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RESUMO 

 

A trajetória da política habitacional brasileira revela que desde os anos 1940, o Estado vem 

criando alternativas para a problemática da falta de moradia. O acesso à moradia como 

responsabilidade estatal fora reconhecido como direito social após a Emenda Constitucional 

de 2000. A Constituição Federal de 1988 delegou aos municípios maior atuação nas questões 

da habitação, a partir do princípio da descentralização política administrativa. Através de 

pesquisa bibliográfica buscou-se analisar a trajetória da política habitacional junto à política 

de assistência social em Campos dos Goytacazes/RJ, e este vem se desenvolvendo desde 1989 

iniciativas locais, com notoriedade ao programa “Morar Feliz”. A análise possibilitou discutir 

a lógica da exclusão e da segregação, descumprindo preceitos constitucionais do direito à  

terra e do direito à cidade, as quais recaem na forma de gestão, e o Serviço Social partícipe do 

processo habitacional como garantidor dos direitos dos cidadãos em conformidade com  

projeto ético-político da profissão 

 

Palavras-chave: Habitação, Direito Social, Serviço Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The trajectory of Brazilian housing policy reveals that since the 1940s, the State has been 

creating an alternative to a problem of homelessness. Access to a structure as a state 

responsibility under public law after the constitutional validity of 2000.The Federal 

Constitution of 1988 was delegated to most of the housing activities, based on the principle of 

administrative political decentralization. Through the bibliographical research, we searched 

for a trajectory of the housing policy along with the policy of social assistance in Campos dos 

Goytacazes / RJ, aiming to develop since 1989, and with notoriety to the program "Living 

Happy." An analysis has eliminated the exclusion and exclusion of constitutional data from 

the right to land and the right to the city, such as human rights managers and the process of 

selecting the right to the ethical-political city of the profession 

 

Keywords: Housing, Social Law, Social Work 
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INTRODUÇÃO 

 

A questão habitacional brasileira revelou um histórico de dificuldades de acesso à 

moradia. Essas dificuldades se relacionam ao passado colonial (1822) com o regime de 

sesmarias, fortalecida com a criação da Lei da Terra (1850) que restringia o acesso a terra aos 

futuros imigrantes e ex-escravos (com a abolição 1889).    

O processo de urbanização acelerado propiciada pela industrialização (1930) alterou o 

espaço urbano, levando a falta de moradia para todos, sobretudo aos trabalhadores, o que 

gerou a necessidade da ação estatal para o suprimento de moradias para àqueles que não 

possuíam recursos próprios. Numa lógica desigual reforçando a exclusão social, as famílias 

consideradas de baixa renda e as que não a possuíam enfrentaram dificuldades de acesso 

formal de moradia, estas produziram alternativas próprias de moradias nos espaços que lhes 

restaram; áreas periféricas ou inapropriadas para construção, consideradas como área de risco. 

A moradia como direito social fora reconhecido pela Emenda Constitucional nº 26 de 

14 de fevereiro de 2000, o exercício desse direito, passa pela possibilidade de acesso ao solo 

urbano, nesse caso, o direito à propriedade, e a habitação entendida de forma articulada com 

as demais políticas públicas (Saúde, Educação, Transporte, etc...). 

Partindo da discussão do reconhecimento da moradia como direito social, e tendo 

como foco a política habitacional desenvolvida no município de Campos dos Goytacazes/RJ, 

o objetivo principal desse trabalho acadêmico é analisar se ordenamento dessa política sob a 

lógica do direito social, mas que ao mesmo tempo tornou-se legitimadora da segregação 

sócio-espacial 

 Deste modo no primeiro capítulo desenvolveremos uma revisão bibliográfica acerca 

da trajetória histórica da política habitacional pública brasileira, assim como o 

reconhecimento da moradia como um direito social ofertado pelo Estado brasileiro atrelado a 

política pública de assistência social enquanto parte da seguridade social. Neste momento foi 

preciso consultar bibliografias e documentos que registram a trajetória da política habitacional 

brasileira, bem como sua transformação em direito social reconhecido e garantido na formada 

lei.  

No segundo momento desta monografia, procuramos apresentar a política 

habitacional, pós 1988, em nível municipal, revelando o acesso a esta sob a ótica do direito, 

considerando as particularidades do município de Campos dos Goytacazes, cuja política 

habitacional desenvolvida a partir de1989, revela a elaboração de programas e conjuntos 
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habitacionais gestados, via assistência social, para “dar conta” do déficit habitacional junto as 

camadas mais pobres da cidade. 

 Nesse processo o assistente social encontra-se inserido para intervir de modo a 

atender às necessidades da classe trabalhadora e garantias de direitos sociais, por isto este 

trabalho traz parte das experiências vividas como assistente social no setor de habitação da 

SMFAS de Campos dos Goytacazes/RJ. 

O objetivo do assistente social inserido em qualquer instituição é fazer com que os 

princípios norteadores que fundamentam sua prática, princípios estes contidos no Código de 

Ética Profissional que deveriam ser efetivados. 

Assim, este trabalho está baseado em autores como; Bonduki (2011), Cruz (2004) 

Faria (2006), Iamamoto (2011), Boschetti (2010), Raichelis (2013), Mota (2010), buscando 

contribuir para a análise da política pública habitacional, em conformidade com os parâmetros 

legais no intuito de refletir o alcance desta no município de Campos RJ. 

Além da pesquisa teórica sobre habitação e Serviço Social, a coleta de dados sobre 

políticas habitacionais locais utilizou-se do instrumento da entrevista a coordenadora do 

Departamento do setor habitacional inserido na Secretaria de Desenvolvimento Humano e 

Social. 
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Capítulo I 

 1. Política de Habitação: as conquistas e dilemas no acesso à moradia no Brasil. 

 1.1. Política Pública de Habitação no Brasil. 

Os problemas urbanos brasileiros se relacionam aos tempos coloniais com o regime de 

sesmarias (1822), na qual a Coroa Portuguesa se apoderou da terra como direito de conquista 

e concedia a quem quisesse, e posteriormente com a criação da Lei da Terra, em 1850, que 

restringia o acesso a terra, pois estabelecia critérios para a aquisição de propriedade 

dificultando o acesso dos imigrantes e ex-cativos; só quem podia pagar era reconhecido 

juridicamente como proprietário da terra. (ALVES, 2014). 

Com a abolição da escravatura (1888) acentuou-se a procura por moradias, pois na 

condição de escravos viviam junto aos seus senhores; e na condição de trabalhador livre, esses 

ex-escravos se dirigiram para as cidades, buscando alternativas para sobreviverem vendendo 

sua força de trabalho. Com impedimento aquisitivo imposto pela Lei de Terra, esses 

trabalhadores, se alocaram nos morros e nos manguezais, que não interessavam ao mercado, 

favorecendo a favelização (HANSENBELG, 2005). 

Com a proclamação da República em 1889, se difundiu a ideologia higienista de 

transformação da cidade dos antigos traços coloniais, para uma cidade moderna; data-se desse 

período a Reforma de Pereira Passos, com uma política de limpeza urbana, que visava o 

apagamento dos cenários habitados pelos segmentos das classes populares, que se 

materializaram na derrubada dos cortiços e habitações insalubres das classes populares no 

centro da cidade. (HASENBELG, 2005). 

Diante desse contexto, criaram-se as vilas operárias para moradia dos trabalhadores, 

que consistia em conjuntos de casas de baixo padrão alugadas a preços mais acessíveis, 

significando um dos primeiros empreendimentos habitacionais brasileiro, porém, de iniciativa 

privada.  

Até a década de 1930, a intervenção estatal era inexpressiva na provisão de habitação, 

a provisão se deu pela iniciativa privada através de aluguéis das moradias. 

A partir década de 1930, com a emergência da industrialização e da urbanização 

acelerada gerada por esta, a habitação popular tornou-se dever do Estado, desenvolvida pela 

política populista de Getúlio Vargas com a ideologia da casa própria.  (ALVES, 2015). 
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 O presidente Getúlio Vargas durante seus dois mandatos (1930-1937) apresentou as 

primeiras iniciativas públicas ao regulamentar jornada de trabalho para 8 horas, direito a 

férias, proibição do trabalho infantil noturno, período também de criação do Ministério do 

Trabalho1 “proteção ao trabalhador para obtenção da harmonia social, justiça social e 

incentivo ao trabalho, ordem social e aumento da produção” (IAMAMOTO, 2005, p. 153). 

Essa última afirmação é corroborada pelo pensamento de Oliveira: 

 

A política ditatorial de Vargas apostava na conciliação das classes para promover o 

processo de acumulação capitalista no país, e para garantir esse estágio foi 

promulgado, em 1943, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) [...] as principais 

medidas de proteção ao trabalhador no Brasil foram ao sentido de controlar a força 

de trabalho com a inserção de marcos regulatórios corporativistas e restritos a 

pequenos grupos. A inexistência de uma política passiva de proteção ao trabalhador 

ampliou a pobreza e criou um mercado de subsistência fora do núcleo formal da 

economia e dos direitos sociais, formando um excedente de força de trabalho e 

ampliando o quadro de exclusão social no país (2012, p.495-96). 

 

Foi na era Vargas que o tema da habitação social se modificou, cujo tratamento dado à 

questão da moradia até então pelo viés sanitarista (falta de saneamento básico e precariedade 

das moradias dos trabalhadores), através do projeto nacional-desenvolvimentista atrelada a 

industrialização, se estendeu a população em geral.  O tema da habitação passou a ser visto. 

 

Como condição básica de reprodução da força de trabalho, e, portanto, como fator 

econômico na estratégia de industrialização do país... a habitação como elemento na 

formação ideológica, política e moral do trabalhador,e, portanto, decisiva na criação 

do “homem novo” e do trabalhador-padrão que o regime queria forjar, como sua 

principal base de sustentação política (BONDUKI, 2011, p.73). 

 

A intervenção estatal se materializou nesse período (1940) com a criação dos Institutos 

de Aposentadorias e Pensões (IAPs), com a produção de conjuntos habitacionais e 

financiamento de moradias populares a fim de conter o déficit habitacional que se expressa 

nos grandes centros urbanos, levando a extensão das áreas periféricas. 

Na mesma década (1942), tivemos a promulgação do Decreto-Lei do Inquilinato que 

consistia no congelamento dos aluguéis por dois anos, proibia taxas e impostos, estabeleceu 

regras para a primeira locação e revogação dos contratos.  Esse processo (congelamento) 

                                                           
1 Criado em 26 de novembro de 1930, e extinto no atual governo de Bolsonaro em 2019. 
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gerou escassez de habitação, redução da construção civil, a partir da dificuldade de espaços 

urbanos adequados para tal, como também levou a ocupação desordenada de áreas 

ambientais, eram moradias precarizadas de forma de favelas e cortiços.  

