legislação que o rege alterada regularmente, como é o caso da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do 

Manual Técnico do Orçamento. http://www12.senado.gov.br/orcamento/legislacao. Em, 25/05/2013 

 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/BrasilHabitar_Book2007_
http://www.iadb.org/pt/banco-interamericano-de-desenvolvimento
http://www12.senado.gov.br/orcamento/legislacao
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Estado, programas que contemplem essa carência, o Programa Habitar Brasil/BID foi a 

primeira iniciativa de projeto social voltado para a população que vive em áreas subnormais
62

; 

 Ademais, o programa HBB foi pioneiro no destaque e relevância para o 

componente social. A participação ativa da comunidade local, desde o planejamento 

da proposta até a conclusão da execução física das obras e um ano após sua 
ocupação é ponto basilar para o sucesso da intervenção. Para tanto, são executados 

projetos de apoio, orientação e mobilização da comunidade, de capacitação 

profissional, de geração de trabalho e renda, de educação sanitária e ambiental. 

(M.CIDADES, s/d) 

 

Foi a partir desse programa que efetivamente, o Trabalho Social teve maior relevância, 

pois pela primeira vez constavam em documentos oficiais as orientações para o 

desenvolvimento do trabalho social integrado à execução física. 

Em 2003 o Ministério das Cidades passa então a incorporar o Trabalho Social em 

todos os programas habitacionais e de saneamento que tenham financiamento a fundo 

perdido
63

 e ou empréstimos ao Estado e municípios.  

O modelo de intervenção social tem como característica a interação físico/social, ou 

seja, o trabalho social ocorre em paralelo à execução física da obra, aproximando os futuros 

moradores do processo de construção e constituição de pertencimento local.  

 

A experiência de execução de projetos integrados (intervenções físicas e sociais 

concomitantes), adquirida com a contratação e desenvolvimento do Programa 

Habitar Brasil-BID, a partir de 1999 reforçou a necessidade do desenvolvimento 

desse trabalho, demonstrou a eficácia de projetos integrados em comparação ao 

modelo de trabalho anterior, onde essa integração não era exigida, e levou o 

Ministério das Cidades a incluir o trabalho social na Política Nacional de Habitação 

e estender essa exigência para os Programas de Saneamento Ambiental Integrado, a 

                                            
62 Áreas subnormais, termo utilizado pelo Instituto  Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para 

designar espaços populares de ocupação por famílias que não tem acesso à política habitacional. Esses locais 
geralmente, são ocupados por grupos sociais organizados que se instalam em terrenos públicos ou privados que 

não apresentam nenhum projeto ou plano de execução de obras local, ou  ainda imóveis  públicos ou privados, 

que estejam desativados, ou que façam parte de algum processo de massa falida de empresas. Essa ocupação 

ocorre com o objetivo de legitimação do espaço para posterior análise e regularização fundiária, ou ainda, 

desapropriação do imóvel para transferência de título para os ocupantes. Existem, hoje no Brasil, vários 

movimentos organizados que dão aporte jurídico para as famílias que vivem nestes terrenos ou imóveis, Mesmo 

após a promulgação da Lei 11.977/2009 que dispõe sobre a Regularização fundiária, “Art. 46.  A regularização 
fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização 

de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado‖( http://www.planalto.gov.br/ccivil).  no entanto, esse o processo ainda é lento, pois está envolto em 

burocracias e sobreposição de órgãos e entidades envolvidas no processo, que acabam por dificultar a 

concretização da regularização fundiária. 
63 Segundo o economista Jeferson Galetti, crédito a fundo perdido refere-se a recursos disponibilizados 

por um emprestador sem perspectivas de reembolso. Normalmente, os recursos são cedidos pelo Estado e 

o investimento é voltado para funções sociais, como obras de infraestrutura, saneamento básico e construção de 

moradias populares. http://economiaclara.wordpress.com. Em, 25/05/2013 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil
http://economiaclara.wordpress.com/2010/03/16/credito/
http://economiaclara.wordpress.com/2010/03/16/credito/
http://economiaclara.wordpress.com/
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partir do advento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) (M. 

CIDADES, 2007. p. 49) 

 

 

2.2- O Trabalho Técnico Social: desafios e possibilidades 

 

Com o objetivo de normatizar procedimentos para a realização do Trabalho Técnico 

Social em Habitação de Interesse Social, o Ministério das Cidades em parceria com a Caixa 

Econômica Federal a partir da Instrução Normativa Nº 08/2009
64

, elaborou o Caderno de 

Orientações Técnico Social - COTS que define critérios para desenvolvimento das ações do 

Trabalho Técnico Social – TTS. 

Segundo concepção deste documento; 

 

O Trabalho Técnico Social é o conjunto de ações que visam promover a autonomia e 

o protagonismo social, planejadas para criar mecanismos capazes de viabilizar a 

participação dos beneficiários nos processos de decisão, implantação e manutenção 
dos bens/serviços, adequando-os às necessidades e à realidade dos grupos sociais 

atendidos, além de incentivar a gestão participativa para a sustentabilidade do 

empreendimento. (COTS, 2013) 

 

 

Mas a funcionalidade ou ainda, as ―intenções‖ que a incorporação do trabalho social 

apresenta se baseiam em intervenções sociais conservadoras sob os moldes do que era 

desenvolvido nos idos dos anos 1950 e 1960 em programas voltados para a remoção ou 

urbanização de favelas, e, é nesta perspectiva que a análise  do COTS se fundamenta. 

Segundo orientações deste documento, o trabalho social nos empreendimentos 

habitacionais para famílias de baixa renda deve garantir condições para o exercício da 

participação comunitária e para a elevação da qualidade de vida das famílias beneficiárias, se 

expressa e se desenvolve através de um conjunto de intervenções técnicas específicas que 

buscam fomentar e valorizar as potencialidades dos grupos sociais atendidos; fortalecer os 

vínculos familiares e comunitários; viabilizar a participação dos beneficiários nos processos 

de decisão, implantação e manutenção dos bens e serviços, a fim de adequá-los às 

necessidades e à realidade local, bem como, promover a gestão participativa, que garanta a 

sustentabilidade do empreendimento, ou seja;  

                                            
64 Instrução Normativa nº 8, de 15 de março de 2009 Regulamenta o trabalho social executado em 

intervenções de provisão habitacional e de urbanização de assentamentos precários, no âmbito das Ações e 

Programas geridos pelo Ministério das Cidades. Publicada no DOU de 7/4, Seção 1, pag. 42 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=07/04/2009&jornal=1&pagina=42&totalArquivos=96
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(...) promoção da melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiárias, sendo 

obrigatório agregar às obras e serviços a execução de trabalho social, com o objetivo 

de criar mecanismos capazes de fomentar e valorizar as potencialidades dos grupos 

sociais atendidos, fortalecer os vínculos familiares e comunitários e viabilizar a 

participação dos beneficiários nos processos de decisão, implantação e manutenção 

dos bens e serviços, a fim de adequá-los às necessidades e à realidade local, bem 

como à gestão participativa, que garanta a sustentabilidade do empreendimento. 

(BRASIL, 2009) 

 

 

Quando o texto se refere a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiárias 

temos que esse investimento estaria voltado para o disciplinamento do grupo bem como, 

criando lideranças que atuem como fiscalizadores para manutenção e organização local, 

segurança pública, e limpeza do entorno das moradias, tendo ainda o compromisso de serem 

articuladores junto ao poder público local para investimento e instalação de equipamentos 

públicos, como postos de saúde, escolas, transporte público. 

Um rol de novas possibilidades se apresenta a partir da Constituição Cidadã, contudo, 

os mecanismos de execução não se materializam da mesma forma democrática com que o 

movimento de elaboração e aprovação ocorreu. Passados 25 anos, tem-se um documento 

constitucional que estabelece direitos sociais - como o direito a moradia – mas que 

objetivamente  não foi consolidado, pois ainda existem ações pontuais que não atendem 

satisfatoriamente o déficit habitacional existente.  

 

2.2.1- Aspectos Metodológicos do Trabalho Técnico Social 

 

Em todos os programas que incorporem o TTS a elaboração de um Projeto Trabalho 

Técnico Social – PTTS é condição sine qua nom  para sua execução. 
65

 

O Projeto de Trabalho Técnico Social no intervalo entre a década de 1960 quando foi 

efetivamente incorporado pelo BNH e atualmente, através de documentos normativos sempre 

esteve atrelado ao disciplinamento das famílias beneficiárias, visando desta forma trabalhar 

com as famílias o desenvolvimento comunitário, cuidados com o meio ambiente, autonomia 

                                            
65 A estrutura para elaboração do PTTS consta no anexo I do COTS, sendo aqui apresentado 

resumidamente; i) Diagnóstico – caracterização da área e  seu entorno, caracterização da população beneficiária, 

caracterização da organização comunitária, mapeamento socioambiental; ii) justificativa, relevância para escolha 
da área; iii) objetivos e metas; iv) indicadores e resultados, quantitativos e qualitativos; v) metodologia; vii) 

equipe técnica; vii) cronograma de atividades; viii) custo e orçamento – recursos humanos, recursos materiais e 

serviços de terceiros; ix) cronograma de desembolso; x) instrumentos de sistematização e registros; e xi) 

avaliação. (COTS, 2013) 
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econômica e social através de ações de geração de trabalho e renda, transferindo pra o 

beneficiário  responsabilidades e compromissos que deveriam ser assegurados pelo Estado. 

De acordo com o Caderno de Orientação Técnico Social - COTS; 

 

O PTTS sistematiza a proposta de intervenção social, onde devem constar objetivos, 

metas, ações e atividades que serão desenvolvidas, bem como a metodologia, 

sistemática de acompanhamento e de avaliação, além do cronograma de execução e 

planilhas de custos. (COTS,  2013, p. 13) 

 

  

Em cumprimento ao Marco Normativo do Ministério das Cidades, o TTS tem início 

com a assinatura do Termo de Contrato firmado com empreiteira contratada e o Estado ou 

município contratante, e termina após seis a doze meses de conclusão das obras.  

Ficando assim organizado: pré-obras - fase de planejamento da intervenção e 

cadastramento das famílias beneficiárias; diagnóstico
66

; projeto de intervenção; durante as 

obras, com o desenvolvimento do TTS através de reuniões temáticas, oficinas de educação 

ambiental e sanitária, patrimonial, geração de trabalho e renda, fortalecimento de vínculos 

comunitários através de composição de grupos e lideranças. 

Na fase de pré-obras que envolvem planejamento, cadastramento das famílias  e 

elaboração do diagnóstico,  deve-se considerar a relevância para a elaboração deste 

diagnóstico social, uma vez que ―é o instrumento que possibilita conhecer a realidade do 

território e a dinâmica social da área de abrangência da intervenção. É uma leitura da 

realidade e ponto de partida para o processo de planejamento das intervenções sociais.‖ 

(COTS, 2013, p.06) 

 

A elaboração do diagnóstico tem como objetivo sintetizar a situação e o contexto 

que envolve a população diretamente impactada pela intervenção e, para tal, utiliza 

informações primárias e  secundárias. Por esse motivo não deve ficar restrito aos 

dados estatísticos e informações objetivas, mas considerar as disputas, a cultura local 

e o que pensam e sentem as pessoas que vivem, utilizam e compartilham os recursos 
presentes no território. 

O diagnóstico é uma matriz básica de dados e informações, complementada e 

enriquecida durante a execução do TTS, que orientará as escolhas metodológicas e 

as atividades a serem realizadas, pois permite identificar os caminhos de superação e 

de mudança. (COTS, 2013, p. 06) 

 

                                            
66 diagnóstico social com aspectos de: caracterização da área de intervenção e entorno, cotendo elementos que 

apontem localização da área, caracterização social, ambiental, infra estrutura sanitária e social, questões relativas 

à saúde da população existente .Caracterização comunitária apontando a existência de associações, lideranças 

comunitárias, entidades governamentais e não governamentais no território, etc. Caracterização da população 

beneficiária como faixa etária, escolaridade, inserção no mercado de trabalho formal e informal, etc. 

(COTS,2013) 
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 Em realidade, o diagnóstico social deveria apontar a história local com suas 

deficiências estruturais, as relações de vizinhança, culturais, religiosas e sociais que deveriam 

ser respeitadas durante a elaboração do PTTS, e seriam trabalhadas com as famílias 

beneficiárias. Contudo, finalizado este diagnóstico o PTTS é elaborado dentro da matriz 

metodológica do COTS que acaba não contemplando as reais necessidades da população pois 

se baseiam em um modelo pré definido que pouco de adéqua à demanda local.  

No que se refere à realização das oficinas de educação ambiental e sanitária são 

contratados profissionais da área ambiental que deverão desenvolver ações que despertem nos 

participantes o interesse para os cuidados com a casa e o entorno, bem como a  manutenção 

dos equipamentos sanitários. Essas oficinas devem ser desenvolvidas na perspectiva de 

inclusão dos beneficiários no debate e conscientização sobre questões afetas aos cuidados 

com o meio ambiente. ―é um componente do Trabalho Técnico Social que compreende um conjunto 

de ações educativas e de mobilização social, com o objetivo de promover a sustentabilidade sócio- 

econômica e ambiental do empreendimento, assim como qualificar e aperfeiçoar os investimentos em 

saneamento‖ ( COTS, 2013, p.60). Mas existe uma linha muito tênue entre  o processo de 

conscientização e o trabalho higienista do início do século passado, quando o trabalhador 

social, aqui fazendo referência em especial ao assistente social que era contratado para 

desenvolver ações em comunidades com o objetivo de moldar a população às requisições do 

Estado. Ao invés de se trabalhar a perspectiva do direito, coloca-se no indivíduo a 

responsabilidade pelo cuidado do meio ambiente. 

A educação patrimonial deverá trabalhar com os beneficiários a valorização do imóvel 

que será concedido aos mesmos, dando ênfase aos cuidados com a manutenção e possíveis 

obras de ampliação visando à preservação do mesmo. Essa oficina deve ser apresentada em 

parceria com a equipe de engenharia das obras para que sejam dadas orientações técnicas de 

como realizar obras de ampliação (unidades baixas), bem como o material a ser utilizado.      

Nessa oficina também são trabalhados os custos da moradia para que o beneficiário reconheça 

o valor do patrimônio que receberá, no entanto vale ressaltar que no ato de entrega do imóvel 

o beneficiário recebe apenas um termo de cessão ou autorização de uso
67

,  neste sentido, os 

                                            
67 Ação ou efeito de ceder. http://www.dicio.com.br/cessao/ em, 05/012/2013 

Transferência de bens ou de direito de posse.A cessão de uso, ainda que ato bilateral, não tem caráter 

propriamente contratual, uma vez que traduz compromisso meramente moral entre entidades públicas, e não 

obrigação recíproca executável, como nos contratos; sendo assim, assimila-se muito mais ao convênio, 

compromisso tão-somente moral e informado por  interesses convergentes das partes, que ao contrato, o qual 
vincula obrigacionalmente as partes, com interesses opostos e antagônicos,  e tem força executiva. Não é da 

essência desse instituto a prefixação de prazo certo para a sua terminação, podendo ser estabelecido ‗a título 

precário‘, e justificadamente revogável a qualquer tempo por qualquer das partes envolvidas.  RIGOLIN, s/d) 

Em, 05/12/2013. Anexos de termo de permissão de uso do PHB e do PAC/FNHIS 

http://www.dicio.com.br/cessao/
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beneficiários não serão proprietários, apenas terão o direito à moradia, essa modalidade de 

permissão de utilização de um bem público (esta casa acaba sendo um imóvel público 

permissionário) impede que o morador deixe para seus descendentes o referido imóvel, tendo 

que devolvê-lo quando não for mais ocupá-lo.  

Os cursos de geração de renda devem capacitar e /ou qualificar os beneficiários na 

perspectiva de inclusão dos mesmos no mercado de trabalho - essa inclusão deverá ser 

comprovada pelo técnico social no relatório final através de cópias de documentos de contrato 

de trabalho dos beneficiários -  justificando assim o investimento de recurso financeiros do 

PTTS na contratação desses cursos -, ou seja, o Técnico Social deverá trabalhar com os 

beneficiários a inserção no mercado de trabalho de forma efetiva ou não terá cumprido  

plenamente o cronograma físico financeiro, podendo ser questionado pela Caixa Econômica 

Federal, por utilização indevida de recursos. 

O fortalecimento de vínculos comunitários deverá trabalhar a formação de lideranças e 

composição de comissões que passarão a acompanhar todas as fases de construção das obras, 

em tese essas comissões deveriam realizar visitas ao canteiro de obras para posteriormente 

apresentar aos demais beneficiários o andamento das mesmas, bem como apontar possíveis 

irregularidades que seriam encaminhadas à equipe executora das obras ou ainda para a equipe 

de fiscais da empresa contratante (CEHAB-RJ). No entanto, esse mecanismo de referencia e 

contra referencia nem sempre funciona desta forma, haja vista, o tensionamento existente 

entre o trabalho social e a execução das obras  por não reconhecer este trabalho como parte 

integrante do processo de execução das obras . 

Pós-ocupação, mudança dos beneficiários e processo de desligamento da equipe 

técnica dando autonomia às famílias moradoras para que possam gerir suas vidas. O trabalho 

social deverá assim avaliar como as famílias beneficiárias ―se comportaram‖ depois de todo 

processo de trabalho executado, essa avaliação apontará o grau de comprometimento dos 

beneficiários em relação à organização social e comunitária, aos cuidados com o imóvel e o 

entorno, devendo ser apontado ainda o grau de satisfação dos mesmos em relação à nova 

moradia, o protagonismo
68

 dos mesmos em relação à implantação de equipamentos públicos 

nas proximidades do conjunto habitacional. 

 O trabalho realizado em todas as fases será sempre acompanhado de relatórios mensais 

como comprovação da realização das atividades para fins de liberação dos recursos junto à 

                                            
68 Protagonismo aqui apresentado na condição organização e liderança comunitária para que represente 

os demais moradores junto ao poder público local para que o sejam implantados no entorno do empreendimento, 

equipamentos sociais como: escolas, creches, CRAS, postos de saúde, segurança pública, linhas de ônibus que 

atendam a comunidade, entre outros 
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Caixa econômica Federal - CEF que é o órgão financiador/fiscalizador dos Programas do 

Ministério das Cidades. Esse relatório deve ser apresentado de forma detalhada contendo as 

atividades executadas bem como a carga horária utilizada para cada procedimento, devem ser 

acompanhados de fotos (de visitas às famílias beneficiárias, reuniões, material de consumo e 

permanente
69

 para execução do PTTS, visitas ao canteiro de obras, reuniões com parceiros, 

etc) ata de reunião, lista de presença, notas fiscais e demais comprovações das atividades 

realizadas com as famílias beneficiárias. 

Este caderno apresenta ainda orientações para a justificativa do projeto e os objetivos e 

metas a serem alcançados no decorrer do seu desenvolvimento, no entanto essas orientações 

tem um viés contraditório, pois que apontam para ações em uma perspectiva de controle e 

disciplinamento. 

A normatização do Caderno de Orientações do Trabalho Social – COTS, vem sofrendo  

críticas em relação à condução do trabalho social, devido caráter conservador e moralizador 

que a intervenção do profissional deve apresentar. No que tange a categoria do Serviço Social, 

que representa a maioria na execução deste trabalho, o CRESS vem se organizando e na atual 

gestão criou a Comissão Temática Direito à Cidade 
70

, que vem debatendo além das questões 

relativas à cidade, os impasses e entreves para o exercício profissional no campo da habitação, 

reforma urbana entre outras frentes de trabalho que o COTS  orienta. 

A partir da assinatura do contrato para execução das obras, entre a empreiteira e o 

órgão proponente (Estados, Municípios ou Distrito Federal) tem início o projeto social que se 

estenderá até seis meses após a conclusão das obras e serviços. As ações que compõem o 

projeto social deverão fazer parte do Plano de Trabalho do Contrato de Repasse assinado, 

                                            
69 Os materiais permanentes adquiridos para viabilizar as atividades do Projeto Social são, ao final do 

contrato, considerados como bens patrimoniais remanescentes de propriedade do contratante da operação com a 

CAIXA. 

 
70 As comissões temáticas são criadas para proporcionar à categoria 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. São constituídas por assistentes sociais da diretoria e da 

base, estudantes de Serviço Social, militantes, intelectuais e demais pessoas interessadas, que podem promover 
debates, estudos, propor pareceres, pesquisas, dentre outras ações. 

De acordo com a Portaria 01/2013, cada Comissão Temática tem o direito de indicar 01 representante para 

participar das reuniões de Conselho Pleno, devidamente inscrito e em dia com o CRESS.  

Comissão Direito à Cidade Reúne mensalmente assistentes sociais, estudantes e demais sujeitos interessados nos 

debates sobre política urbana, direito à cidade e à terra, territorialidade, meio ambiente, política habitacional e 

direito à moradia digna e saudável, situações de emergências e desastres socioambientais. Discute também a 

participação do CRESS em diferentes espaços coletivos da sociedade civil de defesa do direito à cidade e à terra. 

O objetivo é situar os espaços sócio-ocupacionais em que assistentes sociais atuam no âmbito dessas temáticas, 

focando nos desafios postos às diversas dimensões do exercício profissional. 

Coordenadora: Edenilza Silva Cesário 

http://cressrj.org.br/site/comissoes-tematicas/o-que-sao/ Em, 30/11/2013 

http://cressrj.org.br/site/comissoes-tematicas/o-que-sao/
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tendo a possibilidade de acréscimo de mais três meses do projeto social para avaliação dos 

resultados. (COTS, 2013) 

O Trabalho Social tem início na fase de seleção das famílias, esta seleção ocorre a 

partir da análise do banco de dados das prefeituras que apontem as áreas de maior 

concentração de assentamentos e habitações subnormais, a relação nominal das famílias com 

perfil para serem inseridas no Programa de Habitação de Interesse Social. 

A partir desses dados será elaborado o diagnóstico social esse diagnóstico deverá ser 

censitário, qualitativo e quantitativo. 

De posse desse diagnóstico será possível finalizar o cadastramento das famílias 

contempladas, posteriormente, essas famílias cadastradas deverão ser inseridas no Cadastro 

Único – CADÚnico
71

.  

A partir deste cadastramento as famílias serão acompanhadas
72

 pelo técnico social em 

parceria com a equipe técnica do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do 

Território de abrangência onde será instalado o TTS, tendo seus dados atualizados 

periodicamente no CADÚnico.  

A atualização desses dados visa o monitoramento das famílias para inserção no mundo 

do trabalho, acesso à educação e saúde, posterior cadastro em serviços como tarifa social, 

entre outros. Esse monitoramento é parte integrante do TTS, tanto que o técnico social deve 

apresentar periodicamente informações sobre as famílias beneficiárias através de relatórios 

sociais. 

                                            
71  O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento 

que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, entendidas como aquelas que tem, renda mensal de até 

meio salário mínimo ou renda mensal total de até três salários mínimos 

Suas informações são regulamentadas pelo Decreto nº 6.135/07, pelas Portarias nº 177, de 16 de junho de 2011, 

e nº 274, de 10 de outubro de 2011, e Instruções Normativas nº 1 e nº 2, de 26 de agosto de 2011, e as Instruções 

Normativas nº 3 e nº 4, de 14 de outubro de 2011, e podem também ser utilizadas pelos governos estaduais e 

municipais para obter o diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas, possibilitando o desenvolvimento 

de políticas sociais locais.   WWW.mds.gov.br Em 27/05/2013 

 
72  O acompanhamento destas famílias visa estabelecer vínculos com TTS e com o CRAS para inserção  

dos mesmos em serviços, programas e projetos ofertados neste espaço. 

