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No puedes comprar el sol 

No puedes comprar la lluvia 

(Vamos caminando) 

No riso e no amor 

(Vamos caminando) 

No pranto e na dor 

(Vamos dibujando el camino) 

No puedes comprar mi vida 

(Vamos caminando) 

La tierra no se vende 

Trabajo bruto, pero con orgullo  

Aquí se comparte, lo mío es tuyo 

Este pueblo no se ahoga con marullo 

Y si se derrumba yo lo reconstruyo 

Latinoamérica – Calle 13 
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RESUMO 

 
 

Este trabalho tem como objetivo compreender e analisar teoricamente a relação da Política de 

Assistência Social na efetivação do direito à moradia - um direito social que passou a figurar 

na Constituição Brasileira por intermédio da Emenda Constitucional nº 26 de 2000 - à 

população empobrecida através do Benefício do Aluguel Social, em especial, no 

CRAS/Matadouro. Com o foco deste benefício socioassistencial ser uma potencialidade para 

o enfrentamento do déficit habitacional brasileiro calculado pela Fundação João  Pinheiro 

(FPJ, 2015) em 6.355 milhões de domicílios. A partir do perfil socioeconômico e das 

trajetórias de trabalho e moradia dos sujeitos sociais que demandam este benefício assistencial 

no CRAS/Matadouro, em Campos dos Goytacazes, pretende-se refletir e problematizar sobre 

o acesso deste público ao Aluguel Social, suas particularidades e demandas, e sobre o trabalho 

do Serviço Social na efetivação deste direito na Assistência Social. 

 
Palavras-Chave: Direito à moradia. Aluguel Social. Política de Assistência Social. 
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ABSTRACT 

 
 

This paper aims to understand and theoretically analyze the relationship of the Social 

Assistance Policy in the realization of the right to housing - a social right that came to be 

included in the Brazilian Constitution through the Constitutional Amendment No. 26 from 

2000 - to the impoverished population through the Social Rent, in particular at 

CRAS/Matadouro. With the focus of this social assistance benefit being a potential for facing 

the Brazilian housing deficit calculated by the João Pinheiro Foundation (FJP, 2015) in 6,355 

million households. From the socioeconomic profile and the work and housing trajectories of 

the social subjects who demand this assistance benefit in CRAS/Matadouro, Campos dos 

Goytacazes, we intend to reflect and discuss about the access of this public to the Social 

Rental, its particularities and demands, and about the work of the Social Work in the 

realization of this right in Social Assistance. 

 
Keywords: Right to Housing. Social Rent. Social Assistance Policy. 
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INTRODUÇÃO 

 
Com as alterações nas formas de produção e de gestão do trabalho na década de 1970 

que alteram profundamente a relação entre Estado e sociedade há uma reconfiguração da 

“questão social” no Brasil contemporâneo, principalmente, no contexto da mundialização do 

capital (IAMAMOTO, 2017). Assim, “amplia-se as desigualdades distribuídas 

territorialmente, as distâncias entre as rendas de trabalho e do capital e entre os rendimentos 

dos trabalhadores qualificados e não qualificados” (idem, p.142). 

No contexto de favorecimento dos investimentos em detrimento da produção, 

desregulamentação do capital, enfraquecimento dos sindicatos, medidas para redução de custo 

do capital com a produção (ampliação da jornada de trabalho, polivalência, precarização das 

condições trabalho, entre outros) e ampliação do ideário neoliberal (privatizações, restrições 

de gastos sociais, entre outos), “a „velha questão social‟ metamorfoseia-se, assumindo novas 

roupagens” (IAMAMOTO, 2017, p.144) assumindo múltiplas manifestações. 

Segundo Netto (1992), 

 
O que devemos investigar é, para além da permanência de manifestações 

“tradicionais” da “questão social”, a emergência de novas expressões da 

“questão social” que é insuprimível sem a supressão da ordem do capital. A 

dinâmica societária específica dessa ordem não só põe e repõe os corolários 

da exploração que a constitui medularmente: a cada novo estágio de seu 

desenvolvimento, ela instaura expressões sócio-humanas diferenciadas e 

mais complexas, correspondentes à intensificação da exploração que é sua 

razão de ser (p. 160) 

 

Uma ramificação dessas novas manifestações é a questão urbana é uma expressão 

que vai ganhando forma também durante esse processo. Para Raichelis (2006), os conflitos 

urbanos – manifestados no espaço público e privado – vão ganhar diferentes formas de 

manifestação nos diferentes grupos sociais e gerando efeitos desiguais  nas relações sociais e 

com a cidade. 

 

A cidade passa a ser o cenário de reconfiguração dos espaços urbanos, 

redesenhados pelo agravamento da questão social, pelo encolhimento do 

trabalho, segundo a regra fordista (cidadania regulada, nos termos de 

Wanderley Guilherme dos Santos), pelas diferentes formas de precarização 

do trabalho e explosão do desemprego, deterioração dos espaços coletivos, 

privatização dos serviços públicos, pelo estabelecimento de novas formas de 

segregação e violência urbana, pelos novos circuitos de pobreza e riqueza, 

que redefinem os tradicionais modelos de centro e periferia (RAICHELIS, 

2006, p.33) 

 

Para Kowarick (1993) é necessário correlacionar que o sistema capitalista destrói os 

meios autônomos de vida. Com a expropriação da terra e dos meios de produção, 
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os meios de subsistência do trabalhador agora se tornam como mercadoria a ser consumida 

pelo salário. Para tanto, a ausência de moradia não pode ser analisada de forma isolada aos 

processos sociais, políticos e econômicos.  

 

Ademais, principalmente nas cidades, o problema habitacional está 

diretamente atrelado ao fornecimento de bens de consumo coletivo, no qual  

a ação do Estado tem ganhado crescente importância, pois os investimentos 

públicos são cada vez mais responsáveis por esse componente também 

básico da reprodução da força de trabalho. Não sem importância no  

problema da habitação urbana está a questão da terra, cuja adequação atrela- 

se à existência de uma infra-estrutura de serviços. Portanto, os investimentos 

públicos também sob este ângulo aparecem como fator determinante no 

preço final das moradias, constituindo-se num elemento poderoso que irá 

condicionar onde e de que forma as diversas classes sociais poderão se 

localizar no âmbito de uma configuração espacial que assume, em todas as 

metrópoles brasileiras, características nitidamente segregadoras 

(KOWARICK, 1993, p.61) 

 

Portanto, este estudo tem como objeto as demandas pelo Benefício do Aluguel Social 

do CRAS/Matadouro no período de 1º semestre de 2018. Interessa conhecer e analisar os 

processos experimentados enquanto estagiária e bolsista do curso de Serviço Social da 

UFF/Campos, no CRAS do Matadouro, em Campos dos Goytacazes/RJ, principal 

equipamento de assistência social voltado para a proteção social básica neste território. 

Esse trabalho se constrói a partir da concepção que as necessidades apresentadas 

pelos sujeitos sociais em atendimento individualizados, caso analisados por sua aparência 

receberão tratos meramente individuais. Entretanto, quando analisadas como expressão da 

“questão social”, esmiuçando os seus determinantes e mediações a intervenção poderá ter um 

caráter de coletivizar essas necessidades, possibilitando um trabalho com ações 

socioeducativas. 

Nesse sentido, é relevante que esse tema seja abordado, para fomentar o debate tano 

acerca das modificações do capital que rebatem na (re)produção social, quanto na 

possibilidade de o Aluguel Social ser um benefício socioassistencial capaz de responder ao 

déficit habitacional brasileiro. 

Compreender a questão habitacional do território Matadouro é fazer a apreensão da 

realidade na qual esses sujeitos estão inseridos, das suas relações sociais e suas reproduções 

cotidianas. É analisar que está problemática articula condições precárias de habitação e a 

negação do direito à moradia. 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo compreender e 

analisar teoricamente a relação da Política de Assistência Social e pelo Benefício do Aluguel 
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Social na efetivação do direito à moradia, um direito social que passou a figurar na 

Constituição Brasileira por intermédio da Emenda Constitucional nº 26 de 2000, em especial, 

no CRAS/Matadouro. Para tanto, edificou os seguintes objetivos específicos: 

 
• Compreender e analisar teoricamente a relação intersetorial entre a Política Pública de 

Habitação e a Política de Assistência Social na efetivação do direito à moradia à 

população empobrecida através do Benefício do Aluguel Social; 

• Refletir e problematizar sobre o acesso ao Aluguel Social, suas particularidades e 

demandas, e sobre o trabalho do Serviço Social na efetivação deste direito na 

Assistência Social; 

• Traçar perfil socioeconômico e das trajetórias de trabalho e moradia dos sujeitos 

sociais que demandam este benefício assistencial no CRAS/Matadouro. 

 
Portanto, como procedimentos metodológicos para o desenvolvimento desse 

Trabalho de Conclusão de Curso fora realizado uma pesquisa com uma abordagem de tipo 

descritiva, reflexiva e quanti-qualitativa, partindo do método em Marx . 