Ainda nos anos 40, sob governo Dutra (1946-1951) criou-se a Fundação Casa Popular 

(FCP), criada através da Lei nº 9.218, e 1º de Maio de 1946, primeira instituição que se voltou 

exclusivamente para construção de casas populares para as classes de baixa renda. O foco 

prioritário era as famílias de renda mensal de um a três salários mínimos. A Fundação Casa 

Popular tinha muitas funções: obras urbanísticas, saneamento básico, suprimento de energia 

elétrica, assistência social, financiamento de indústrias, estudos e pesquisas para barateamento 

das construções.  

A forma como a política da FCP se apresentou fora considerada extremamente 

clientelista, marcada pela seletividade de acesso aos conjuntos habitacionais.  Assim, em 

relação à criação da FCP, Bonduki afirma que: criada para resolver a questão da habitação no 

âmbito federal revelou: “práticas venais e pressões políticas rasteiras... não foi capaz de 

alcançar maturidade institucional traduzida em paradigmas universalistas, em firmeza de 

objetivos e em prestígio organizacional”. (2011, p.125). 

O supracitado autor declarou também com relação ao Estado que:  

 

O Estado não se organizou de modo a enfrentar de modo sério e consequente o 

problema da habitação. Agindo de forma fragmentária nas carteiras prediais dos seis 

institutos de Aposentadoria, na Fundação de Casa Popular, em inúmeros institutos 

previdenciários de funcionários públicos, em órgãos estaduais e municipais 

desvinculado de uma política habitacional geral, etc., o poder público não deu a 

devida prioridade à questão da moradia social” (2011, p.125). 

 

Com a criação do BNH (Banco Nacional de Habitação) e do Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH) no início da ditadura militar em 1964, novamente se retorna a intenção de 

uma política de habitação para a população de baixa renda (àqueles que recebiam de um a três 

salários mínimos) com investimentos na construção de grandes conjuntos habitacionais e 

remoção das favelas. Tais investimentos atendiam aos interesses do processo de 

desenvolvimento econômico (iniciado nas décadas passadas), que atraiu a classe trabalhadora 

para os centros urbanos, em busca de emprego e melhorias nas condições de vida. O principal 

objetivo do governo militar com criação do BNH visava o fortalecimento do setor privado da 

construção civil ( MAEDA, BONDUKI, 2013,p.7). 
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No período dos governos militares2, se desenvolveu uma política populista com 

discurso da casa própria, visando ganhar a empatia da classe trabalhadora, as companhias 

habitacionais (COABH) são exemplos da política desenvolvida pelo BNH, que buscava 

incentivar o trabalhador sem condições financeiras adquirir a casa própria, mas com 

incentivos públicos, como formas de barateamento dos custos da habitação para esse público 

e facilitação do pagamento. 

 

Uma delas seria através de buscar alternativas que pudessem diminuir os custos de 

processo de construção, de terreno e dos serviços de infra-estrutura; outra maneira 

seria através dos locais onde as construções deveriam ser inseridas; quanto mais 

afastados dos centros urbanos, mais baratos os terrenos (BARON, 2011, p.109). 

 

A forma como o BNH geriu sua política foi extremamente centralizadora, sem a 

participação da sociedade nas decisões; ao abandonar seu projeto inicial de atendimento a 

classe trabalhadora de baixa renda, esta população criou alternativas para sua moradia que se 

materializaram nas autoconstruções em áreas de proteção ambiental (mananciais, mangues, 

beiras de córregos e encostas). 

O BNH se extinguiu nos meados dos anos de 1980, (86) e suas atribuições e 

competências foram transferidas para Caixa Econômica Federal – CEF. 

Nesse período também o país passava por um processo de redemocratização, de 

reabertura política, marcado pelo fim da ditadura militar (1964-1985), impulsionado pela 

organização de vários setores da sociedade em busca de democracia.  

Aliado ao processo de redemocratização se desenvolveu o Movimento Nacional pela 

Reforma Urbana (MNRU), composto por entidades populares quanto por entidades 

profissionais e acadêmicas de caráter progressista: 

 

Essa concepção pode ser caracterizada como um conjunto articulado de políticas 

públicas, de caráter redistributivista e universalista, voltado para o atendimento do 

seguinte objetivo primário: reduzir os níveis de injustiça social no meio urbano e 

promover uma maior democratização do planejamento e da gestão das cidades. 

(SOUZA, 2008, p.158). 

 

Com o processo de abertura política, as sociedades organizadas através dos 

movimentos sociais, partidários e sindicais, propuseram novas políticas públicas consolidadas 

                                                           
2 Os militares no poder nos períodos de 1964—1985 (Castelo Branco, Artur Costa e Silva, Emílio Médici, Junta 
governativa provisória, Ernesto Geisel, João Batista Figueiredo) 
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na Constituição Federal de 1988, rompendo com o regime anterior que vigorava (1964); “são 

estas lutas que estão na constituição das políticas públicas e que mobilizam o Estado na 

produção de resposta às demandas de saúde, trabalho, educação, habitação, entre outros” 

(RAICHELIS, 2006, p.18). 

Após o processo de redemocratização que o país experimentou, os princípios 

constitucionais inscritos dos artigos 1º ao 4º da Constituição Federal de 1988, se esbarraram 

com outra proposta engendrada no final dos anos 70 (1979), denominado de neoliberalismo 

idealizado por Friedrich Hayek. 

 

O neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra Mundial, na Europa e América do 

Norte, onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veemente com 

o Estado intervencionista e de bem-estar... trata-se de um ataque apaixonado contra 

qualquer mecanismos de mercado por parte do Estado, denunciando como ameaça 

letal à liberdade, não somente econômica, mas também política ( ANDERSON, 

1995, p.1). 

 

Tal projeto de reforma do Estado se materializou a princípio na Inglaterra durante o 

governo de Thatcher, priorizando “estabilidade monetária, a contenção do orçamento, 

concessões fiscais aos detentores do capital e abandono ao pleno emprego” (ANDERSON, 

1995, p.5). 

No contexto brasileiro o ideário neoliberal se intensificou a partir dos anos 1990, os 

direitos sociais inscritos na nossa constituição sofreram com um processo de desmonte da 

proteção que se propusera; marcada pela retração do Estado no campo social com relação a 

investimentos públicos, de reordenamento das políticas sociais, se configurando máximo para 

o capital e mínimo para o social, obedecendo à política de ajuste fiscal adotada e à lógica das 

agências multilaterais: PNDU- Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento e Banco 

Mundial. (MAURIEL, 2010, p.175). 

O que caracteriza a política neoliberal é a colocação do mercado como único 

estruturador da economia e da política, culpabilização dos cidadãos e desresponsabilização do 

Estado. 

O discurso dessa corrente se sustenta na liberdade individual, na igualdade de 

oportunidades entre os homens, os considerando naturalmente diferentes em suas 

capacidades; 

 

A vida social tende a fortalecer a desigualdade natural, de sorte que uma outra ou 

uma segunda  igualdade precisa ser produzida; aquela trazida pela lei. Assim, a 

desigualdade é um fenômeno natural reproduzido pela sociedade, enquanto a 
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igualdade é um fenômeno natural reconquistado pela política sempre com muita 

luta. (CHAUÍ, 1980, p.150). 

 

Os princípios neoliberais, de culpabilização dos indivíduos, focalização e seletividade 

no planejamento e operacionalização das políticas sociais se manifestaram na habitação como 

política pública a partir dos anos 90 no Brasil. 

O governo de Collor (1990-1992) não expressou nenhuma iniciativa à questão 

habitacional; as inovações nessa área se deram no governo de Itamar Franco (1992-1995) por 

meio dos programas Habitar Brasil e Morar Município destinados especialmente população de 

baixa renda. (RIBEIRO, 2007) 

Já o governo de Fernando Henrique (1995-2003) desenvolveu uma política 

habitacional baseada no reconhecimento da legalidade e ilegalidade habitacional; 

denominando as favelas e cortiços como habitações ilegais. (MAEDA, 2013, p.10). 

Os programas habitacionais do governo de Fernando Henrique Cardoso apresentaram-

se da seguinte forma: 

 

Programa Brasileiro de Qualidade Produtividade Habitacional, o Sistema Nacional 

de Certificação, e o Sistema Financeiro Imobiliário, destinados a faixa de renda 

superior a12 salários mínimos. Pró-moradia e Habitar Brasil – com foco na melhoria 

ou construção de habitações e infraestrutura urbana ocupada por populações de até 

três salários mínimos. Programa Carta de Crédito Individual – voltado para o 

público de até 12 salários mínimos, consistia na aquisição da unidade habitacional 

nova, construção, aquisição unidade usada, ampliação, reforma ou melhorias de 

unidade habitacional. (MAEDA, 2013, p.10) 

 

 

 

Essa forma de gestão da política habitacional gerou “efeitos negativos, do ponto de 

vista social, econômico e urbano, pois contribuiu para a produção informal de moradias e de 

má qualidade”.  (MAEDA, 2013, p.11), como moradias produzidas informalmente e precárias 

ou aglomerados subnormais conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE) destacam-se as favelas. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, o número de favelas 

entre os anos de 1991-2010, aumentou de 60%, passando de sete milhões para 11,4 milhões 

de pessoas, contabilizando atualmente 6.329 favelas em todo país, localizadas em 323 dos 

5.565 dos municípios. 

 A favela da Rocinha localizada no Rio de Janeiro possui uma população de 69.161 

milhões de habitantes é considerada a maior favela do Brasil. 
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As favelas são consideradas como conseqüência da má distribuição da riqueza 

socialmente produzida, “sua distribuição é de tal forma desigual e injusta, que não só mantém 

como reforça as situações de pobreza e de desigualdades econômicas e sociais” 

(BOSCHETTI, 2004, p.113). 

 Marco importante da gestão de Fernando Henrique Cardoso, com relação à política de 

habitação foi a promulgação do Estatuto da Cidade, lei nº 10.275/ 2001,“definindo os 

instrumentos públicos na garantia do cumprimento da função social da propriedade, da 

regularização fundiária e da gestão democrática e da participativa da cidade”; e também a 

criação da Secretaria de Política Urbana (SEPURB), esfera destinada a formulação e 

implementação da Política Nacional de Habitação (1996). (MAEDA, 2013, p.11) 

 A partir do governo do PT, com a vitória de Lula (2003-2011), a habitação retornou à 

agenda estatal, acompanhada pelo crescimento econômico que o país experimentou. Primou-

se pela articulação da política urbana com as demais políticas como: saneamento e transporte, 

entre outras, envolvendo as três esferas do governo. (ARRUDA, 2014) 

A criação do Mistério das Cidades (2003) constitui parte das mudanças operadas pelo 

governo petista, representou uma ampliação da política pública habitacional; a moradia vista 

como direito digno de todo cidadão, com acesso a infraestrutura e serviços urbanos, 

estratégias para atender as classes de menor poder aquisitivo, através do FGTS, e de recursos 

da poupança e do sistema financeiro e imobiliário para a classe média, e a criação do Sistema 

Nacional de Habitação (SNH). 