Acompanhamento familiar: ―Estratégia de trabalho social sistemático que promove o planejamento, a execução 

monitorada e a avaliação participativa de ações promotoras de acesso a direitos fundamentais e de oportunidade 

de reflexão e critica do cotidiano na perspectiva do fortalecimento da cidadania, visando a transformação da 

realidade social‖. (ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NA ASSISTENCIA SOCIAL:  UMA PROPOSTA DE 

METODOLOGIA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Documento elaborado pela SEAS/DH –como 

marco normativo para o desenvolvimento deste trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade social, 

2013) Em, 20/11/2013 
 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/cadastro-unico
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/resolveuid/e844014172a8f2ea778f2fae8a8dc423
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/resolveuid/7d4af9240675d90af106cb55bb1b79ba
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/resolveuid/39cbfd50acfb8e8d98c03858b5be68da
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/resolveuid/da7e2f90fea7e4be0caff1c02d0105e9
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/resolveuid/3824c6f515b85e2de8454b02d3b16bb5
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/resolveuid/4a05046f695fe942929acb41ae14955d
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/resolveuid/4a05046f695fe942929acb41ae14955d
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/resolveuid/4a05046f695fe942929acb41ae14955d
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/resolveuid/3edebd8a7422f6cb43a9ea2e3fe124ad
http://www.mds.gov.br/
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O CADÚnico é hoje uma ferramenta útil do Estado para atender às exigências dos 

organismos internacionais
73

 na questão do desenvolvimento com equidade social, pois além 

de conferir transferência de renda atende também como mecanismo de controle desta 

população e para inserção em programas sociais como o programa aqui analisado. 

Para todos os projetos e ou programas habitacionais, no momento da licitação é 

necessária a apresentação de um Termo de Referência
74

, onde estarão ―descritos o objeto e 

demais requisitos necessários à contratação de serviços para execução do TTS‖. (COTS, 2013 

p. 9-10)
75

  

                                            

73 A Organização das Nações Unidas promoveu, em setembro de 2000, a Assembléia do Milênio, a 
reunião de chefes de Estado e de governo de maior magnitude jamais realizada: 191 delegações estavam 

presentes, 147 delas lideradas por suas autoridades de mais alto escalão. O debate resultou na aprovação da 

Declaração do Milênio, que reconhece que o mundo já possui a tecnologia e o conhecimento para resolver a 

maioria dos problemas enfrentados pelos países pobres. Até então, no entanto, tais soluções não foram 

implementadas na escala necessária. O estabelecimento destes objetivos representa uma grande realização da 

comunidade internacional, visto que são mensuráveis e temporalmente delimitados.  
1 - Erradicar a extrema pobreza e a fome. 

2 - Atingir o ensino básico universal. 

3 - Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. 

4 - Reduzir a mortalidade infantil. 

5 - Melhorar a saúde materna. 

6 - Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças. 

7 - Garantir a sustentabilidade ambiental. 

8 - Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. 

O governo Brasileiro vem implementando alguns programas federais e incentivando a criação de programas 

estaduais e municipais com o objetivo de atingir as metas estabelecidas a partir dessa Assembleia, entre eles 

temos o Programa Bolsa Família que através de transferência de renda e com as condicionalidades da saúde e da 
educação se propõe a cumprir os itens 1, 2, 4 e 5. Em termos gerais as condicionalidades mantém as crianças e 

adolescentes matriculados, o cartão de vacinação em dia e as gestantes fazendo pré-natal. Há controvérsias em 

relação às condicionalidades que não cabe aqui reflexão, mas que ficam mais na aparência do que deveria ser do 

que realmente é: os números falam mais que as palavras ( dados estatísticos apontam sempre para resultados 

positivos em relação ao cumprimento dessas metas) 

74 Termo de Referencia é um documento expositivo e esquemático, onde estão definidos claramente os 

objetivos, metas e escopo do serviço a ser licitado 

Introdução: contextualiza o trabalho e explicita as motivações que levaram ao desenvolvimento da intervenção, 

além de apresentar a caracterização do problema e os elementos do projeto, delimitando seu escopo, ou seja, os 

temas e aspectos a serem abordados. 

 Desenvolvimento: pode variar de acordo com o projeto, e abrange: 

 Objeto;Justificativa;Objetivos,  Público Alvo,  Metodologia, Produtos, Local de realização do trabalho; 

 Prazos, com a duração prevista das atividades e datas de início e término do projeto; Orçamento do projeto; 

 Cronograma físico-financeiro, Qualificação técnica e experiência da empresa e da equipe técnica, recursos e 

equipamentos requeridos para a prestação dos serviços; Responsabilidade das partes, com definição de papéis e 

atribuições do licitante e do licitado; (Anexos) 
 

75 O TR é um documento expositivo e esquemático, onde estão definidos claramente os objetivos,  

metas e escopo do serviço a ser licitado. ( COTS, 2013p 9 e 10 caixa) Em, 21/05/2013 
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          Consta ainda no COTS que os recursos destinados para a execução do TTS são da 

ordem de 2,5% do custo total da obra
76

. O cálculo para liberação desse percentual é feito 

baseado no número de famílias a serem atendidas durante todas as fases do PTTS, levando-se 

em conta o pagamento de recursos humano, material informativo, contratação de serviços de 

terceiros, etc. 

O cronograma das atividades do trabalho social deverá ser compatível com o 

cronograma físico de execução da obra. Os recursos estão condicionados ao cumprimento das 

metas e compromissos do referido projeto.  

A liberação do pagamento das parcelas mensais do serviço executado, na parte física 

da obra, está vinculada à apresentação do relatório mensal do TTS. 

 

Compete à CAIXA, na qualidade de agente operador dos Programas do Ministério 

das Cidades, o acompanhamento e ateste da execução do PTTS, uma vez que a 

liberação dos recursos está vinculada ao cumprimento das metas/atividades 

estabelecidas no projeto aprovado. 

O principal instrumento de monitoramento das atividades do PTTS é o Relatório de 
Acompanhamento, utilizado como comprovação da realização de atividades para 

fins de liberação de recursos. (CAIXA, 2013, p. 5) 

 

 

Esta vinculação se torna ―útil‖ ao agente financiador, pois que cria uma relação de 

interdependência entre os profissionais envolvidos  (engenharia/social), para o cumprimento 

dos prazos de entrega dos relatórios mensais – prestação de contas do trabalho realizado.  

Por isso, cabe ainda ressaltar que no bojo de atuação e articulação do trabalho social 

existe outro desafio a ser vencido por ser este espaço dividido com categorias profissionais 

que não reconhecem a efetividade deste trabalho considerando de forma subalterna, devido 

perfil subjetivo de atuação em contraponto ao trabalho concreto das obras. Pois a obra física 

tem forma, aparência aponta resultados reais, - concretos, engenharia -  o social se esconde 

atrás da aparência porque não se revela de imediato, não é físico, não se modela - é imaterial, 

é social -, e, por isso não tem o (re)conhecimento, não é valorado, não se não se inaugura, 

apenas caminha de forma diferente buscando novos rumos através de direitos adquiridos ou 

conquistados. 

Deve-se salientar que a relação entre esses profissionais aponta para algumas reflexões 

uma vez que;  

 

                                            
76 Parte integrante da entrevista da Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Inês 

Magalhães. Publicação sobre reflexões e debates do Seminário Internacional Trabalho Social em Intervenções 

Habitacionais, realizado de 31 de agosto a 2 de setembro de 2010, no Hotel Gran Bittar – Brasília/DF 
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 Já é consenso: o trabalho social não é simplesmente um apoio da obra. É um 

componente estratégico da política habitacional e urbana. Com a escala das 

intervenções no Brasil e com o financiamento do trabalho social, hoje não se trata 

mais de projetos pilotos. O conceito se consolidou e seus objetivos vão além da 

moradia. O trabalho social (TS) busca garantir a organização, a participação e a 

mobilização popular. ―Não há uma dicotomia entre a obra e o TS‖, (diz Rosângela 

Paz, doutora em Serviço Social, professora e pesquisadora da PUC/SP e 

coordenadora do curso a distância de TS do Ministério das Cidades. Segundo ela, o 

trabalho social envolve uma multiplicidade de profissionais, inclusive o assistente 
social. ―O horizonte do TS é a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a defesa 

dos direitos sociais, o acesso à cidade, à moradia, aos serviços públicos, o incentivo 

e o fortalecimento da participação e da organização autônoma da população‖, 77 (M. 

CIDADES, 2010, p. 24) 

 

 

2.2.2-  Capacitação para atuação em TTS 

 

Diante da ampliação dos programas e projetos habitacionais e visando qualificar e 

capacitar os profissionais envolvidos no TTS, o Ministério das Cidades através da Secretaria 

Nacional de Habitação, lança em 2010 um Curso na modalidade a distancia.  

 

Cientes da complexidade que envolve os projetos integrados de urbanização e 

preocupados com o conteúdo, a qualidade e a operacionalidade dos projetos de 

trabalho social, a Secretaria Nacional de Habitação, por meio do EaD-Trabalho 

Social, espera alcançar o objetivo de socializar conceitos, disseminar metodologias, 

trocar experiências e capacitar os técnicos de municípios e estados das equipes 

multissetoriais dos projetos de urbanização (M. CIDADES, 2010, p. 3) 
 

 

O curso foi dividido em três módulos com dez aulas
78

, entre os temas apresentados no 

MÓDULO II – Trabalho Social em Habitação cabe destaque para Aula 3 - Trajetória do 

trabalho social em habitação,  onde os autores fazem referencia ao serviço social na habitação 

devido relevância deste profissional em atuar com população em situação de vulnerabilidade 

social, 

 

                                            
77  Fragmentos da reportagem: Participação social Aprofundar o controle social e os mecanismos de 

democracia. Publicação sobre reflexões e debates do Seminário Internacional Trabalho Social em Intervenções 

Habitacionais, realizado de 31 de agosto a 2 de setembro de 2010, no Hotel Gran Bittar – Brasília/DF 

 
78 Módulo I - Cidades, Desigualdades e Territórios; Política Nacional de Habitação, Intersetorialidade e 

Integração de Políticas Públicas; Módulo II - Trajetória do Trabalho Social em Habitação; Conceitos Básicos 

para Intervenções Habitacionais; Metodologias do Trabalho Social em Habitação; Módulo III - Diretrizes do 
Ministério das Cidades para o Trabalho Social; Diagnóstico Social; Elaboração de Projeto Social; Estratégias 

para Implementação de Projetos Sociais em Habitação; Monitoramento e Avaliação. (M.CiIDADES, 2010) 
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(...) é significativa a predominância dos profissionais da área de Serviço Social que 

trazem para esta atuação referências teórico -metodológicas e compromissos ético-

políticos, construídos pela profissão num movimento de luta contra as bases 

conservadoras e tradicionais da profissão ( PAZ & TABOADA, 2010, p. 46) 

 

 

           O curso apresenta um breve relato da política habitacional no Brasil, bem como o 

histórico do trabalho social em programas e projetos de habitação e urbanização, aponta 

ainda, a requisição do assistente social neste contexto histórico, faz referência ao 

reconhecimento deste trabalho pelo Ministério das Cidades, para então apresentar uma 

proposta de trabalho social, onde são apontadas metodologias para o desenvolvimento do 

trabalho, respeitando desta forma as identidades locais, e a autonomia profissional ou como 

diz Paz e Taboada; 

 

Utilizamos metodologias no plural de maneira intencional. Não há apenas uma 

metodologia de intervenção, muito menos um receituário, ‗um passo a passo‘, a ser 
seguido em todos os projetos e aplicável a qualquer situação ou contexto. 

As estratégias, procedimentos e processos gerais que compõem as metodologias de 

intervenção devem ser particularizados para as realidades onde a intervenção 

profissional irá ocorrer, e devem ainda estar fundamentados em quadros referenciais 

teórico -metodológicos 

e ético - políticos, como também na experiência acumulado dos profissionais e da 

própria população com a qual se vai trabalhar. PAZ & TABOADA,2010, p. 69) 

 

 

 Neste sentido, o processo metodológico precisa ser pensado dentro desta realidade, ou 

seja; 

 

Desenhar uma metodologia para o trabalho social em um programa ou projeto 

habitacional, em um território determinado, significa escolher um caminho que 

indique os objetivos, os principais passos, a forma de operação, as ações e os 

conteúdos a serem desenvolvidas. Mas essa escolha de caminho deve ser orientada 

pelos princípios e diretrizes da política de habitação.(...) Assim, metodologias de 

intervenção social não são neutras, são  escolhas, representam um conjunto de 

intencionalidades, conhecimentos e experiências que se convertem em princípios, 

diretrizes, estratégias fundamentais na condução da ação. (...) Quando nos 

deparamos com alguma ‗metodologia pronta‘ cabe se perguntar: qual o objetivo 

dessa proposta?; a quais interesses atende?; ela possibilita a participação da 

população?; qual projeto político orienta a proposta? (PAZ &TABOADA, 2010, p 
70) 

 

A equipe técnica deverá ser composta por um coordenador com formação em Serviço 

Social ou Sociologia, com experiência na área de desenvolvimento comunitário. O 

coordenador será responsável pela elaboração e encaminhamento dos relatórios das 

atividades, avaliação, aplicação dos recursos do trabalho técnico social, bem como pela 

supervisão do trabalho dos profissionais contratados durante a execução do projeto social. 

(CEF, 2013). 
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 O profissional de Serviço Social devido seu acúmulo profissional em questões 

relativas ao trabalho com comunidades vem sendo mais solicitado para atuar como técnico 

social; 

 

Entre os profissionais envolvidos na execução dos projetos (...) o assistente social 

destaca-se por sua função de mediador entre a população e o poder público, o que 

lhe confere a condição de ator social capaz de interferir tanto na reprodução da força 

de trabalho, via manipulação dos recursos materiais destinados à população, quanto 

nas reproduções ideológicas das relações sociais capitalistas. Especialmente por essa 

razão, a responsabilidade social que reveste a prática profissional da categoria ganha 

ênfase adicional, exigindo que se tenha plena consciência da direção da ação social 

que realiza através da dimensão socioeducativa que a perpassa. (FERNANDES, 
2005, P.219) 

 

 

Embora não seja espaço exclusivo do Serviço Social, este profissional vem atuando 

em atividades desta área por desenvolver função pedagógica que segundo Abreu ―é 

determinada pelos vínculos que a profissão estabelece entre as classes sociais e se materializa, 

fundamentalmente, por meio dos efeitos da ação profissional na maneira de pensar e agir dos 

sujeitos envolvidos nos processos da prática‖  (2002, p.17) 

 

2.3- Bases para a constituição do Projeto Ético Político do Serviço Social 

Em sua gênese o profissional de Serviço Social, esteve vinculado a igreja católica 

mantendo assim uma estreita relação com a filantropia, a caridade, a benesse, era visto como 

o apaziguador dos ―males‖ sociais.  

O Serviço Social não é criado a partir de uma demanda das classes trabalhadoras, mas 

de uma iniciativa das classes dominantes e o Estado para atuar amenizando conflitos e 

manutenção da produção de riquezas e da ordem. ―Essa contradição que acompanha a 

profissão desde suas origens trará inúmeros desdobramentos na direção que irá imprimir à 

prática e na relação do agente profissional com a população.‖ (RAICHELIS, 1988, p.67) 

A formação do assistente social no Brasil tem uma estreita relação com a doutrina moral 

católica, um maior investimento na técnica profissional somente ocorrerá posteriormente, com 

a influência norte-americana.    

           As mulheres que deveriam atuar juntamente com a população carente deveriam atender 

a postulados de humanismo cristão assim apresentado por Iamamoto e Carvalho: 

 

(...) ser uma pessoa da mais íntegra formação moral, que a um sólido preparo técnico 

alie o desinteresse pessoal, uma grande capacidade de devotamento e sentimento de 

amor ao próximo; deve ser realmente solicitado pela situação penosa de seus irmãos, 

pelas injustiças sociais, pela ignorância e vontade. Deve ser dotado de (...) 
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devotamento, critério, senso prático, desprendimento, modéstia, simplicidade, 

comunicatividade, bom humor, calma, sociabilidade, trato fácil e espontâneo, saber 

conquistar a simpatia, saber influenciar e convencer etc. (IAMAMOTO & 

CARVALHO, 2000, p.221) 

 

O Serviço Social se firma como um movimento constituído por ―damas da sociedade‖, 

com militância na igreja católica, onde: 

 

A partir dessa base social, da origem de classe dos núcleos pioneiros do Serviço 
Social se pode deduzir que seu modo de ver o mundo e de agir em relação às 

populações clientes não tem a ver apenas com a influência européia. Esse 

comportamento faz parte da própria ideologia das classes dominantes, pela origem, 

fortuna familiar ou capital cultural, que lhes confere uma superioridade natural em 

relação às populações pobres e legitima a forma paternalista e autoritária de sua 

intervenção. (IAMAMOTO & CARVALHO, 2000, p.216) 

 

 

O apostolado social fortalece nas pioneiras um caráter  missionário contribuindo então, 

para uma relação com o usuário baseada em sua autoridade, com o objetivo de ―levantamento 

moral de uma população que vegeta no pauperismo e no rebaixamento moral‖ (IAMAMOTO 

& CARVALHO, 2000, p.216)  

Essa concepção religiosa fazia com que o assistente social aprendesse nas escolas a 

trabalhar na ajuda para a reestruturação da ordem cristã. Segundo Aguiar:  

 

(...) o Serviço Social, nessa época não esconde nem camufla sua postura, ao 

contrario, encontra formas pedagógicas ou técnicas de fazer com que a ideologia 

assumida seja comunicada aos alunos. Para isso, um dos requisitos era de que o 

corpo docente assumisse a doutrina social católica, ou melhor, fosse constituído por 

católicos praticantes. (...) Dada a relevância do tema, foi analisada também a questão 

das escolas que não tinham uma orientação católica, ficando acertado como 

estratégia que professores católicos deviam penetrar nessas escolas. (AGUIAR, 
1995, p.32)  

 

   A manutenção deste sistema de formação profissional se mantém até o final dos anos 

1940 e inicio dos anos 1950 quando então começam a ser introduzidas técnicas norte-

americana, fazendo  um ―intercambio‖ entre o neotomismo e o funcionalismo.  

O Serviço social é institucionalizado com vinculação direta ao Estado e ao setor 

empresarial, com isso, o assistente social passa a ser também um profissional assalariado e 

subordinado a essas instituições. 

           Neste contexto, temos a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- 

SENAI, tendo como objetivo, organizar e administrar escolas de capacitação de mão de obra, 

devido a necessidade de maior conhecimento no manuseio das novas máquinas das indústrias.    
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A participação do assistente social neste setor de serviços ultrapassa os limites da qualificação 

técnica, pois; 

 

(...) seria necessário ―aprimorar os atributos morais e cívicos dos jovens‖ – verificar 

os principais fatores de desajuste, os motivos preponderantes de entrave ao bom 

andamento escolar e ao desenvolvimento normal da aprendizagem. (IMAMOTO 

apud BARISON, 2004)  

 

 

         Em 1946, o Serviço social da Indústria- SESI, é criado, tendo como objetivo, alterar as 

condições de habitação, higiene, nutrição da classe trabalhadora, ―desenvolvendo o esforço de 

solidariedade entre o empregador e o empregado‖. (IAMAMOTO apud BARISON 2004)  

No pós-guerra, mais precisamente nos anos 1950, vivencia-se um período de maior 

racionalidade entre as classes produtoras para a criação de uma organização política de classe 

que visasse romper com o colonialismo e a expansão do capitalismo internacional. Para que se 

concretizasse essa nova ordem política tornava-se necessário um processo de modernização e 

ampliação das políticas sociais. 

 

Neste período, as atividades de promoção social passam a absorver a prática e a 

teoria dos profissionais de Serviço Social, creditando às mesmas expectativas de 

desenvolvimento social e de concretização do Estado de Bem-Estar Social. O 

cientificismo e a sofisticação técnica permeiam e desenham essas atividades. 
(SPOSATI et al. 1991, P.47) 

 

É nesse período, que por meio de ações governamentais, além dos programas 

―emergenciais‖ e prestação de serviços sociais básicos aos pobres; ocorre a adesão 

juntamente com a Organização das Nações Unidas - ONU, aos programas de 

desenvolvimento comunitário destinados às comunidades e regiões com ―problemas de 

estagnação socioeconômica‖ (SPOSATI et al,1991) 

Estas atividades destinavam-se a romper o ciclo de dependência e provocar a 

integração de indivíduos e grupos no mercado de trabalho e a sociedade vigente, 

com a subjacente promessa de ascensão socioeconômica. Expandem-se a partir daí 

os programas de alfabetização de adultos, formação de mão de obra, formação social 

e desenvolvimento comunitário. (SPOSATI et al, 1991, p.47) 

 

         Posteriormente, fica explicitado o que na verdade se pretendia com esses programas, 

ou como diz Sposati; 

Mais tarde é possível ter consciência de que esta ascensão atendia a propósitos do 

modo de produção capitalista. Isto é, reiterava a subordinação e o anestesiamento 

através do atendimento tutelado e ilusório prestado pelos programas assistenciais. E 
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retirava desse exército aqueles que, com maiores potencialidades – seleção dos mais 

aptos -, podiam rapidamente atender às novas exigências da produção industrial, 

qualificando-os a custos mais baixos, (SPOSATI et AL,1991, p.47) 

 
   

O modelo ―importado‖ tem como diretriz o Serviço Social de caso, grupo e 

comunidade. Onde o primeiro, visa a situação e a tarefa que   necessita de solução rápida e 

eficaz, com o objetivo de preparar a mão de obra para adaptar-se à produtividade; o Serviço 

Social de grupo, trabalha com grupos terapêuticos, de encontro, de harmonização; o Serviço 

Social de comunidade tem como estratégia a recuperação e manipulação do comportamento 

daqueles que não se integram aos padrões institucionais. (FALEIROS, 1993)   

           Nos anos 1960 começam a surgir mobilizações, por parte dos assistentes sociais, 

contrárias aos programas importados, com propostas para a elaboração e realização de 

programas sociais de cunho nacional. Para o Serviço Social brasileiro e latino-americano 

representam acima de tudo, possibilidade de transformações expressivas no interior da prática 

profissional, por intermédio de processos de questionamento e reavaliação do serviço social, 

ordenado por diferentes fundamentações e direções teórico-ideológicas. (RAICHELIS, 1988)     

Ainda segundo esta autora; 

 

O período que antecede o colapso do populismo representa para a profissão o 

cenário onde se desenvolvem experiências de participação popular relacionadas com 

o processo de busca de maior espaço político para as classes populares. Assim as 
experiências que vinculam a participação do serviço social não podem ser analisadas 

de maneira autônoma: dizem respeito aos processos mais gerais que caracterizam as 

relações entre a sociedade civil e o estado populista, e que polarizam diferentes 

setores num debate vigoroso que envolve distintas perspectivas políticas 

relacionadas com as transformações que se fazem necessárias implementar, seja 

numa perspectiva modernizadora, seja numa linha de mudanças radicais nas 

estruturas que regem a vida social. (RAICHELIS, 1988, p.76) 

 

 

A partir de 1964, com o golpe militar, o Estado autoritário visa se estruturar política e 

economicamente às necessidades apresentadas pelo processo de acumulação capitalista, se 

subordinando aos interesses do mesmo, com isso; 

 

Estabelece-se nova correlação de forças sociais que dispensa frontalmente a 

participação popular, estabelecendo mecanismos de desorganização das entidades 

políticas e sindicais das classes populares, com o objetivo expresso de implementar 

um modelo econômico altamente concentrador de renda e excludente da 
participação popular. ( RAICHELIS, 1998, p.78) 

          

 Esse período pós-64 que o Estado assume, de caráter repressivo e cerceador, apresenta 

também, características burocratizadas e modernizadoras, alterando as demandas para o 

assistente social.  
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A política social que passa a ser executada pelo Estado, concebida oficialmente 

como a somatória de ―necessidades sociais‖ compartimentadas em distintas áreas 

como saúde, habitação, educação etc. – da qual é excluída a política salarial -, passa 

a constituir campo profissional para os assistentes sociais, que verão suas 

possibilidades de trabalho significativamente diversificadas. (RAICHELIS, 1988:79)  

 

          Devido a essa burocracia administrativa, o profissional de Serviço social é requisitado, 

por ser reconhecido como um especialista na área das ―relações humanas‖ (id. 1988), 

incorporando então, a execução de políticas sociais que contribuam com o processo de 

reprodução capitalista. Mas todo esse processo promove uma inquietação no assistente social, 

ou seja: 

 

O serviço social mergulha numa revisão interna dos seus métodos, teorias e 

estratégias de ação: para alguns grupos profissionais, essa prática é consequência da 

adesão às exigências institucionais pelo Estado autoritário; para outros, aparece 

como ―alternativa‖ diante do ―baixíssimo nível de tolerância político-ideológica 

existente depois de 1964‖ (NETTO apud RAICHELIS, 1988, p.81) 

 

         Ao mesmo tempo em que se ampliam as entidades filantrópicas com o beneplácito do 

Estado na tentativa de amenizar o agravamento da questão social, o trabalho do assistente 

social passa a representar uma nova e mais complexa exigência, que acaba por implicar em 

um alteração no currículo da formação profissional. 