 

(...) que propicia o conhecimento teórico partindo da aparência, visa alcançar 

a essência do objeto. Alcançando a essência do objeto, isto é: capturando a 

sua estrutura e dinâmica, por meio de procedimentos analíticos e operando a 

sua síntese (...) (NETTO, 2011 p. 22). 

 

Inicialmente fora realizado um levantamento bibliográfico selecionando autores que 

pudessem auxiliar na referência do debate nesse trabalho. Articulações que contextualizem as 

alterações no mundo do trabalho e os rebatimentos nesses sujeitos, trazendo à tona algumas 

particularidades da questão habitacional no Município de Campos dos Goytacazes e mais 

especificamente, do território abrangente do CRAS/Matadouro. 

Foi realizada pesquisa documental com cadastros de referenciamento e listagem de 

demanda reprimida da Habitação e Aluguel Social do CRAS/Matadouro para um 

conhecimento mais aprofundado sobre os sujeitos na perspectiva de compreender suas 

particularidades e especificidades. Também, foram analisados Leis e Decretos que 

regulamentam o Aluguel Social no Estado do Rio de Janeiro e no município de Campos dos 

Goytacazes. 

Contou ainda com a caracterização dos sujeitos que demandam pelo Benefício do 

Aluguel Social no período de janeiro a julho de 2018, realizada a partir da sistematização da 

pesquisa documental. Além desse perfil, o referido trabalho conta com os relatos extraídos da 
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relatoria do grupo focal realizado durante o Estágio no CRAS/Matadouro que contou com a 

participação dos Responsáveis Familiares. 

Como procedimentos metodológico do projeto de intervenção do Estágio Obrigatório 

em Serviço Social foi realizado uma reunião com grupo focal com a participação dos sujeitos 

requerentes do Aluguel Social. Com perguntas pré elaboradas sobre a situação de moradia 

(alugada, cedida ou própria), as condições habitacionais e como a falta da moradia afetava na 

organização/manutenção familiar. 

Com auxílio dos referenciais teóricos, no capítulo 1 será problematizado a relação e 

os impactos que as alterações do mundo do trabalho têm nas relações sociais e, em especial, 

na reprodução social da classe-que-vive-do-trabalho, tendo como pano de fundo a cidade e 

sua dupla dimensão: de valor de troca para ao capital e de uso para a classe trabalhadora. 

Neste sentido, analisando a relação da política de Assistência Social com o direito à moradia e 

a centralidade que essa proteção social ganha em relação ao tripé da Seguridade Social em 

tempos de capital fetiche. Ainda abordando os processos de expropriação e as particularidades 

do município de Campos dos Goytacazes/RJ no que se refere à garantia da moradia. 

No capítulo 2 abordaremos sobre a proteção social básica materializada no Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS, em especial, a do território do Matadouro 

localizado em Campos dos Goytacazes/RJ apontando particularidades e características do 

território em torno da moradia e condições de habitabilidade. Foram analisados os decretos do 

Aluguel Social no Estado do Rio de Janeiro e no município de Campos dos Goytacazes com 

apontamentos sobre a centralidade deste benefício como uma resposta ao déficit habitacional 

brasileiro. Ainda contará com a caracterização dos sujeitos sociais que demandam pelo 

benefício do Aluguel Social no CRAS/Matadouro. Abordará reflexões sobre o trabalho do 

Serviço Social na Política de Assistência Social e os rebatimentos na categoria profissional 

com a complexificação das expressões da “questão social”, considerando os limites e 

possibilidades para um exercício baseado no Projeto Ético Político profissional que garanta o 

acesso aos direitos. 

Assim, podendo ao final desse trabalho concluir que a falta da moradia e sua negação 

enquanto direito constitui uma das mais graves expressões da questão urbana e da “questão 

social”. Seu agravamento aparece articulado tanto ao processo de reestruturação  produtiva 

que fragmenta a classe-que-vive-do-trabalho, aumentando o número de trabalhadores 

desempregados, precarizados e empobrecidos, quanto aos interesses do capital financeiro 

presente nas respostas do Estado, necessitando de respostas cada vez mais complexas dos 

profissionais do SUAS. 
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1 A NEGAÇÃO DA MORADIA COM UMA EXPRESSÃO DA “QUESTÃO SOCIAL” 

NAS CIDADES NA CONTEMPORANEIDADE 

 

1.1 Trabalho e cidade: uma interlocução necessária para compreender o acesso à 

moradia 

 
Nas últimas décadas do século XX, como forma de recuperação da acumulação e 

(re)produção do capital, há início ao processo de reestruturação produtiva do capital que 

resultou em alterações na organização e gestão da força de trabalho. Harvey (2003) e Antunes 

(2004; 2015) sinalizam como as principais mudanças que ocorreram no trabalho em nível 

mundial, a fragmentação e complexificação da classe trabalhadora, a intensificação e 

precarização do trabalho, o desemprego estrutural, entre outros. 

No contexto do final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970 ocorrem intensas 

mutações dentro do sistema capitalista como a desestabilização do quadro econômico, social e 

político em nível global. A capacidade de moderação do Welfare State não era mais a mesmo, 

por um conjunto de fatores, que são: seus níveis de crescimento já não eram mais o mesmo; 

não conseguia mais garantir o pleno emprego (base do pacto keynesiano); as dívidas públicas 

e privadas cresciam em grandes escalas (BEHRING, 2006). 

Todos esses fatores combinados e estimulados pelo aumento dos preços do petróleo 

(1973) decretado pelos países integrantes do OPEP (Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo) e pelo enfraquecimento do campo comunista, levaram a uma descrença da 

capacidade do Estado de bem-estar social. Endossados pelos organismos internacionais (FMI, 

Banco Mundial e OMC) as elites econômicas e políticas atribuíram a crise ao excessivo poder 

dos sindicatos - pelos altos salários dos trabalhadores e os gastos sociais do Estado -, 

comprometendo as taxas de acumulação das empresas e a elevação dos impostos cobrados da 

classe média e alta, levando a uma culpabilização da crise ao Estado e dando um gás às teses 

neoliberais. (BEHRING, 2006) 

As teses neoliberais propunham ideias básicas, no qual o Estado deveria ser forte 

para romper com o sindicalismo e controlar a moeda, deveria efetuar o mínimo em 

investimentos sociais, restaurar uma taxa natural de desemprego, realizar uma reforma fiscal e 

travar uma luta para o desmonte dos direitos sociais (quebrando a vinculação entre política 

social e direitos). 

Para Anderson (1995 apud Behring, 2006, p.13) as promessas do neoliberalismo 

foram cumpridas em parte, isto é, houve controle da inflação e recuperação das taxas de lucro 

dos capitalistas - tendo como base o crescimento do desemprego e a queda da tributação. Mas, 
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não ocorreu a fortificação do capitalismo e nem a diminuição do Welfare State, pelo contrário, 

o aumento do desemprego levou ao aumento da demanda por proteção social e por maiores 

gastos públicos. 

Em um cenário crescente da mundialização do capital, flexibilização da produção e 

das relações de trabalho a classe trabalhadora vem se fragmentando. Defendido pelo discurso 

de modernização, o processo de reestruturação produtiva do capital tem aumentado o nível de 

trabalhadores em relações de trabalho frágeis, flexíveis e cada vez mais precarizados, o que 

auxilia na intensificação da fragmentação da classe-que-vive-do-trabalho1. 

A classe trabalhadora, portanto, é mais ampla que o proletariado industrial 

do século passado, embora este ainda se constitua em seu núcleo 

fundamental. Ela tem, portanto, uma conformação mais fragmentada, mais 

heterogênea, mais complexificada. Que somente pode ser apreendida se 

partimos de uma noção ampliada do trabalho. E apresentar esse 

processualidade multiforme é muito diferente, como vimos, do que afirma o 

fim do trabalho ou até mesmo o fim da classe trabalhadora (ANTUNES, 

ALVES, 2004, p.343). 

 

A expansão dessas novas relações de trabalho e modos de produção se dá em 

detrimento das relações criadas no período fordista/taylorista2, assim sendo substituído por  

um novo sistema de produção, o toyotismo3. 

Diferentemente das práticas fordistas, nas quais emprego e trabalho eram 

praticamente uma só coisa e pressupunham uma regulação, consoante as leis 

trabalhistas vigentes, a sociedade atual prioriza a lógica da atividade, na qual 

o trabalho não se confunde com o emprego. De fato, essa prática inovadora, 

que supõe ser possível aos trabalhadores produzir de forma autônoma, 

isolados ou livremente associados, sem sofrer as determinações do mercado, 

coloca em dúvida o assalariamento como base da sociedade capitalista 

(MOTA, 2017b p.5). 