No ano seguinte, foi elaborado a Nova Política Nacional de Habitação, visando o 

acesso à moradia digna a todos os segmentos da população.  

 

A Política Nacional de Habitação é viabilizada, por meio do Sistema Nacional da 

Habitação (SNH), o qual articula ações integradas nos três níveis de governo e 

dividem em: Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social – SNHS, voltado à 

população com renda entre 0 a 5 salários mínimos, e em Sistema de Habitação de 

Mercado, que atende, principalmente, às classes de renda entre 5 a 10 salários 

mínimos( ARRUDA,2014, p.66). 

 

Destacamos no governo de Lula, o Programa Minha Casa Minha Vida, como parte do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que surgiu em 2007, visava o 

desenvolvimento econômico do país, a partir da melhoria de infraestrutura social e urbana e 

de medidas econômicas que movimentaram o setor da construção civil gerando empregos. 
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Instituído pela Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009, o programa Minha Casa Minha 

Vida, tinha como meta a construção de um milhão de moradias, das quais 400 mil seriam 

destinadas às famílias com renda de três salários mínimos, estas pagariam uma parcela 

inferior a R$ 50,00, financiadas durante 10 anos, sendo necessário o cadastramento dos 

beneficiários nas prefeituras. 

O programa prioriza famílias chefiadas por mulheres, portadores de deficiência 

especiais ou idosos. Para ser beneficiada a família não poderá ter sido beneficiada por nenhum 

outro programa habitacional federal, não possuir casa própria, e se enquadrar aos requisitos de 

faixa salarial de abrangência do programa (três a seis salários mínimos e de seis a dez salários 

mínimos) e que receberiam benefícios tais como: juros menores e subsídios. 

 

O Minha Casa minha Vida, programa habitacional com financiamento,, entregou  de 

1,7 milhões de moradias para famílias com renda de até R$ 1.600,00, onde se 

encontra a maior parte do décifit habitacional.  As casas chegaram a quem mais 

precisava: 85% das famílias chefiadas por mulheres, 46% recebem Bolsa Família, 

66,8% são negros (pretos e pardos), 53% tem ensino fundamental incompleto ou não 

tem instrução e 70% tem até R$ 800,00 renda mensal (CAMPELLO, 2017, p.37). 

 

Os recursos do programa eram provenientes do Governo Federal, do Orçamento Geral 

da União (OGU) e do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço (FGTS). Os estados e 

municípios com relação ao programa Minha Casa minha vida se comprometeram em oferecer 

aportes financeiros, doação de terrenos, desoneração fiscal, agilização na aprovação de 

projetos, alvarás, autorizações e licenças. 

Nos períodos dos anos de 2009 a 2014, faixa 1 do programa ( famílias com renda de 

até R$ 1.800,00) foi responsável 45,5% das contratações de imóveis, nos últimos quatro anos 

esse percentual não chegou a 10% do total. 

Atualmente o programa se divide em quatro faixas, a faixa 1 beneficia famílias com 

renda de até R$ 1.800,00, as demais faixas 1,5, 2,e 3, incluem famílias de renda de R$ 

1.801,00 a R$ 9.000,00. 

As faixas de renda do programa Minha Casa Minha Vida se subdividem em3: 

 

Tabela- 1 Referente às faixas de renda do Programa Minha Casa Minha Vida 

FAIXAS RENDA 

Faixa 1 Renda de até R$ 1.800,00 

Faixa 1,5 Renda de até R$ 2.600,00 

                                                           
3 https://direitobrasil.com/faixas-de-renda-minha-casa-minha-vida-2018. Acesso em: 07/06/2019 

https://direitobrasil.com/faixas-de-renda-minha-casa-minha-vida-2018
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Faixa 2 Renda de até R$ 4.000,00 

Faixa 3 Renda de até R$ 7.000,00 

Fonte: Elaboração própria com base na revista eletrônica DireitosBrasil3 

 

As contratações de imóveis para a faixa 1 desde o início da gestão de Dilma Roussef 

(2011) e início da gestão de Michel Temer (2016) caíram 86% em comparação ao período que 

o programa fora criado (2009). Se por um lado houve uma redução de contratação para faixa 

1, as contratações das faixas 2 e 3, receberam 14% passando de 28 mil para 32 mil imóveis 

entre os períodos de 2009-2018. 

As contratações da Minha Casa Minha Vida, por faixa, segundo a Revista Eletrônica 

UOL: 

Tabela 2 - Os períodos de 2009 a 2014 se referem ao segundo mandato de Lula e mandato de  

Dilma Roussef: 

 

 

Período de 2009 a 2014 

Faixa1 – 1709.346 – 45,5 % do total 

Faixa 2 – 1.532.277- 42,4% do total 

Faixa 3 – 453.677 – 12,1% do total 

Fonte: Elaboração própria com base na revista eletrônica UOL4 

 

Tabela 3 - Os períodos de 2015 a 2018 se referem ao mandato de Dilma Roussef e Michael  

Temer: 

 

 

Período de 2015 a 2018 

Faixa 1 – 138.229  - 9,3% do total 

Faixa 2 -  1.167.411 – 78,6% do total  

Faixa 3 – 180.272 – 12,1% do total 4 

Fonte: Elaboração própria com base na revista eletrônica UOL4 

 

A partir de 12 de maio de 2016, Michel Temer assumiu interinamente o cargo de 

presidente da República, após o afastamento da presidente Dilma Rousseff, em conseqüência 

do impeachment pelo senado federal, considerado como um golpe político que feriu a 

democracia brasileira.  

                                                           
4 Fonte: https://noticias.uol.com.br> Acesso 03/01/19 

https://noticias.uol.com.br/
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A redução de contratações de imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida, deveu-

se aos cortes orçamentários imprimido pelo governo, ancorado pela Ementa Constitucional 

25/2016, de congelamento por 20 anos das despesas/investimentos sociais5, o governo de 

Michel Temer não assumiu meta de entregar dois milhões de unidades habitacionais previstos 

até 2018, se apresentou na redução do papel Estado na execução de políticas sociais e 

urbanas, como parte dos objetivos defendidos pelo governo. “Pesado ajuste fiscal para 

assegurar ao capital rentista o pagamento da dívida pública, a abertura e a privatização da 

economia brasileira para atender ao capital internacional e os cortes de direitos trabalhistas e 

sociais”. (BOITO JR. 2016, p.25). 

Nos períodos de 2009 até junho de 2018, o programa contratou 5,3 milhões de 

unidades, e entregou 3,9 milhões, o que corresponde 74% de entrega. 

A faixa 1 do programa até 2014 era a que mais contratava, quase metade das unidades. 

A partir de janeiro de 2014 até junho de 2018, os imóveis contratados para faixa 1 foram 138 

mil, enquanto que as faixas 2 e 3, representaram 1,3 milhões, totalizando 9,3% para os mais 

pobres. 

Soma-se a isso o fato de que são as construtoras que decidem a localização do 

empreendimento seguindo à lógica financeira, as construções se localizam em terras baratas e 

locais periféricos e antigas áreas rurais, as moradias ficam distantes dos equipamentos que 

oferecem serviços essenciais (educação, saúde sistemas de proteção e locais de emprego)  

A forma padronizada das construções também é visto de forma negativa, pois não 

oferecem espaços coletivos e públicos que estimulem a sociabilidade favorecendo a 

segregação6 

   Apesar de ser considerado como avanço da política pública habitacional, o programa 

Minha Casa minha vida, não conseguiu eliminar a carência de habitação mesmo com a 

construção de 4,5 milhões de moradias, sendo que 3,2 milhões foram destinados à população 

de baixa renda parcela que apresenta ainda um alto índice de décifit habitacional. 

O déficit habitacional se refere ao número de famílias que vivem em moradias 

precárias. Está associado às moradias que estão em risco, e que necessita de uma nova 

construção. As habitações precárias (242,6 milhões de moradias) se subdividem em 

domicílios rústicos e improvisados. Os rústicos são àqueles em que não há paredes ou 

                                                           
5 Fonte: https://noticias.uol.com.br> Acesso 31/01/19 
6 https://noticias.uol.obr/cotidiano/ultimas-noticias-minha-casa-minha-vida-deu-certo-veja-pontos-positivos-e-
negativos.htm. Acesso 13/05/19 

https://noticias.uol.com.br/
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madeiras aparelhadas com risco de proliferação de doenças; os domicílios improvisados são 

àqueles embaixo de pontes, viadutos, carros abandonados, cavernas.  

É considerada também como necessidade de nova moradia, a coabitação familiar (3,22 

milhões), família secundária, onde a quantidade de cômodos de acordo com os moradores, em 

sua maioria é insuficiente. O ônus excessivo de aluguel, famílias com renda comprometidas 

com aluguel (3,27 milhões)7. 

O déficit habitacional no Brasil segundo a Fundação Getúlio Vargas (2015) 

corresponde 7,7 milhões. 

 A forma como tem sido gestadas as políticas públicas no Brasil, em especial a política 

habitacional, apesar de serem garantidas como direitos na forma da lei, o ideal seria que as 

políticas sociais se pautassem no princípio de redução das desigualdades sociais e do 

reconhecimento do acesso à moradia como um direito social a ser efetivado pelo poder 

público. 

Falar de direitos sociais é retomar ao conceito marshalliano, que o definiu como 

atendimento das necessidades básicas de um ser humano, e que garanta um mínimo de bem-

estar, dentre eles: o direito à alimentação, à moradia, à educação, à saúde; a conquista desse 

direito fundamental com o direito civil, definido como direito à liberdade individual: 

“liberdade de ir e vir, de pensamento, de fé, de imprensa, de fechar contratos legais, igualdade 

perante a lei e direito à justiça, direito à propriedade privada” (MARSHALL, 1967, p.63), e os 

direitos políticos se constituíram de poder candidatar-se, votar e ser votado, filiação em 

partidos políticos e participação nos movimentos sociais, 

A forma como esses direitos se manifestaram no Brasil difere da forma como eles se 

apresentaram na Inglaterra, lócus do seu surgimento e análise marshalliana, o qual defendeu 

uma seqüência lógica na evolução desses direitos; no cenário brasileiro a conquista desses 

direitos deu-se de maneira inversa (direitos sociais, políticos, civis).  