          Diante dessa perspectiva de mobilização social, onde o assistente social participa de 

forma efetiva, provoca no interior da profissão a necessidade de organização na defesa de 

interesses da categoria, na busca do reconhecimento e questionamento da atuação profissional 

acima das conveniências e perspectivas propostas pelo Estado.  Esse debate confirma o 

―amadurecimento‖ da categoria, agora na busca de ruptura com a prática tradicional
79

 da 

profissão, apresentando assim esse novo pano de fundo para o debate profissional: 

 

Essa perspectiva tem-se manifestado de inúmeras formas: no questionamento e 

revisão das práticas institucionais do serviço social; nos processos de avaliação e 

redefinição dos currículos que orientam a formação profissional dos assistentes 

sociais; na reorganização das entidades de classe da categoria; na participação doa 

assistentes sociais nos distintos momentos de reunião dos profissionais em 

encontros, congressos e seminários. (RAICHELIS,1988:82) 

 

                                            
79

 Por serviço social tradicional deve entender-se a prática empirista, reiterativa, paliativa e burocratizada que os 
agentes realizavam e realizam efetivamente na América Latina. (Netto apud Raichelis. 1988:78) 
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O descontentamento com uma prática conservadora profissional fez eclodir, entre os 

anos 1970 e 1980, o debate entre a categoria, para a construção de um projeto profissional que 

fosse capaz de estabelecer uma nova proposta interventiva para os assistentes sociais. 

Essa recusa ao conservadorismo tem sua emergência nos 1960 através do Movimento 

de Reconceituação
80

, ou como diz Netto; 

 

É claro que a denúncia do conservadorismo do Serviço Social não surgiu 

repentinamente – na verdade desde a segunda metade dos anos sessenta (quando o 
Movimento de Reconceituação, que fez estremecer o serviço Social na América 

Latina, deu seus primeiros passos), aquele conservadorismo já era objeto de 

problematização. O trânsito dos anos setenta aos oitenta, porém, situou esta 

problematização num nível diferente na escala em que coincidiu com a crise da 

ditadura brasileira, exercida desde 1º de abril de 1964, por uma tecnoburocracia civil 

sob a tutela militar a serviço do grande capital. (NETTO, 1999, p. 9)  

 

 

    Essa ―inquietação‖ no interior da profissão ocorre em meio ao processo ditatorial no 

Brasil a partir do ano de 1964, exatamente quando os assistentes sociais são requisitados para 

atuar junto à classe trabalhadora no papel de mediador, visando a manutenção da ordem, 

passam a ser desenvolvidos programas e projetos em favelas e áreas de ocupação 

desordenada, o que representa, em tese, a perspectiva modernizadora da profissão e que não 

apresentará oposição à essa ordem nos documentos produzidos pelos assistentes sociais 

envolvidos nos encontros de Araxá e Teresópolis. 

 

É a esta concepção desenvolvimentista que se conecta a perspectiva renovadora 

configurada nos documentos de Araxá e Teresópolis: o processo de desenvolvimento 

é visualizado como um elenco de mudanças que, levantando barreiras aos projetos 
de eversão das estruturas socioeconômicas nacionais e de ruptura com as formas 

dadas de inserção na economia capitalista mundial, demanda aportes técnicos 

elaborados e complexos – além, naturalmente, da sincronia de ―governos‖ e 

―populações‖ -, com uma consequente valorização da contribuição profissional dos 

agentes especializados em ―problemas econômicos e sociais‖. (NETTO, 2002, p. 

166-167) 

 

                                            
80 Ocorreu na década de 1960,em resposta aos questionamentos feitos ao Serviço Social tradicional, um grupo de 

assistentes sociais organizou o movimento para dar um novo conceito ao Serviço Social latino-americano, com o 

objetivo de construir um Serviço Social que atendesse às necessidades da América Latina. O Movimento de 

Reconceituação trouxe para os assistentes sociais a identificação político-ideológica da existência de lados 

antagônicos – duas classes sociais antagônicas – dominantes e dominados, negando, portanto a neutralidade 

profissional, que historicamente tinha orientado a profissão. Esta revelação abriu na categoria a possibilidade de 

articulação profissional com o projeto de uma das classes, dando inicio ao debate coletivo sobre a dimensão 

política da profissão.Neste contexto podemos afirmar que o Movimento de reconceituação do Serviço Social na 
América Latina constituiu-se numa expressão de ruptura com o Serviço Social tradicional e conservador; e na 

possibilidade de uma nova identidade profissional com ações voltadas às demandas da classe trabalhadora cujo 

eixo de sua preocupação da situação particular para a relação geral – particular, e passa a ter uma visão política 

da interação e da intervenção. 
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   A opressão, a perseguição, o descontentamento fazem com que a população se 

organize através de movimentos populares com o objetivo de contestação pela ordem 

estabelecida, esse movimento toma corpo e o estopim dessa insatisfação é deflagrado através 

das manifestações sindicais no ABC paulista; 

 
A primeira metade dos anos oitenta assistiu à irrupção, na superfície da vida social 

brasileira, de demandas democráticas e populares reprimidas por largo tempo. A 
mobilização dos trabalhadores urbanos, com o renascimento combativo da sua 

organização sindical; a tomada de consciência dos trabalhadores rurais e a 

revitalização das suas entidades representativas; o ingresso, também na cena 

política, de movimentos de cunho popular (por exemplo, associações de 

moradores)e democrático (estudantes, mulheres, ―minorias‖ etc); a dinâmica da vida 

cultural, com a reativação do protagonismo de setores intelectuais; a reafirmação de 

uma opção democrática por segmentos da Igreja católica e a consolidação do papel 

progressista desempenhado por instituições como Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) e a associação Brasileira de Imprensa (ABI) – tudo isso junto pós na agenda 

da sociedade brasileira a exigência de profundas transformações políticas e sociais. 

(NETTO, 1999, p. 9) 

 

Este cenário de lutas por democracia promoveu na categoria profissional, como 

integrante da classe trabalhadora, a necessidade de romper com o conservadorismo no interior 

da profissão; 

 

A luta por democracia na sociedade brasileira, encontrando eco no corpo 

profissional, criou o quadro necessário para romper com o quase monopólio do 

conservadorismo no serviço Social: no processo da derrota da ditadura se inscreveu 
a primeira condição – a condição política – para a constituição de um novo projeto 

profissional. (NETTO, 1999, p. 10) 

 

 

Vale destacar que esse movimento não ocorre de forma hegemônica, contudo, nos 

marcos do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, o Congresso da Virada, um grupo 

de profissionais se associa ao movimento dos trabalhadores; 

 

(...) rompendo com a dominância do conservadorismo, conseguiram instaurar na 

profissão o pluralismo político, que acabou por redimensionar amplamente não só a 

organização profissional (dando vida nova, por exemplo, a entidades como a ABESS 

– depois renomeada ABEPSS – e, posteriormente, ao CFESS) como, sobretudo, 

conseguiram inseri-la, de modo inédito, no marco do movimento dos trabalhadores 

brasileiros [...] (NETTO, 1999, p. 10-11) 

 
 

O Congresso de 1979 passa a representar para o Serviço Social, o repensar ou 

recomeço, no interior da profissão bem como na formação profissional, ou ainda; 

 

O ―Congresso da Virada‖ constituiu-se, de fato, num marco e ―marcos‖ são assim: 

depois deles, nada fica exatamente igual como era antes. E o Serviço Social 

brasileiro não foi mais o mesmo e a ―Virada‖ de 1979 desdobrou-se em várias 
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outras: no campo da formação, do exercício profissional e da organização política da 

categoria. (ORTIZ & GUERRA, 2009, p. 2) 

 

Os desdobramentos da participação popular no Combate à ditadura militar propiciaram 

o surgimento de ―projetos societários diferentes que se confrontavam no movimento das 

classes sociais.‖ (NETTO, 1999, p.11) Esses confrontos no interior da profissão possibilitaram 

o ―repensar‖ profissional, contudo seria necessário o aprofundamento do debate para a criação 

de um novo projeto profissional. 

 

Ao mesmo tempo, a tradição de organização político-representativa da categoria, 

como legado da profissão e a vinculação de suas lutas àquelas mais gerais da 

sociedade, em sintonia com a reorganização dos movimentos operário e sindical e 
com os novos movimentos sociais (da carestia, da habitação, etc), permitiram a 

renovação do Serviço Social. (ORTIZ, GUERRA, 2009, p. 8) 

 

 

Importa ainda registrar a legitimação acadêmica do Serviço Social a partir da Reforma 

Universitária
81

 , resultando em sua ampliação com investimentos em cursos de pós graduação 

bem como ampliação e produção acadêmica; 

 

Um balanço desta produção mostra que, apesar de muito desigual, ela engendrou 

uma massa crítica considerável, que permitiu à profissão estabelecer uma 

interlocução fecunda com as ciências sociais, e, sobretudo, revelar quadros 

intelectuais respeitados no conjunto do corpo profissional e, também, em outras 

áreas do saber. (NETTO, 1999, p. 12)  

 

 

  Essa inserção acadêmica legitimou o serviço Social como área de produção 

acadêmica tendo como metodologia a teoria marxista, ainda que neste período a teoria 

marxista
82

  

                                            

81  Reforma Universitária de 1968: Em 1968, o Congresso Nacional aprovou a Reforma Universitária, pela 
Lei n° 5.540, de 28/11/68, fixando normas de organização e funcionamento do ensino superior. 
A lei, concebida dentro do acordo MEC-USAID, precedeu o AI5. Juntos, tolheram e amordaçaram o movimento 

estudantil brasileiro por longos anos. (http://josekuller.wordpress.com/2008/11/05/a-reforma-universitaria-de-

1968/) em, 01/09/2013 

 

5 A Reforma Universitária terá dois elementos relacionados a sua formação: a agitação estudantil e os acordos 

MEC-USAID, ambos acentuados a partir do governo Castelo Branco (1964-1967) e que constituirão o momento 

de sua gestação. A situação da educação dada pelo aumento da procura efetiva de ensino servirá de justificativa 

para a consolidação de muitos convênios entre o MEC (Ministério da educação) e a AID (United States Agency 

for International Development) para assistência técnica e cooperação à organização do sistema educacional 

brasileiro, os chamados acordos MEC-USAID, com influência nas medidas adotadas para adequar o sistema 

educacional ao modelo de desenvolvimento econômico que então se intensificava no Brasil, abrangendo, a partir 

de 1966, o Ensino Superior. REFORMA UNIVERSITÁRIA: A POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA DO 
GOVERNO CASTELO BRANCO A COSTA E SILVA (1964-1969) Alex Silveira e Glauce Paim . Parte 

integrante de artigo publicado  em Arquivo 68: Sonhos e histórias de gente que viveu as aventuras dos anos 

60.(http://josekuller.wordpress.com/2008/11/05/a-reforma-universitaria-de-1968/) em, 01/09/2013 

 

http://josekuller.wordpress.com/2008/02/12/das-variacoes-e-limitacoes-da-memoria/
http://josekuller.wordpress.com/2008/11/05/a-reforma-universitaria-de-1968/
http://josekuller.wordpress.com/2008/11/05/a-reforma-universitaria-de-1968/
http://josekuller.wordpress.com/2008/11/05/a-reforma-universitaria-de-1968/
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Essa nova perspectiva metodológica passa a dividir espaço com o conservadorismo ou 

como diz Netto, ―À quebra do quase monopólio do conservadorismo político na profissão 

seguiu-se a quebra do quase monopólio do seu conservadorismo teórico e metodológico.‖ 

(NETTO, 1999, p.13-14) 

 

Assim, os esforços das entidades – CENEAS/ANAS, CFAS/CRAS e ABESS, cada 

uma com suas especificidades, e dos quais o currículo de 1982 é legatário, bem 

como o Código de Ética de 1986 e, anos mais tarde, o Código de Ética e a Lei de 

Regulamentação 8662 – ambos de 1993, e as Diretrizes Curriculares de 1996, 

inscreveram-se na tentativa de ruptura com o histórico conservadorismo presente no 

Serviço Social desde suas protoformas e com a construção de um novo perfil e 

projeto profissionais e, neste sentido, sem dúvida alguma podem ser entendidos 

como grandes ―frutos da Virada‖. (ORTIZ & GUERRA, P. 17) 

 

 

Todo esse ―caldo‖ teórico resultou na ampliação do debate sobre a reformulação do 

currículo acadêmico da profissão. Em 1982 a ABESS aprova este novo currículo com base 

nas novas exigências de formação para capacitar os profissionais visando o enfrentamento das 

novas demandas das expressões da questão social impostas pela nova ordem econômica; 

 

As determinações internas e externas ao Serviço Social que possibilitaram o 

Congresso da Virada em 1979 oxigenaram decisivamente a profissão no Brasil nos 

anos de 1980, favorecendo, de um lado, a superação dos equívocos e controvérsias 

da Reconceituação e, de outro, consolidando entre nós uma nova concepção de 

profissão [na qual as ações das entidades são evidentes] e um renovado projeto 

profissional, vinculados à ruptura com o Serviço Social tradicional e à afirmação de 

uma determinada direção social, pautada em uma perspectiva universalista e 

emancipadora. (ORTIZ & GUERRA, 2009,  p. 17) 

 

         As representações da categoria se fortalecem tendo com isso a necessidade de 

reestruturação e redefinição de papéis; 

 

(...) na organização de ações no campo da fiscalização do exercício profissional 

[como, por exemplo, a criação de Comissões de Fiscalização em nível regional e 

contratação de agentes fiscais], no avanço no debate da ética, que resulta numa 
ruptura com os valores tradicionais vinculados ao neotomismo, logrando num novo 

Código de Ética [primeiro em 1986 e depois em 1993]13 e na revisão da lei de 

regulamentação profissional, tendo em vista que tais instrumentos tinham se tornado 

incompatíveis com a nova concepção de profissão e perfil profissional que se 

                                                                                                                                        
82 O Serviço Social é uma profissão – uma especialização do trabalho coletivo, no marco da divisão sócio-técnica 

do trabalho-, com estatuto jurídico reconhecido [Lei 8.669, de 17 de junho de 1993]; enquanto profissão, não é 

uma ciência nem dispões de teoria própria; mas o fato de ser uma profissão não impede que seus agentes 

realizem estudos, investigações, pesquisas etc, e que produzam conhecimentos de natureza teórica, incorporáveis 
pelas ciências sociais e humanas. Assim, enquanto profissão, o serviço Social pode se constituir, e se constituiu 

nos últimos anos, como uma área de produção de conhecimentos, apoiada inclusive por agencias públicas de 

fomento à pesquisa (como, por exemplo, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico/CNPq). (NETTO, 1999, p. 12) 
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consolidava à época. Como exemplo podemos citar que a Lei 3.252 de 27 de março 

de 1957, que regulamentou inicialmente a profissão, não dispunha, em seu texto 

legal, de um conjunto de atribuições dos assistentes sociais, o que inviabilizava em 

muitas situações as ações da fiscalização14. Observa-se, que a revisão da referida lei 

era uma necessidade sentida ainda nos anos 60, mas o debate em torno do tema 

apenas se fortaleceu na década de 80, quando a categoria profissional, em especial 

suas entidades – no caso, o conjunto CFAS/CRAS – dispunha de maior 

amadurecimento intelectual e político para encaminhar as discussões em torno da 

criação de uma nova lei de regulamentação. (GUERRA & ORTIZ, 2009, p.13) 
 

 

A tentativa de constituição de um novo projeto profissional, segundo Netto, se inicia 

na Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte, com a elaboração do Método BH
83

 

visando o rompimento com o tradicionalismo na perspectiva de uma nova proposta no ―plano 

teórico metodológico, no plano de concepção e da intervenção profissional e no plano de 

formação‖. (NETTO, 2002, p. 263) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
83

 Método BH- Propõe a ruptura com o método positivista que sustentou o Serviço Social tradicional tendo como proposta de 

intervenção profissional com base epistemológica na lógica dialética.  

Segundo Netto, ―a elaboração do grupo de Belo Horizonte permanecerá como um marco –e, cremos nós, sua importância histórica 

tenderá acrescer. Com equívocos maiores ou menores, aquele trabalho configurou a primeira elaboração cuidadosa, no país, sob a autocracia 

burguesa, de uma proposta profissional alternativa ao tradicionalismo preocupada em atender a critérios teóricos, metodológicos e 

interventivos capazes de aportar ao Serviço Social uma fundamentação orgânica  e sistemática, articulada a partir de uma angulação que 

pretendia expressar os interesses históricos das classes e camadas exploradas e subalternas. É absolutamente impossível abstrair a elaboração 

belo-horizontina da fundação da ruptura no Brasil.‖ (NETTO, 2002, p. 275)  
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TERCEIRO CAPÍTULO 

 

O Sonho da Casa Própria (ou) a Casa Própria dos Sonhos: Uma análise da experiência  

profissional no Distrito de Vargem Alegre – Barra do Piraí 

 

Este capítulo busca fazer uma problematização acerca de experiência vivida no 

Trabalho Técnico Social junto às famílias beneficiárias dos Empreendimentos Vargem Alegre 

I e Vargem Alegre II  no Distrito de Vargem Alegre, Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, 

no período de 2008 a 2011.  

Sendo assim, será apresentado um breve relato do município de Barra do Piraí. Muitos 

foram os municípios contemplados com verbas do PAC. Em Barra do Piraí, mais 

precisamente o Distrito de Vargem Alegre, recebeu, a construção de 112 unidades 

habitacionais através de uma parceria Programa de Aceleração do Crescimento/Fundo 

Nacional da Habitação de Interesse Social - PAC/FNHIS tendo a Companhia Estadual de 

Habitação do Rio de Janeiro - CEHAB/RJ, como executora da obra. 

 

 

3.1 - Breve Histórico de Barra do Piraí 

 

 O município de Barra do Piraí
84

 está localizado no centro da região Sul Fluminense, 

tendo como municípios fronteiriços Valença, Vassouras, Mendes, Piraí, Pinheiral, Volta 

Redonda e Barra Mansa, a uma latitude 22º 28' 12"sul e a uma longitude 43º 49' 32" oeste, 

estando a uma altitude de 363 metros. Sua população, segundo o Censo de 2010, é de 94.855 

habitantes, distribuída em seis distritos: Sede, Ipiabas, Vargem Alegre, Dorândia, São José do 

Turvo e Califórnia. Sua extensão territorial é de 582,1Km². 
85

 

                                            
84 Fonte: Portal de Barra do Piraí 

85 http://www.barradopirai.rj.gov.br/portal/ 

http://www.barradopirai.rj.gov.br/?title=Latitude
http://www.barradopirai.rj.gov.br/?title=Sul
http://www.barradopirai.rj.gov.br/?title=Longitude
http://www.barradopirai.rj.gov.br/?title=Oeste
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O município apresenta o PIB R$ 1.061.885.050,00 e PIB per capita de R$ 10.361,17 

de acordo com dados do IBGE de 2008.
86

  

O IDH-M está em 0,733, sendo o 20º município no ranking do Estado do Rio de 

Janeiro, de acordo com o PNUD/2010. População economicamente ativa está em torno de 

62,8%  de acordo com dados de 2010 – Atlas Brasil. 

A escolaridade da população ativa está assim apresentada: População de 6 a 14 anos 

98,65%, 15 a 17 anos 92,15%, 18 a 24 anos 29,72%. Do total da população adulta 60.60% 

tem o ensino fundamental completo, 39,73% ensino médio, e uma taxa de 5,38% de 

analfabetos, esses dados em educação que contribuíram para a elevação do IDH-M de 0,541 

em 1991 para 0,733 em 2010. (ATLAS BRASIL, 2013)
87

 

O percentual da população barrense que se encontra em vulnerabilidade econômica é 

de 24,18%. O CADÚnico tem 7.626 famílias cadastradas sendo que, 4.358 recebem  benefício  

Bolsa Família, valor médio de benefícios por família é de R$ 139,12, valor total transferido 

pelo governo federal R$ 606.294,00/mês.
88

 

 A região onde está situada a cidade de Barra do Piraí foi durante o século XIX, palco 

do poder de grandes fazendeiros cafeicultores que exerciam forte domínio político e 

econômico, não só na região como no país. 

Quando a produção do café entrou em declínio, Barra do Piraí ainda conseguiu se 

manter economicamente devido entroncamento ferroviário importante que ligava o interior à 

capital federal e o principal porto de escoamento de importação e exportação para o país.  

A criação de bovinos substituiu o plantio do café nas propriedades rurais. E, a partir de 

1946, passou a ser realizada uma Exposição Agropecuária Sul Fluminense, reunindo 

produtores de muitos municípios da região, esse evento era de tamanha grandeza para o setor 

agropecuário que por inúmeras vezes  sua abertura contava com a presença de presidentes da 

república que, se hospedavam nas antigas propriedades de café. Até os dias de hoje, são 

realizadas as Exposições Agropecuárias, sempre no início do mês de Julho e continuam por 

atrair muitos produtores rurais e visitantes para o município. 

Com a Proclamação da República e a mudança do poder político, Barra do Piraí foi a 

primeira cidade elevada a município em 10 de março de 1890, tendo suas terras 

desmembradas dos municípios vizinhos, da cidade de Valença, foi desmembrada a Vila de 

                                            
86 http://www.ibge.gov.br/home/pesquisa 

87 http://atlasbrasil.org.br/2013/perfil_print/barra%20do%20pira%C3%AD_rj 

88 Esses números referem-se ao mês de março de 2014. (Fonte. MDS, programa Bolsa Família) Em, 

02/04/2014) 
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Sant‘Ana, à margem esquerda do Paraíba, de Piraí, a próspera Freguesia de Barra do Piraí, 

situada à margem direita do Paraíba e  de Vassouras, a Vila dos Mendes, que já possuía, nesta 

época, uma fábrica de papel (CIPEC) e fábrica de fósforos, além de fazendas. 

 Em 1890, Barra do Piraí possuía quatro mil habitantes. Como município, Barra do 

Piraí cresceu e tornou-se um centro comercial muito importante do Vale do Paraíba. As 

Ferrovias, Central do Brasil; Rede Mineira de Viação; e Piraiense eram o meio de 

comunicação entre as cidades vizinhas e o centro econômico de Barra do Piraí. 

 A Central do Brasil empregava um grande número de pessoas que moravam nos 

bairros do Carvão e Santo Cristo.  

Vários fatores contribuíram para o declínio político e econômico de Barra do Piraí no 

Vale do Paraíba como: 

A criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e o crescimento da cidade de 

Volta Redonda na década de 1950; 

A construção da rodovia Presidente Dutra, fazendo com que o transporte para o Vale 

do Paraíba deixasse de ser apenas ferroviário, como até então; 

A extinção dos trens de passageiros feita pelo presidente Jânio Quadros em 1961. 

O forte comércio, a vocação para indústria de confecção, entre outras empresas 

mantiveram a economia local estável por um período, no entanto no período das décadas de 

1980 e 1990, Barra do Piraí sofre os reflexos da crise mundial e perde muitos postos de 

trabalho com o fechamento de várias indústrias o que acarreta em um aumento substancial de 

desemprego, criando assim uma população que demandava atendimento assistencial, exigindo 

desta forma ampliação na prestação de serviços das entidades beneficentes como também do 

poder público local, visando amenizar o conjunto das expressões da questão social gerada no 

município.  