 

Segundo Antunes e Alves (2004), nas últimas décadas do século XX há uma 

expansão significativa do “setor de serviços”. Inicialmente abarcava os trabalhadores que 

sofreram com a expulsão do processo produtivo fabril, porém devido às mutações no mundo 

1 ANTUNES, 1995 e 1999. 
2 Sistemas de produção advindos da Revolução Industrial baseados no chão da fábrica, na produção em massa e  

em série, tendo por resultado mercadorias homogêneas. O fordismo supera o uso da força de trabalho nas 

fábricas, demandando transformações na forma de vida, assimila a si todo o espaço e todo o sentido da vida 
individual e coletiva, na moral, no comportamento dos trabalhadores, inclusive no tempo do não-trabalho. 
3 Transformações no sistema de produção que começam a ocorrer pós anos 80 que alteram as bases de produção 

dando um salto tecnológico e de desenvolvimento ao modo de produção nas fábricas. Sofrendo com alterações 

no processo de trabalho de um modo geral, tais como: a incorporação de novas tecnologias, mudanças 

organizacionais e a aceleração nos ritmos de trabalho, ocasionando o aumento do índice de desemprego, 

subemprego, terceirizações, contratos precários de trabalho, alterando a relação entre os excluídos/incluídos (seja 

introduzindo novas modalidades de contratação e/ou criando novas estratificações e novas discriminações entre 

os trabalhadores) e a exigência de trabalho vivo qualificado e polivalente, são cada vez mais crescente na  

atuação desse sistema pela inserção das máquinas e suas exigências. 
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do trabalho este setor fora submetido à lógica dos mercados e do capital, se tornando postos 

de trabalhos cada vez mais exploradores da força de trabalho precarizada. 

Também como parte desse processo de reestruturação produtiva, o “Terceiro Setor” – 

gerado por iniciativas da Organização da Sociedade Civil (OSC) – ganha corpo ao abarcar os 

trabalhadores que não fazem mais parte do mercado de trabalho formal, transformando-os em 

trabalhadores com algum sentido social e útil. A intensificação na difusão desse projeto se dá 

através da expansão do ideário neoliberal, em governos na América Latina, como uma forma 

de tentar barrar o avanço dos movimentos de resistência as políticas neoliberais. 

Para Duriguetto e Montaño (2011), a ideia de um “Terceiro Setor” parte da 

compreensão de uma realidade setorizada. Ocupando o primeiro setor seria o Estado, o 

segundo seria o mercado e assim, o terceiro ocupado pela sociedade civil. No entanto, 

caracterizando este último setor por grupos da sociedade civil que partam de pressupostos da 

filantropia e/ou caridade, ações solidárias e voluntárias. Assim, deixando de lado grupos 

sindicais, organizações criminosas e entre outras que de acordo com os autores também 

compõe a sociedade civil. 

É a partir de uma ideia de desqualificação do Estado, principalmente na sua 

capacidade de responder as expressões da “questão social”, que o “Terceiro Setor” ganha 

corpo e se difunde. Em um processo de comparação entre o setor público e o “Terceiro 

Setor”, na perspectiva de degradação de um pelo outro. Caracterizando o público como 

burocrático, corrupto e ineficiente, e o “Terceiro Setor” como qualificado, rápido e 

democrático. 

Portanto, o “Terceiro Setor” torna-se um mecanismo funcional e útil para o sistema 

capitalista e para o Estado capturado pelo “status quo”. Assim, retirando do capital a 

responsabilidade de cofinanciamento de políticas públicas, fazendo a despolitização dos 

conflitos sociais em uma perspectiva da “parceria” entre classes e auto responsabilização do 

indivíduo pela sua condição e retirada dela. 

Diante do novo padrão de acumulação flexível (Harvey, 1998) que traz em seu cerne 

a precarização do trabalho e o aumento degradante do desemprego estrutural, - que auxilia no 

processo de mistificação das relações sociais - as expressões da “questão social” tornam-se 

mais complexificadas, assumindo diferentes conformações e manifestações na cena pública. 

 

A questão social, tal como a entendemos, é a expressão das desigualdades 

sociais produzidas e reproduzidas na dinâmica contraditória das relações 

sociais, e, na particularidade atual, a partir das configurações assumidas pelo 

trabalho e pelo Estado, no atual estágio mundializado do capitalismo 

contemporâneo. (RAICHELIS, 2006 P.17) 
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A partir dessas alterações nas formas de produção que alteram as relações com o 

Estado e a sociedade vão se criando novas mediações que reconfiguram a “questão social” 

“ela evidencia hoje a imensa fratura entre o desenvolvimento das forças produtivas do 

trabalho social e as relações que o impulsionaram” (IAMAMOTO, 2007). A questão urbana 

relacionada ao direito à moradia é uma exemplificação dessas novas expressões da “questão 

social” que se forma em um período de expansão do capital mundialmente. 

Todavia, a cidade se torna um mecanismo de reprodução das relações sociais. Pois, 

todo e qualquer espaço ocupado pelo capital se transforma em “espaços de poder”, tanto os 

lugares onde a mais-valia é produzida, quanto os lugares em que ela se reparte. Por este 

processo não se dar de forma linear, leva a manutenção das relações de produção e de 

propriedade, ao mesmo tempo em que impulsiona o desenvolvimento das forças produtivas 

levando a degradação das relações. 

Anteriormente ao surgimento do sistema capitalista, a cidade já existia. Entretanto, 

esta sofre alterações significativas no decorrer do desenvolvimento do capitalismo e das 

transformações no mundo do trabalho. Afirma Maricato (2013), que dependendo do momento 

histórico, o capital, moldaria a cidade a partir de seus interesses ou alianças, como ocorreu na 

Revolução Industrial que teve efeitos de aglomeração imediato, dando condições favoráveis 

para o processo de acumulação da base fabril, que por sua vez favoreceu a concentração 

populacional em áreas urbanas. Essa concentração, paradoxalmente, trouxe novos aspectos à 

sociabilidade urbana, dentre eles, a pobreza, uma expressão da “questão social”. 

 
A pobreza não se resume à ausência de renda, mas envolve um conjunto de 

elementos que expressa sua complexidade e multidimensionalidade, entre os 

quais a destituição de poder, trabalho e informação, a ausência nos espaços 

públicos, o (não-)acesso e usufruto dos serviços públicos básicos. A pobreza, 

mais do que medida monetária, é relação social que define lugares sociais, 

sociabilidades, identidades. (RAICHELIS, 2006 p.27). 

 

A cidade pode ser objeto de várias disciplinas, na medida em que se torna “palco de 

conflitos sociais; espaço de reprodução do capital e da força de trabalho, entre outras (...) um 

objeto central estruturador das relações de trabalho” (MARICATO, 2013). Possuindo uma 

dupla dimensão: a de valor de troca para o capital e de valor de uso a classe trabalhadora. 

Para o capital, a cidade se torna uma mercadoria que pode ser modificada e 

replanejada a qualquer momento para que favoreça seu lucro. Segundo Hermínia Maricato
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(2013), pelo fato de a terra urbana ser um material não reproduzível, estando numa condição 

de monopólio, é fonte de captar ganhos sob forma de renda. 

Contudo, para a classe-que-vive-do-trabalho a cidade será o palco de fundo para a 

(re)produção do trabalho e social, utilizando desta cidade para construir sua sociabilidade e 

forjar cotidianamente sua sobrevivência através de pertencimento a territórios. 

 

A questão de que tipo de cidade queremos não pode ser divorciada  do tipo 

de laços sociais, relação com a natureza, estilos de vida, tecnologias e 

valores estéticos desejados. O direito à cidade está muito longe da liberdade 

individual de acesso a recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos 

pela mudança da cidade. Além disso, é um direito comum antes de  

individual já que esta transformação depende inevitavelmente do exercício 

de um poder coletivo de moldar o processo de urbanização. A liberdade de 

construir e reconstruir a cidade e a nós mesmos é, como procuro argumentar, 

um dos mais preciosos e negligenciados direitos humanos. (HARVEY, 2012, 

p.74). 

 

Há absorção do excedente criado pelo capitalismo, por meio da transformação 

urbana, gerando uma segregação socioespacial que auxilia na determinação do “modo como 

vemos o mundo e definimos possibilidades do lado da pista em que nos encontramos e a que 

tipo de consumismo temos acesso” (HARVEY, 2014). As contradições originadas por essas 

transformações urbanas nunca são solucionadas, apenas modificadas para outros locais 

(ENGELS, 2015). 

 

Esta separação decorre do fato de serem raros os movimentos que 

conseguem articular, de modo amplo e permanente, demandas originárias do 

local de moradia e do trabalho. Mas o simples fato de haver como regra geral 

esta  segmentação de reivindicações já levanta o crucial problema de se 

perguntar: por que trabalhadores explorados, que são também moradores 

espoliados, não se unem num esforço para atacar de forma integrada as 

várias facetas da exclusão sócio- econômica? (KOWARICK, 1994 P.47). 

 

O Estado tem um papel importante na produção do espaço urbano, porque é dele o 

controle do fundo público para investimentos e cabe a ele a regulamentação e o controle do 

uso e a ocupação do solo, sendo um “intermediador na distribuição de lucros, juros, rendas e 

salários (direto e indireto)” (MARICATO, 2013, p. 25). 