Os direitos sociais no Brasil foram instituídos durante o governo de Getúlio Vargas, 

com a promulgação da Constituição de 1934; os direitos sociais instituídos na Constituição de 

1934, não inauguraram o caráter universal, pois estavam vinculados a inserção no mercado de 

trabalho formal, baseados nos princípios do liberalismo clássico, onde se estava protegido 

quem fosse contribuinte direto do Estado. 

 

Na Constituição de 1934, as desigualdades sociais, foram apreendidas sob a mesma 

lógica de que são efeito e por isso delimitada ao mercado de trabalho e à relação 

                                                           
7https://www.valor.com.br/brasil/5498629/deficit-de-moradias-no-pais-ja-chega-77-milhoes. Acesso 10/12/18 

https://www.valor.com.br/brasil/5498629/deficit-de-moradias-no-pais-ja-chega-77-milhoes
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formal do emprego, expressando os limites da política de inclusão social (SIMÕES, 

2009, p.410-11). 

 

A universalidade dos direitos sociais fora reconhecida com a promulgação da 

Constituição de 1988, ao estabelecer o Estado democrático de direito, referenciada no inciso I 

do parágrafo único do art. 194 sobre a Seguridade Social “universalidade da cobertura e do 

atendimento” (BRASIL, 2010, p.144). 

A Assistência Social como política pública não contributiva que integra a Seguridade 

Social junto à saúde e previdência conforme o art.194, da Constituição Federal: “A 

Seguridade Social compreende um conjunto de ações de iniciativas dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social”. (BRASIL, 2010, p.144). 

A autora Boschetti (2004, p.113-114) afirma que a Seguridade brasileira inserida na 

Constituição Federal está condicionada pelo “acesso a um emprego [...] que conjuga direitos 

derivados e dependentes do trabalho (Previdência Social) com caráter de direitos universais 

(Saúde) e direitos seletivos (Assistência Social).”  

A Assistência Social regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

em 1993, criou um tipo de Seguridade não contributiva objetivando proteger à família, a 

maternidade, a infância, a velhice, buscando integração ao mercado de trabalho, habilitando e 

reabilitando pessoas portadoras de deficiências.  Em seu parágrafo único afirma que ela deve 

ser realizada deforma integrada às políticas setoriais, “visando ao enfrentamento da pobreza; à 

garantia aos mínimos sociais” (1993, p.93). 

Nesse sentido, as políticas sociais não tem se regido pelo princípio da universalidade e 

nem da garantia de direitos previstos na Constituição, pois as mesmas se materializam de 

modo focalista direcionada para os pobres e “excluídos” desconsiderando as políticas sociais 

de seus compromissos históricos com a cidadania (MAURIEL, 2010, p.175). 

A noção de direitos e cidadania que conferia modernidade ao país é vista agora como 

retrocesso perante o mercado. 

A erosão das políticas sociais implica em cortes de programas sociais à população de 

baixa renda na diminuição dos benefícios, e de incentivo às práticas tradicionais do 

clientelismo, da filantropia social, e ao assistencialismo: 

 

Com avanço das idéias neoliberais, ganha espaço o discurso vitorioso do 

capitalismo, tem- se uma realidade ideológica em defesa os interesses do capital, 

favorecendo grupos monopolizados, em detrimento dos trabalhadores, realidade 
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essa, velada pelo discurso de direitos individuais, tem-se a naturalização da 

desigualdade social, a busca pela eficiência e competividade no mundo globalizado. 

(PIANA, 2009, p.32). 

 

A questão da moradia é referenciada no inciso IV do art.7º da Constituição de 1988, 

faz parte das necessidades básicas dos direitos dos trabalhadores no qual o,  

  

Salário-mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, 

saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 

periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 

qualquer fim; (BRASIL, 2010, p.13). 

 

 

 A Constituição Federal de 1988, em seu capítulo II, Dos Direitos Sociais, no art.6º, 

preconizou o direito à moradia como princípio da dignidade humana, “direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados...” (BRASIL, 2010, p.12) o 

reconhecimento como direito social foi a partir da Emenda Constitucional nº 26 de 20008, que 

se respaldaria no capítulo da mesma sobre a Política Urbana art.182:  

 

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei,tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus 

habitantes. (BRASIL, 2010, p.140). 

 

 

O Estado conforme o referido artigo legal constitui-se como regulador dos espaços e 

possui instrumentos para viabilizá-lo. Nesse sentido a Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOA constitui-se como um desses instrumentos, na qual estabeleceu princípios: 

 
I. Supremacia do atendimento às necessidades econômicas sociais sobre as 

exigências de rentabilidade econômica; 

II. Universalização de direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

III. Respeito a dignidade, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 

qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária,vedando-se qualquer 

comprovação vexatória de necessidade; (LOAS, 1993, p.94) 

 

                                                           
8 www.planalto.gov.br/ccivil-03/constituicao/emendas/emc/emc2000. Acesso em 27/05/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil-03/constituicao/emendas/emc/emc2000
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Na premissa de que todos são iguais perante a lei, entende-se que a habitação é um 

direito estabelecido pela mesma, é que responsabilidade do Estado ofertar moradias dignas, 

mas é preciso que esse direito esteja vinculado com os demais direitos sociais: educação, 

saúde, segurança, transporte, trabalho e renda. 

De acordo com o histórico da política habitacional, percebe-se a política de habitação 

como direito social, se choca com o ideário neoliberal de ajuste fiscal adotado no país.  

A conjuntura dos anos 1970, de transformação no mundo do trabalho, do processo de 

reestruturação produtiva proporcionada pela robótica, pela automação, e a microeletrônica, 

segundo Antunes (2000), gerou crise no mundo do trabalho, tendo conseqüência no processo 

produtivo e na classe trabalhadora de modo geral. 

O processo de modernização eliminou postos de trabalho aguçando o desemprego 

estrutural, levando ao trabalho informal, precarizado, temporário e terceirizado.  

A população fora do processo produtivo recorrerá à política pública da assistência 

social que se apresenta na atualidade como principal mecanismo de proteção social, chamada 

para “atender” as expressões da questão social, aguçadas pela lógica neoliberal materializado 

nos programas de transferência de renda como Bolsa Família. 

Conforme Mota (2010) a questão social foi deslocada, e tornou-se sinônimo das 

expressões da pobreza, logo objeto da assistência e não do trabalho. 

Nesse sentido, o Brasil tem operado a política habitacional desvinculado das 

desigualdades sociais; a falta de moradia se apresenta como uma expressão da questão social 

numa sociedade de classes desiguais, pois produz oportunidades desiguais. 

A divisão das classes nos espaços e território revela a desigualdade das mesmas. Trata-

se de uma segregação social; que expulsa para longe os mais pobres. Os conjuntos 

habitacionais que configuram a política habitacional atual são exemplo dessa segregação; 

mostrando um espaço urbano fracionado pela existência de classes distintas, no qual o fator 

econômico que tem ditado onde mora e o que pode usufruir, ainda que contraditoriamente a 

igualdade garantida por lei. 

 

A história mostra-nos que não é mais possível sustentar o entendimento do déficit 

habitacional como resultado estatístico do reduzido ou do precário estoque de 

moradias versus aumento populacional urbano. Informações publicizadas sobre a 

produção habitacional do século XX possibilitam-nos afirmar que os mecanismos 

públicos e privados estabelecidos para o enfrentamento do déficit habitacional vêm 

sendo ancorado: (1) na pré-determinação do modo de morar dos trabalhadores; (2) 

na mercantilização da casa própria; (3) no controle da expansão da cidade; (4) na 

racionalização do espaço mínimo; (5) na produtividade lucrativa de construção civil; 

e (6) na negação dos trabalhadores de baixa renda  do acesso à terra, aos serviços 

urbanos e ao crédito (NASCIMENTO, BRAGA, 2009, p.107). 
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Assim a política habitacional no Brasil para os mais pobres tem sido restrita em retirar 

a população das áreas de risco, mas não tem sido feito uma articulação com as demais 

políticas públicas (saúde, educação, transporte), para que esta se sinta protegida socialmente. 

Tal realidade reflete na vida destes sujeitos, revelando sua segregação sócio-espacial, e ao 

mesmo tempo, reforçando sua exclusão social.  
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CAPÍTULO II 

2. Política social de habitação em Campos dos Goytacazes e o trabalho do assistente 

social no acesso à moradia 

2.1. A questão habitacional no município de Campos dos Goytacazes/RJ. 

A cidade de Campos dos Goytacazes, município localizado no Estado do Rio de 

Janeiro é considerada a cidade do interior mais populosa do estado, com uma população atual 

de 503.424 habitantes segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

ocupando uma área de 4.026. 696 quilômetros quadrado, possuindo 15 distritos e 102 bairros. 

Apresenta um PIB de R$ 58.011.293 mil.9 

A cidade de Campos experimentou grandes transformações econômicas e históricas, 

inserida no processo de modernização brasileira, a partir dos meados do século XIX, 

experimentou as instalações das indústrias e a construção da estrada de ferro (1837) que 

facilitou as trocas comerciais, construção de canais, instalação de água e esgoto e luz elétrica, 

fazendo com que ela despontasse com relação às demais cidade da região Norte-fluminense. 

A economia do município se liga ao passado histórico no setor sucroalcooleiro (data 

de 1877 o aparecimento das usinas), no qual o município experimentou períodos de 

prosperidade.  

A economia baseada na monocultura representava parte da força de trabalho local na 

agroindústria, e os serviços domésticos nas unidades habitacionais consistia em mercado de 

trabalho, no entanto, marcado pela baixa remuneração (biscates) (CRUZ, 2004). A 

empregabilidade consistia na agroindústria açucareira e no emprego público (federal, estadual 

e municipal). 

A indústria sucroalcooleira favoreceu a formação de um excedente de força de 

trabalho, porém, desqualificada, o que permitiu que as relações trabalhistas se manifestassem 

precárias, esse setor sucroalcooleiro era praticamente monopolizado pelos poderes local (elite 

dos proprietários rurais e da agroindústria) extremamente regionalista, “a estrutura que 

condicionava a hierarquia, a diferenciação e as desigualdades sociais reproduziu-se em meio à 

modernização da economia” (CRUZ, 2004, p.88). 