O processo de desenvolvimento por que passa o país traz reflexos para o sul do 

Estado, com isso, Barra do Piraí vem recebendo investimentos em infraestrutura, que vem 

contribuindo para, a instalação de indústrias, fábricas e  empresas no ramo da prestação de 

serviços, o que vem proporcionando o aumento de postos de trabalho e retomada do 

desenvolvimento econômico local. 

 

3.1.1 -   O Distrito de Vargem Alegre 

 

A inclusão do distrito de Vargem Alegre neste processo tem sua relevância devido 

histórico de lutas por moradia que envolve a população moradora em espaços populares na 
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imediações do extinto Hospital Colônia de Vargem Alegre, para tanto devemos conhecer um 

pouco da história deste Distrito, mas também deve ser considerado o fato de grande parte da 

extensão territorial deste distrito pertencer ao Estado e ainda por ter sido aprovada a 

instalação de um polo industrial nesta área, sendo inclusive aprovado por lei estadual de 

incentivo fiscal
89

 para se instalarem neste Distrito indústrias visando o desenvolvimento 

econômico local. 

O pequeno distrito de Vargem Alegre apresentava grande desenvolvimento econômico 

através do cultivo do café até final do século XIX, quando no início do século XX, com o 

declínio do café, o Barão de Vargem Alegre
90

 doou parte das terras da Fazenda Vargem 

Alegre, inclusive sua sede, para o governo do estado do Rio de Janeiro, sendo implantado na 

sede da fazenda o Hospital Estadual de Vargem Alegre (1917), que abrigou pacientes 

psiquiátricos de todo o Estado.  

Sendo inclusive utilizado na política higienista do Distrito Federal, retirando 

moradores de rua, considerados ―doentes‖;  

Os manicômios, por outro lado, ficavam lotados de todo tipo de indivíduo que não 
se enquadrava às regras sociais e acabavam internados. A vadiagem, a desordem ou 

a insubordinação são punidas com prisões ou a internação em hospícios. (GOMES, 

2007, s/p) 

 

No ano de 1996 o hospital foi desativado, obedecendo aos princípios da reforma 

psiquiátrica de desinstitucionalização, através da Resolução Nº 93
91

. Muitos internos haviam 

                                            
89

  LEI 5.636/10 Concedida a estabelecimentos industriais instalados em municípios que possuem baixo 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), visando o desenvolvimento descentralizado do Estado do Rio de 

Janeiro, substitui a sistemática de apuração normal para que o ICMS passe a ser recolhido com o percentual 

correspondente à aplicação da alíquota de, somente, 2% sobre o faturamento.Esta lei substituía a  Lei 4.534 A lei 

trata da concessão de créditos para empresas que invistam em um dos 34 municípios selecionados. Cria o Fremf 
– Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses. O fundo é administrado pela Agência de 

Fomento do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ. Em 01/12/2013  

 

90
 Matias Gonçalves de Oliveira Roxo, primeiro barão com grandeza de Vargem Alegre, (Pensalvos, 22 

de setembro de 1804 — Vargem Alegre, 16 de setembro de 1879) foi um proprietário rural luso-brasileiro. 

Radicou-se no Brasil em 1816. Doou suas terras para o Estado no início do século XX, por não possuir nenhum 

herdeiro, contudo essa doação nunca foi registrada em cartório o que tem dificultado a regularização fundiária 

das famílias que ocupam as terras antes pertencentes a Fazenda Vargem Alegre,, a equipe técnica do Instituto de 

Terra e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro – ITERJ, acompanha 80 famílias na área rural e 104 no 

perímetro urbano do Distrito na tentativa de regularização do titulo de posse dos sítios e terrenos dessas famílias. 

http://www.iterj.rj.gov.br/ Em 29/11/2013 

91 Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 93, de 02 de dezembro de 1993.Constitui no âmbito do 

Conselho Nacional de Saúde, a Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica, com os objetivos de definir 
estratégias para o cumprimento das resoluções da II Conferência Nacional de Saúde Mental e avaliar o 

desenvolvimento do processo de reforma psiquiátrica no país. 

conselho.saude.gov.br/resolucoes/1996/Reso196.doc Acesso em 02/09/2013 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A3o_de_Vargem_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensalvos
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1804
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vargem_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1879
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luso-brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1816
http://www.iterj.rj.gov.br/%20Em
http://200.189.113.52/ftp/saudemental/93RCNS93_02_12_1993.pdf
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sido abandonados por seus familiares há muito tempo, com isso perderam o referencial 

familiar, passando a viver nas instalações do hospital, só que agora sem qualquer tipo de 

acompanhamento, sendo entregues à ―própria sorte‖
92

. Posteriormente se tornaram moradores 

de Vargem Alegre, em habitações improvisadas nos arredores do hospital. 

Vale ressaltar que, no período de funcionamento, a estrutura de recursos humanos e 

administrativa deste hospital aqueceu a economia local, por abrigar todos os funcionários 

estatutários da Secretaria Estadual de Saúde
93

, nas imediações do referido hospital 

propiciando assim a instalação de lojas comerciais, cinema, escolas, empório, posto de 

gasolina, efervescência na construção civil, inclusive com a instalação de olarias que geravam 

muitos empregos, contando ainda com a atividade rural com fazendas e pequenas 

propriedades com plantio de subsistência.  

Na década de 1990, no entanto, veio o declínio não só com o fechamento do hospital 

como também com a falência de uma olaria, deixando todos os funcionários sem seus direitos 

trabalhistas atendidos, causando um déficit econômico sem precedentes para os moradores 

que começam a viver o abandono por parte do poder público estadual, haja vista o município 

até então não prever investimentos em uma área onde o Estado, exercia domínio 

administrativo e econômico.
94

  

No ano de 2001 um grupo, composto por 86 famílias, articulados com o Movimento 

dos Sem Teto, com o apoio de representantes da igreja católica da Diocese de Barra do Piraí, 

ocuparam as terras do Estado e ficaram acampados por aproximadamente três anos num 

terreno próximo ao hospital, quando então passaram a morar nas dependências do hospital, 

permanecendo ai por mais dois anos. 

No final de 2005, as famílias que persistiram na ―ocupação‖ começaram a demarcação 

de lotes em uma parte do terreno ao lado do hospital ―batizando com o nome de Rua da 

Conquista. Esse movimento chamou a atenção do governo do Estado do Rio de Janeiro, em 

especial da  Companhia Estadual de Habitação que visitou o local com o objetivo de conhecer 

                                            
92 Com o fechamento do Hospital os funcionários não exerciam mais nenhuma atividade no local 

(acompanhamento médico/ambulatorial, limpeza, alimentação), alguns pacientes foram transferidos para outros 

equipamentos psiquiátricos, no entanto, outros ficaram ocupando parte do hospital) informações fornecidas por 

moradores do distrito e ex internos do manicômio no período de 2008-2009 

 
93 Esses funcionários moravam em casas, de propriedade do Estado, nas imediações do hospital, alguns 

funcionários foram transferidos para a rede pública de saúde do município, outros aposentaram e continuaram 

morando no Distrito, algumas casas ficaram abandonadas entrando em processo de deteriorização, outras  foram 

ocupadas por internos do hospital e até mesmo por famílias que faziam parte do movimento de ocupação local. 

 
94  Dados coletados em entrevista com uma antiga moradora do Distrito, dona Cecy, moradora e primeira 

professora da Escola do Distrito, sua família era proprietária de um grande Empório e posto de combustível do 

local. Faleceu em. 2009, tornando impossível o término da entrevista. 
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a realidade das referidas famílias organizando um cadastramento para possível projeto 

habitacional que possibilitasse futuramente o título de posse dos lotes ocupados. Essa visita 

teve repercussão sendo inclusive matéria de jornal.
95

  

 A localização do loteamento dista de qualquer possibilidade de atenção por parte do 

município no que se refere à infraestrutura, visto que o espaço pertence ao Estado não 

havendo uma legalização formal do mesmo, com isso as casas não possuem rede de esgoto, 

banheiro, apenas instalação clandestina de água e energia, são construídas com paletes
96

, ou 

pau a pique
97

 geralmente, com um ou dois cômodos. 

Com o passar do tempo, outros espaços foram começando a ser ocupados, surgindo 

assim a Rua Barão de Vargem Alegre, alguns espaços da Rua da Pedreira, entre outras, 

ampliando a ocupação desordenada em vários pontos do Distrito. Vale destacar que o 

investimento em infraestrutura não acompanhou esse processo desordenado de ocupação, 

desta forma, encontramos muitas áreas com esgoto a céu aberto, poços artesianos em locais 

onde existem sumidouros
98

 sem o devido cuidado de instalação.  

O Distrito de Vargem Alegre sempre recebeu investimentos do governo estadual,  

como mencionado acima. Com o fechamento do hospital psiquiátrico os recursos estaduais 

deixaram de ser aplicados no local. Apesar de uma parte deste distrito ser administrado pelo 

município, houve pouco investimento em manutenção local e instalação de serviços públicos, 

deixando os moradores descrentes de qualquer ação pública. Acrescente-se ainda o fato de  

passar a existir uma divisão entre a população local e a população originária do movimento 

popular de ocupação das áreas pertencentes ao hospital.
99

  

                                            
95 Encontra-se em anexo cópia da referida matéria publicada no Jornal, Diário do Vale publicada em 

12/09/2013 

 
96 Palete: uma ou um palete (do inglês pallet) é um estrado de madeira, metal ou plástico que é utilizado 

para movimentação de cargas, quando esses paletes estão danificados, são descartados pelas empresas de carga, 

muitas famílias se utilizam deste material para construir moradias. 

97 Pau a pique Construção feita de ripas ou varas entrecruzadas e barro. Mini Aurélio. Dicionário da 
Língua Portuguesa. 6º Ed  Em 25/09/2013 

 
98  Sumidouros consistem em escavações, cilíndricas ou prismáticas, tendo as paredes revestidas por 

tijolos, pedras ou outros materiais. A disposição desses materiais deve ser tal que permita fácil infiltração do 

líquido no terreno. JORDÃO, Eduardo Pacheco & PESSÔA, Constantino Arruda. Tratamento de Esgotos 

Domésticos. ABES. 3ª Edição. Rio de Janeiro 1995. Acesso em 28/09/2013 

 
99 Essa segregação ficou muito clara quando da atuação como assistente social no CRAS Vargem 

Alegre, pois as mulheres que participavam de oficinas, grupos e palestras não interagiam umas com as outras. 

Havia uma estigmatização das pessoas que ocuparam o local, sendo apontadas como marginais, como ameaça à 
segurança local, esse preconceito foi sendo desconstruído ao longo do período de participação das mulheres 

nestes espaços, quando foi possível perceber que as dificuldades, dilemas e problemas eram os mesmos 

independente da origem de cada família. 
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Vale destacar que muitos internos deste hospital também passam a ocupar estas áreas, 

formando novos núcleos familiares de baixa renda que passam a demandar atendimento em 

saúde, educação, assistência, sem contar que as áreas ocupadas não apresentam infraestrutura 

urbana e sanitária.   

O município fazia apenas alguns investimentos pontuais em setores como educação, 

somente dez anos após o fechamento do hospital foi instalado um equipamento de Saúde da 

Família
100

 e um CRAS
101

, contudo o trabalho desenvolvido pelos profissionais desses 

equipamentos só começaram a ser legitimados pela população local alguns meses depois. 

Neste sentido, é que mais uma vez investimentos em políticas públicas no distrito são vistos 

com certa desconfiança por parte da população.   

Vale destacar que foi exatamente a vinculação da equipe técnica deste CRAS com a 

população do Distrito que possibilitou o desenvolvimento do TTS com as famílias cadastradas 

no programa habitacional. 

 

3.2- Habitação de Interesse Social em Vargem Alegre: sonho ou realidade? 

 

                                            
100 Saúde da Família. A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de 

saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em 

uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. A 

responsabilidade pelo acompanhamento das famílias coloca para as equipes saúde da família a necessidade de 

ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção básica no Brasil, especialmente no contexto do 

SUS. A estratégia de Saúde da Família é um projeto dinamizador do SUS, condicionada pela evolução histórica e 
organização do sistema de saúde no Brasil. A velocidade de expansão da Saúde da Família comprova a adesão de 

gestores estaduais e municipais aos seus princípios. Iniciado em 1994, apresentou um crescimento expressivo 

nos últimos anos. A consolidação dessa estratégia precisa, entretanto, ser sustentada por um processo que permita 

a real substituição da rede básica de serviços tradicionais no âmbito dos municípios e pela capacidade de 

produção de resultados positivos nos indicadores de saúde e de qualidade de vida da população assistida. A 

Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde tem provocado um importante 

movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção no SUS. Busca maior racionalidade na utilização 

dos demais níveis assistenciais e tem produzido resultados positivos nos principais indicadores de saúde das 

populações assistidas às equipes saúde da família. (http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php) Em, 12/01/2014 

 
101 O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) é uma unidade pública estatal descentralizada 

da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). O Cras atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), dada sua capilaridade nos territórios e é responsável pela organização e oferta de serviços da 

Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social. 
Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o Cras possui a função de gestão territorial da rede de assistência 

social básica, promovendo a organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos 
processos nele envolvidos.  O principal serviço ofertado pelo Cras é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (Paif), cuja execução é obrigatória e exclusiva. Este consiste em um trabalho de caráter continuado que visa 
fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de 

direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. MDS.  

(http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras) Em, 12/01/2014 

http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11


99 
 

 
 

Visando o atendimento das famílias que ocupavam esses loteamentos, bem como 

famílias moradoras em áreas de risco. O município foi contemplado com dois 

empreendimentos de habitação de interesse social, o PAC/FNHIS/2007 e o PAC/FNHIS/ 2008 

que propõem o reassentamento
102

 ou remanejamento
103

 dessas famílias em unidades 

habitacionais a serem construídas neste distrito. O convenio celebrado em 2007 previa a 

construção de 100 unidades habitacionais e o convenio 2008 previa a construção de mais 12 

unidades, beneficiando assim 112 famílias em Vargem Alegre.  

 A seleção das famílias beneficiárias ocorreu a partir de critérios apresentados pelo 

CADÚnico, tais como: renda per capita e um quarto do salário mínimo, condições de 

moradia,  vulnerabilidade social. 

Essa modalidade de intervenção na área de habitação se dá através da cessão
104

 do 

imóvel à população beneficiária, essa modalidade o torna permissionário de uso, mas não 

proprietário, quando o mesmo não tiver mais interesse em morar no imóvel deverá devolvê-lo 

à prefeitura através de uma declaração de desistência
105

  

Essa perspectiva de atendimento à população local, através da cessão de casas 

populares, coloca o Estado como autor de ―alternativas‖ que atendam um segmento da 

sociedade que ―naturalmente‖ se encontra com escassez de recursos, ou de acesso às políticas 

públicas, esse atendimento não altera a estrutura capitalista, esta concessão atende o que se 

pode chamar de desequilíbrio natural existente na representação da desigualdade social em 

decorrência da ineficiência do Estado na garantia de direitos.  

 

3.3 - Trabalho social em Habitação: uma experiência em Vargem Alegre 

 

O desenvolvimento do Projeto Técnico Social no Distrito de Vargem Alegre teve início 

no mês de Julho de 2008, com 100 famílias cadastradas pela equipe técnica da Prefeitura 

Municipal de Barra do Piraí. Foi firmada parceria com a Secretaria Municipal de Assistência 

Social para utilização do Centro de Referencia da Assistência Social – CRAS de Vargem 

                                            
102  Reassentamento: alteração do local de moradias de famílias, implicando na sua remoção para outro terreno, 

fora do perímetro da área da favela ou assentamento precário que está sendo urbanizado. (MCIDADES, 2009, 

p.5) 
103 Remanejamento: alteração do local da moradia de famílias, implicando na reconstrução da sua unidade 

habitacional no mesmo perímetro da favela ou assentamento precário que está sendo urbanizado. (MCIDADES, 

2009, p.5) 

 
104 São entregues aos beneficiários documentos de cessão de uso do imóvel. (conforme cópias anexas) 

 
105 Essa declaração é entregue ao poder público municipal que selecionará outra família do cadastro, que então 

encaminhará à CEHAB para substituição do morador. (modelo anexo) 
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Alegre para a realização das reuniões, oficinas, e plantão social, uma vez que  o acesso às  

instalações do canteiro de obras se tornou inviável por falta de  transporte público local, via de 

acesso sem pavimentação, que devido ao período de chuvas ficou sem condições de tráfego,  

haja vista, o terreno ofertado pelo Estado para construção das unidades habitacionais estar 

situado no topo de um morro. E até mesmo falta de estrutura para atendimento às famílias 

(banheiros precários, sala de atendimento muito pequena). 

Mobilizar a população para participar das atividades do TTS esbarraria nessa falta de 

infraestrutura, a parceria com o CRAS foi fundamental, ainda porque possibilitou também 

maior agilidade na interlocução para inscrição das famílias no CADÚnico, foi criada uma 

agenda de atividades para o atendimento do plantão, planejamento de atividades a serem 

desenvolvidas, reuniões com as comissões que foram criadas para acompanhamento das 

obras, organização comunitária e sorteio das unidades habitacionais. 

Consta no Termo de Referência  que todo projeto de habitação de interesse social 

deve, obrigatoriamente desenvolver o PTTS
106

, no ano de 2008 a contratação ainda obedecia o 

seguinte fluxograma: 

O Ministério das Cidades é o órgão gestor, a Caixa Econômica Federal é o Agente 

Operador; a Administração Pública Estadual/Municipal
107

 é o Proponente/Agente Executor, 

em Vargem Alegre os empreendimentos foram executados pela Companhia Estadual de 

Habitação.  

A CEHAB publicou o Edital de Licitação, a Construtora MRG vencedora do certame 

foi também responsável pela elaboração e execução do PTTS, sendo assim, a empreiteira 

terceirizou o social para  uma ONG responsável pela execução do PTTS, que, para o 

desenvolvimento do trabalho social com as famílias, fez minha contratação, sendo assim 

dentro desta linha de trabalho estive na condição de ―quarterizada‖ para execução do TTS. 

Mensalmente deve ser encaminhada à CEF a prestação de contas do percentual de 

trabalho desenvolvido tanto pela execução física quanto pelo TTS, a Empreiteira realiza a 

Medição
108

 da obra que deverá ser encaminhada somente com o Relatório Social, uma vez 

                                            
106 No período em que foi realizado o PTTS no Distrito de vargem Alegre, a contratação deste projeto 

estava vinculada à empresa construtora licitada para a obra, a partir de 2011, através da Instrução Normativa 45 

ficou definido que o PTTS fosse desmembrado sendo obrigatória a licitação separada para que instituições, como 

ONGs, Assessorias e Consultorias desenvolvessem esse trabalho 

 
107 As obras do município de Barra do Piraí foram executadas através da CEHAB/RJ por não haver 

legislação local que permitisse esse tipo de contratação, sendo assim, a CEHAB assume a execução, tendo o 
município como parceiro. 

 
108  Entre os muitos desafios enfrentados, aprender terminologia da engenharia foi um deles, pois o 

contato direto com esses profissionais acabava por exigir apreensão de termos técnicos para uma melhor 
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que, ficou estabelecido no Termo de Referência que o pagamento do trabalho executado 

somente poderia ser realizado mediante a apresentação dos documentos citados acima. 

 Contudo, as relações institucionais nem sempre se estabelecem de forma linear, o 

fluxo de pagamento não acompanhava o fluxo de trabalho, causando assim atrasos nos 

repasses que interferiam diretamente na execução do TTS. Esses entreves 

burocrático/administrativos existiam entre a CEHAB e a CEF na liberação do pagamento das 

medições. 

O reflexos desses ―entraves‖ acabavam por alterar a dinâmica  do trabalho, contudo as 

determinações verticalizadas se impunham diante das relações de poder. Ainda assim, foi 

possível estabelecer limites a tais determinações através de articulação político-administrativa 

com a equipe técnica do CRAS que viabilizavam espaço e condições de trabalho. 

O processo de organização e execução do TTS com as famílias do Distrito de Vargem 

Alegre começa a ser delineado, muito embora esbarre em algumas limitações por ter que 

cumprir com o cronograma apresentado, a alternativa encontrada foi ampliar a atuação 

dividindo em dois momentos, o primeiro momento seguindo as normativas e a seguir 

assumindo os instrumentos e técnicas do Serviço Social
109

, trabalhando com os beneficiários 

valores e direitos para além dos limites institucionais.  

 

 

                                                                                                                                        
compreensão do trabalho. 

Medição: Documento em que se indica a quantidade de obra realizada e seu valor, para repasse de remuneração 

correspondente ao percentual de obra executada. www.engenhariacivil.com/dicionario/auto-de-medicao  

As medições podem ser efetuadas tendo por base os elementos constituintes de um projeto ou de uma obra. A 

elaboração de um mapa de medições deve ter uma sequência que esteja de acordo com a ordem dos trabalhos a 

executar em obra, reunindo em grupos distintos e ordenados os diferentes trabalhos existentes. 

http://engenhariamoderna.blix.biz/medicoes.html Em, 29/11/2013 

109 Instrumentalidade do Serviço Social segundo Guerra se expressa; nas funções que lhe são 
requisitadas: executar, operacionalizar, implementar políticas sociais; a partir de pactos políticos em torno dos 

salários e dos empregos (do qual o fordismo é exemplar) melhor dizendo, no âmbito da reprodução da força de 

trabalho  no horizonte do exercício profissional: no cotidiano das classes vulnerabilizadas, em termos de 

modificar empiricamente as variáveis do contexto social e de intervir nas condições objetivas e subjetivas de 

vida dos sujeitos (visando a mudança de valores, hábitos, atitudes, comportamento de indivíduos e grupos).  

Reconhecer a instrumentalidade como mediação significa tomar o Serviço Social como totalidade constituída de 

múltiplas dimensões: técnico-instrumental, teórico-intelectual, ético-política e formativa (Guerra, 1997), e a 

instrumentalidade como uma particularidade e como tal, campo de mediações que porta a capacidade tanto de 

articular estas dimensões quanto de ser o conduto pelo qual as mesmas traduzem-se em respostas profissionais. 

No primeiro caso a instrumentalidade articula as dimensões da profissão e é a síntese das mesmas. No segundo, 

ela possibilita a passagem dos referenciais técnicos, teóricos, valorativos e políticos e sua concretização, de 

modo que estes se traduzam em ações profissionais, em estratégias políticas, em instrumentos técnico-
operativos. Em outros termos, ela permite que os sujeitos, face a sua intencionalidade, invistam na criação e 

articulação dos meios e instrumentos necessários à consecução das suas finalidades profissionais. (GUERRA, 

2000,  p. 12) 

 

http://engenhariamoderna.blix.biz/medicoes.html
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3.3.1 – As etapas propostas pelo Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS 

 

O cronograma de atividades para execução do TTS estabelece etapas a serem 

cumpridas nas fase pré-obras, durante as obras, ou seja, em paralelo à execução física das 

obras e pós-obras, como: 

 Planejamento ou pré-obras, que consiste na elaboração de um diagnóstico social, 

mobilização dos moradores, cadastramento das famílias de acordo com critérios oficiais 

(moradores em áreas de risco, famílias de assentamentos clandestinos com renda de até 

1.350,00) e apresentação do PTTS; obras através de atividades como organização 

comunitária, educação sanitária e ambiental, educação patrimonial, geração de trabalho e 

renda, mobilização para a constituição de liderança comunitária; pós obra fortalecimento do 

grupo e por fim a avaliação que deverá apresentar dados quantitativos e qualitativos de todo o 

trabalho desenvolvido, contando ainda com uma pesquisa de satisfação que deverá ser 

apresentada à população envolvida em uma reunião final, esta pesquisa deverá ser tabulada 

atravcés de um relatório final a ser enviado à Caixa Econômica Federal, com todo o histórico 

do trabalho que foi realizado no PTTS.  