Portanto, se faz necessário a efetivação de políticas públicas e criação de 

equipamentos sociais urbanos que deem conta das demandas engendradas na cidade, assim 

favorecendo uma reprodução ampla da força de trabalho. Logo, se ocorre um aumento de 

salário, este pode vir ser absorvido pelo alto custo do transporte ou da moradia. 
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O Estado reproduz a ideia de fragmentação entre as classes sociais ao direcionar 

famílias das classes empobrecidas para regiões periféricas que não contam com os serviços 

públicos básicas, como educação e saúde. O poder público, capturado pela lógica do capital, 

representará os interesses da classe dominante, “(...) embora vários interesses organizados 

tenham capacidade de pressionar o Estado, o empresariado normalmente se encontra numa 

posição privilegiada para constrange-lo a atender seus objetivos, em virtude do poder 

econômico global de que se dispõe” (DIAS e VIDAL, 2011, p.17). 

Nessa relação capital/trabalho, há uma subsunção do trabalho ao capitalismo, que 

segundo Antunes e Alves (2004) “apesar do trabalho „subordinar-se‟ ao capital, ele é um 

elemento vivo, em permanente mediação de forças, gerando conflitos e oposições ao outro 

polo formador da unidade que é a relação e o processo social capitalista” (p. 344). Sendo 

intrínseco a esse processo de subsunção do trabalho, a tentativa de captura da subjetividade 

operária como mecanismos de alienação do trabalho e fetichização, a partir de tentativas cada 

vez mais complexas das formas de envolvimento e interação do trabalhador com os meios de 

produção. 

Portanto, o capital se apropria de todas as dimensões da reprodução social, em sua 

condição objetiva e subjetiva. O que favorece na ausência de condições materiais e na 

fetichização das relações sociais. 

Nesse sentido, além da Empresa, o Estado tem uma grande contribuição para a 

captura da subjetividade da classe-que-vive-do-trabalho e na construção da hegemonia 

capitalista. Utilizando de seus aparatos coercitivos e midiáticos para criação de um consenso 

que evite que o status quo seja colocado em perigo, possuindo um poder desmobilizador 

capaz de “anular muitas autonomias das classes subalternas”4. 

 
Tão equivocado é identificar sumariamente o cotidiano como mero espaço  

de dominação, de alienação, como também o é conceituá-lo diretamente 

como âmbito imaculado da emancipação, da desalienação. A esfera da 

cotidianidade é, substancialmente, e por sua natureza, uma permanente arena 

de disputa. “um campo de disputa entre a alienação e desalienação” 

(DURIGUETTO, MONTAÑO, 2011, p. 99). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 GRAMSCI, 1977, p. 303 apud SIMIONATTO, 2010, p.42. 
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Segundo Simionatto (2009, p.42), “as reflexões sobre a subalternidade aparecem 

dialeticamente interligadas com o Estado, a sociedade civil e a hegemonia”, na complexidade 

do pensamento gramsciano. 

Para Gramsci, a “sociedade civil” se torna lugar de negociação e construção de 

consensos, transfigurando-se num momento do próprio Estado, situando-se entre a “sociedade 

econômica” e a “sociedade política”. Portanto, um conceito de Estado agora concebido de 

modo “ampliado”, composto por forças e consenso, coerção e hegemonia, instituições e 

massas organizadas. Com isso, torna-se necessário obter o consentimento dos governados, 

ainda que de modo relativo uma vez que a coerção não seria mais suficiente, pois o Estado 

permanece como aparelho de opressões de classe. No entanto, com sua forma alterada por 

causa das pressões sociais, da socialização da política e da complexidade da estrutura social 

no capitalismo, o que acentuou sua condição de arena de conflitos e ajustamentos da luta de 

classes. 

É a partir de um único processo - envolvendo questões subjetivas e objetivas - que há 

tomada de consciência de “classe em si” para “classe para si”, transcendendo os mecanismos 

de estranhamento, fetichização e reificação das relações de trabalho e social utilizados pelo 

capital. Sendo essa construída a partir da realidade social, da superação do que Grasmci 

chama de senso comum, retomada de uma consciência crítica, de base histórica e que 

compreenda o cotidiano como processo histórico. Assim, “a superação da condição de 

subalternidade requer, para Gramsci, a construção de novos modos de pensar, a elaboração de 

uma concepção de mundo crítica e coerente, necessária para suplantar o senso comum e tornar 

as classes subalternas capazes de produzir uma contra-hegemonia” (SIMIONATTO, 2009, 

p.43). 

Segundo Coutinho (1997), interligado ao processo de ampliação e (re)configuração 

do Estado como um dos principais aspectos da modernidade, há o processo de 

aprofundamento e universalização da cidadania. A modernidade é um processo dialético e 

constante que está sujeito a avanços e retrocessos, que precisa ser analisada a partir de 

diversos ângulos, não somente ligada a atual globalização capitalista, mas também a 

ampliação e universalização da cidadania, ou seja, da capacidade de resistência e de luta 

contra a mercantilização dos direitos e da privatização dos espaços/esferas públicas. 

O autor conceitua a categoria cidadania a partir da “capacidade conquistada por 

alguns indivíduos, ou (no caso de uma democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se 

apropriarem dos bens socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de 

realização humana abertas pela vida social de cada contexto historicamente determinado” 
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(idem, p.50). Entretanto, afirma que a cidadania não é algo dado, mas fruto de processos 

históricos de lutas geralmente travadas pela classe subalterna, se contrapondo ao pensamento 

liberal no qual negava a existência de desigualdades de direitos, pondo o direito de forma 

natural ao ser. 

Pelo fato do processo de ampliação da cidadania ser “progressivo e permanente de 

construção dos direitos democráticos” (COUTINHO, 1997, p.66) há uma relação antagônica 

entre a cidadania e capitalismo. É no decorrer dos processos de tensionamento entre 

capital/trabalho que o capitalismo faz concessões, na tentativa de instrumentalização dos 

direitos conquistados. Portanto, há uma contradição entre cidadania e classes sociais, porque 

só é possível a cidadania plena em uma sociedade sem classes, livre das desigualdades e 

privilégios (COUTINHO, 1997). 

A ofensiva do capital financeiro e globalizado nos últimos anos têm implicado em 

retrocessos e golpes contra a classe trabalhadora com o desmonte dos direitos trabalhistas e 

sociais, com a redefinição do papel social do Estado, a desregulamentação do mercado e 

agravamento nas expressões da “questão social”. 

 

Os processos de privatização, mercantilização e as supressões de direitos 

sociais e trabalhistas são expressões dessas expropriações contemporâneas, 

revelando-se como o principal meio de atualização da reprodução capitalista. 

Essas expropriações, em geral, além de ser objeto de violências as mais 

diversas, são também “a matéria-prima” de manipulações ideológicas, 

assumindo características de práticas modernas com o objetivo de naturalizar 

os meios de precarização do trabalho e da vida dos trabalhadores, de que é 

exemplo o trabalho por conta própria (MOTA, 2017b p.4). 

 

Para Mota (2017) essas medidas afetam diretamente as conquistas civilizatórias da 

classe trabalhadora e subalternas. O que presenciamos nas expropriações contemporâneas é a 

regressão e subtração dos direitos sociais e trabalhistas, e a mercantilização das políticas 

públicas que favorece a precarização da vida da população empobrecida e assegura a 

acumulação e concentração da riqueza privada. Todavia, “essas expropriações, em geral, além 

de ser objeto de violências as mais diversas, são também a matéria-prima de manipulações 

ideológicas, com o objetivo de naturalizar os meios de precarização do trabalho e da vida dos 

trabalhadores” (MOTA, 2017, p.32). 

 

Em síntese, na particularidade brasileira, essas investidas vêm se dando, 

principalmente, através dos seguintes processos: criação de novos 

mecanismos de exploração da força de trabalho, afetando diretamente as 

condições e relações de trabalho, através da reestruturação produtiva; e 

utilização da ideologia do empreendedorismo, como meio de manipular o 

alto nível de desemprego. Processos mediados pelo Estado através de 
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iniciativas que evidenciam o apoio majoritário dos poderes legislativo e 

judiciário na desregulação do trabalho, na supressão de direitos sociais, na 

privatização e/ou mercantilização da educação, da saúde, da previdência 

social e dos serviços públicos em geral (MOTA, 2017, p.31). 

 

Desde o capitalismo monopolista havia o financiamento de fundos públicos para a 

reprodução social dos trabalhadores e das classes subalternas, no capitalismo contemporâneo 

o acesso aos bens e serviços da proteção social se dá na compra desses serviços. Ou seja, o 

direito agora ganha a tonalidade de mercadoria a ser comprada pelos trabalhadores com o 

irrisório salário, assim, “o trabalhador supre as suas necessidades e passa a ser 

tendencialmente quase que o único responsável pela sua reprodução social, mediada tanto  

pela compra dessas mercadorias essenciais à sua sobrevivência, favorecendo a 

desresponsabilização dos que contratam ou subcontratam sua força de trabalho” (MOTA, 

2017, p.35). 

 

1.2 A Política de Assistência Social e o direto à moradia 

 
No Brasil, em resposta a intensas mobilizações, o padrão de proteção social foi 

formalmente materializado com a Constituição Federal de 1988, quando passa a ser ofertado 

pelo Estado através do Tripé da Seguridade Social: saúde com o caráter da universalidade; a 

previdência social, com a necessidade de contribuição prévia; e a assistência social estendida 

a todos que dela necessitarem. Abordaremos nesse capítulo a assistência social, trazendo 

aspectos e indagações de como foi planejada, como foi materializada e quais as novas formas 

está tomando. 