A partir da década de 1970 (1974), vivenciou-se o declínio dessa economia açucareira, 

devido alguns fatores, 

                                                           
9www.campos.rj.gov.br/ >. Acesso: dez. 2018. 

http://www.campos/
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Sobretudo ao endividamento dolarizado, contraído pelas usinas na década de 70, à 

falta de matéria-prima, à falta de irrigação; na baixa produtividade dos canaviais; à 

queda do preço do açúcar no mercado internacional e a falta de apoio dado pelo 

estado a etapa estratégica de reestruturação do setor agrícola, ocorreu o declínio do 

setor sucroalcooleiro na Região Norte Fluminense. (PESSANHA, 2004, p.32). 

 

Como conseqüência desse quadro de declínio no setor sucroalcooleiro (década de 

1980), fechou-se as seguintes usinas: Outeiro, Santa Maria, Queimados, Novo Horizonte e 

Vítor Sence; e na década de 1990 as usinas Cambaíba, São João e Santo Amaro também 

encerraram suas atividades. (PESSANHA, 2004). 

O início da produção de petróleo (1978) na região com a descoberta do petróleo 

representou para Campos a passagem de uma economia agrária predominante da cana de 

açúcar e agroindustrial (setor sucroalcooleiro) para uma sociedade urbana e industrial; “a 

extração do petróleo passou a canalizar recursos financeiros para as administrações 

municipais e um novo bloco de poder, contrapondo-se ao bloco tradicional, assumiu a 

hegemonia político-administrativa” (CRUZ, 2004, p.89). Assim o crescimento do orçamento 

municipal reforçou as desigualdades sócio-espaciais, ao beneficiar apenas grupos específicos.  

 A indústria petrolífera não abarcou os trabalhadores que ficaram desempregados 

devido ao declínio da produção açucareira, pois não era mão-de-obra qualificada para a 

produção de petróleo e gás. 

 

Estes em situação de miséria e com baixa escolaridade viviam em locais segregados 

da cidade, sob ilegalidade dos territórios periféricos, sem oportunidades de emprego: 

“[...] é esta parcela da população que responde pelas estatísticas da pobreza, miséria 

e exclusão social que persistem região [...]” (DUTRA, CRUZ, 2015, p.75). 

 

A situação da população pobre e desempregada no município de Campos nos anos 

1980 intensificou o processo de favelização e habitações em áreas de riscos, sobretudo a 

margem do Rio Paraíba do Sul. 

Data-se dos anos 1950-1960, o processo de favelização campista, no qual a cidade 

vivenciou as consequências do êxodo rural “devido o declínio das lavouras de café e do 

advento das novas leis trabalhistas no campo” (FARIA,, PINTO, 2005, p..4789) momento em 

que a cidade começou a apresentar problemas sócio-espaciais através da dualidade centro-

periferia.   
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 Havia no meio urbano, na década de 1980, o total de 13 favelas na cidade de Campos; 

na década de 1990 já totalizavam 32 favelas (Censo de 1991, 2000) e em 2010 conforme 

ultimo Censo, a cidade possuía 27 favelas, com 15.777 moradores. 

Os períodos de 1991 e 2000, conforme os Censos demográficos do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) revelaram uma estagnação do número de favelas, dentre 

alguns fatores destacamos a diminuição do êxodo rural e a diminuição do crescimento da 

população, no entanto, se observou foi o aumento densidade populacional no contexto de 

favelas existentes, e uma migração inter favelas (ARRUDA, 2014). 

O censo de 2010 revelou uma redução do número de favelas: de 32 para 27, essa 

redução está ligado aos programas de “desfavelização” com a construção de casas populares a 

partir de 1989. 

Além do processo de favelização gerado pela expansão urbana, verificou-se outro 

fenômeno “o crescimento de Condomínios e Residenciais horizontais, de classe  alta e média, 

que acabaram por se fazer cada vez mais presentes, a partir dos anos 1980, na configuração 

sócio-espacial da cidade. (FARIA, 2005, p.4795).  

A configuração dos condomínios residenciais fechados se pautou na busca de 

segurança em meio ao discurso de violência urbana e do desmembramento das terras de 

usinas falidas. Em Campos, estes residenciais se localizaram em áreas periféricas, sendo 

grande parte pertencente às antigas usinas de cana de açúcar. (ARRUDA, TERRA, 2014). 

Esse cenário favoreceu a especulação imobiliária, supervalorizando algumas áreas e 

promovendo a expulsão desse segmento popular para áreas mais afastadas e se acesso aos 

equipamentos coletivos. Esse processo teve o discurso do risco como legitimador.  

O capitalismo transformou a cidade em um instrumento de consumo e sobrevivência, 

o que Lefebvre (2001) chamou de fragmentação; o que ele defende é o direito à cidade como 

apropriação (valor de uso), do espaço urbano em detrimento do valor de troca (mercadoria). 

O direito à cidade não deve ser entendido como direito legal e individual; essa é a 

lógica do mercado. O que se defende é a cidade como valor de uso, o que pressupõe acesso 

universal na apropriação e usufruto da mesma. 

Partindo deste pressuposto, a política habitacional de interesse social implementada 

em Campos dos Goytacazes, a partir dos anos 1990, estabeleceu uma forma de segregação 

sócio-espacial, pois removeu a população pobre para lugares e/ou conjuntos habitacionais 

afastados da dinâmica urbana e da oferta de serviços e equipamentos públicos, quando o ideal 

seria oportunizar o acesso ao espaço urbano. 
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A segregação, como mecanismo de dominação e exclusão, sempre impede ou 

dificulta o acesso a algum serviço, benefício, direito ou vantagem, seja público, seja 

privado. Pode ser o conforto de um serviço de transporte, um bom parque, os 

serviços públicos ou os shoppings.  A segregação urbana atua através da 

acessibilidade, ou seja, através das facilidades ou dificuldades de locomoção no 

espaço urbano. (D’ALMEIDA, VILLAÇA, 2003, p.2) 

 

O município tem desenvolvido políticas no setor habitacional desde o final da década 

de 1980. Essa autonomia na gestão da política pública foi propiciada pela descentralização 

político-administrativa referenciada na Constituição Federal de1988, no artigo 30, sobre as 

competências do município. 

  I. - legislar sobre assuntos de interesse social; 

                                              II. – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

III. – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas 

rendas, sem prejuízo de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em 

lei; 

                                             IV. – criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 

V. – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter 

essencial;   

VI. – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental; 

VII. – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 

de atendimento à saúde da população; 

VIII. – promover, no que couber adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

 IX. – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora e estadual. 

 

 

A descentralização propiciaria o fortalecimento e consolidação da democracia na 

prestação de serviços públicos, e que seriam mais eficientes na prestação dos serviços 

públicos, e consequentemente geraria equidade, justiça e controle social sobre o Estado e 

menos clientelismo. 

Dentre as políticas públicas que a partir da descentralização foram transferidas (em 

parte) da esfera federal para os estados e municípios, a política de habitação, se constitui 

como uma delas. 

Com autonomia delegada ao poder local via descentralização, primeiro programa 

habitacional da cidade foi o “Pode entrar que a casa é sua” 10, que atendia famílias com renda 

de até três salários mínimos, e de áreas de risco e as sem moradias (1989-1994). 

Sob a gestão de Anthony Garotinho (1991), houve a criação do programa “Cada 

família um lote” 11consistiu na doação de lotes às famílias de baixa-renda na Codin, oferecia-

                                                           
10 Fonte: DUTRA, 2015 
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se o terreno e a construção ficava a cargo do morador. Esses dois programas agiram em 

caráter extremamente emergencial, não conseguindo dar conta do déficit habitacional neste 

período (1989-1999). 

Nos períodos (1991-2009), algumas ações da prefeitura na área habitacional foram 

marcadas pela descontinuidade dos programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal da 

Família e Assistência Social – SMFAS (atualmente Secretaria de Desenvolvimento Humano e 

Social) dentre elas: 

O programa Vale construção (1991) consistia em reformas, construção ou 

reconstrução de cômodos da moradia, atendia famílias com renda mensal per capita 

igual ou inferior ½ do salário mínimo. 

Programa Cheque Construção (2009) objetivava atender famílias com renda mensal 

de até três salários mínimos, era oferecido um cheque no valor de R$ 1.500,00para 

aquisição de materiais necessários a reforma ou reconstrução. (DUTRA, 2014, p.78-

79). 

 

 

Nos anos 2000, a Prefeitura passou a gerir os programas habitacionais recebendo 

maior financiamento da Caixa Econômica Federal (CEF) e da Companhia Estadual de 

Habitação- CEHAB, construindo um número considerável de unidades habitacionais, 

conforme revela o quadro abaixo: 

Tabela 4- Unidades habitacionais construídos anteriormente ao programa Morar Feliz. 

                                                                                                                                                                                     
11 Fonte: DUTRA, 2015 

Bairros Unidades habitacionais 

Aeroporto 09 

PAC 138 

Nova Jerusalém 60 

Vila dos Pescadores 92 

Agrovila Manhães 13 

Vila da Paz 14 

Vila Esperança 12 

Vila Felicidade 09 

Santa Helena 117 

Parque Prazeres 300 

Chatuba do Carvão 260 

Donana 120 
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Fonte: Departamento de Políticas Habitacionais – SMDHS, 2018. 

Os conjuntos habitacionais “Boa Vista I” (125 casas) e “Boa Vista II” (125 casas), não 

foram entregues aos usuários cadastrados devido às ocupações das unidades que se 

encontravam em construção12. 

A partir da década de 2010, a política habitacional do município efetivou-se através 

dos programas: “SOS Habitação” (2011) “Morar Feliz” (2012) e “Minha Casa Minha Vida” 

(2016). 

O programa “SOS Habitação” criado a partir da Lei nº 8.236, de 30 de junho de 2011, 

consiste no pagamento emergencial de aluguel no valor de ½ do salário mínimo a famílias 

morando em áreas de risco como beiras de estradas e linhas férreas, beira de encostas, 

margens de rios e lagoas, aterros ou vivendo em condições de habitações precárias com 

estrutura comprometida. 

Considerado como maior projeto social de habitação desenvolvido a nível local, o 

Programa Morar Feliz, instituído pelo Decreto Municipal nº. 055/2011, gerido com recursos 

dos royalties do petróleo, sem parcerias com outras esferas do governo representou uma 

grande alavancada na construção de moradias no município. 

O programa Morar Feliz teve início no primeiro mandato de Rosinha Matheus 

Anthony Garotinho (2008), com finalidade de amenizar a situação de moradias no município, 

que objetivava a construção de 10 mil casas populares com recursos dos royalties. 