 

3.3.2 – O Projeto de Trabalho Técnico Social em Vargem Alegre: a realidade dos fatos 

 

No Distrito de Vargem Alegre o PTTS foi iniciado não obedecendo às etapas previstas 

no COTS, pois a primeira fase do mesmo; elaboração do diagnóstico e cadastramento das 

famílias foi realizado em parceria com os profissionais da prefeitura municipal e equipe 

técnica da CEHAB-RJ. 

 Ou seja, foi solicitado à prefeitura que apresentasse um breve relato das características 

locais: número de habitantes, infraestrutura local, demanda por cursos para geração de 

trabalho e renda, entre outros. Em paralelo, profissionais da Secretaria de Assistência Social 

foram convocados para cadastrar famílias do distrito que morassem em áreas de risco, 

famílias que faziam parte do assentamento nas imediações do hospital psiquiátrico e famílias 

pobres ou extremamente pobres que morassem em condições precárias no entorno do distrito, 

esses profissionais tiveram oito dias para realizar o cadastro e organizar toda documentação 

necessária para que fosse firmado o convênio. 

Não houve participação da população para a elaboração do referido diagnóstico social, 

nem mesmo uma reunião inaugural para apresentação do projeto físico e social. 
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A contratação para execução do PTTS foi feita com essa primeira etapa já concluída, o 

que criou algumas dificuldades, pois foram necessários alguns ajustes para iniciar o trabalho. 

O trabalho foi iniciado imediatamente após a contratação, sem nenhuma capacitação
110

.  

Desta forma, o conhecimento do trabalho ocorreu enquanto o mesmo era executado, o 

que acabou implicando na necessidade de algumas alterações não só na execução como 

também no cadastro das famílias. 

A equipe técnica da prefeitura teve um prazo muito curto para realização do cadastro de 

beneficiários, não sendo possível o planejamento das ações, sendo assim, algumas famílias 

não se apresentavam dentro dos critérios estabelecidos pelo programa, sendo necessário, após 

o início das atividades do TTS, a realização de visitas domiciliares para reavaliação de alguns 

cadastros já que muitos beneficiários não compareciam às reuniões.
111

 

Mas, ainda havia outras dificuldades a serem enfrentadas para a execução do trabalho, 

pois muitas famílias não compareceram às primeiras reuniões marcadas. Existiam algumas 

questões locais que influenciavam na credibilidade dos investimentos propostos para o local. 

Essas dificuldades estavam relacionadas ao histórico de abandono vivido pelos moradores do 

Distrito, que já haviam vivenciado ―promessas‖ políticas que não se efetivaram. 

O cronograma definia ainda que as reuniões deveriam ofertar temas que trabalhassem 

as relações de vizinhança, com a possibilidade de contratação de profissionais de psicologia 

ou pedagogia, segundo orientações do COTS, essa oficina deveria fortalecer essas relações, 

sendo inclusive definida ainda durante essa atividade, a criação de comissões para o 

acompanhamento do TTS e das Obras, como oficinas de educação ambiental, sanitária, 

patrimonial. 

Na prática, a execução do TTS deveria obedecer aos marcos normativo do COTS, 

mas, essas orientações acabavam por inviabilizar a autonomia profissional por apresentar um 

esquema metodológico que nem sempre era adequado  à realidade local, ou seja, o que ficava 

evidenciado a partir do desenvolvimento do trabalho com a população do distrito e o que o 

COTS define como território deixava uma lacuna em sua execução. 

                                            
110 A contratação foi feita após o início das obras, portanto, havia a necessidade de início imediato das 

atividades com as famílias, foi apenas informado que deveria ser realizada uma reunião com as famílias 

beneficiárias constantes de uma lista de cadastro com nome e endereço, deveria ser feita uma convocação para 

apresentação do PTTS já elaborado pela equipe técnica da CEHAB. 

 
111 Durante essas visitas de recadastramento foi possível constatar que muitas pessoas se cadastraram 

sem serem informadas sobre objetivo do programa habitacional que seria implementado no distrito, muitos dos 

cadastrados já possuíam imóvel próprio ou tinham renda familiar superior à exigida pelo programa. Com isso, 

algumas famílias foram substituídas durante a execução do TTS.  
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Haja vista, o PTTS ter sido elaborado a partir de um modelo de território
112

 

determinado, contudo, o público trabalhado em Vargem Alegre trazia histórias vividas em 

territórios variados, o que diferia em muito da denominação territorial contida  no Anexo II da 

Instrução Normativa 08; 

 

Reassentamento: alteração do local de moradias de famílias, implicando na sua 

remoção para outro terreno, fora do perímetro da área da favela ou assentamento 

precário que está sendo urbanizado. 

Remanejamento: alteração do local da moradia de famílias, implicando na   

reconstrução da sua unidade habitacional no mesmo perímetro da favela ou 

assentamento precário que está sendo urbanizado. (MCIDADES, 2009, p.5) 

 

 Foi possível perceber claramente as diferenças existentes entre as normativas do 

COTS e as famílias beneficiárias do território de abrangência do distrito, pois inserir 

textualmente essas normativas em muitos momentos esbarra nas fronteiras do que se pode 

chamar de comunidade local
113

, pois as famílias cadastradas pelo município moram em locais 

distantes, apresentando condições sociais e de moradia heterogêneas (áreas de riscos; como 

morros, beira de rio, áreas rurais, margens de ferrovias, entre outros), sendo assim, as 

orientações contidas no COTS  não poderiam ser generalizadas para o desenvolvimento de 

TTS com todos os grupos de famílias, pois são realidades diferenciadas que merecem 

tratamento diferenciado. 

 De acordo com as orientações para o desenvolvimento do TTS, o técnico social deve 

trabalhar com os beneficiários a organização familiar e comunitária  criando um modelo  

determinado de comunidade com regras pré estabelecidas, cabendo ao técnico social a 

                                            
112  Para Milton Santos: O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de 

sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o chão e mais a 

população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a 
base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se 

fala em território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em território usado, utilizado por uma dada 

população. Um faz o outro, à maneira da célebre frase de Churchill: primeiro fazemos nossas casas, depois elas 

nos fazem... A ideia de tribo, povo, nação e, depois, de Estado nacional decorre dessa relação tornada profunda 

(SANTOS, 2002, pg. 97). 

 
113 O termo comunidade vem sendo utilizado em políticas públicas para delimitar uma determinada área 

de atuação de equipamentos sociais como CRAS, ESF, Escolas, Creches.  

Uma comunidade é um conjunto de pessoas que se organizam sob o mesmo conjunto de normas, geralmente 

vivem no mesmo local, sob o mesmo governo ou compartilham do mesmo legado cultural e histórico. (...) 

pessoas que vivem no mesmo bairro, aldeia ou cidade. (...) comunidade é um grupo territorial de indivíduos com 

relações recíprocas, que servem de meios comuns para lograr fins comuns.FERNANDES, 1973 p. 
 quando o mundo se torna grade demais para ser controlado, os atores sociais passam a ter como objetivo fazê-lo 

retornar ao tamanho compatível com o que podem conceber. Quando as redes dissolvem o tempo e o espaço, as 

pessoas se agarram a espaços físicos, recorrendo à sua memória histórica. (CASTELLS1999, p. 85), 
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elaboração dessas regras para que sejam apresentadas e aprovadas pelos participantes das 

reuniões. 

 Neste sentido, a proposta de trabalho a ser desenvolvido com a população tem como 

marca central um modelo ―engessado‖ onde o beneficiário deve ser moldado para atender 

padrões de comportamento considerados ―corretos‖, como se o técnico social fosse detentor 

de ―poderes e saberes sociais‖ para determinar a vida da população assistida, ou ainda; 

 

Essa fala explicita a matriz que sustenta e ampara a forma de conceber o 

desenvolvimento comunitário, guardando muitas semelhanças, isso se não for 

idêntica às das primeiras experiências de desenvolvimento comunitário das décadas 

de 1950 e 1960. Era necessário ―educar o povo para morar‖ e aceitar ―passivamente‖ 

de preferência, as imposições colocadas pelos ―excelentes projetos arquitetônicos‖. 
As comunidades, ou melhor, os territórios, são vistos como objeto da ação 

governamental: seus moradores - os  beneficiários (aqueles que recebem as 

benesses) - não participam dos processos de decisão. O desenho operacional e a 

metodologia desenhada para o programa insistem em mudar os hábitos e 

comportamento dos mais pobres tidos como inadequados. (GOMES, 2013, p.142) 

 

Sendo assim, percebe-se que as atividades previstas neste trabalho, a partir das 

orientações contidas no COTS, definem bem quais as  reais intenções do trabalho social a ser 

desenvolvido com as famílias beneficiárias no tocante às atividades de educação patrimonial e 

comunitária, pois estas são voltadas para uma formação educativa que modele a população 

para aquisição de hábitos e condutas que os faça merecedores de benesses (moradias)  do 

poder público; 

 

Outro ponto que se evidenciou, (...) foi a permanência dos processos educativos com 

o objetivo de produzir novos valores e hábitos, preservando a máxima de ―Educar 

para habitar‖. Reforçando práticas disciplinadoras, de controle moral e tutela, entre 

os técnicos e população, as quais frequentemente acabam individualizando os 

problemas sociais e culpabilizando a população por suas carências e 

vulnerabilidades. (GOMES, 2013, p.142) 
 

 

Ainda assim, foi possível criar relatórios que atendessem às determinações e 

exigências da CEHAB e consequentemente, da CEF, mas acima de tudo, foi possível construir 

condições reais de participação na perspectiva de trabalhar a autonomia dos beneficiários.  

Seguindo o cronograma estabelecido pelo PTTS, foi possível organizar reuniões e 

oficinas temáticas (ambiental, sanitária,  patrimonial e de geração de trabalho e renda) com a 

população beneficiária no espaço cedido pelo CRAS, posteriormente foi feito contato com a 

diretoria de um pequeno clube local para realização das atividades que envolviam todos os 

beneficiários. Foi aberto também um ―crédito‖ em um mercado local para aquisição de 

lanches e material de papelaria para a realização dos eventos, contudo, o atraso no repasse dos 
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recursos para pagamento desses materiais começaram a impactar na relação comercial, 

fazendo com que o crédito fosse encerrado. As situações que envolviam recuros financeiros 

provocaram alguns desgastes na relação existente entre mim, a equipe técnica da CEHAB e a 

Empreiteira, pois era exigida a realização de atividades para se cumprir o cronograma como 

contratação de profissionais para execução de oficinas, palestras, dinâmicas, mas havia o 

repasse antecipado de recursos, sendo assim, havia a necessidade de negociação ou por 

algumas vezes, realizar o pagamento a posteriormente. 

Durante todo o processo de desenvolvimento do PTTS foram contratados sob regime 

de RPA, sete profissionais nas áreas de psicologia, meio ambiente, pedagogia, culinária, 

serviço social e ensino médio, tendo ainda firmado parceria com o SENAI para a oferta de um 

curso de pedreiro. 

Mesmo diante dos impasses administrativos existentes entre o PTTS, a empreiteira e a 

CEHAB, foi possível realizar as atividades  com os beneficiários que aos poucos foram 

intensificando a participação nos encontros. 

Isso possibilitou ainda criar um vínculo entre os participantes, uma vez que muitos não 

se conheciam ainda, trabalhávamos com a lógica de fortalecimento de vínculos de vizinhança 

antes mesmos da existência do condomínio.  

As relações estabelecidas durante os encontros com os beneficiários ultrapassaram as 

barreiras impostas pelas normatizações institucionais, sendo possível a abertura de diálogo 

para conhecer e reconhecer histórias de vidas e assim,  iniciar o processo de formação de um 

grupo comunitário em oposição ao proposto pelo PTTS, que foi pensado para trabalhar com 

uma comunidade constituída.  

Durante a execução do projeto ficou patente que apesar do processo pedagógico de 

construção de cidadania e direito do cidadão,  os mecanismos utilizados poderiam apresentar 

um caráter manipulador conforme ações desenvolvidas no passado com a participação 

popular;              

 

(...) Uma vez que esta é considerada como uma estratégia de legitimação dos 

programas, ao mesmo tempo em que serve como instrumento de controle dos 

recursos empregados. Transferem-se responsabilidades para as comunidades sem 
que haja, em contrapartida. a garantia dos direitos de cidadania. Por outro lado, 

essas orientações evocam práticas ligadas ao trabalho do  Serviço Social em seus 

primórdios nas favelas do Rio de Janeiro, sobretudo, quando incentivavam o 

controle dessa população e a educação popular fundada no higienismo. Dessa 

forma despolitizou-se a ação dos assistenciais e de outros profissionais e equipes de 

participação comunitária, reduzindo-a a um trabalho meramente técnico. (GOMES, 

2005, s/p) 
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Para tanto nos reportamos a Abreu quando apresenta a função pedagógica do Serviço 

Social como funcional no atendimento dos interesses do capital para atenuar as refrações da 

questão social; 

 

(...) como mecanismos privilegiados para a garantia da reprodução material e 

subjetiva das classes subalternas sob o controle social do capital; e a combinação 

entre processos persuasivos e coercitivos para obter da adesão e o consentimento das 

classes subalternas no estabelecimento do conformismo mecanicista. (ABREU, 
2002, p.69) 

 

 

 No entanto esta autora, entende ainda que a função pedagógica possibilita também 

trabalhar a cultura emancipatória das classes subalternas, tendo como destaque ―a politização 

das relações sociais e das práticas sociais
114

 sobre a questão social‖ (ABREU, 2002, p.69). 

Esse processo emancipatório estaria relacionado à capacidade do indivíduo em romper com o 

conformismo e estagnação em que se encontra, neste sentido, as ―oportunidades‖
115

 de 

capacitação profissional oferecidas pelo TTS devem ser entendidas como fundamentais para 

essa mudança de vida, desconsiderando desejos ou talentos pessoais, como se seus destinos 

dependessem de nossas decisões. 

 Outra questão a ser debatida em relação à proposta de Geração Trabalho e Renda é no 

sentido de ignorar a história de vida de cada pessoa envolvida no processo, transferindo para o 

trabalho social o poder de ―reestruturação‖ das vidas das famílias beneficiárias, como se eles 

não fossem detentores de saberes, cabendo ao técnico social apresentar uma ―nova vida‖ que 

chega junto com a nova moradia, como se tudo se encaixasse de forma perfeita. 

 O direito à moradia reconhecido na CF/88 estaria assim atrelado às condicionalidades 

impostas pelo TTS. Mas estamos falando de um direito constitucional ou direito 

condicionado? Importa saber que vivemos um momento complexo na execução de políticas 

públicas, principalmente aquelas voltadas para famílias pobres, pois são pensadas na 

contramão do direito social, a partir do instante em que as regras e critérios condicionam a 

manutenção dos mesmos. Essas condicionalidades atestam a incompetência do Estado em 

garantir os serviços prestados à população, por criar políticas públicas como direito (inclusão) 

atrelado à condicionalidades que os tornam excludentes, pois a contrapartida do pobre é o 

cumprimento das regras impostas nas entrelinhas do benefício concedido. 

                                            
114 Grifos da autora 

115 Um dos eixos do TTS é a Geração de Trabalho e Renda, devendo ser ofertados cursos de capacitação 

e/ou qualificação profissional, tendo ao final do trabalho social, na apresentação do TTS, o técnico social 

relacionar quantitativamente, quantas pessoas foram inseridas no mercado de trabalho a partir dessa formação 

profissional, sendo questionamento o resultado do investimento para a execução do curso. 
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3.4 – Afinal onde está o Sonho? 

 

O trabalho social em Vargem Alegre passou por várias situações que desafiavam a 

atuação profissional, pois o cronograma de trabalho sofria alterações constantes devido 

paralisações da execução física das obras que determinavam a paralisação do social também 

sem que houvesse comunicação às famílias envolvidas, a cada retomada do trabalho era 

necessário adequação ao cronograma de execução do social, isso interferia diretamente no 

trabalho de estabelecimento de vínculos com a população.  

As obras e o TTS no Empreendimento Vargem Alegre I (100 unidades habitacionais), 

começaram em junho de 2008, em agosto do mesmo ano houve a primeira paralisação devido 

denúncia ao Ministério Público Estadual sob a alegação de crime ambiental, a partir de um 

telefonema do setor de Trabalho Social da CEHAB foi determinado que o TTS deveria ser 

paralisado também, quando questionados sobre a necessidade reunir os beneficiários para 

esclarecimentos, foi dada a ordem taxativa de que se ―não tem obra não tem social‖ deveria 

então aguardar possível retorno do trabalho. Foi então que, utilizando o espaço do CRAS de 

Vargem Alegre, foi realizada uma reunião extraordinária
116

 para informar às famílias o que 

estava ocorrendo e assumindo o compromisso de mantê-los informados do processo de defesa 

junto ao MP. Em uma audiência no MP foi possível apresentar defesa das famílias 

contempladas, juntamente com a secretária do Ambiente do município de Barra do Piraí que 

apresentou argumentos técnicos ambientais em relação à denuncia feita. A sentença só foi 

dada em outubro do mesmo ano após o resultado das eleições municipais que confirmaram a 

reeleição do executivo, sendo assim garantido o cumprimento de um Termo de Ajustamento 

de Conduta – TAC, imposto pelo MP. As obras retornaram em Novembro de 2008. Sendo 

paralisadas mais duas vezes por questões financeiras relativas à licitação da empreiteira 

contratada, até que em fevereiro de 2012 as obras foram paralisadas com o abandono das 

obras pela empreiteira. Mais uma vez foi necessário realizar reunião informal para colocar os 

beneficiários a par da situação. 

Esse processo ocorreu por quatro vezes em um intervalo de quatro anos, já que no 

projeto inicial o prazo para execução e entrega das obras eram de dezoito meses, percebe-se 

então a fragilidade do trabalho a ser executado. Vale ressaltar que em fevereiro de 2012 as 

obras foram paralisadas e não foram retomadas até a presente data. 

                                            
116 Extraordinária porque não havia mais atividades do PTTS devido paralisação das obras, mas era 

necessário que as famílias ficassem sabendo o que estava acontecendo, para tanto era utilizado o espaço do 

CRAS 
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Por três vezes algumas lideranças das famílias cadastradas se mobilizaram para ocupar o 

canteiro de obras, sendo orientadas a aguardar o reinício das obras, contudo, em setembro  de 

2012 ano algumas famílias cadastradas se organizaram e ocuparam as trinta e nove casas que 

já estavam  parcialmente construídas (com telhado, paredes sem emboço, nem instalações 

sanitárias ou elétricas). Em novembro de 2012, houve uma mobilização que envolveu a 

Presidência da CEHAB, a Defensoria Pública, a equipe técnica da CEHAB, Secretária 

Municipal de Assistência Social de Barra do Piraí,  Bispo e Lideranças da Diocese de Barra 

do Piraí
117

, cinco representantes das famílias cadastradas e ocupantes da área, na tentativa de 

resolver os problemas dos beneficiários, mesmo estando afastada fui convidada a participar na 

tentativa de encontrar uma mediação para essa nova situação. 

Foram colocadas as questões que envolviam a ocupação e o destino de todas as 

famílias, por fim o presidente da CEHAB informou que em cento e vinte dias haveria o 

reinício das obras, sendo formada uma comissão, onde eu fui incluída, para acompanhar todo 

o processo de retomada, as famílias se comprometeram a desocupar as casas tão logo o 

trabalho fosse reiniciado; ―(...) o social é sempre histórico, é ao mesmo tempo um processo e 

um produto da política. Dessa forma, é necessário ampliar o espaço da política, construindo 

alianças para tornar possível aquilo que é ainda uma utopia.‖(GOMES, 2005, p. 179) Muitas 

vezes é necessário acreditar mesmo que tudo indique o contrário, a partir do momento que 

essas famílias foram acalentadas com a possibilidade de acesso a uma moradia digna, vale 

todo o esforço para que isso deixe de ser utópico. 

Até hoje as obras não foram reiniciadas, em contato com a equipe técnica da CEHAB, 

foi informado que está sendo organizado novo processo licitatório, com aprovação pela CEF 

para construção de oitenta e uma unidades, por questões técnico-ambientais, será necessário 

uma atualização dos cadastros para reavaliar as famílias que não serão contempladas, segundo 

informação caberá à equipe técnica da prefeitura esse trabalho, em que pese as questões 

apresentadas pela Caixa Econômica Federal, em questão de segurança, cabe agora ao poder 

público municipal questionar o déficit de dezenove moradias aos órgãos competentes, pois os 

profissionais envolvidos nessa atualização cadastral estarão mais uma vez na trabalhando a 

exclusão na contramão do que acreditam e afirmam; 

 

O assistente social enseja, como profissional, contribuir com elementos de reflexão 

para inflexões sociais necessárias e possíveis a partir de sua prática, já que não pode 

mais se considerar como sujeito onipotente, com ideias pré-estabelecidas; ao 

                                            
117 Essa reunião foi solicitada por representantes da Diocese uma vez muitas famílias beneficiárias 

fazem parte do movimento por moradia que ocupou as terras no entorno do hospital de Vargem Alegre no início 

deste século, conforme relato anterior. 



110 
 

 
 

contrário, deve estar aberto para a participação de seus usuários pois são eles que 

vivem seu cotidiano premidos por pressões funções – igualmente a outros 

profissionais que participam em equipes interprofissionais, ligadas à intervenção do 

espaço urbano -, está em auxiliar e fornecer subsídios para que grupos sociais se 

autonomizem e intervenham no controle das políticas públicas, bem como no espaço 

nas relações de trabalho. E dentro desta determinação ele abre, com sua intervenção, 

possibilidades para a direção política de sua prática cada vez mais consequente com 

a luta dos trabalhadores. (GOMES, 2007, p. 210) 

 

No empreendimento Vargem Alegre II (12 unidades habitacionais), as obras começaram 

em Abril de 2009, sofreram uma paralisação  em 2010, outra no início de 2011 e finalmente 

foi concluída e entregue em novembro de 2011.  

Com essas famílias foi possível concluir todo o cronograma proposto, ainda assim, 

muitos entraves ocorreram na finalização do trabalho, pois de acordo com as  ―orientações‖ 

técnicas deveria ser realizado o monitoramento das famílias no pós-obra para verificar se 

todos estavam cuidando do imóvel.  

Essas ―orientações‖ tinham um caráter fiscalizador sendo inclusive recomendada a 

visita a qualquer hora não respeitando a privacidade das famílias, os relatórios mensais 

deveriam apresentar dados coletados durante essas visitas.  

Para a finalização do TTS é necessário que seja realizada  uma pesquisa de satisfação 

com todos os envolvidos, sendo assim, foi elaborado um questionário com perguntas que 

versavam desde a satisfação com as instalações físicas como também com o trabalho social 

desenvolvido durante todo o processo, ao final esses dados foram tabulados e apresentados 

em uma reunião de encerramento das atividades. 

Durante todo o período de TTS, foram realizadas muitas visitas domiciliares, reuniões, 

oficinas, cursos de geração de  renda, atendimentos de plantão e visitas ao canteiro de obras, 

todas essas atividades sempre foram registradas através de documentos como atas, listas de 

presença, memorial descritivo, mas também com fotos, e que fosse feito registro fotográfico 

das famílias na casa nova. 

Neste sentido, para a reunião final havia a orientação que fossem montados cartazes 

com fotos das famílias  no período dessas visitas domiciliares e na casa nova, em que ficasse 

destacado o ―antes‖ e o ―depois‖, para que os mesmos percebessem a mudança de vida com a 

nova moradia. Não acatei a orientação por entender que deveria haver respeito à 

individualidade de cada um, montei apenas um trabalho chamado ―linha do tempo‖ que 

retratava todo o período de trabalho, intercalando fotos de reuniões, de estágios das obras, de 

oficinas, da entrega das chaves. Foi mais digno, mais respeitoso. 
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3.5 – As dimensões técnico operativa, ético-política e teórico-metodológica 

 

O assistente social deve estar atento para as ―armadilhas‖ que os instrumentos 

normativos apontam  na aparência como modelos a serem utilizados refletindo e revendo 

constantemente os pressupostos de seu trabalho, evitando uma intervenção pragmática. Para 

tanto, o desvelamento dessas ―armadilhas‖ deve ser analisado à luz das dimensões teórico-

metodológica, ético-politica e técnico-operativa da profissão, pois acaba-se por reproduzir o 

que a instituição apresenta como regra sem questionamentos, acreditando que o real é o ideal, 

desconsiderando elementos necessários à garantia dos direitos da população assistida.  