A ideia de um modelo de proteção social não contributivo segundo Sposati (2003), é 

um modelo, uma referência a ser reproduzida do que se pretende executar. Possui um caráter 

preservacionista da vida – supõe apoio, guarda, socorro e amparo, o que reverbera na noção 

dos direitos sociais. Desse modo, o modelo de proteção social, visa às necessidades e os 

objetivos sociais que são constituídos nas relações dadas em sociedade, como acesso e 

condição a reprodução das condições de vida, como dignidade humana, justiça social e os 

direitos sociais. 

A Assistência Social tornou-se uma política pública não contributiva para famílias 

sem condições básicas de reprodução, as quais anteriormente eram assistidas por iniciativas 

privadas de caráter filantrópico. 

 

A proteção social no Brasil está inserida na concepção de seguridade social, 
isto é, no conjunto de seguranças sociais que uma sociedade, de forma 
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solidária, garante a seus membros. Portanto, a centralidade está no processo 

histórico de cada sociedade e nele o trânsito pelo qual determinadas 

condições sociais de dignidade e sobrevivência são asseguradas enquanto um 

direito social universal (Sposati, 2013, p. 663). 
 

Cabe reiterar, que a então política de assistência social é fruto dos desdobramentos 

resultantes da relação capital/trabalho. Sua construção e configuração estão associadas ao 

modo de produção/reprodução capitalista. Entretanto, com uma conjuntura política e 

econômica dos anos de 1990, com o avanço do ideário neoliberal, as classes dominantes veem 

na assistência social uma forma de enfrentamento da pobreza, no qual “instala-se um período 

no qual a Assistência Social, mais do que uma prática e uma política de proteção social, se 

constitui num fetiche social (MOTA, 2010). 

Através da Seguridade Social, a assistência social rompe com o seu passado 

caritativo, adquirindo um caráter de política pública. Ratificado pela Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS Nº 8.742/93, a assistência social contará com um conjunto de 

normas e critérios contribuindo para sua regulamentação, e sua organização é realizada 

através do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (2005), “sistema descentralizado e 

participativo que contribui na criação de medidas que assistam e defendam os cidadãos que se 

encontram em situação de ‘vulnerabilidade social’.” (SANTANA et al. 2013 p.1). Conta com 

outros marcos regulatórios como a PNAS – Política Nacional de Assistência Social (2004) e a 

NOB – Norma Operacional Básica (2005), que apresentam, respectivamente, as diretrizes da 

política e os eixos estruturantes para sua implementação. 

Baseado nos aparatos legais, a PNAS é instituída, materializando os princípios e 

diretrizes da LOAS, estabelecendo os princípios da Assistência Social na ótica da 

universalização dos direitos sociais, em respeito à dignidade e à igualdade de direitos no 

acesso.  

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004), a proteção 

social deve responder a alguns elementos, como: segurança de sobrevivência, rendimento, 

autonomia, segurança de acolhida, segurança de convívio e de vivência familiar.  Portanto a 

proteção social deve ser também no âmbito da prevenção, e não apenas atuação em situações 

já instaladas. 

A Política Nacional de Assistência Social (2004) vai constituir os usuários dessa 

política como famílias que estejam em situações de vulnerabilidade social e riscos, que são 

caracterizados como: 
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Famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 

pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em 

termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de 

deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas 

públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência 

advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não 

inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas 

diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social 
(PNAS, 2004, p.33). 

 

As manifestações dos riscos sociais, de acordo com Sposati (2009), ocorrerão nos 

territórios no cotidiano das pessoas, no entanto, pode-se manifestar com maior ou menor grau 

de exposição. Ou seja, o risco pode se apresentar de diversas formas se materializando no 

cotidiano das pessoas de acordo com suas particularidades e especificidades. 

 

Desse modo diz-se que a “segregação espacial”, isto é, a vida em territórios 

precários enquanto infraestrutura e acessos, sejam urbanos ou rurais, são 

fatores de risco e/ou agravadores de vulnerabilidades de famílias e de 

pessoas. Outro campo de risco está nos padrões de coesão e convivência 

familiar comunitária e social. Assim como contingências de natureza como 

enchentes, desabamentos. Há ainda o campo da etnia, gênero, religião, opção 

sexual como fator de risco, dos indígenas, afrodescendentes, quilombolas, 

que convivem com suas especificidades que vão contra ao padrão 

hegemônico pré-estabelecido na sociedade (SPOSATI, 2009, p. 23). 

 

A autora supracitada vai caracterizar os riscos e vulnerabilidades sociais como 

inerentes a vida humana e que podem-se materializar a partir do ciclo de vida, deficiências, 

convívio humano familiar e societário, decorrente de violações e até a partir do próprio 

trabalho podendo gerar desproteções (SPOSATI, 2009). 

De acordo com a PNAS (2004, p.44), “a concepção da assistência social como 

política pública tem como principais pressupostos a territorialização, a descentralização e a 

intersetorialidade aqui expressos”. Portanto, cada pressuposto será analisado a seguir de 

acordo com a PNAS (2004) e a NOB/SUAS (2005). 

A territorialização, categoria estratégica utilizada para organização da política de 

assistência social, demonstra uma necessidade de reconhecimento da dinâmica das relações 

sociais, econômicas e culturais que se expressam no cotidiano da vida dos sujeitos sociais que 

são usuários dessa política. Considerando como que acontecem os desdobramentos das 

desigualdades territoriais, sociais, econômicas e culturais no território em que se desenvolve a 

política de assistência social. 

A descentralização tem uma dupla dimensão: política e administrativa. A política 

parte da retirada de um poder absoluto e transferência para outras esferas do governo (Estados 

e Municípios), assim facilitando um maior controle social e participação dos usuários nos 
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espaços decisórios da política de assistência social. Já a administrativa inclui os repasses 

financeiros, que por conta da descentralização são feitos em âmbito Federal, Estadual e 

Municipal. 

A intersetorialidade parte do pressuposto da articulação da rede socioassistencial, das 

políticas públicas e dos órgãos setoriais, visando um trabalho em rede com ações intersetoriais 

que deem conta de atender a integralidade dos sujeitos usuários dessa política, assim negando 

um trabalho fragmentando. 

No entanto, ainda se há a necessidade de um trabalho efetivamente realizado em 

rede, articulado e descentralizado que favoreça a totalidade do sujeito social. Sendo 

necessário um conhecimento e entrelaçamento da rede e uma análise crítica da complexidade 

do território e das relações existentes nele, no qual o equipamento e/ou serviços estão 

inseridos. Logo, 

 

(...) Trata-se de identificar os problemas concretos, as potencialidades e as 

soluções, a partir de recortes territoriais que identifiquem conjuntos 

populacionais em situações similares, e intervir através das políticas 

públicas, com o objetivo de alcançar resultados integrados e promover 

impacto positivo nas condições de vida. O que Aldaíza Sposati tem chamado 

de atender a necessidade e não o necessitado (PNAS, 2004, p. 44). 

 

Com o governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC, no Brasil, o Estado assume 

um papel político, pautando-se por estratégias neoliberais, para atender a ordem hegemônica 

do capital. Em detrimento os direitos sociais - historicamente conquistados pela classe 

trabalhadora – sofrem com profundas alterações resultando em políticas sociais focalizadas, 

compensatórias, com ações pontuais e nos objetivos e critérios são direcionadas para estancar 

as desigualdades sociais produzidas pela sociedade do capital. 

 

(...) os programas estatais têm se dirigido para a pobreza extrema, para 

aliviar minimamente a magnitude que tem tomado a pobreza em países 

periféricos. Contudo, se comparados os recursos destinados aos programas 

sociais, ou às políticas sociais, com valores destinados ao pagamento da  

dívida externa, fica muito claro que mesmo o objetivo de garantir o mínimo 

para a população está longe de ser alcançado (CAVALCANTE; PRÉDES, 

2010, p.18). 

 

Segundo Draibe (1988 apud Behring, 2006, p.14), o neoliberalismo teve uma 

primeira fase de ataque ao Welfare State e ao keynesianismo, entretanto, há uma segunda fase 

de ataques com ênfase aos programas sociais articulado na focalização, privatização e 

descentralização. Tornando a política social residual, apenas solucionando o que não pode ser 

enfrentado pela via do mercado, da comunidade e da família. 
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Para Behring (2006), tem como resultado 

 
(...) do ponto de vista social, atesta-se o crescimento da pobreza, do 

desemprego e da desigualdade, ao lado de uma enorme concentração de 

renda e riqueza no mundo. (...) Do ponto de vista político, observa-se uma 

crise da democracia, com visível esvaziamento das instituições  

democráticas, por uma lógica economicista, autoritária e tecnocrática, 

assumida pelos poderes executivos, cuja maior expressão são as práticas 

decretistas. No terreno da cultura, vê-se o aprofundamento do 

individualismo, do consumismo e do pensamento único. (p. 14 e 15) 

 

 

Portanto, examinar a pobreza só pelos aspectos da renda descarta a Política de 

Assistência Social enquanto campo de trabalho com potencialidades, ativos sociais, ações 

socioeducativas e a reduz a aplicação de dispositivos de medição de renda para justificar 

benefícios em espécie. 