A capacidade de investimento se deu pelo fato de que a Bacia de Campos representava 

80% da produção nacional; favorecida pela Lei do Petróleo 947/97, que elevou os royalties e 

                                                           
12 Fonte: Departamento de Políticas Habitacionais – SMDHS – PMCG - Dez. 2018 

Morro do Coco 59 

Aldeia 300 

Novo Eldorado 300 

Travessão 46 

Três Vendas 29 

Turf Club 09 

Rio Preto 26 

Tamarino 40 

Portelinha 228 

Vila Getúlio Vargas 41 

Totalizando 2.181 unidades habitacionais 
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criou participações especiais e colocava a cidade na condição de primeiro lugar na captação 

dos royalties na região Norte-fluminense. Atualmente a cidade Campos ocupa a terceira 

posição na captação dos royalties, totalizando uma arrecadação atual estimada em R$ 

41.880.509,72.  

O programa Morar Feliz construiu 5.426 moradias populares durante os anos de 2011 

e 2012, em 14 conjuntos habitacionais, situados em dez bairros da cidade. 

Os conjuntos habitacionais direcionaram-se às famílias moradoras das áreas de risco, 

beneficiários do aluguel social, devido à vulnerabilidade social. 

Diante este cenário que o Programa habitacional Morar Feliz da Prefeitura de Campos 

coordenado pela Secretaria Municipal da Família e Assistência Social se expandiu focando 

seu trabalho na redução dos espaços de risco na cidade, e um desses riscos eram as constantes 

enchentes no Rio Paraíba do Sul.  

Espaços de risco constituem-se de regiões onde não é recomendado construir casas ou 

instalações, pois estão expostas a desastres naturais, como desabamento e inundações; as 

principais áreas de risco são aquelas sob encostas de morros inclinados ou à beira de rios.13  

O programa Morar Feliz estabeleceu os seguintes critérios de seleção na sua gestão: 

 

Famílias de áreas de risco, com laudo da Defesa Civil, famílias com vulnerabilidade 

social comprovada por relatório técnico da Secretaria Municipal da Família e 

Assistência Social; famílias beneficiadas pelo Aluguel social e que não tiveram seus 

imóveis recuperados; além de reservar 10% das casas adaptadas para as pessoas com 

deficiências, e com mobilidade reduzida e idosos (DUTRA, 2015, p.97). 

 

O programa contava com as parcerias da: Empresa Municipal de Habitação e 

Saneamento- EMHAB, Secretaria municipal da Família e Assistência Social- SMFAS, Defesa 

civil e Secretaria de Governo. As quais exerciam as seguintes atribuições: 

Quadro 1- Funções das parcerias do programa Morar Feliz 
 

ÓRGÃOS  ATRIBUIÇÕES  

                                                           
13 https://www.unicamp.br./fea/ortega./tema530/ricardo.htm. 

https://www.unicamp.br./fea/ortega./tema
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Secretaria Municipal de Família e 

Assistência Social  

a) Coordenar o programa de que trata este 

decreto, devendo proceder às visitas 

domiciliares para a análise sócio-

assistencial das famílias com o perfil 

descrito no art. 3º;  

b) Proceder a análise, por meio de 

Assistentes Sociais, da possibilidade de 

inclusão das famílias no programa;  

c) Efetuar a marcação das casas a serem 

concedidas e posterior aplicação do 

Formulário de Levantamento 

socioeconômico-habitacional;  

d) Celebrar com o beneficiário o Termo 

de Permissão de Uso, nos termos do 

anexo único deste decreto;  

e) Formar e manter o CRAS itinerante, o 

qual fará o acompanhamento sistêmico 

das famílias beneficiárias;  

f) Capacitar os agentes sociais e os 

estagiários bolsistas do Município, que 

entrevistarão as famílias no interior dos 

condomínios residenciais, sempre 

acompanhados de um assistente social;  

g) Proceder a inclusão das famílias 

beneficiárias em programas sócio-

assistenciais públicos e/ou da Rede de 

Proteção Social, co-financiados pelo 

Município;  

h) Efetuar reuniões periódicas com as 

famílias beneficiadas antes, durante e após 

a entrega das moradias, como forma de 

mensuração dos impactos obtidos com a 

política habitacional criada;  

i) Providenciar a apresentação de temas, 

através de palestras educativas, como 

higiene e limpeza, meio ambiente, uso 

correto da pia e vaso sanitário, 

preservação do imóvel, dentre outros 

assuntos correlatos.  

Defesa Civil Municipal  a) Emitir laudo de avaliação de risco 

iminente, procedendo ao posterior envio à 

Secretaria Municipal da Família e 

Assistência Social;  

b) Proceder a retirada, em caráter 

emergencial, das famílias que se 

encontrem em áreas de risco iminente;  

Empresa Municipal de Habitação - 

EMHAB  

 

a) Identificar as áreas a serem 

desapropriadas para construção dos 

condomínios residenciais populares;  
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b) Efetuar a construção de áreas de uso 

comum, bem como de um escritório de 

campo;  

 

c) Fiscalizar as famílias beneficiárias no 

que tange a conservação do imóvel 

concedido. 

Secretaria Municipal de Governo  a) Articular com os Órgãos Municipais a 

disponibilização de programas e projetos 

destinados aos moradores dos 

condomínios residenciais populares;  

b) Supervisionar o cumprimento das 

competências destinadas a cada um dos 

Órgãos envolvidos;  

c) Efetuar a escolha e gestão do síndico, 

que será a pessoa responsável pela escuta 

das demandas dos moradores do 

condomínio residencial.  
 

Fonte: DUTRA, 2015 

No ato de entrega das casas, o morador recebia da Prefeitura a assinatura de um termo de 

“Permissão de uso” 14 e “Termo de negativa de Imóvel” 15, mas ainda não era titularidade 

permanente do imóvel. 

Os conjuntos habitacionais do Morar Feliz (2009-2016), conforme lista abaixo: 

Tabela – 4. Conjuntos habitacionais do Morar Feliz. 

Conjuntos habitacionais Quantidade de 

casas 

Parque Prazeres I 250 

Parque Prazeres II 164 

Santa Rosa 598 

Tapera I 380 

Tapera II 418 

Eldorado I 348 

Eldorado II 936 

Eldorado III 140 

Jockey 934 

Penha 370 

                                                           
14 Fonte: DUTRA (2015, p.100) 
 
15 Fonte: DUTRA (2015, p.100) 
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Parque Aldeia 502 

Lagoa das Pedras 100 

Parque Esplanada 186 

Dores de Macabu 30 

Ponta Grossa dos Fidalgos 84 

Saturnino Braga 90 

Ururaí 500 

Residencial João Batista 72 

Total 6.030 casas e 72 

apartamentos 

Fonte: Departamento de Políticas Habitacionais – SMDHS 2018 

Os conjuntos habitacionais “Donana” (370) casa, “Ururaí” (400) e Travessão (100), 

não foram entregues aos usuários cadastrados devido a ocupações dos imóveis que se 

encontravam em construção16. 

O programa Morar Feliz correspondeu ao requisito na promoção de construção de 

moradias, no entanto, com relação aos artigos 175, inciso I, 181 e 182 da referida lei sobre a 

Política Urbana descumpriu-se o que está proposto; o art.175. I. “urbanização, regularização 

fundiária e titularização de áreas faveladas e de baixa renda, sem remoção dos moradores, 

salvo quando as condições físicas imponham risco à vida dos seus habitantes” (LEI 

ORGÂNICA, 1990, p.41). 

 Não houve a urbanização das áreas de favelas, a ação consistiu em remover os 

habitantes para áreas periféricas projetadas pela prefeitura, descumprindo o artigo 181 diz 

“incumbe ao Município promover e executar programas de construção de moradias e garantir 

condições habitacionais e infra-estrutura urbana, em especial as de saneamento básico, escola 

pública, posto de saúde e transporte” (LEI ORGÂNICA, 1990, p.42). 

A ausência de equipamentos e serviços públicos constitui-se uma realidade nos 

conjuntos habitacionais do Morar Feliz e demais programas sociais habitacionais do 

município, sem a participação da população beneficiária no processo de implementação dos 

mesmos. 

Esse descumprimento da lei se contrapõe ao discurso de qualidade de vida propagado 

pelo programa, corroborado pelo abandono da população, mediante a falta dos equipamentos 

urbanos essenciais, como: creches, postos de saúde e áreas de lazer. Além disso, a realidade 

                                                           
16  Fonte: Departamento de Políticas Habitacionais – SMDHS – PMCG - Dez.2018 
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vivenciada por essa população é de conflitos de origem territorial gerado pelas facções 

criminosas ligadas ao tráfico de drogas, gerando violência e insegurança para as famílias, 

“respeitar a identidade do território”, constitui um dos objetivos específicos da política 

habitacional municipal inserido no Plano Municipal de Assistência Social (2014-2017); 

objetivo ignorado pelo programa Morar Feliz, além da perda dos laços afetivos e vínculos 

familiares desfeitos na realocação das famílias. 

Assim, programa Morar Feliz, garante moradia, mas não garante o acesso aos serviços 

da cidade, permite a posse da casa, mas impede o direito à cidade, o programa legitima a 

segregação sócio-espacial existente no município. 

A política de governo da prefeita Rosinha Garotinho (2008-2015) marcada pelo 

populismo, focando a classe média e baixa, de cunho controlador e assistencialista, tratou a 

política habitacional desvinculada da noção de direito social, como se fosse uma benesse 

(assistencialismo), o que serviu para alavancar uma possível reeleição (2012). Somam-se 

ainda as denúncias corrupção com acusação de financiar a campanha política de seu marido 

Garotinho ao governo do estado em 2014. 

 Na área habitacional no município (2016) na gestão do prefeito Rafael Diniz, o que 

prevalece é o programa Minha Casa minha Vida (MCMV), famílias cadastradas na rede 

sócio-assistencial, através de parceria firmada entre a Prefeitura municipal e o Governo 

Federal para financiar casas para famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00, as quais não 

poderiam ser proprietárias de imóvel residencial e não ter sido beneficiado com imóveis em 

programas habitacionais nas esferas: federal, estadual e municipal. Além disso, deveriam se 

enquadrar aos critérios nacionais do programa17: 

 

Famílias residentes em área de risco ou insalubres, ou que tenham sido desabrigadas, 

comprovado por declaração do ente público. Famílias com mulheres responsáveis 

pela unidade familiar, comprovada por autodeclaração. Famílias de que façam parte 

pessoa(s) com deficiência comprovada com a apresentação do atestado médico 

deficiência alegada deve ser comprovada com um número de Classificação 

Internacional de Doenças (CID). 