A identificação das diferentes possibilidades de intervenção profissional  não pode se 

distanciar do que Iamamoto (2004) chama de competências do Serviço Social, uma vez que 

essa intervenção não deve se restringir à dimensão técnica que aponta resultados práticos no 

atendimento demandado. 

Neste sentido, temos que essas competências profissionais são apresentadas por 

Iamamoto (2004) a partir de três dimensões, assim entendidas: ético-política, que reconhece o 

assistente social como um profissional inserido nas relações contraditórias da sociedade 

capitalista (SOUSA, 2008), ou seja; 

 

(...) é fundamental que o profissional tenha um posicionamento político frente à 
questões que aparecem na realidade social, para que possa ter clareza de qual é a 

direção social da sua prática. Isso implica em assumir valores éticos-morais que 

sustentam a sua prática - valores esses que estão expressos no Código de Ética 

Profissional dos Assistentes Sociais (...), e que assuem claramente uma postura 

profissional de articular sua intervenção aos interesses dos setores majoritários da 

sociedade. (SOUSA, 2008, p. 121-122) 

 

A dimensão teórico-metodológica que aponta para a necessidade de uma constante 

busca pelo conhecimento e qualificação profissional, uma vez que a sua atuação se insere em 

uma ―realidade social, política e cultural com o qual o trabalha‖ (SOUSA, 2008) 

Sendo assim, a fundamentação teórica contribui para o desvelamento da realidade para 

além do objetivo a ser trabalhado. Ou nos termos de Sousa; 

 

Para isso, faz-se necessário um intenso rigor teórico-metodológico, que lhe permita 

enxergar a dinâmica da sociedade para além dos fenômenos aparentes, buscando 

apreender sua essência, seu movimento e as possibilidades de construção de novas 

possibilidades profissionais. (2008, p. 122) 
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Por fim, a dimensão técnico-operativa, que estabelece uma estreita relação do 

profissional com a população demandatária e a instituição empregadora, através da criação de 

instrumentos e técnicas o que vincule com o objetivo da ação. 

Neste sentido, sua intervenção estará; 

 

(...) garantindo assim uma inserção qualificada no mercado de trabalho, que 

responda às demandas colocadas tanto pelos empregadores, quanto pelos objetivos 

estabelecidos pelos profissionais e pela dinâmica da realidade social. (SOUSA, 

2008, p. 122) 

 

No entanto, o processo de trabalho em programas habitacionais de interesse social 

vem apontando para uma direção que se resume em procedimentos técnico-operativos, pois 

segundo orientações técnicas, o profissional deve executar atividades educativas no sentido de 

direcionar os beneficiários para a organização comunitária mais no sentido da ordem e 

disciplinamento
118

 das relações sociais em detrimento da mobilização com vista à busca por 

ampliação e conquistas de direitos.  

Haja vista as orientações no manual de monitoramento e implantação do projeto social 

que referendam a utilização de instrumentos e técnicas tais como: diário de campo, relatório 

mensal de atividades, relatório semestral de avaliação, avaliação da comunidade e da equipe 

multidisciplinar, e documentos de sistematização como: fotos, vídeos, material de divulgação 

e de campanhas, muito mais como produto do que como instrumento, ou seja, os 

instrumentais tem um fim em si mesmo. 

Cabe aqui considerar que a utilização desses instrumentos se apresentam  para fins de 

comprovação da execução do TTS, se distanciando desta forma do caráter político da 

profissão. 

 

Não é o uso de instrumentos e técnicas que imputa ao Serviço Social um caráter 

conservador. Mas é o caráter conservador, impregnado nessa profissão que imputa 

aos instrumentos um viés ―tecnicista‖. (...) Esse caráter conservador do Serviço 

                                            
118 O termo aqui empregado se refere ao sentido estrito da palavra: Regime de ordem imposta ou mesmo 

consentida. Ordem que convém ao bom funcionamento de uma organização. (...) submissão a um 

regulamento.(Aurélio, 2006) O que se pretende é que os envolvidos no TTS cumpram as regras estabelecidas 

para a manutenção da ordem local. A escolha de lideranças comunitárias vem ao encontro desse disciplinamento, 

pois devem ser pessoas que tenham autoridade sobre os demais para fazer cumprir tais regras. Deve-se ficar 

claro aqui que a organização e o estabelecimento de regras deve e sempre deverá existir quando houver 

agrupamento de pessoas, o que se analisa neste trabalho é forma como o COTS entende o TTS nas entrelinhas, o 

pobre deve estar submisso às determinações impostas pelos programas sociais, uma vez que foi contemplado 

com um benefício social. Durante o trabalho desenvolvido em Vargem Alegre pode-se ter bem claro essas 
intenções e com isso criar mecanismos que pudessem ―subornar‖ essas determinações dando espaço para maior 

participação da população. 
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Social não é originário dos instrumentos e técnicas utilizados para concretizar seus 

objetivos conservadores, mas o resultado das condições socioeconômicas e políticas 

vigentes na sociedade, que determinam e que imputam ao uso dos instrumentos e 

técnicas uma lógica estritamente manipuladora. (SANTOS, 2010, p. 90) 

 

O que comprova essas afirmações são as orientações para execução do trabalho social 

com os beneficiários,  e na elaboração dos relatórios descritivos  que apontam para o 

desenvolvimento de atividades que muito mais que trabalhar com essas famílias,  reflexões 

que propiciem a conquista de autonomia e acesso as políticas públicas, visam a ―mudança de 

hábitos‖, reatualizando práticas historicamente construídas, atribuindo um caráter higienista e 

moralizante ao trabalho, que conduzem a uma imposição no comportamento dos mesmos após 

a mudança
119

 para a nova casa. 

No trabalho social desenvolvido com essas famílias, se entendemos que os propósitos 

envidados pelos organismos oficiais, criam condicionantes e determinantes para a 

permanência nas casas não se pode afirmar que essa autonomia é strito senso,  pois já foram 

criadas condicionalidades para que os mesmos se ―enquadrem‖ nos padrões estabelecidos 

pelo contrato, ficando assim, essa autonomia restrita ao cumprimento do estabelecido. O que 

se pretende dizer com isso é que o TTS, sob orientação do COTS, vai trabalhar com os 

beneficiários para que, a partir do conhecimento e treinamento adquirido ao longo do 

processo tenham capacidades de autogestão dentro da relativa liberdade ofertada pelos 

programas sociais a que estão vinculados
120

. 

É nesse sentido que o assistente social deve trabalhar com a população no (re) 

conhecimento das políticas públicas como direito a ser reivindicado e consolidado no 

atendimento de suas necessidades individuais e coletivas. 

          Perceber que as competências do assistente social exigem uma compreensão da unidade 

teoria/prática nos parece fundamental.  

 

Na prática profissional sobre a área urbana, (...) analisar a profissão, hoje, supõe 

articular uma dupla dimensão: as condições macrossocietárias que estabelecem a 

forma como se verifica a prática (em relação às condições objetivas das 

instituições), o que situará os limites e as possibilidades da intervenção profissional, 

                                            
119 Mudança aqui empregado no sentido de transferir-se para outra moradia ou local. (AURÈLIO, Mini,2006) 

120 Todas as famílias que recebem as casas devem estar cadastradas no CADÚnico para programas 

sociais conforme mencionado anteriormente, contudo, todos beneficiários de programas sociais passam por 

atualizações cadastrais a cada dois anos conforme regras estabelecidas em documentos oficiais, a não atualização 

destes cadastros pode causar o bloqueio ou até mesmo cancelamento do benefício. Para as famílias beneficiárias 

do Programa Habitação de Interesse Social PAC/FNHIS, haverá visitas periódicas de equipes técnicas da 
CEHAB e CEF, o não cumprimento de ―acordos‖ estabelecidos durante o período de execução do TTS, 

implicará no cancelamento do Termo de Cessão do imóvel. Esses acordos fazem parte das oficinas de educação 

ambiental. Sanitária e patrimonial, onde são estabelecidas regras de comportamentos no que diz respeito aos 

cuidados com a moradia, e a área do entorno. 
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e as respostas técnico-operativas e ético-políticas (condições subjetivas da prática) 

de cada profissional. É necessário, porém, estabelecer uma base realista em relação 

às condições em que se desenvolve o trabalho do assistente social,(...) sob pena de 

reeditar o messianismo e o voluntarismo teórica e politicamente superados. 

(GOMES, 2005, p. 209) 

 

 Para tanto se faz necessário que o profissional tenha conhecimento da finalidade e dos 

meios para realiza-lo (SANTOS, 2010)  torna-se necessário o domínio teórico e conhecimento 

dos instrumentos e técnicas  necessários, ou ainda; ―Aplicar os meios requer conhecer os 

instrumentos, ter habilidades para utiliza-los, capacidade para cria-los e escolher os mais 

adequados às finalidades postas.‖ (SANTOS, 2010, p. 83) No entanto, na execução do TTS o 

profissional acaba sendo cooptado pelo processo burocrático norteador que limita e inibe uma 

possibilidade de maior autonomia ou nos termos de Santos (2010), ―racionalidade 

emancipatória‖, pois que, o Caderno de Orientação Técnico Social é apresentado como uma 

―receita‖ a ser aplicada, ou pior, incorpora como tal sem que haja questionamento e nem se 

estabeleçam as mediações necessárias. 

 

O processo de ação ou intervenção profissional não se modeliza num conjunto de 

passos preestabelecidos (a chamada receita), exigindo uma profunda capacidade 

teórica para estabelecer os pressupostos da ação, uma capacidade analítica para 

entender e explicar as particularidades das conjunturas e situações, uma capacidade 

de propor alternativas com a participação dos sujeitos na intrincada trama em que 

se correlacionam as forças sociais, e em que se situa, inclusive, o assistente social. 

(FALEIROS, 1997) 

 

Parece-nos que o TTS se restringe a uma prática que se distancia da teoria uma vez 

que se objetiva em resultados práticos e quantitativos em detrimento de valores e ou direitos a 

serem adquiridos pelos beneficiários porque acima de tudo, incorpora conceitos travestidos de 

sentidos diferentes como cidadania, autonomia e participação.  

 

Tem sido bastante enfatizado o quanto é marcante na profissão uma falsa dicotomia 

entre teoria e prática, mesmo que se reconheça que não há intervenção profissional 

possível que não seja nutrida pelo conhecimento. Por isso, duvida-se que possa 

existir lugar para uma atuação distante da teoria, sob pena da redução desta prática 

em simples cumprimento de rotinas e procedimentos, meramente reprodutores de 

práticas elaboradas pelo senso comum. (PAIVA, 1999) 

 

Desta forma, cabe ao profissional a articulação e elaboração de estratégias que 

ultrapassem as fronteiras determinadas para sua atuação, haja vista o amadurecimento da 

categoria em meio ao processo de construção e constituição do projeto ético político, para 

tanto; 
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(...) será necessário ressaltar que, apesar de todos os obstáculos encontrados no 

exercício profissional, a categoria dos assistentes sociais vem construindo uma 

história de lutas e de resistência, apostando no futuro, mas entendendo que ele se 

constrói agora, no tempo presente. (RAICHELLIS, 2009, P. 390) 

 

Há que ser ter claro que o assistente social não deverá assumir a responsabilidade de 

mudanças sociais como espera-se e atribui-se na execução de tarefas em seu cotidiano 

profissional,  por parte da instituição empregadora, pois que suas atribuições, instrumentos e 

técnicas transcendem tais mudanças; 

 

É importante assinalar ainda que a forma como se estrutura o processo educativo é 

reveladora da direção desse processo. Por isso, o estabelecimento de vínculos e a 

conformação de uma relação democrática entre profissionais e usuários são 

fundamentais para que o processo educativo alcance seus objetivos. Ou seja, espera-

se que por meio do processo educativo, o usuário – com informação e reflexão – 

ganhe mais autonomia para circular no espaço social, tomar decisões sobre as 

formas de conduzir sua vida, avançar na consciência de sua cidadania e ter 

participação em diferentes instâncias da esfera pública, especialmente nas de 

controle social. (MIOTO, 2010, p. 504) 

 
 

 Sendo assim, as atividades desenvolvidas no PTTS podem contribuir com o processo 

de reflexão e mobilização do grupo transformando-os em ―sujeitos de seu processo de 

autonomização e transformação da sociedade‖ (GOMES, 2005) para tanto se faz necessário  o 

desenvolvimento de um trabalho com vistas à orientação e abertura para o debate, muito além 

do que se propõe. 

 

Junto aos usuários, o Serviço Social pode dinamizar discussões, oferecendo uma 

contribuição específica no que diz respeito ao desvendamento de uma série de 

contradições presentes nos processos sociais, realizando pesquisas que ofereçam 

suporte às suas reivindicações. No seu trabalho cotidiano com as populações 
empobrecidas da cidade, o assistente social pode intermediar o oferecimento de 

suportes de acolhimento de pessoas ou famílias em processos de vulnerabilidade 

social, apreendendo suas dificuldades e procurando acompanhá-las na procura de 

soluções, num movimento que, mesmo iniciado de forma individualizada, pode ser 

articulado aos movimentos sociais, consolidando identidades coletivas e o sentido 

de pertencimento em um processo de tradução de questões individuais para o 

terreno político. Pode ainda contribuir para a democratização das intervenções 

urbanas os canais formais de participação, instituídos pela Constituição de 1988. 

(GOMES, 2005, p. 212) 

 

 

Contudo, percebe-se a atuação do assistente social, no papel de fiscalizador para a 

manutenção da ordem de acordo com as normativas atuais apresentam características  do 

trabalho executado nas favelas e nos empreendimentos habitacionais de períodos anteriores, 

quando o assistente social era requisitado para intervir com a essa população reforçando essa 

ordem estabelecida, ou como diz Gomes; 
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Particularmente, o controle e o disciplinamento das populações faveladas 

constituem função do assistente social nessa época. Os fios da identidade da sua 

atuação nesse cenário são tecidos na divisão sócio técnica do trabalho, cabendo-lhe 

desenvolver atividades relacionadas à prestação de serviços e à ação educativa 

(político-ideológica).(...) Aqui, a dimensão educativa visa ao enquadramento 

disciplinador e coercitivo destinado a moldar (formas de vida, valores, hábitos e 

padrões de relacionamento) o usuário em sua inserção institucional e na vida social. 

O trabalho educativo, realizado pelo Serviço social nas favelas, partia do princípio 

de que as populações pobres urbanas se apossavam dos recursos da moradia de 
forma inapropriada. (GOMES, 2007, p. 184) 

 

 

O desenvolvimento deste trabalho educativo era pontual e fragmentado em um modelo 

clientelista que não assegurava direitos à população, mas mantinham o controle e vínculo de 

dependência da população para o atendimento de suas necessidades; 

 

Essas requisições profissionais tradicionais tornavam o assistente social um agente 

útil no disciplinamento dos cidadãos, exercendo funções de tutela ou paternalismo, 

para que os indivíduos se integrassem no circuito constituído. Dossiês, fichas de 

visitas a famílias, diagnósticos de casos e propostas de solução, produzidos a partir 

de uma visão higienista, moralista e preconceituosa, formavam o minucioso 

repertório dos procedimentos então utilizados pelos profissionais de Serviço Social 

(GOMES, 2007, p. 185) 

 

 

 As novas propostas para execução do TTS reforçam e/ou reatualizam, em certa 

medida, esse modelo, pois as orientações são determinantes quanto à execução de atividades 

prático-operativas, como exigência de curso de qualificação ou capacitação profissional e 

posteriormente o comprovante de inserção do beneficiário no mercado de trabalho, garantindo 

assim a efetividade na oferta do curso.
121

 

No entanto, para que tais propostas sejam efetivas é necessário que o profissional 

esteja atento aos interesses que a instituição tem na utilização desses instrumentos e técnicas; 

 

A escolha e manuseio dos instrumentos e técnicas estão intimamente relacionados 

aos princípios, métodos, natureza, condições objetivas e dos objetivos da profissão, 

do profissional e da instituição. Esses estão articulados aos interesses de classe. 

Assim os instrumentos e técnicas devem ser escolhidos e manuseados à luz dessa 

direção. (SANTOS, 2010, p. 90) 

 

 

                                            
121 No ano de 2010 foi ofertado um curso de culinária para algumas mulheres participantes do TTS, 

quando foi elaborado o Relatório final no pós-obras do Empreendimento Vargem Alegre II, foi exigida a 

comprovação da inserção das mesmas no mercado de trabalho, o que não foi possível comprovar pois nem todas 
estavam trabalhando e, as que estavam, arrumaram emprego em outras áreas, o que elas queriam mesmo era a 

oportunidade de aprender um pouco sobre culinária. Já os participantes do curso de pedreiro que foi ofertado em 

2010/2011,conseguiram entrar no mercado de trabalho, mais em sua grande maioria, na informalidade, não 

havendo também comprovação. 
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O assistente social deve apresentar propostas profissionais que ultrapassem as 

demandas institucionais, pois  o profissional de Serviço Social  detém saberes acumulados  ao 

longo do processo de legitimação  profissional através do trabalho em comunidades, que 

fundamentam possibilidades de reelaboração das demandas a ele encaminhadas. Além disso, 

há o compromisso com os princípios defendidos no Código de Ética Profissional
122

.  

Na construção do TTS o assistente social deve ter clareza dos objetivos para sua 

requisição como trabalhador social, pois se seu objetivo for a organização e mobilização 

comunitária sua intervenção deve estar centrada em uma perspectiva de compreensão da 

realidade local em que estão inseridos os beneficiários, pois;  

 

A prática interventiva do assistente social deve centrar-se em possibilitar ao usuário 

uma análise e compreensão da realidade social. Ou seja,sua intervenção deve 
contribuir para que as demandas trazidas pela população que busca por serviços 

sociais seja compreendida em sua dimensão universal, para que, daí, possa-se 

proceder às providências cabíveis àquela singularidade que agora é vista de outra 

forma, tanto pelo assistente social quanto pelo sujeito> (SANTOS, 2010, p. 92)  

 

 

De acordo com as orientações do COTS, seu objetivo seria de apoiar equipes técnicas 

dos Estados, Distrito Federal, Municípios, Entidades Organizadoras que atuem diretamente no 

Trabalho Técnico Social. O Caderno de Orientação Técnico Social tem como premissa 

analisar, acompanhar, avaliar e atestar a execução do PTTS. (COTS, 2013) 

Nesta perspectiva, o COTS atuaria como instrumento orientador para elaboração, 

implantação e avaliação do projeto, contudo, essas orientações passam a ser determinantes no 

processo de implementação não possibilitando alterações/adequações por parte das equipes 

técnicas envolvidas no processo. 

 

Verifica-se que o trabalho social nas experiências do PAC ainda encontram 

dificuldades em assegurar a participação da população em todas as etapas das 

intervenções urbanas, ou seja, nos processos de implementação dos projetos (ex-

ante); na articulação setorial; na construção de pactos sociais, no investimento da 

organização autônoma da população, introduzindo novas estratégias e instrumentos 

de ação. (PAZ apud GOMES, 2013, p. 167) 

 

 
 

 Contudo, no processo de execução do TTS, as atividades são ―postas‖ pela instituição 

limitando neste sentido, maior autonomia tanto do profissional quanto da população 

envolvida; 

                                            
122 Código de Ética Profissional, Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) 
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A própria demanda que chega ao profissional de Serviço Social, na maioria das 

vezes, não vem diretamente da população – e quando vem é, em grande parte, 

ignorada tanto pela instituição quanto pelo profissional -, mas da instituição, do 

mercado de trabalho. Para que se ultrapasse essa aparência, é necessário um 

movimento de compreensão das mediações que constituem esse processo. 

(SANTOS, 2010, p.81) 

 

 

A execução do TTS é cercada por conflitos de ordem profissional, inconformismo 

com as determinações institucionais baseadas em práticas educativas vinculadas ao controle 

exercido pelas classes dominantes.   

Esses conflitos também podem ser gerados por fatores político administrativos que 

interferem diretamente na execução do trabalho; 

  

Descontinuidade administrativa; Pouco tempo disponível para o trabalho social; 

Baixa qualificação das equipes técnicas designadas; Pouco interesse do poder 

público com ações do trabalho social e subordinação deste aos interesses políticos 

clientelistas e assistencialistas; Falta de integração das equipes técnicas – equipe 

social e equipe da engenharia; Descontinuidade dos trabalhos sociais quando há 

atraso ou paralisação da obra, Nestes casos, existe uma verdadeira involução das 
ações coletivas e o retorno das obras raramente ocorre no mesmo ritmo dos trabalhos 

sociais, pois pessoas sentem-se desmotivadas e não acreditam mais no andamento e 

término do projeto. (BLANCK, 2005, p. 175) 

 

 

Durante o trabalho desenvolvido nos empreendimentos Vargem Alegre I e II esses 

fatores político-administrativos interferiram de forma contundente, pois  o trabalho social era 

visto apenas como funcional no que tange o trabalho educativo/disciplinador como apontado 

anteriormente, devendo responder às exigências do órgão financiador e fiscalizador do 

serviço. 

 

Constata-se nas avaliações realizadas recentemente a mesma tendência das 

intervenções passadas, ou seja, a baixa capacidade institucional de estados e 

municípios ainda é um entrave para os projetos integrados de urbanização de 

favelas. Além disso, agrega-se a terceirização (inclusive do trabalho social) e a 

própria precarização das relações de trabalho, tanto por conta da redução progressiva 

dos quadros profissionais das prefeituras, quanto pela forma precária que os 

funcionários terceirizados são contratados, sem garantia dos direitos trabalhistas, 

com uma carga excessiva de trabalho além de baixos salários, comprometendo 

inclusive a qualidade das intervenções. Constata-se ainda que o governo federal 

embora reconheça esse problema, não assegurou investimentos para superar esse 
entrave.(GOMES, 2013, P.187) 

 

 

As contratações são feitas de forma terceirizada, existem municípios que colocam 

assistentes sociais dos CRAS para a execução do trabalho social em habitação tendo que 

distribuir sua carga horária entre o trabalho da Política de Assistência Social e a de Habitação.  
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 O Caderno de Orientação Técnico Social vem sofrendo constantemente alterações 

através de Instruções Normativas que reorganizam os serviços. O mais relevante é que a partir 

da publicação dessas alterações, o técnico social deve alterar também sua rotina de trabalho, 

muitas vezes implicando em aumento considerável na apresentação dos relatórios descritivos; 

Esses desafios estão presentes nas novas (re) interpretações das políticas sociais no 

Estado capitalista, com isso, a crítica às análises das novas demandas por uma intervenção 

pautada no imediatismo burocrativista.  

 

A teoria empresta à prática o conhecimento da realidade, a qual é o objeto da 

transformação; o conhecimento da prática acumulada em forma de teoria; e uma 

finalidade ideal, que antecipa os resultados objetivos a atingir, o projeto, cujos 

resultados reais não correspondem às finalidades ideais. Neste sentido, se a teoria 

não oferece os instrumentos e técnicas de intervenção propriamente ditos, ele pode 

oferecer subsídios para que eles sejam escolhidos,criados e utilizados. (SANTOS, 

2010, p. 83) 

 

 

É esse processo crítico que quando consegue desvelar um dado problema, aponta 

novas possibilidades que serão tratadas nesta relação teoria/prática a partir da construção e 

constituição de instrumentos que permitam uma intervenção ―de acordo com o método por 

nós aceito.‖ (SANTOS, 2010, p.83) 

 

Daí, o método não pode ser confundido com procedimentos metodológicos, com 

instrumentos, estratégias, mas sim compreendido em uma relação com a teoria e 

com o processo de conhecimento. Um método pode se articular com estratégias de 

abordagens e instrumentos vários, bem como um mesmo instrumento pode ser 

utilizado por diferentes métodos. (SANTOS, 2010, p. 83-84) 
 

 

 Tem-se com isso que o trabalho do assistente social deve estar pautado no 

conhecimento da realidade, é neste sentido que a teoria ―oferece a compreensão da dinâmica 

social‖ (SANTOS, 2010, p. 84) o que significa dizer que tendo clareza do seu objeto de 

intervenção o profissional será capaz criar possibilidades para alterar uma dada realidade 

social.  