Dessa forma, a proteção social não contributiva exige enxergar as desproteções e não 

apenas o poder de compra. Este é um dos motivos pelos quais se afirma que o fundamento de 

uma política de proteção social não contributiva não é apenas a pobreza, ainda que esta possa 

agravar a desproteção. 

Todavia, as políticas sociais foram planejadas para dar respostas aos desdobramentos 

resultantes da contradição Capital/Trabalho. Sua construção e configuração estão associadas 

ao modo de produção capitalista. Ressaltando que a desigualdade social e a pobreza são 

construídas historicamente e socialmente dentro desse sistema de produção, apresentando-se 

no âmbito da privação material, ausência de direitos, de oportunidades e perspectivas. 

Assim, sendo importante 

 

 
(...) observar que foram as lutas socias que transformaram a questão social 

em questão política e pública, transitando do domínio privado das relações 

entre capital e trabalho para a esfera pública, exigindo a intervenção do 

Estado no reconhecimento de novos sujeitos sociais como portadores de 

direitos e deveres, e na viabilização do acesso a bens e serviços públicos 

pelas políticas sociais (RAICHELIS, 2006 P.15). 
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Agora se tem uma política pública que deixa de ser “para quem dela precisar” e se 

torna um mecanismo afunilamento dos mais pobres através de condicionalidades e critérios de 

renda per capita familiar para o acesso aos programas e benefícios sociais. Entretanto, com a 

incapacidade do capital em geração de empregos, com aumento dos índices do desemprego 

estrutural, precarização e terceirização das relações de trabalho, regressão nos direitos e 

primazia das finanças (principalmente do pagamento da dívida pública), a “assistência social 

deixa de ser uma política de acesso às demais políticas setoriais, assumindo uma centralidade 

na política social (SITCOVSKY, 2010, p.153). 

 

(...) Ou seja, em tempos de crise, os pobres sobre os quais incide  a 

assistência social são: os miseráveis, desempregados, desqualificados para o 

trabalho, os trabalhadores precarizados, além dos tradicionalmente 

considerados inaptos para tarefas laborais. Contraditoriamente, restringe o 

acesso, impondo critérios, a exemplo do limite de ¼ de salário mínimo, 

promovendo como afirmamos anteriormente, as políticas de exceção. Ao 

assumir os trabalhadores expulsos do mercado de trabalho formal, o Estado 

busca (re)inseri-los, através dos programas de requalificação profissional, 

emprego e renda, entre outros. Estes, neste momento, são orientados pelas 

ideias do empreendedorismo e do neo-solidarismo, portadoras dos elementos 

constitutivos da hegemonia da classe dominante (SITCOVSKY, 2010, 

p.156). 

 

Afirma Sitcovsky (2010) que a expansão da política de assistência social se dá nas 

transformações econômicas-políticas-sociais que reconfigura a seguridade social com uma 

série de contrarreformas. Portanto, “neste contexto, a expansão da assistência social no Brasil 

ocorreu concomitantemente à ampliação do mercado com mediação para atendimento às 

necessidades sociais. Aos que não possam atendê-las desta forma, o Estado lhe oferece os 

serviços socioassistenciais” (idem, p.157). 

Uma das necessidades sociais que será mercantilizada e expropriada pelo capital será 

o direito à moradia, o objeto de estudo deste trabalho. No item anterior deste trabalho foi 

introduzido o debate sobre a cidade (re)produzida para atender as demandas do capital, 

contraditoriamente atende também as necessidades da classe trabalhadora e empobrecida na 

sua cotidiana reprodução social. 

Devemos refletir sobre o que é o urbano e o que é a cidade. 

 
Precedidas inicialmente pelo desenvolvimento do comércio e, mais tarde 

pelo desenvolvimento industrial, é apenas no século XX que as cidades 

começam a se consolidar. Segundo Maricato (2008), é o advento do 

trabalhador livre, da industrialização e da República que impulsionam a 

organização das cidades. As cidades, como fruto do processo de 

desenvolvimento, acabam por ser a expressão mais tangível do espaço 

urbano, tornando-se, em alguns momentos, sinônimo do urbano. A cidade, 
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ao se constituir de distintos territórios, passa a evidenciar a conformação 

desigual do espaço urbano, que se expressa não na geografia natural dos 

territórios, mas em suas intervenções sociais e urbanísticas (FARAGE, p. 

247, 2017). 

 

 

Ao se pensar o direito à cidade, estamos pensando no desenvolvimento desigual nas 

relações de poder, nas relações sociais, na produção e reprodução, nas divisões de classes e no 

capitalismo. E que automaticamente, de acordo com Farage (2017) “Na batalha pela vida e 

contra o apartheid social impostos pelo capitalismo, organiza-se a luta por moradia, 

saneamento básico, emprego, cultura, segurança, educação, saúde etc.”. 

Sendo assim, o desenvolvimento acaba definindo esses espaços e suas formações, 

como expressão da “questão social” que advém do desenvolvimento urbano com o 

capitalismo crescente. Com isso, segundo a autora, a segregação ganha aparência de um 

processo “natural” de organização da cidade. 

A declaração universal dos direitos humanos das nações unidas de 1948 é o primeiro 

marco legal que dispõe sobre a moradia como um direito humano, entretanto, o colocando a 

partir de uma compreensão individual que “todo ser humano tem direito a um padrão de vida 

capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação (...)”5. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, dispõe sobre os direitos individuais e 

coletivos no artigo 5º, inciso XXII a garantia de propriedade a todos e em seguida no inciso 

XXIII esta propriedade deverá atender a sua função social. Só a partir da Emenda 

Constitucional nº 26 de 2000 que altera o texto da Constituição Federal de 1988 é que a 

moradia será disposta como um direito social no Art. 6º do Cap. II da Política Urbana. 

Portanto, como competência da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios a 

“promoção de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico”6. Só há a regulação do capítulo da Política Urbana da Constituição 

Federal através do Estatuto das Cidades – Lei 10.257/2001, trazendo a perspectiva da função 

social da propriedade urbana e o planejamento participativo.  

A criação do Ministério das Cidades em 2003, segundo Maricato (2012), foi em um 

período da conjuntura que ocorria o declínio do Estado Provedor (do bem-estar social) e 

sinaliza o protagonismo dos movimentos sociais com pautas urbanas, principalmente no que 

se refere as questões habitacionais. Pelo acúmulo desses movimentos no que diz respeita a 

Reforma Urbana que já vinha antes do período ditatorial no Brasil. 

 

 

5 Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, 1948. Artigo XXV. 
6 Constituição da República Federativa do Brasil 19888. Artigo 23º, inciso IX. 
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 “O Ministério das Cidades foi fruto de um amplo movimento social progressista e 

sua criação parecia confirmar, com os avanços, os novos tempos para as cidades no Brasil” 

(Maricato, 2012, p. 24). Entretanto, não fora algo que durou por muito tempo, quando para 

ganhar governabilidade o governo do PT sacrificou o ministério assim perdendo o poder dos 

seus programas (PAC e Minha Casa Minha Vida) para a Casa Civil (Maricato, 2012). 

É necessário se enfatizar o protagonismo dos movimentos sociais vinculados a 

questão urbana nas conquistas dos marcos legais e principalmente na construção das políticas 

públicas habitacionais. Os movimentos sociais entram na luta pelo direito à cidade desde a 

década de 60, com conselhos de direitos e fóruns, porém em 1964 essas lutas são abafadas 

pelo regime ditatorial, só retornando nas décadas de 70 e 80 com mais força. 

Os Movimentos Sociais Urbanos se destacam por possuir algumas características 

como expõe: 

 

1) se organizarem de demandas específicas; 2) se organizarem fora do 

espaço produtivo formal, apesar de parte de seus integrantes estarem em 

espaços produtivos formais; 3) terem elementos de luta classista em sua 

formulação e organização; 4) serem autônomos em relação ao governo; 5) 

terem como tática a realização de ações diretas; 6) articularem em sua luta 

diferentes elementos da vida cotidiana na cidade; 7) posição anticapitalista; 

8) estabelecerem canal de diálogo com o poder público para a garantia das 

demandas imediatas; 9) ação contínua; 100 possuir metodologia 

organizativa, entre outros (FARAGE, 2017, p.251). 

 

Conforme a pesquisa da Fundação João Pinheiro – FJP, realizada em 2015, o déficit 

habitacional brasileiro corresponde a 6.355 milhões de domicílios, dos quais estavam 

localizados 87,7% em áreas urbanas. Segundo RIBEIRO (2007), por conta do atual modelo 

capitalista de globalização da economia e do ideário neoliberal a questão habitacional vem se 

agravando. 

Nas últimas três décadas, em conjunturas cada vez mais complexas e com a ascensão 

de governos neoliberais, o debate sobre a questão habitacional no Brasil não esteve no centro 

da agenda política, deixando insuficiente as respostas dadas pelo Estado através de políticas 

públicas, contudo, as demandas por moradia que se tornam cada vez mais crescentes.  
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1.3 Um olhar sobre Campos dos Goytacazes/RJ: Entre processos de expropriação e 

resistência 

 
O município de Campos dos Goytacazes, localizado na região Norte-Fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro, possui uma área territorial de 4.031,989 km². Estima-se, em 2019, 

uma população de 507.548 pessoas (IBGE), sendo 128.723 em situação domiciliar urbana e 

13.695 em situação domiciliar rural, segundo os dados do IBGE do censo de 2010. 