 

 

Em nível municipal os critérios constituem-se em: 

 

Famílias que habitam ou trabalham, no máximo, 10 km de distância do centro do 

empreendimento, comprovado com a apresentação de comprovante de residência em 

nome do titular ou do cônjuge, 

                                                           
17 Conforme Portaria n º. 163, 06 de março de 2016 e Decreto nº 14.362 de 28 de dezembro de 2015. 
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Famílias inseridas no cadastro habitacional há mais de 3 (três) anos,desde que, 

posterior a julho de 2009, independente, das atualizações cadastral, comprovados 

por protocolo ou similar; Famílias em atendimento de “aluguel social”, comprovado 

por ente público; 

                                             RDD – Relatório de Diagnóstico da Demanda habitacional; 

                                             PDST – Plano de Desenvolvimento Sócio-territorial.18 

 

 

O programa Minha Casa minha Vida entregou no município as seguintes unidades ( 

referentes aos meses de maio e junho de 2016). 

Tabela – 5. Unidades habitacionais entregues pelo Programa Minha Casa Minha Vida 

Conjuntos habitacionais  Quantidade de unidades habitacionais 

Santa Rosa 600 

Aeroporto 896 

Total  1.496 unidades habitacionais 

Fonte: Elaboração própria com base no Departamento de Políticas Habitacionais17 

 

E com previsão de entrega (Jardim Aeroporto II) são as seguintes:  

Tabela – 6. Unidades habitacionais com previsão de entrega pelo Programa Minha 

Casa Minha Vida. 

Novo Horizonte I 139 

Novo Horizonte II 336 

Novo Horizonte III 297 

Total 772 unidades 

Fonte: Elaboração própria com base no Departamento de Políticas Habitacionais17 

 

O trabalho do Departamento de Políticas Habitacionais da Secretaria de 

Desenvolvimento Humano e Social no município de Campos, com relação ao programa 

Minha Casa minha Vida, consiste no pré – cadastro das famílias e a seleção final dos 

beneficiários ficando a cargo da Caixa Econômica Federal – CEF. 

Atualmente a habitação em nível municipal se destaca pelo crescimento de construção 

de moradias financiadas, como é caso do programa nacional Minha Casa minha Vida, que 

difere do programa considerado como o maior programa habitacional o “Morar Feliz”, no 

qual um dos critérios de seleção envolvia a situação de risco e vulnerabilidade social, o 

programa Minha Casa minha Vida envolve faixas de renda; a preocupação consiste na falta de 

poder aquisitivo da maioria da população, onde grande parte dessa população trabalha 

                                                           
18 Departamento de Políticas Habitacionais – SMDHS – PMCG. Dez. 2018 
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informalmente, ou realmente não possui recursos financeiros que a coloque como alvo do 

programa citado. 

Essa população de certa forma compõe o décifit habitacional que leva a moradias 

improvisadas presentes no município, ao mesmo tempo as famílias já beneficiadas com 

unidades habitacionais, encontram-se segregadas e abandonadas à própria sorte. De acordo 

com Dutra (2015), somado ao fato de terem sido realocadas nos locais mais afastados das 

áreas centrais da cidade com dificuldades de acessar os equipamentos públicos básicos, 

prevalece à falta de acompanhamento das famílias na pós-ocupação, sentimento de abandono 

ou descaso.   
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2.2. O trabalho do assistente social na política de habitação: a experiência no Programa 

Morar Feliz. 

O Serviço Social é requerido na área habitacional a partir dos conflitos gestados na 

cidade devido à industrialização (1930) de falta de moradia ou precariedade da mesma, ação 

vinculada a Igreja Católica, ações caridosas vistas como um favor (assistencialismo) e não 

como um direito, do qual o Estado se apoderou como forma de amenizar conflitos com a 

sociedade oferecendo alguns serviços, seguindo um viés conservador  e de controle da classe 

trabalhadora.  

A abordagem conservadora do Serviço Social seguiu-se até final dos anos 1970. A 

partir dos anos 1980, a profissão se afirmou um projeto profissional comprometido com a 

democracia e com o acesso universal dos direitos sociais, civis e políticos (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2011). 

    O assistente social é considerado um trabalhador assalariado que vende e compra, 

vende sua força de trabalho; inserido em uma instituição, que organiza o processo de trabalho 

do qual ele participa, desenvolve um trabalho coletivo, trabalhador assalariado, depende de 

uma relação de compra e venda de sua força de trabalho especializada em troca de um salário, 

com instituições que demandam ou requisitam o trabalho profissional (IAMAMOTO, 2011, 

p.64). 

O exercício do Serviço Social condicionado a uma instituição empregadora, o 

assistente social “dispõe de uma relativa autonomia no exercício do seu trabalho” 

(IAMAMOTO, 2011, p.70), nesse sentido, pode romper com as práticas assistencialistas. 

O foco da atuação profissional recai na questão social, ou nas expressões da questão 

social, formulando e executando propostas interventivas voltadas em sua maioria para as 

camadas populares. 

O assistente social possui como norte em sua prática profissional os princípios éticos 

da democracia, na ampliação e consolidação da cidadania, da defesa dos direitos humanos, 

dentre outros, no entanto, na atualidade essa prática situa em contexto de precarização das 

políticas públicas (FÁVERO, 2009). 

O contexto de precarização das políticas públicas ocorre devido adoção no país a partir 

dos anos 1990 de políticas neoliberais marcadas pela seletividade e focalização. Tal 

precariedade que se manifesta também na configuração do trabalho do assistente social, 

através da desregulamentação e flexibilização do trabalho, pois ficam sujeitos às fragilidades 
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dos contratos marcados pela descontinuidade de projetos, e programas nas instituições 

prestadoras de serviços,  

As transformações no mundo do trabalho...incide tanto nas condições de uso da 

força de trabalho como em sua forma  de contratação e gestão, diante das novas 

exigências de flexibilização e redução dos custos, de reprodução da força de trabalho 

(RAICHELIS, 2013, p.617-618). 

 

O mercado de trabalho do assistente social na condição de trabalhador tem sido 

marcado por: 

Baixos salários, instabilidade do emprego, desemprego dos profissionais, desvio de 

função, repercussão negativa do trabalho sobre a saúde dos profissionais, 

insatisfatórias condições de trabalho, extensão da jornada de trabalho, 

multiplicidades de vínculos por parte dos profissionais, multiplicidade de relações 

de trabalhos dos empregados (efetivos e terceirizados) da mesma equipe, grande 

mobilidade entre o local de moradia e o espaço do trabalho (RAICHELIS, 2013, p. 

627). 

 

Considerado como um profissional integrado à agenda dos movimentos sociais, na 

ampliação dos direito civis, sociais ou políticos, a habitação surge como área de atuação deste 

profissional mediante o cenário de falta de moradia digna, e que o acesso a esta tem envolvido 

cada vez mais o poder aquisitivo. 

A inserção do assistente social na área habitacional o permite de certa forma abrandar 

as desigualdades sociais no ordenamento dos programas e projetos que dizem respeito ao 

Serviço Social “coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas e 

planos, programas e projetos na área de Serviço Social. (CFESS, 2008, p.24), e conforme um 

dos princípios do Código de Ética Profissional de 1993, de posicionamento em favor da 

equidade e justiça deve ser um facilitador do acesso a bens e serviços públicos, na qual a 

garantia de acesso a moradia seja visto pelo usuário como uma prestação de serviço 

qualificado e não favor por parte desse profissional. 

A maior parte das demandas apresentadas ao Serviço Social se inscreve na falta de 

acesso dos direitos de cidadania. 

Entre os fatores que geram demandas para os assistentes sociais, especificamente no 

caso de Campos dos Goytacazes apresentado pelo Departamento de Políticas Habitacionais da 

Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, podemos elencar: domicílios precários e/ou 

habitações improvisadas; coabitação familiar, ônus excessivo de aluguel, adensamento de 
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moradores, déficit habitacional, segregação urbana/ habitação popular, e a necessidade de se 

pensar a habitação popular de forma ampliada19. 

Proporcionar moradia digna às famílias oriundas de áreas insalubres ou de risco, 

sinalizadas pela Defesa Civil, bem como àquelas caracterizadas de baixa renda, na qual não 

possuem condições socioeconômicas para adquirirem o próprio imóvel, em prol de garantir o 

acesso de políticas públicas que levem o alcance da cidadania, proporcionando bem-estar e 

qualidade de vida constitui-se como objetivo geral da política pública habitacional do 

município.20 

Essa afirmação situa como objetivo geral do Plano Plurianual, mas conforme trajetória 

da implantação deste no ordenamento das políticas públicas municipais se descumpre alguns 

fatores elencados. 

Essa constatação é fruto do nosso trabalho (síndicos) desenvolvido pela até então 

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social (2011-2012), que visava o 

acompanhamento dos conjuntos habitacionais do Morar Feliz, e deveria funcionar como uma 

ponte entre a Prefeitura e os moradores.  

O trabalho consistia de visitas domiciliares, por isso, foram contratados assistentes 

sociais para liderar uma equipe com mais duas pessoas, no entanto, exercendo a função de 

assessora técnica, (caracterizando desvio de função), fazendo uso de formulário 

socioeconômico formulado pela coordenação do programa Morar Feliz no qual a verdadeira 

intenção era fiscalizar as irregularidades praticadas pelos moradores após as mudanças; como 

os casos de venda, troca e aluguel ou abandono do imóvel, situações estas que recaem na 

perda do imóvel, 

Permissão de uso. I – constatação de mau uso ou depreciação do imóvel concedido, 

devidamente comprovado pela Empresa Municipal de Habitação – EMHAB, ou 

ainda, a realização de qualquer obra sem prévia autorização da Secretaria Municipal 

de Obras e Urbanismo, II – venda, locação, comodato, cessão de uso ou qualquer 

outra forma que implique alienações ou transferências, o título gratuito ou oneroso 

do bem concedido ao beneficiário; III – conduta que caracterize abandono do imóvel 

(Art. 5º Decreto nº 005/2011). 

 

O conjunto habitacional onde atuamos é conhecido como conjunto habitacional do 

HGG, ou “casinhas de Mocaiber”, mas, foi denominado de Conjunto habitacional dos 

                                                           
19 Fonte: Assistente social coordenadora do Departamento de Políticas Habitacionais – SMDHS – PMCG, 
Dez.2018. 
20 Plano Plurianual de Assistência Social (2014-2017), aos municípios coube a implantação a partir de 2002. 
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Nogueiras no Parque Rio Branco. O fato de ser visto “como casinha de Mocaiber”, aludindo 

ao prefeito que entregou as casas (300) aos moradores (2008). Anexos - Fotos 3 e 4.  

A nossa presença nos conjuntos habitacionais foi vista com surpresa pelos moradores, 

e ao mesmo tempo com esperança, devido a sensação de abandono e de descaso por mais de 

três anos por parte do poder público, e por desconfiança pelo fato de estarmos ali 

identificados pelo programa Morar Feliz, e sendo um conjunto habitacional construído pelo 

governo anterior ao programa vigente e de que não receberiam a mesma atenção. 