 Esse movimento só será possível através da formação técnica permanente visando o 

aprimoramento intelectual e técnico-operativo, fundamentado no compromisso político com a 

classe trabalhadora. (GUERRA, 2005) 

 A partir do conhecimento e constituição de instrumentos de intervenção o profissional 

deve estar atento às demandas apresentadas que muitas das vezes se colocam de forma 

contraditória, ou seja, a demanda da população não encontra respostas na instituição, o que 

coloca o trabalhador social em confronto. 



120 
 

 
 

 A instituição limita respostas à demanda da população colocando o profissional em 

uma posição funcional meramente executora no atendimento demandado pela classe 

dominante. 

 O modelo de contrato e a proposta de trabalho inscritos no documento norteador 

elaborado pela Caixa apontam para o perfil de um técnico social que responda às 

determinações e objetivos do TTS, o que vai de encontro aos princípios fundamentais do 

Código de Ética Profissional. Neste âmbito, a competência profissional fica restrita ao 

atendimento das demandas institucionais e a intervenção profissional se identifica ―à adoção 

de procedimentos formais, legais e burocráticos.‖ (GUERRA, 2000, p. 12) 

 Contudo, para que o profissional não se renda ―ao canto da sereia‖, torna-se 

imprescindível o caráter investigativo que possibilita a pesquisa crítica sobre dada realidade, 

através de;  

(...) princípios valores, objetivos, referencial teórico-metodológico, racionalidades 

técnico-operativo, estratégias e posturas com novas determinações. Aqui se coloca 

um dos desafios da formação profissional: criar uma cultura profissional que 

valorize a dimensão investigativa. (GUERRA, 2010, p. 714) 

 

 

Neste sentido, ser capaz de contestar e argumentar sobre novas possibilidades de 

execução do trabalho social de acordo com o que preconiza o Projeto Ético Político 

profissional, não nos parece impossível, ainda que se reconheça as limitações (ocultadas), 

impostas pelos órgãos financiadores e formuladores dos programas e projetos habitacionais 

analisados neste trabalho. 

Ainda assim, quando o assistente social se insere na divisão social e técnica do 

trabalho como agente transformador da sociedade, ele é capaz de: 

 

Ao clarificar seus objetivos sociais, realizar escolhas moralmente motivadas, 

compreender o significado da profissão no contexto da sociedade, escolher crítica e 

adequadamente os meios éticos para o alcance de fins éticos, orientados por um 

projeto profissional crítico, os assistentes sociais estão aptos, em termos de 

possibilidade, a realizar uma intervenção profissional de qualidade, competência e 

compromisso indiscutíveis. (GUERRA, 2005, p. 15) 

 

As competências e compromissos profissionais do assistente social se materializam 

nas intervenções e atuação junto à classe trabalhadora visando amenizar conflitos,  tendo 

como matéria prima a questão social que se (re)inventa  a cada crise econômica quando os 

(re)ajustes capitalistas são postos impondo maiores  exigências para a classe trabalhadora, 

aumentando cotidianamente as desigualdade sociais. 
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3.6- O Projeto Ético Político  e o trabalho social: dilemas atuais  

 

O assistente social em seu cotidiano enfrenta barreiras institucionais que acabam por 

interferir nas ações a serem desenvolvidas, ora direcionando o trabalho profissional para ações 

meramente assistencialistas, com vistas à promoção institucional, ora através de ações 

disciplinadoras transformando direitos em condicionalidades; 

 

Verifica-se uma tensão entre projeto profissional, que afirma o assistente social 

como um ser prático-político dotado de liberdade e teleologia, capaz de realizar 

projeções e buscar implementá-las na vida social; e a condição de trabalhador 

assalariado, cujas ações são submetidas ao poder dos empregadores e determinadas 

por condições externas aos indivíduos singulares, às quais são socialmente forjados 

a subordinar-se, ainda que coletivamente possam rebelar-se. ( IAMAMOTO, 2007, 

p. 416) 

 
 

Essa subordinação que a autora refere-se vem permeada de significados, pois ao 

mesmo tempo em que o projeto profissional aponta na direção de uma proposta emancipadora 

do sujeito, e aqui, sujeito entendido como um profissional ciente e consciente de sua 

autonomia, a materialização do trabalho do assistente social submete essa autonomia  às 

condições reais do mercado, que reedita/reinventa regras a serem cumpridas; 

 

Isso quer dizer que, embora a relação entre o profissional e o usuário seja privada e 

resguardada por um determinado Código de Ética, que assegura o sigilo profissional, 

o que sem dúvida garante certa autonomia, não podemos afirmar que tais aspectos 

evidenciem alguma independência ao assistnete social diante de seu empregador. Ao 
contrário, a intervenção profissional tende a circunscrever-se à lógica e rotina da 

instituição, expressas em seus projetos, programas, objetivos e cronogramas. Em 

muitas situações, observa-se que o próprio profissional identifica as demandas 

institucionais como suas, fazendo da proposta de seu empregador, seu projeto de 

trabalho. (ORTIZ, 2010, P. 135) 

 

O trabalho social realizado a partir das orientações do COTS apresenta características 

impositivas, determinantes e disciplinadoras por trabalharem com os beneficiários os 

condicionantes para a efetivação do direito; 

 

Nota-se que por de trás dos motivos que levam à requisição sócio-ocupacional dos 

profissionais está implícita uma determinada imagem que os empregadores atribuem 

aos assistentes sociais. Se aparentemente, a imagem é de um profissional que 

apazigua, aconselha e orienta, o que está submerso é o fato de que esse profissional 

desenvolveu, ao mesmo tempo, historicamente, ações pautadas no uso da coerção 

simbólica e na construção do consenso de classe, que visam à adesão voluntária dos 

sujeitos aos encaminhamentos institucionais. (ORTIZ, 2010, p.141) 
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Portanto, a requisição do assistente social está impregnada de ―interesses‖ no 

atendimento aos anseios do capital, depositando neste profissional o compromisso de controle 

a aceitação da ordem.  

Contudo, o Assistente social comprometido com o Projeto Ético Político profissional é 

capaz de subverter a ordem e ocupar esses espaços com alternativas capazes de burlar 

direcionamentos institucionais, visando o trabalho e a possibilidade de orienta os usuário na 

efetiva conquista da autonomia. 

A despeito de toda luta que a categoria profissional vem enfrentado ao longo das 

últimas quatro décadas para a consolidação de um projeto profissional que represente o que se 

credita e acredita ser possível, alguns dilemas são postos dentro da ordem capitalista no que se 

pode chamar de ―mundo do Trabalho‖, uma vez que o assistente social faz parte da divisão 

social e técnica do trabalho.  

As novas características de mercado para contratação e inserção em postos de trabalho, 

afetam diretamente a categoria que, ao mesmo tempo em que vem sendo requisitada para 

intervir diretamente nas novas refrações da questão social, em programas sociais, serviços e 

ações no âmbito estatal e até mesmo no setor privado, via ONGs, setores de Responsabilidade 

Social
123

, entre outros, visando trabalhar a emancipação e autonomia do sujeito, não encontra 

condições de trabalho que lhe garantam direitos. 

A precarização do trabalho atinge diretamente o assistente social que, apesar de 

ampliação nos espaços estatais principalmente a partir da legitimação da Política Nacional de 

Assistência social - PNAS, que descentralizou os serviços através do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS, criando serviços e programas municipais que, para sua execução 

vem contratando assistentes sociais entre outros profissionais que compõem a NOB/RH-

SUAS, entre outros setores públicos. 

                                            
123 Segundo o Livro Verde da Comissão Europeia (2001), a responsabilidade social é um conceito 

segundo o qual, as empresas decidem, numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e para um 

ambiente mais limpo. Com base nesse pressuposto, a gestão das empresas não pode, e/ou não deve, ser norteada 

apenas para o cumprimento de interesses dos proprietários das mesmas, mas também pelos de outros detentores 

de interesses como, por exemplo, os trabalhadores, as comunidades locais, os clientes, os fornecedores, as 

autoridades públicas, os concorrentes e a sociedade em geral. Afirma Carlos Cabral-Cardoso (2002) que o 

conceito de responsabilidade social deve ser entendido a dois níveis. O nível interno relaciona-se com os 

trabalhadores e, mais genericamente, a todas as partes interessadas afetadas pela empresa e que, por seu turno, 

podem influenciar no alcance de seus resultados. O nível externo tem em conta as conseqüências das ações de 

uma organização sobre os seus componentes externos, nomeadamente, o ambiente, os seus parceiros de negócio 

e meio envolvente (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS Bruxelas, 18.7.2001COM-2001 366 

final LIVRO VERDE Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas) Em, 
12/01/2014 
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Contudo, as contratações ocorrem de forma enviesada, ou seja, burlando leis, 

escamoteando regras;  

 

Intensificam-se os processos de subcontratação de serviços individuais dos 

assistentes sociais por parte de empresas de serviços ou de assessoria na prestação de 

serviços aos governos, acenando para o exercício profissional privado (autônomo), 

temporário, por projeto, por tarefa, em função de novas formas de gestão das 

políticas sociais. (RAICHELLIS, 2009, p. 383) 

 

No atendimento desta nova demanda do SUAS, onde a exigência de equipes 

interdisciplinares para atuarem nos Centros de Referência de  Assistência Social – CRAS e 

nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS é condição sine qua 

nom para financiamento dos serviço por parte dos governos federal e estaduais, os municípios 

vem arrumando subterfúgios para organizar tais equipes; 

 

Na política de assistência social, nos marcos da implantação em todo o território 

nacional, do Sistema Único de Assistência Socisl – SUAS, e dos Centros de 

Referência de Assistência Social – CRAS, verifica-se também a adoção, pelos 

estados e municípios, de variadas modalidades de terceirização, pela mediação de 

empresas ou de ONGs, na contratação de profissionais e na prestação de serviços 

socioassistenciais, configurando-se a ação indireta do Estado na produção dos 

serviços públicos. (RAICHELLIS, 2009, p. 383) 

 

No âmbito da habitação as condições de contratação se tornam ainda mais precárias já 

que o boom de investimentos em construções populares através dos Programas PAC/FNHIS 

que é objeto desta pesquisa e o Programa Minha Casa Minha Vida foram lançados de forma 

intempestiva provocando a abertura de vagas para o trabalho social sem que houvesse a 

criação de um aparato legal para contratação; 

 

Em alguns campos de atuação, como é o caso da habitação social, entre outros, a 

terceirização vem se consolidando como novo modelo de produção e gestão da 

habitação, no qual o projeto, a obra, a operação, sua fiscalização e gerenciamento, 

bem como o trabalho social passam a ser contratados através de processos 

licitatórios, sem que, no entanto, a administração pública consiga manter a regulação 

e o controle estratégico de todo o processo. (RAICHELLIS, 2009, p. 383) 

 

 

Esses novos mecanismos de trabalho e contratação criam dentro da categoria 

profissional um condição ou um cadastro de reserva que sempre estará disponível para 

preencher essas vagas ―temporárias‖ do setor público estatal,  os efeitos perversos desta 



124 
 

 
 

condição estão na precariedade e fragmentação dos serviços, bem como na real qualificação e 

capacitação dos profissionais que se tornam polivalentes
124

 para o mercado; 

 

As consequências dessa forma de condução das políticas públicas para o trabalho 

social são profundas, pois a terceirização desconfigura o significado  a amplitude do 

trabalho técnico realizado pelos assistentes sociais e demais trabalhadores sociais, 

desloca as relações entre a população, suas formas de representação e a gestão 

governamental, pela intermediação de empresas e organizações contratadas; além 
disso, as ações desenvolvidas passam a ser subordinadas a prazos contratuais e aos 

recursos financeiros destinados para esse fim, implicando descontinuidade, 

rompimento de vínculos com usuários, descrédito da população para com as ações 

públicas. (RAICHELLIS, 2009, p. 384) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
124 Iamamoto em sua obra ―O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional, 

aponta para o que implica na polivalência do trabalhador, a saber: Surge, neste contexto, o trabalhador 

polivalente , aquele que é chamado a exercer vária funções, no mesmo tempo de trabalho e com o mesmo 
salário, como consequência do enxugamento do quadro de pessoal das empresas. O trabalhador deixa de ser um 

trabalhador ―especializado‖ – e também o assistente social – sendo solicitado a exercer múltiplas tarefas, até 

então não necessariamente envolvidas em suas tradicionais atribuições. (IAMAMOTO, 2003) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os desafios postos na atualidade implicam na necessidade do fortalecimento das 

categorias profissionais que vivem os atuais dilemas impostos pela mundialização do capital. 

CHESNAIS, 1996) 

O momento atual reflete os avanços e retrocessos no que Netto chama de intenção de 

ruptura; 

 

O balanço, extremamente necessário, dos avanços possibilitados pelo contributo da 

intenção de ruptura deverá salientar, também, que o enriquecimento profissional 

sugerido operou-se com a conjunção de dois componentes que, indubitavelmente,  

são marcante: de um lado, uma ponderável abertura de horizontes ideoculturais, que 

permitiu à profissão aprofundar o rompimento com a notória endogenia das suas 

representações; de outro, um sensível elemento crítico, responsável pela introdução, 

no terreno das representações profissionais, de um confronto de ideias e concepções 

antes não registrado. (NETTO, 2002, p. 304) 
 

 

Contudo, o espaço de trabalho do assistente social, em especial nos moldes que as 

políticas públicas ora  apresentam, se coloca de forma dicotômica, haja vista as exigências 

institucionais em confronto com o que o Projeto Ético Político defende. O profissional de 

Serviço Social deve apresentar eficácia, eficiência e efetividade em suas ações no 

cumprimento de metas quantitativas através de relatórios mensais de atividades, entre outras 

ações que reduzem a instrumentalidade do Serviço Social
125

 a meras tarefas diárias de acordo 

com documentos normativos que no caso da política habitacional, vem se configurando em 

modelos pré-determinados de execução. 

  O processo de trabalho em programas habitacionais de interesse social vem 

apontando para uma direção que se resume em procedimentos técnico-operativos, pois 

segundo orientações técnicas, o profissional deve executar atividades educativas no sentido de 

direcionar os beneficiários para a organização comunitária mais no sentido da ordem e 

disciplinamento das relações sociais em detrimento da mobilização com vista à busca por 

ampliação e conquistas de direitos.  

                                            
125  Para Guerra a instrumentalidade é uma propriedade e/ou capacidade que a profissão vai adquirindo na 

medida em que concretiza objetivos. Ela possibilita que os profissionais objetivem sua intencionalidade em 

respostas profissionais. É por meio desta capacidade, adquirida no exercício profissional, que os assistentes 

sociais modificam, transformam, alteram as condições objetivas e subjetivas e as relações interpessoais e sociais 

existentes num determinado nível da realidade social: no nível do cotidiano. Ao alterarem o cotidiano 
profissional e o cotidiano profissional e o cotidiano das classes sociais que demandam a sua intervenção, 

modificando as condições, os meios e os instrumentos existentes, e os convertendo em condições, meios e 

instrumentos para o alcance dos objetivos profissionais, os assistentes sociais estão dando instrumentalidade às 

suas ações. (GUERRA, 2007, p. 2) 
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O que comprova essas afirmações são as orientações para execução do trabalho social 

com os beneficiários, em programas habitacionais e na elaboração dos relatórios descritivos 

que apontam para o desenvolvimento de atividades que muito mais que trabalhar com essas 

famílias, reflexões  que propiciem a conquista de direitos e acesso as políticas públicas, visam 

a  uma autonomia regulada que aponta para ―mudança de hábitos‖ e cumprimento de 

condicionalidades, reatualizando práticas historicamente construídas, atribuindo um caráter 

higienista e moralizante ao trabalho, que conduzem a uma imposição no comportamento dos 

mesmos após a mudança
126

 para a nova casa. 

Por fim o que temos é como sintetiza Netto; 

 

...foram estes os principais componentes que, a partir da quebra do quase monopólio 

do conservadorismo na profissão, se conjugaram para propiciar a construção do 
projeto-ético-político do Serviço Social no Brasil. Como se pode inferir desta 

argumentação, tais componentes foram se gestando ao longo dos anos oitenta e estão 

em processamento até hoje. (NETTO, 2001, p.12) 

 

 

Diante da relação de fragilidade assistente social/instituição empregadora, seja pela 

forma de contratação, baixo salário ou ainda condições materiais de trabalho (instalações 

inadequadas, prazos curtos com grande demanda para atendimento), cabe então ao assistente 

social a capacidade de ultrapassar essas barreiras, para tanto devem ―sim ser desocultadas 

como particularidades da ação profissional, como contradições que perpassam a 

materialização da teoria em ação.‖ (SANTOS, 2010)   

  A agenda de trabalho do assistente social nem sempre se materializa em demandas da 

população, o que fica claro nas formulações em pauta nos organismos institucionais que 

apontam intervenções verticalizadas, através de instrumentos normatizadores e ‗orientadores‘ 

(cadernos de orientações para a execução do trabalho)  na produção de resultados que 

respondam aos interesses da instituição, do Estado. É assim que, como diz Santos ―(...) é 

necessário um movimento de compreensão das mediações que constituem esse processo‖ 

(2010) 

Outro aspecto apontado por Fernandes (2005) está na dimensão socioeducativa, que é 

basicamente incorporada no trabalho social em habitação, devido teor didático/pedagógico 

implícito nas orientações para desenvolvimento do TTS. Essas atividades podem apresentar 

um ―perfil coercitivo e disciplinador, quanto um contorno democrático e emancipatório.‖ 

(2005, p. 221)  

                                            
126 Mudança aqui empregado no sentido de transferir-se para outra moradia ou local. (AURÈLIO, Mini,2006) 
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Para esta autora, o perfil disciplinador carrega em sua essência uma ação profissional 

com vistas a transformar o modo de ver, agir da população de forma a ―molda-la‖ ao um 

padrão adequado proposto pelo programa social em questão,.  Esse perfil aponta para ―uma 

relação de tutela para com a população atendida, bem como a desmobilização da expressão de 

conflitos já identificados e/ou latentes, relacionados às contradições sociais que os 

impulsionaram.‖(FERNANDES, 2005, p. 221)  

Contudo, o assistente social pode alterar esse perfil quando seu trabalho estiver em 

consonância os princípios do Projeto Ético Político da profissão na perspectiva de defesa da 

cidadania, justiça social, autonomia da população através do reconhecimento que as políticas 

sociais são direitos garantidos constitucionalmente. 

Ou seja, para que a atuação do assistente social ocorra sob uma perspectiva 

democrática e de direitos se faz necessário que as ações sejam ―identificadas com objetivos de 

fortalecimento da autonomia e da emancipação da população assistida‖ (FERNANDES, 2005, 

p. 221) 

No trabalho social em habitação os maiores impasses estão na relação 

instituição/execução, pois existe uma lacuna entre o que os documentos e legislações 

norteadores apresentam e as reais condições de trabalho existentes.  

O Caderno de Orientação Técnico Social tem o claro interesse de atender às exigências 

de agentes financiadores, haja vista estar vinculado diretamente a estes.  

A efetividade do trabalho social não se concretizou, pois não houve participação da 

população na fase de planejamento do PTTS como propõe as normativas, os prazos eram 

curtos para o desenvolvimento das atividades.  

No trabalho social realizado em Vargem Alegre, as constantes paralisações das obras e 

obrigatoriamente do social promoveram desgastes severos nos vínculos criados entre o 

profissional e as famílias beneficiárias, pois que o ―porta-voz‖ de todas as notícias 

relacionadas com o empreendimento sempre foi este profissional, com isso a cada retomada 

das atividades era necessário todo o processo de visitas domiciliares e convites para 

participação no TTS, tendo como consequência, não só o estabelecimento de novos vínculos 

como também de crédito no trabalho a ser desenvolvido. 

Cabe ainda ressaltar que essas contratações terceirizadas apresentam também uma 

fragilidade em relação aos direitos trabalhistas e previdenciários, pois alguns contratos de 
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trabalho não são regidos pela CLT
127

, uma forma de contratação muito utilizada por estes 

setores é o de prestador de serviços com o pagamento por RPA
128

.  

Neste sentido, o trabalho social em habitação está posto, cabe agora a todos os 

envolvidos o fortalecimento e mobilização para que os documentos normativos sejam 

elaborados respeitando os projetos éticos profissionais das categorias envolvidas. No que 

tange ao Serviço social, alguns questionamentos vem sendo apontados não só pelos 

profissionais que estão à frente do trabalho social, mas também pelo órgão de representação 

da categoria – conjunto CFESS/CRESS, estando inclusive em fase final a elaboração de um 

documento norteador para o trabalho de assistentes sociais em habitação. 

Outra questão fundamental é a falta de investimento em qualificação profissional e 

capacitação continuada que habilitem tecnicamente os profissionais envolvidos na área 

habitacional. 

Os desafios para o Serviço Social são cada vez maiores, considerando o 

agravamento da questão urbana e as tarefas que lhe são conferidas, principalmente 

no que diz respeito aos mecanismos populares de controle social. Entendemos, no 

entanto, que os limites e as possibilidades da intervenção profissional, bem como as 

respostas técnico-operativas e ético-políticas, não estão dados, mas se constroem no 

cotidiano, na luta política, na correlação de forças, presente no espaço profissional e 

no contexto social mais amplo, mas também no processo de formação continuada 

por parte dos assistentes sociais, para intervir com competência teórica, técnica e 
política. (GOMES, 2005, p. 216) 

 

 

Analisar o exercício profissional do assistente social em programas sociais de 

habitação requer acima de tudo, analisar os fundamentos da profissão que se encontram no 

debate de sua instrumentalidade tendo em vista a concepção da funcionalidade que o Estado 

deposita no trabalho interventivo deste profissional. 