No que diz respeito à questão habitacional no município de  Campos  dos 

Goytacazes, segundo o Centro de Informações e Dados de Campos – CIDAC, em 2008 o 

déficit habitacional do munícipio era de 8.980 unidades. Já em um levantamento realizado 

pela Fundação João Pinheiro – FJP, com os dados do censo do IBGE (2010), acusa um déficit 

habitacional municipal de 11.716 domicílios, 11.038 domicílios em áreas urbanas (tabela 1). 

É curioso, que o mesmo censo (IBGE, 2010) acusa no município o quantitativo de 20.879 

domicílios particulares não ocupados (vagos). 

 
 

Tabela 1 - Déficit Habitacional Básico – Campos dos Goytacazes - 2010 
 

 
Unidade 

Territorial 

DÉFICIT HABITACIONAL BÁSICO 

ABSOLUTO 
% DO TOTAL DOS 

DOMICÍLIOS 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Campos dos 

Goytacazes 
11 716 11 038 678 8,22 8,57 4,95 

Fonte: Fundação João Pinheiro.  2010, retirado da tese de mestrado de DUTRA (2015). 

 

Até o ano de 1990, a principal atividade econômica de Campos dos Goytacazes era a 

produção e comercialização da cana-de-açúcar e álcool. No entanto, nos anos 1980, a partir de 

um processo de reestruturação produtiva do setor de açúcar e álcool, tem início ao aumento da 

expropriação da população residente do campo que começou a partir de 1950. Com a 

ascensão da tecnologia e modernização dos processos da produção deste setor há o aumento 

dos níveis do desemprego (SILVA e ALMEIDA, 2017 p.35). 

Portanto, aumenta-se os níveis da população residente nas áreas urbanas, sem os 

mecanismos que auxiliam na subsistência e reprodução social se veem obrigados a ocupar as 

periferias urbanas em condições precárias, principalmente, no quesito habitacional no proceso 

que auxilia a favelização da cidade de Campos. 
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Para SILVA e ALMEIDA (2017) 

 

Investigar a cidade torna-se um exercício de conhecer a sua história 

econômica, seus processos sociopolíticos, suas sociabilidades e seus sujeitos, 

com destaque para aqueles que experimentaram e ainda  estão submetidos 

aos processos de subalternidades e de violação de direitos, bem como às 

diferentes formas de resistência e luta política. ( p.35) 

 

 

Esse processo vai se refletir nos dados sobre população. Segundo o IBGE (1990), a 

população urbana de Campos cresceu vertiginosamente, atingindo 84,66% da população total, 

indicando o impacto da falência das usinas e da expulsão daqueles que trabalhavam na 

indústria e que ainda residiam no interior ou nas proximidades das Usinas. De acordo com 

Cruz (1992) entre os anos de 1970 e 1991, a população urbana de Campos cresceu 89,19%, 

enquanto a população rural decresceu 51,59%, indicando o conjunto de problemas e de 

desafios no que se refere à moradia, à infraestrutura urbana e aos serviços e equipamentos 

coletivos e, também, à integração no mercado de trabalho urbano (vide tabela 2). 

 

Tabela 2- População residente e domicílios (1980-2010) – Campos dos Goytacazes/RJ (2017) 
 

 1970 1980 1991 2000 2010 

DOMICÍLIOS 57.816 73.731 95.749 112.095 142.418 

POPULAÇÃO 318.806 348.542 389.109 406.989 463.731 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico1970/2010, retirado do artigo de Silva e Almeida (2017). 

 

 

Segundo Silva e Almeida (2017), com a intensificação da crise do setor 

sucroalcooleiro na região há uma perda na centralidade de atividades relacionadas ao setor, o 

que fez com que os trabalhadores buscassem novas atividades na construção civil e de 

serviços. 

As autoras ainda pontuam 

 
Nas palavras de Kowarick (1979), essa associação perversa entre exploração 

do trabalho e as péssimas condições de reprodução social desses 

trabalhadores, materializada na ausência e/ou precarização dos direitos 

sociais fundamentais, que ele chamou de “espoliação urbana”, é um 

elemento comum no processo de urbanização das cidades brasileiras e de 

formação do mercado de trabalho urbano (p.35) 

 

E levam em conta as novas dinâmicas de sociabilidade que esses trabalhadores 

sofreram com esse processo de expropriação do campo 
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Essa experiência para a classe trabalhadora oriunda do campo não inclui 

apenas a ocupação de “favelas” e periferias por meio de autoconstrução e  

sua inclusão subalterna em atividades ligadas à construção civil e à serventia 

doméstica, mas, principalmente, a vivência de novas moralidades, além da 

aproximação com um conjunto de instituições e atores estranhos ao seu 

modo de vida anterior. (idem, p.35) 

 

No município de Campos, os governos sempre utilizaram da política habitacional 

formas de convencimentos nos períodos eleitorais. Um exemplo é a gestão da prefeita 

Rosinha Garotinha que antecipou uma antiga necessidade de amplas parcelas da classe 

trabalhadora, consolidando uma gestão populista e clientelista na habitação de  interesse 

social. 

 Os conflitos e manifestações coletivas foram expressões de descontentamento seja 

com a demora na entrega das casas e/ou os apartamentos do Morar Feliz, seja com os 

problemas ligados ao mesmo, em especial, problemas de infraestrutura, de transporte, de 

encarecimento dos serviços de energia e, majoritariamente, com relação à violência nos 

conjuntos. 

Abaixo será apresentada (tabela 2) a relação de todos os conjuntos habitacionais que 

foram construídos no município de Campos de 1966 a 2018 que totaliza 3.280 unidades 

habitacionais entregues a famílias de baixa renda7. Até janeiro de 2009 foram entregues mais 

18 unidades (DUTRA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Construções realizadas pelo Banco Nacional de Habitação – BNH e Minha Casa, Minha Vida – McMV em 

parceria com o poder público municipal. 
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Tabela 3 - Relação de todos os conjuntos habitacionais construídos no município para a 

população de baixa Renda segundo localização, unidades construídas, parceria e governo (até 

Jan/2009) 

 

ANO 
NOME DO 

CONJUNTO 
LOCALIZAÇÃO UNIDADES PARCERIA GOVERNO 

1966 
Conjunto habitacional 

João XXIII 
Pq. Nova Brasília 256 CEHAB/RJ  

1968 
Conjunto habitacional 

Parque Lebret 
Pq. Lebret 230 CEHAB/RJ 

1970 
Conjunto habitacional 

Guadalaraja * 
Pq. Pecuária 280 CEHAB/RJ 

1980 
Conjunto habitacional 

João Paulo II 
Ururaí 420 CEHAB/RJ 

 

2000 

 

Nova Jerusalém 
 

Parque Esplanada 
 

60 
 

PMCG e CEF 

Arnaldo 

Viana/Fernando 

Henrique Cardoso 

 

2000 

 

Morrodo Coco 
Morro do Coco- 12˚ 

distrito 

 

59 

 

PMCG e CEF 

Arnaldo 

Viana/Fernando 

Henrique Cardoso 

 

2001 

 

Aldeia 
Pq. Aldeia- Rodovia 

Campos-Itaperuna 

 

400 
PMCG e 

CEHAB 

Arnaldo 

Viana/Anthony 

Garotinho 

 

2001 

 

Eldorado 

 

Pq. Eldorado 

 

300 
PMCG e 

CEHAB 

Arnaldo 

Viana/Anthony 

Garotinho 
2002 Rio Preto Rio Preto - 80 PMCG Arnaldo Vianna 

2005 Oswaldo Gregório 
Estrada do Carvão/Ex - 

favela da Chatuba 
260 PMCG Alexandre Mocaiber 

2006 Vilmar Cavas Assed 
Santa Cruz – (Campos 

São Fidélis) 
47 PMCG Alexandre Mocaiber 

2006 Travessão Travessão de Campos 47 PMCG Alexandre Mocaiber 

2006 Goytacazes Goytacazes 57 CEHAB/RJ Rosinha Garotinho 

 

2006 

 

Aldeia II 
Parque Aldeia - 

Rodovia Campos- 
Itaperuna 

 

110 
 

CEHAB/RJ 
 

Rosinha Garotinho 

2006 Três Vendas Três Vendas 29 PMCG Alexandre Mocaiber 

2007 Matadouro Pq. Califórnia 228 PMCG Alexandre Mocaiber 

2008 
Santa Rita 

(Nogueiras) 
Atrás do HGG 300 PMCG Alexandre Mocaiber 

2008 Santa Helena Pq. Santa Helena 117 PMCG Alexandre Mocaiber 

 Total de unidades construídas: 3280  

Total de conjuntos construídos até jan 2009: 18 

Fonte: Promoção Social/Departamento de habitação - PMCG (2008/2009) EMHAB (2008), retirada da 

dissertação de ARRUDA (2009). 