Nesse conjunto habitacional, foram erguidas algumas construções que serviriam para 

estabelecer unidade de saúde, comércio; no entanto, não foi efetivada como tal, servindo de 

abrigo para algumas famílias que ainda não haviam sido contempladas pelo programa Morar 

Feliz. 

Com as visitas domiciliares pudemos constatar a falta de acompanhamento dos órgãos 

públicos pós-mudança (um ano dentro do conjunto ficou constatado essa ausência do poder 

público), a falta de infraestrutura do conjunto (rede de esgoto e iluminação precária), o 

entorno do conjunto é cercado por muito mato e conforme a fala de alguns moradores, vem 

favorecendo ao tráfico de drogas local. Somado a isso o sentimento de isolamento ficou 

evidente, pois ao serem realocados com famílias advindas de áreas diferentes da cidade 

dificultavam a aproximação com os novos vizinhos. 

Esse conjunto fora entregue três anos antes da implantação do programa Morar Feliz e 

não contava com serviço de correios, pois as ruas identificadas pelas letras do alfabeto não 

possuíam CEP. Outro fator relevante referente a este conjunto é que ele ficou situado entre as 

novas casas do Morar Feliz (Parque Prazeres) e no seu entorno a partir dos anos 2016, se 

desenvolveu a construção de apartamentos (MRV) do programa Minha Casa Minha Vida, 

valorizando esse entorno que atualmente está se preparando para na construção shopping na 

área de Guarus e redes supermercados de atacado e varejo. 

O trabalho que se pretendeu desenvolver pela SMFAS, foi marcado pela falta de 

objetividade, algo frustrante para quem estava inserido naquele contexto, pois se objetivo 

proposto era servir como ponte entre os moradores e a gestão municipal, e houve muitas 

demandas que necessitavam da ação dos órgãos públicos nesse quesito falhou. O objetivo real 

de saber a situação da casa dos moradores (aluguel, troca e venda), também falhou, pois essa 

era uma realidade nesse conjunto, pois muita das casas não era ocupada pelo morador de 

origem, e nada foi feito “pois não era compromisso do gestor vigente”.  

Além disso, não houve nenhuma interação dessa equipe que trabalhava dentro dos 

conjuntos habitacionais com a equipe do departamento de habitação do município, a 



46 
 

articulação se dava diretamente com secretária da Secretaria Municipal da Família e 

Assistência Social. 

O trabalho profissional na perspectiva do projeto ético-político pressupõe um 

profissional qualificado, para propor e negociar com as instituições empregadoras na defesa 

dos direitos das classes subalternas, campo de trabalho e sua relativa autonomia, atribuições e 

prerrogativas profissionais (RAICHELIS). 

A periodicidade desse trabalho (2011-2012) representou a lógica da descontinuidade 

dos projetos e programas habitacionais gestados no município. Diante desse cenário, é que o 

assistente social que atua diretamente com os beneficiários desta política no setor de habitação 

da cidade de Campos vem enfrentando o desafio de executar a política pública, buscando 

consolidá-la em conformidade com os preceitos constitucionais e dos princípios ético-político 

defendidos pela categoria. 

Desafio maior que se configura ao Serviço Social relacionada à política habitacional 

no município é ausência da participação do beneficiário no processo decisório dessa ação, é 

necessário despertar a consciência política da população beneficiária visando a participação 

nos espaços democráticos na busca de projetos coletivos, recuperar essa dimensão política é 

vislumbrar um mundo de possíveis e promoção da democracia abalados atualmente. 

A luta pela democratização se materializou na Constituição Federal de 1988, através 

da participação popular conforme o art.204 “participação popular, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis”, 

(BRASIL, 2010, p.153). 

A Constituição Federal de 1988 representou ampliação dos sistemas participativos 

propondo ação conjunta e interação do governo/sociedade, tanto na elaboração, 

implementação e fiscalização das políticas como forma de exercício da democracia 

participativa. 

Um dos princípios norteadores da democratização se encontra no parágrafo único do 

art.1º da Constituição “todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente” (BRASIL, 2010, p. 2) e uma das instâncias que propiciaria essa 

participação da sociedade seriam os Conselhos e as Conferências. 

Um dos canais de participação da sociedade e de controle social na esfera pública são 

os Conselhos, são eles que expressam uma das principais inovações democráticas no campo 

das políticas sociais, organizam-se em diferentes setores destas políticas e assumem uma 

representatividade nas diferentes esferas governamentais. 
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Possuem composição paritária entre representantes da sociedade civil e do governo. 

Busca romper com a subordinação histórica da sociedade civil ao Estado, por meio da 

construção de espaços de discussão e participação da mesma na dimensão política da esfera 

pública rumo à universalização dos direitos de cidadania. 

 O objetivo dos conselhos é propor alternativas de políticas públicas, criarem espaços 

de discussão entre governo e cidadãos, buscando mecanismos de negociação e socialização 

das ações e deliberações, procurando romper com interesses corporativistas em atendimento 

às demandas populares.  

A presença dos assistentes sociais nos Conselhos caracteriza novos espaços sócio-

ocupacionais propiciado pela descentralização político-administrativa, nos quais os assistentes 

sociais não se restringem apenas na execução das políticas, mas também na formulação e 

gestão.  

Essa ação se respalda no art.5º da Lei Orgânica da Assistência Social: 

 

I. Descentralização político-administrativa para os estados, o Distrito Federal e os 

municípios, e comando único das ações em cada esfera governo; 

II. Participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

III. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência 

social em cada esfera de governo. 

 

 

O Serviço Social afirma seu compromisso com sociedade civil, expressos através 

Código de Ética e a Lei de Regulamentação da Profissão (1993). A Lei de Regulamentação 

da Profissão no art.4º inciso IX se refere como competência dos assistentes sociais “prestar 

assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no 

exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade”. 

A autora Back afirma que: 

 “a ação dos profissionais de Serviço Social nos processos políticos organizativos, 

requerem habilidades que venham contribuir para atuar na transformação social da 

realidade, principalmente na medida em que o profissional exerça um papel de 

articulador de relações, canalizando os interesses coletivos para finalidades cidadãs” 

(2010, p.38).  

 

A autora Bravo (2009), afirma que os espaços democráticos, (Conselhos, dentre 

outros) constitui arena de disputa, e requer um profissional comprometido com o projeto 

ético-político,  

Que precisam qualificar suas ações a fim de contribuírem para a ampliação de uma 

cultura política crítica e democrática necessária ao efetivo controle democrático dos 
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sujeitos coletivos que buscam na arena pública - enquanto interlocutores e 

representantes de interesses da maioria da população – defender a garantia dos 

direitos sociais, num cenário de regressão dos mesmos e de conquistas históricas dos 

trabalhadores (2009 p.5-6). 

Nesse sentido a prática profissional não se expressa somente na prestação de serviços 

assistenciais as como u influenciadora nas formas de pensar e viver da população atendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

CONCLUSÃO 

Este trabalho buscou contribuir para reflexão da política habitacional como direito 

social e suas contradições. A discussão proposta é pensar os programas habitacionais de 

interesse social voltados aos segmentos pobres da população e acesso aos serviços públicos de 

forma igualitária. 

O tema da moradia como direito social como ênfase principal, permitiu-nos perceber 

através da trajetória da política habitacional brasileira de que o acesso a moradia é marcado 

por muitas dificuldades pela população considerada de baixa-renda. O não acesso a condições 

habitacionais dignas deste segmente se materializa através de construções ilegais, geralmente 

em áreas periféricas de risco. 

O reconhecimento da habitação como direito social, responsabilizou o Estado pela 

oferta desta, no entanto, essa oferta descumpre os preceitos constitucionais e das demais 

legislações urbanísticas que a corrobora. Esse ordenamento da ação estatal obedece à lógica 

internacional de flexibilização das políticas públicas, idealizada pela política neoliberal 

adotada pelo país nos 1990; de supremacia ao capital, e minimização da ação estatal às 

políticas sociais. 

A política de Assistência social como parte integrante do sistema de proteção 

brasileiro é ofertada a todos que dela necessitam, contudo sua interface com a política 

habitacional reforça a exclusão social, pois os programas e unidades habitacionais repassadas 

pelo Estado se concentram em sua maioria fora dos espaços urbanos mais valorizados pelo 

mercado, distantes dos equipamentos e serviços públicos, o que expressa a segregação sócio 

ocupacional. 

De igual modo, no município de Campos dos Goytacazes Rj, a política habitacional 

operacionalizada, vem seguindo a esta lógica, descumprindo preceitos constitucionais de 

direito à cidade e a propriedade, ações desvinculadas da noção de direito na forma da lei, 

pautadas em ações de cunho paternalista. Há vinte anos que o município tem desenvolvido 

programas e projetos habitacionais, com destaque para o programa Morar Feliz, no entanto, 

persiste um déficit habitacional que carece de atenção por parte do poder público. 

O Serviço Social inserido na área habitacional é desafiado a romper com essa lógica 

ao oferecer aos beneficiários dessa política pública, informações e conhecimento sobre seus 

direitos para que os mesmos se efetivem, primando por um processo coletivo, o qual não nem 

sempre é respeitado no ordenamento das ações habitacionais locais, marcadas pelo 
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clientelismo e mandonismo, favorecendo a participação destes nos espaços democráticos (via 

Conselhos, fóruns, dentre outros). 

O Serviço Social comprometido com a materialização de direitos e na construção de 

uma sociedade mais justa, precisa se afirmar na universalização fundamentada na cidadania se 

contrapondo aos ideais neoliberais de minimização e precariedade das políticas públicas, 

direcionado pelo Código de Ética (1993), e a Lei de Regulamentação da profissão (nº 

8662/93). 
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ANEXOS 

 

Figura 1. Conjunto habitacional do programa Morar Feliz do Parque Aldeia. (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: <https.www.campos.rj.gov.br > acesso 20/12/2018 
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Figura 2. Conjunto habitacional do Morar Feliz em Ponta Grossa dos Fidalgos. (2012) 

Fonte:<https.www.campos.rj.go.br> acesso 20/12/2018 
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Figura 3. Apartamento da construtora MRV, no entorno do conjunto habitacional dos 

Nogueiras (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <https://www.mrv.com > acesso  20/12/2018 
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Figura 4 - Conjunto habitacional dos Nogueiras (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:<https.www.campos.rj.gov.br > acesso em 20/12/2018 
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Figura 5 - Favela a margem da linha, foto abaixo demolição das casas em 2014 (as famílias 

ocuparam o conjunto habitacional de Ururaí em 2016  após dois anos de espera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:<https.www. g1.globo.com/rj >acesso 20/12/2018 