 Consiste ainda na apreensão que estes profissionais vêm adquirindo a partir das 

demandas institucionais que entendem a prática como algo objetivo que se encerra no seu 

fazer profissional sendo vistos como tarefeiros (SANTOS, 2010)  

Para tanto não se pode perder de vista os desafios postos cotidianamente a todos os 

profissionais envolvidos no trato da questão urbana, pois; 

 

                                            
127 CLT Consolidação das Leis do Trabalho DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 

Seu objetivo principal é a regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho, nela previstas. Pela 

CLT o trabalhador tem direitos como FGTS, Férias, Décimo Terceiro Sálario, entre outros 
128 O vínculo estabelecido entre um profissional autônomo (prestador de serviço) e o 

seu contratante(tomador de serviço) é formalizado através do Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA - que é 

um documento gerado no ato da efetivação do pagamento pelos serviços prestados por aquele. Por se tratar de 
um documento comprobatório para inúmeras finalidades, ele permite destacar os tributos a serem recolhidos pelo 

contratante, tais como INSS, IRRF e ISS. Em algumas situações, dependendo da categoria profissional do 

autônomo, é facultado também o recolhimento de outras taxas e tributos específicos envolvidos nessa 

contratação. (www.neointerativa.com.br/rpa/tutorial/index.html) Em, 13001/2014 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
javascript:parent.reDisplay('1.2',1,0)
javascript:parent.reDisplay('1.3',1,0)
javascript:parent.reDisplay('1.4',1,0)
javascript:parent.reDisplay('1.6',1,0)
javascript:parent.reDisplay('1.7',1,0)
javascript:parent.reDisplay('1.8',1,0)
http://www.neointerativa.com.br/rpa/tutorial/index.html)%20Em
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O momento atual é instigante para aqueles que se propõem a desafiar as 

transformações da sociedade, pois a realidade interpela-nos, provoca-nos, sacode-

nos. Faz-nos indagar se não estamos inclinados a abandonar o caminho das 

iniciativas mais ousadas, dos riscos da criatividade, em nome de um pretenso 

realismo ou de uma sensatez que disfarça o conformismo. No entanto, pensamos que 

o Serviço Social, juntamente com outros que trabalham no espaço da cidade, muito 

pode contribuir na luta pela garantia dos direitos, a partir das articulações e alianças 

que possibilitem a viabilização das demandas populares. (GOMES, 2005, p. 216-

217) 
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PAC- FNHIS  2008  
Município de Barra do Pirai – RJ 

Empreendimento VARGEM ALEGRE II 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL  
N º  09  

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Programa: Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS                                                                                                                                                           
Ação/ Modalidade: Construção de 12 unidades habitacionais / Trabalho Social 
Empreendimento: Vargem Alegre II                                                                                                       
Localização/ Município: Barra do Piraí - Vargem Alegre           
UF: RJ 
                                                   

 
Fonte de recursos: OGU – Estado                                                   
Regime de produção: Empreitada 
                                                                      

 
Objeto de Intervenção: 

Construção de 12 (doze) unidades habitacionais, com respectivas obras de 
infra-estrutura, sendo 11 (onze) UH do tipo RJ-1Q-I-31, com radier para acréscimo de 
um quarto e 01(uma) do tipo RJ-SQ-I-41, adaptada para portadores de necessidades 
especiais, compreendendo: terraplenagem , água potável, esgoto sanitário, obras de 
viação, águas pluviais, serviços preliminares, projeto, administração local e trabalho 
com a comunidade, distrito de Vargem Alegre, município de Barra do Piraí. 

 
 
Executor da Intervenção: RGI 
 

Tel: (21) 22207500                                             e-mail:rgy@ig.com.br 
 
 
Responsável Técnico-Social:                                    Formação:  

Gilvane Mazza Ribeiro                                              Serviço Social  
Tel:                                                                                e-mail:  

(24) 3343 9945/ (24) 9901 8063                                    gilvane13@hotmail.com  

 
2. RELATÓRIO/ PERÍODO DE REFERÊNCIA 
 

 

Mês/período: 22 Julho  a  21 Agosto/2010 
 
% da Obra: 
 



158 
 

 
 

 
 
 
 

3 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS        
                                                                                                    

Descrição das 
atividades 

Períod
o ou Data 

Técnicas 
/Instrumentos 
utilizados 

Público 
participante 

   

 

4 – AÇÕES PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 

Descrição das 
Ações / Atividades 

Justificativa 

 
5 – REDIRECIONAMENTO E/OU NOVAS AÇÕES 

 

Ações/ Atividades Propostas Objetivo Período 
Previsto 

 
 
 
6 – AVALIAÇÃO, PELA  EQUIPE TÉCNICA DAS ATIVIDADES DENVOLVIDAS 

 

Aspectos  Facilitadores:  

. 
Aspectos Dificultadores:  
. 

Alternativas de solução:  
. 

Resultados obtidos/ outras considerações:  

.  

 
7 – AVALIAÇÃO PELA POPULAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

A Comunidade participou  da avaliação dos  trabalhos desenvolvidos ?    
 (   ) Sim   ( )  Não 
Se sim, qual (is)  o(s)  instrumento(s)  utilizado(s) ? 
Entrevista  (    )  Pesquisa  (   )  Reunião de avaliação  
 (  x )  Outros:  
Resultado da avaliação: 
  



159 
 

 
 

 
 
8 – DOCUMENTAÇÃO DE REGISTRO 

 
( x  ) Atas de Reuniões                                 (   x)  Fotos 
 
(  x ) Folhetos/Cartilhas/Apostilas               (  X  )  Registro de Avaliação 
 
(  x )  Lista de Presença                                (  x )   Outros (convites) 
 
 

 
9 – DESPESAS NO PERÍODO 
 

 
1. CUSTOS COM  RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

 
 

 
 
Valor Total 

Discriminação  

Material de consumo:                                         

Curso de culinária  

Atividades e eventos:  

Sub-Total (1)   

 
2. CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS 

 

 
Valor Total 

 
Profissional 

 
Período 

  

Equipe Técnica    

Técnico Social Julho/Agosto/2010   

 
Sub-Total (2) 

   

 
TOTAL GERAL (Sub-total  1+2) 

   

 
Desconto Contratual 

   

 
TOTAL LÍQUIDO DA MEDIÇÃO 

   

 
Barra do Piraí, 30 de Agosto  de 2010. 

 
 

  Responsável Técnico Social                               Representante Empreiteira 
  Gilvane Mazza Ribeiro 
    CRESS 16969 7º R 
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PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – FNHIS 2008 

MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ – EMPREENDIMENTO VARGEM ALEGRE II 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL 

 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS   

Período de Julho/Agosto de 2010 
 

Os trabalhos a seguir referem-se aos serviços desenvolvidos no período de 
Julho/Agosto de 2010 na implementação do PTTS na fase de obras. 
  
1 – Mobilização e Organização Social do PAC/FNHIS 
 
2 – Emprego, Trabalho e Renda. 
 
 
3 – Atividades de escritório 
 
 
4- Anexos 
 Em anexo cópia de ata, fotos, convites  
 
 
 
 

Gilvane Mazza Ribeiro 
Responsável Técnico Social 

CRESS 16969 7º Região 
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MEMÓRIA DE REUNIÃO 
 
 
 

 Data: 
 
Horário: 
 

Local:  

Atividade:  

Participantes: 

Objetivo da reunião: 

 

Pontos abordados: 

 

Decisões e deliberações: 
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t1noticias.com.br/antigas/.../paralisadas...obras...pac.../17807/ 
Paralisadas há um ano, obras do PAC na 1306 Sul 

não tem previsão de retomada: prefeitura diz que 

nenhuma empresa quer retomar  
 

As obras de construção de casas populares na quadra 1306 Sul, estão paralisadas desde 2010 por ordem da 

Procuradoria Geral do município que dispensou a primeira empresa contratada por não cumprimento do 

cronograma. Agora a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e Habitação tem dificuldades em 

encontrar uma nova empresa interessada em concluir a obra que partiu de um convênio entre Prefeitura de 

Palmas e Ministério das Cidades através do Programa de Aceleração do Crescimento.  
 

Autor: Clarete Almeida  

 
Na quadra 1306 Sul, uma obra paralisada chama a atenção de quem passa por lá. A imagem do local é de 

completo abandono. Em meio aos alicerces e paredes de casas que deveriam abrigar pelo menos 240 

famílias, o que se vê é o mato alto e muitas das construções já depredadas. 

A funcionária pública Francisca Francilete Gonçalves de Oliveira, diz que passa pelo local diariamente pois 

está construindo uma casa na quadra vizinha, a 1406 Sul, e se mostra indignada com a contínua destruição 

do que já foi construído na obra do PAC. ―Isso para mim nada mais é do que um descaso com a população 

e com o dinheiro público‖, disse Francisca. 

A placa em frente ao conjunto de casas não finalizadas informa que no local deveriam estar sendo 

construídas as habitações de interesse social. As obras que fazem parte do Programa Federal de Aceleração 

do Crescimento são uma parceria entre o Ministério das Cidades e Prefeitura de Palmas. No município, 

1265 famílias serão beneficiadas após as conclusões das obras na 1304 Sul, 1306 Sul, 408 Norte, 

Taquaruçu e Buritirana. A placa informa ainda que no total serão gastos R$ 25 mi, onde a contrapartida da 

Prefeitura de Palmas será de R$ 3,5 mi. 

A informação repassada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) é de 

que a obra da 1306 Sul que começou em 2008, está atualmente orçada em mais de R$ 8 mi. 

Licitações 

O Site Roberta Tum entrou em contato com a Seduh que enviou uma nota esclarecendo a situação da obra. 

Segundo a Secretaria, há um processo referente a obra da 1306 Sul na Comissão de Licitação do município 

e que três processos licitatórios já foram realizados mas nenhuma empresa teve o interesse em continuar a 

obra que foi paralisada ainda em 2010 quando a empresa que construía teve o contrato reincidido por 

atrasos nas obras. 

A nota traz ainda a opinião do gerente de Projetos e Obras da Seduh, Sávio Costa, que acredita que as 

licitações não estão atraindo empreiteiras porque são os valores repassados pelo PAC que são inferiores aos 

repassados pelo Minha Casa Minha Vida 

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) informa que o processo referente ao 

empreendimento em construção na quadra 1306 Sul (Arse 132) do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), Metas 6 e 7 com 120 apartamentos cada, encontra-se na Comissão de Licitação do 

município para novo processo licitatório. 

A obra, orçada atualmente em R$ 8.184.824,29 milhões (deste montante a contrapartida do município é de 

R$ 1.614.620,59), foi iniciada em maio de 2008. Como a empresa não cumpriu o cronograma, levando ao 

atraso na execução dos 240 apartamentos, a empresa teve seu contrato rescindido mediante parecer da 



163 
 

 
 

Procuradoria Geral do Município em 21/01/10. 

Desde então já foram realizadas novas licitações, uma em 14/07/10, outra em 22/09/10 e mais recentemente 

em 01/08/11, sendo que todas foram desertas (ninguém compareceu). Segundo o Gerente de Projetos e 

Obras da Seduh, Sávio Costa, uma das possíveis causas de as empresas não se apresentarem nas licitações 

são os valores repassados pelo PAC que são inferiores aos repassados pelo Minha Casa Minha Vida. 

―Por cada unidade do PAC a construtora recebe algo em torno de R$ 34 mil reais, enquanto que o Minha 

Casa Minha Vida repassa R$ 42 mil reais por unidade. Valor este que passará à cerca de R$ 53 mil reais a 

partir de janeiro de 2012. Isso faz com que as obras do PAC deixem de ser atrativas para as empreiteiras‖, 

enfatizou. 

 
 

www.vivafavela.com.br/reportagens/360-o-programa-desacelerado-do-

al. 

O programa desacelerado do Alemão  

26/06/2013  

Tsai Yi Jing | RJ  

O Programa de Aceleração do Crescimento desembarcou em 2008 carregado de promessas no 

Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. Projetos para novas unidades de moradia, linhas de 

teleférico, rede de esgoto sanitário e iluminação encheram os olhos e renovaram as esperanças 

dos moradores. Cinco anos depois dessa miragem, moradores e organizações locais tentam 

descobrir o que mantém as obras paradas e cobram a conclusão prometida pelos governos 

federal e estadual. 

  

Em recente novela no horário nobre da TV, o Alemão foi retratado bem longe da realidade.  O 

conjunto de favelas vai muito além das estações de teleférico e Unidade de Polícia 

Pacificadora. As obras paralisadas do PAC refletem um Alemão real, que só é visto pelos 

locais e está a léguas da ideia segundo a qual o ―mundo moderno‖ chegou à comunidade. De 

acordo com o relatório do Plano de Desenvolvimento Sustentável, os governos federal e 

estadual investiram R$ 764 milhões em obras que iriam atingir área de 1.813.300 m² e 

beneficiando – de forma direta e indireta – 22 mil domicílios. 

  

Alan Brum, o diretor do Instituto Raízes em Movimento, organização local que busca 

promover o desenvolvimento humano, social e cultural na comunidade, diz que, na prática, 

isso não aconteceu e que muitas dessas obras estão inacabadas, como o alargamento da 

avenida Central (Morro do Alemão) e da rua Nova (Morro da Alvorada). David Amen, 

responsável pela área de comunicação social do Raízes, acrescenta que a construção de um 

Parque Ecológico - previsto no projeto oficial do PAC Alemão - sequer foi iniciado e nada foi 

feito em relação às melhorias habitacionais. 

Ficou faltando 
  
Foto: Rodrigues Moura

http://www.vivafavela.com.br/reportagens/360-o-programa-desacelerado-do-alemao
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PAC 

não chegou a todas as comunidades do AlemãoSegundo a Secretaria de Estado de Obras, foi melhorada 

a infraestrutura em oito das 14 favelas do Alemão: Entorno 1, Entorno 2, Joaquim Queiroz, 

Novo Alemão, Palmeiras, Mineiros-Matinhas, Alvorada Cruzeiro, Praça Vila Paloma e Serra 

da Misericórdia). Brum, no entanto, diz que algumas obras não chegaram a ser feitas. ―A 

comunidade do Mineiros-Matinha é uma das que foram esquecidas pelo PAC‖. 

Em áreas mais pobres do complexo, ele diz, ainda existem casas de madeira e pau-a-pique, o 

que acentua a disparidade em relação às áreas onde houve ação efetiva do poder público. 

Dados do Censo Domiciliar e Empresarial de 2008 - ano em que Alemão recebeu o PAC - 

mostram que os piores indicadores de renda per capita mensal estão nas comunidades de 

Palmeiras (R$ 192), Fazendinha (R$ 241), Mineiros-Matinha (R$ 222) e Itararé (R$ 234). Em 

2013, essas favelas ainda mostram sinais de miséria e um cenário de obras abandonadas. 

  

O Parque Everest é outro exemplo. Às margens do Rio Faria Timbó - assoreado pela poluição 

-, a região sofre com as fortes chuvas de verão. O nível do rio sobe e, não raro, entra nas 

casas. 

  

Manoel Rodrigues Moura, 58 anos, mais conhecido como Seu Rodrigues, diz que a situação 

do Parque Everest não é de hoje. Ele é fotógrafo e, há 32 anos no Alemão, registra o cenário 

que há mais de dez se agrava na comunidade. Diz que os apelos dos moradores por melhorias 

são frequentes. ―Quando a gente fotografa a comunidade, os moradores reclamam, choram e 

contam suas histórias‖. A demora por ações que melhorem a região fere a esperança de quem 

mora no Parque Everest. ―O povo é refém dos políticos. Ele espera uma solução que não 

vem‖, diz o fotógrafo. 

 

Foto: Rodrigues MouraLixo e erosão são comuns nas áreas mais pobresAlém de paralisadas as obras, os 

locais onde elas foram iniciadas sofreram o inevitável efeito colateral do abandono, com 

acúmulo de lixo e dejetos. Hoje formam uma sucessão de lixões que pontilham o Complexo 

do Alemão. Desse abandono são visíveis também o esgoto a céu aberto e o seu resultado 

inevitável na multiplicação de doenças e na proliferação de vetores, como mosquitos e ratos. 

http://www.vivafavela.com.br/sites/default/files/reportagens/lado-na-acelerado-alemao-02.jpg
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Alan Brum acrescenta que as decisões em relação ao PAC não levaram em conta a 

participação comunitária. ―O governo acabou agindo a partir do seu ponto de vista e não do 

ponto de vista da comunidade‖, diz Alan. Os planos elaborados, em sua maioria, não refletem 

as necessidades dos moradores, como o saneamento básico. O PAC contemplava obras neste 

sentindo, mas, segundo Alan, nem 1/3 foi feito. Para os moradores, o teleférico, considerado 

―símbolo social‖ do PAC no Alemão, não é uma necessidade da comunidade. David Amen 

concorda: ―a gente aqui no Alemão não queria teleférico, mas saneamento básico e um 

sistema de saúde que funcionasse". 

  

Vista grossa 

  

O Programa de Aceleração do Crescimento instalou equipamentos públicos - como colégio, 

creche, Clínica da Família e estação de teleférico - e houve avanços na urbanização, mas essa 

revolução só alcançou a parte visível da comunidade. A maioria das obras está na Estrada 

Itararé, via principal do Complexo do Alemão. Porém, em ruas internas e becos das favelas, a 

realidade é muito diferente. ―Uma pessoa que não mora no Alemão e passa na Itararé pensa 

‗aqui mudou‘, mas quando vai para dentro, vê que não é isso tudo‖, diz David. 

  
Foto: Rodrigues Moura

A 

passagem em algumas localidades só é possível com pontes improvisadas com tábuas de madeiraPara Brum, o 

Alemão vive um paradoxo, em que muitos recursos estão chegando na comunidade, mas sem 

planejamento. ―Política pública é pensar, de uma forma sistemática, o desenvolvimento do 

território. Discutir educação não é construir prédios e escolas. Discutir saúde não é construir 

uma Clínica de Família, mas analisar todas as etapas de atendimento do sistema de saúde 

integrado‖, diz. 

  

Nos últimos anos, o Instituto Raízes em Movimento participou de duas audiências públicas 

sobre as obras do Programa de Aceleração do Crescimento. A primeira aconteceu em março 

de 2012 no Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes, com representantes do poder público. A 

http://www.vivafavela.com.br/sites/default/files/reportagens/lado-na-acelerado-alemao-04.jpg
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segunda audiência foi um mês depois, na Alerj, e teve representantes da Empresa de Obras 

Públicas do Estado (Emop), da Casa Civil do governo do estado, do consórcio Rio Melhor, 

que toca as obras, e líderes comunitários do Alemão. 

  

Ícaro Moreno, presidente da Emop, e Ruth Jurberg, coordenadora do Projeto Social do PAC, 

bateram o martelo sobre a retomada das obras e o atendimento das demandas da comunidade. 

Isso aconteceu há um ano e, até agora, ninguém voltou a mover um único tijolo nas obras, 

nem deu qualquer explicação. ―Pior que o abandono das obras é a falta de comunicação‖, 

desabafa Alan. De acordo com a secretaria, porém, até o fim do ano serão investidos no 

Alemão R$ 45 milhões em infraestrutura, recuperação de becos, escadarias, ruas e vielas, 

entre outras intervenções. A Emop aguarda a conclusão dos trâmites legais para licitar as 

obras. 

http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2011/04/13/interna_politica,221445/c
asas-do-pac-desmoronam-em-governador-valadares.shtml 
Obras públicas  

Casas do PAC desmoronam em Governador Valadares Um ano depois de 
inauguradas por Lula e sua então ministra Dilma Rousseff, casas feitas com 
verbas do PAC caem aos pedaços em Valadares. Moradores são obrigados a 
abandonar o local  
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Ameaçada, casa inaugurada por Lula e Dilma em fevereiro de 2010 já está 
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sem telhado, sem porta, sem janela. Só paredes estão de pé  

"Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada.‖ A letra da canção de 

Vinicius de Moraes soa divertida, mas, em Governador Valadares, Região Leste de Minas 

Gerais, tomou forma de descaso com a população. Um conjunto habitacional construído, 

dentro do programa Minha casa, minha vida, pelo governo federal em parceria com a 

prefeitura, para retirar famílias de uma área de risco, foi erguido em um terreno também 

condenado. Das 96 moradias, 14 estão sem condições de uso ameaçadas por erosão, conforme 

relatórios do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da própria prefeitura. Oito famílias 

foram removidas. Entre as residências interditadas, que já foram parcialmente demolidas para 

evitar invasões, está a visitada e usada como modelo pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva na inauguração do conjunto, em fevereiro de 2010, quando esteve na cidade ao lado da 

então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, em uma das primeiras viagens da atual 

presidente ainda como pré-candidata ao Palácio do Planalto. 

 

 

O conjunto, construído próximo à encosta de um morro às margens da BR-116, no Bairro 

Palmeiras, custou, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), R$ 18,8 

milhões, segundo dados do Ministério das Cidades, e serviria para abrigar moradores do 

Bairro Altinópolis, do outro lado da rodovia, onde morava a cozinheira Luciene Pereira, de 48 

anos, dona da casa visitada pela comitiva presidencial. ―O Lula reconheceu que ainda 

faltavam algumas coisas. Afirmou que mandaria colocar cerâmica no piso e muro. Cumpriu a 

promessa, mas eu acabei ficando sem ter onde morar‖, relata a ex-moradora do conjunto, que 

foi transferida pela prefeitura para um bairro próximo e entrou em um programa de auxílio-

aluguel. ―Mas não pagam tudo. O aluguel é R$ 450. Dão apenas R$ 300 e ainda atrasam. Aqui 

é muito pior porque temos que pagar. Lá, era nosso, reclama a cozinheira‖, que mora com a 

filha, o genro e duas netas. 

 

A família morava no conjunto um mês antes da visita de Lula e Dilma. Menos de um ano 

depois, em 30 de dezembro, às vésperas do réveillon, foi obrigada a sair. ―Falaram que a casa 

ia cair por causa das chuvas. Chamaram a polícia para a gente‖, conta Luciene. ―Hoje estamos 

nesta situação. Temos de deixar de comer um pedaço de carne para pagar parte do aluguel.‖ O 

secretário municipal de Assistência Social, Jaime Luiz Rodrigues Júnior, admitiu atraso nos 

pagamentos, mas afirmou que os repasses estão sendo regularizados. 

 

Risco 

 

O secretário de Obras de Governador Valadares, Cézar Coelho de Oliveira, afirma que a 

prefeitura vem tentando convencer as seis famílias moradoras das casas condenadas, que 

relutam em deixar o conjunto habitacional do Bairro Palmeiras. Todas correm risco, assume o 

secretário, sobretudo nos períodos de chuva. Cézar afirma que a atual administração da 

cidade, que tem a ex-deputada estadual Elisa Costa (PT) como prefeita, não foi a responsável 

pelo início das obras do conjunto. ―A indicação foi feita no governo anterior‖, argumenta. O 

antecessor de Elisa é o atual deputado estadual Bonifácio Mourão (PSDB). Questionado se a 

obra não poderia ser paralisada, já que se tratava de um terreno condenado, o secretário 

afirmou que apenas parte da área está sob risco e que a suspensão não seria possível porque o 

projeto já estava ―80% concluído‖. 

 

Uma das moradoras do conjunto que vivem próximas da encosta do morro do Bairro 
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Palmeiras é a dona de casa Olinda Leal Chagra, de 64 anos. ―Ninguém me disse que era para 

sair daqui. Se for para ir embora, quero outra casa, e não entrar para o auxílio aluguel, como 

tem acontecido com as famílias daqui‖, diz. Olinda se mudou para o conjunto em setembro, e 

mora sozinha com a cadelinha Luana. ―Ficamos sozinhas. Meu marido morreu e meus filhos 

foram para Belo Horizonte.‖  

 

Segundo o secretário, o morro onde o conjunto Palmeiras foi construído tem três pontos de 

erosão. O mais grave está voltado para a BR-116 e, conforme a prefeitura, depende de obras 

do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Dnit) para ser contido. A 

reportagem tentou contato com o responsável pelo departamento em Governador Valadares, 

Ricardo Luiz de Freitas, mas não obteve retorno. Segundo o ex-prefeito Bonifácio Mourão, o 

terreno para a construção do conjunto foi indicado com base em laudos elaborados por 

engenheiros da prefeitura. O deputado ressaltou que a área foi fiscalizada e aprovada também 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). ―Não havia 

qualquer risco à época da escolha, que aconteceu no fim de 2007‖, diz. Além disso, o 

deputado atribuiu a obras do Dnit para duplicação da rodovia Rio-Bahia, o surgimento dos 

problemas na área. ―A obra causou um assessoreamento no local que não existia 

anteriormente. Isso mudou tudo‖, afirma Bonifácio Mourão. 

 

Entulho 

 

Mesmo com ruas asfaltadas, linha de ônibus e saneamento, o conjunto habitacional do Bairro 

Palmeiras perdeu em qualidade de vida para a população. As oito casas que começaram a ser 

demolidas – as residências têm tamanho padrão de dois quartos, sala, banheiro e cozinha – 

passaram a ser usadas como depósito de lixo, principalmente em suas áreas externas. Dentro 

das casas, o acúmulo de entulho, não retirado depois de concluída parte da demolição, 

favorece o surgimento de insetos, vindos de um lixão da cidade, que funciona próximo ao 

conjunto. Conforme a prefeitura, o depósito será desativado.  

 

Responsável pelo repasse de recursos do PAC, o Ministério das Cidades foi acionado pela 

reportagem do Estado de Minas. A assessoria da pasta, no entanto, afirmou que não havia 

ninguém para falar sobre as obras do programa em Governador Valadares. 

 