 

O Programa Morar Feliz com a promessa de entregar 10.000 unidades em 24 

localidades de Campos dos Goytacazes conseguiu cumprir na primeira fase (2010 a 2012) 

5.426 unidades e na segunda fase (2013-2015) 708 unidades, 15 % da previsão de 4.574 

unidades da 2ª fase8. 

 

8 Informações retirada do Jornal Folha 1. Disponível em: < 

http://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/09/politica/1252206-morar-feliz-ii-foi-15-concluido.html>. 

http://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/09/politica/1252206-morar-feliz-ii-foi-15-concluido.html
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Considerando que os Programas Morar Feliz9 e Minha Casa Minha Vida10 

entregaram 7.072 residências de 2012 a 2018 neste município, os números do déficit se 

alteraram. Mesmo assim, novas demandas surgiram, em especial, nessa conjuntura de 

desemprego e, também, com os conflitos desencadeados nos conjuntos do Morar Feliz. 

Percebe-se que as casas populares entregues pelo Programa Morar Feliz 

conseguiram, mesmo que com problemas, dar uma resposta significativa ao déficit 

habitacional de Campos. No entanto, os novos conflitos criaram demandas que o poder 

público municipal ainda não conseguiu responder. Casos como a expulsão dos moradores das 

casas pelo tráfico de droga do território onde se localiza o conjunto; remoção das famílias de 

territórios de origem para realocação em outros (não considerando relações do tráfico com os 

territórios e nem as redes de apoio criadas) e o retorno das famílias para as áreas antigas; falta 

de um acompanhamento social e, principalmente, de infraestruturas públicas ao local do 

conjunto (escolas, creches, posto de saúde, transportes públicos, segurança pública etc). 

 

Os loteamentos projetados pelo  referido  programa  municipal  localizam-  

se na periferia da cidade,  em  especial  na  porção  Norte  do  município, 

onde se encontram os bairros mais empobrecidos e com menor oferta de 

serviços sociais e de infraestrutura. São locais distantes dos centros 

econômicos, sociais,  de lazer, de cultura e de tomada de decisão. Observa- 

se que as famílias estão sendo removidas para conjuntos habitacionais 

distantes dos locais onde residiam, o que vem provocando, além dos 

problemas exemplificados acima, o conflito de origem territorial gerado 

pelas facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Ou seja, moradores 

originários de bairros rivais estão convivendo no mesmo espaço, gerando 

violência e insegurança para as famílias. (MENDES et al., 2014, p. 45) 

 

Segundo Mendes et al. (2014) a pesquisa realizada para discutir a questão da moradia 

popular em Campos dos Goytacazes com o foco na Programa Morar Feliz, considerou que a 

população empobrecida pode mudar o sentido da condução das políticas municipais por meio 

da reivindicação e participação popular. Exemplificado pelos moradores da Favela Margem 

da Linha que passaram por processos de remoção devido a justificativa de estarem em áreas 

de risco, porém, vemos uma área com crescente valor especulativo imobiliário. Como forma 

de resistência e reivindicação, alguns moradores continuam morando na Favela Margem da 

Linha não aceitando a remoção para conjuntos habitacionais distantes e em áreas que não 

ofereçam serviços e infraestruturas públicas. 

 

 

9 Programa Municipal de Campos dos Goytacazes criado pelo Decreto Municipal Nº 055/2011 pela ex-prefeita 

Rosinha Garotinho seguindo critério de concessão de casas populares. Tinha por objetivo entregar 10.000 casas 

às famílias do município moradores de localidades consideradas de “risco”. 
10 Programa Federal de habitação criado em 2009 pelo ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, subsidia a 

aquisição da casa ou apartamento para famílias de acordo com a faixa de rendimento mensal que pode ser de até 

9 mil reais. 
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 Sinaliza Mendes et al. (2014) sobre o interesse da população residente 

 

Apesar de enfrentarem diferentes dificuldades advindas das situações 

precárias de moradia, trabalho e políticas sociais básicas, notou-se que a 

maioria das famílias  não  tem  interesse  em  sair  da  Favela  para  residir 

nos conjuntos habitacionais. No entanto, essas famílias não se importariam 

em mudar, desde que fosse considerada, sobretudo, a manutenção dos laços 

de vizinhança e parentesco (p.53). 

 

O que demonstra que a forma na qual os programas habitacionais estão sendo 

implementados e executados, em especial, no município não condiz com a realidade da 

população empobrecida, não considerando as relações em comunidade e familiar, as relações 

de trabalho, a dinâmica dos territórios, a oferta e acesso de bens e serviços públicos, entre 

outras questões. Portanto, faz-se construir estratégias que sejam viáveis para assegurar o 

direito à moradia à população empobrecida, elaborar outros meios para garantir condições de 

habitabilidade dignas e de qualidade, que não sejam atendendo as demandas do mercado 

imobiliário. 
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2 UM OLHAR SOBRE O CRAS: A PERSPECTIVA DA GARANTIA À MORADIA 

VIA ALUGUEL SOCIAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

 

2.1 O CRAS: uma análise do território do Matadouro 

 

Esse item tem como objetivo problematizar a experiência do Estágio Obrigatório em 

Serviço Social IV, V e VI realizado no CRAS Matadouro no período de 2016 a 2017. Neste 

sentido, ele busca apresentar uma análise institucional e a pesquisa desenvolvida pela autora 

enquanto estagiária durante o período de elaboração e implementação do projeto de 

intervenção no referido CRAS. 

É pertinente explicar que o equipamento público CRAS Matadouro não possui 

nenhuma sistematização/documentação sobre seu histórico ou projetos desenvolvidos desde 

sua inauguração. Portanto, iniciaremos apresentando elementos para a discussão sobre a 

compreensão deste território, uma breve análise da PNAS/SUAS e a proteção social básica 

que é de onde surgem os Centros de Referência da Assistência Social, trazendo algumas 

particularidades do CRAS Matadouro. 

Após a formalização da proteção social na Constituição Federal de 1988 se 

materializando no tripé da Seguridade Social (saúde, previdência e assistência social), a 

assistência social só será regulamentada enquanto política pública em 1993 com a Lei 

Orgânica de Assistência Social – LOAS caracterizando os princípios dessa  política: 

integração à políticas setoriais, universalização dos direitos sociais, descentralização político- 

administrativa e primazia da responsabilidade do Estado (DURIGUETTO, 2011). 

É durante o governo do ex-presidente Lula, devido a intensas mobilizações na IV 

Conferência Nacional de Assistência Social em 2004, que se delibera pela Política Nacional 

de Assistência Social – PNAS reafirmando as diretrizes contidas na LOAS e inserindo os 

serviços socioassistenciais fundamentada na matricialidade familiar e no território como base 

da organização. A Norma Operacional Básica – NOB/SUAS é aprovada em 2005 

estabelecendo parâmetros de operacionalização da gestão e a normatização para 

implementação do SUAS com a organização da Assistência Social sob comando único em 

território nacional e considerando as particularidades de cada região (DURIGUETTO, 2011). 

 

Neste sistema, são inovadores os mecanismos de financiamento, os sistemas 

de informação, avaliação e monitoramento, estruturando uma nova 

conceituação de vigilância social, proteção social e defesa social e 

institucional e a formação de uma rede sócio-assistencial através de parcerias 

entre Estado e Sociedade Civil. (idem, p. 4) 
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A assistência social é dividida em dois tipos de proteção pelo SUAS (2004): a 

Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial. A proteção social básica se materializa 

através do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; a proteção social especial se 

desmembra em média e alta complexidade se materializando no Centro de Referência 

Especializada de Assistência Social – CREAS. Neste trabalho nos atentaremos à proteção 

social básica, no equipamento público CRAS. 

A Proteção Social Básica tem como objetivo, segundo a PNAS (2004), 

 
Prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de 

potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 

vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, 

precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou 

fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) 

(p.33). 

 

O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS é o equipamento público 

responsável por promover a proteção social básica em seu território de abrangência, 

principalmente em áreas de maiores índices de desigualdades sociais, por meio de serviços 

socioassistenciais de caráter preventivo, protetivo e proativo, com a intencionalidade de 

fortalecer os vínculos familiares e comunitários e ampliar o acesso dos usuários aos direitos 

de cidadania (Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, 

2009). 

Segundo o Sistema Único de Assistência Social – SUAS (2004) 

 
É por meio do CRAS que a proteção social se territorializa e se aproxima da 

população, reconhecendo a existência das desigualdades sociais intra- 

urbanas. É ali que as políticas sociais agem em rede para a redução das 

desigualdades, quando apoiam a prevenção e mitigam situações de 

vulnerabilidade e risco social, bem como quando identificam e estimulam as 

potencialidades locais, modificando a qualidade de vida das famílias que 

vivem nessas localidades (p.15). 

 

Entretanto, este equipamento ainda passa por limitações, no seu processo de 

compreensão do território que articula a lógica da proximidade e localização como formas de 

análise e intervenção nos territórios que estão inseridos. Ignorando suas relações sociais e de 

poder, suas dinâmicas de produção e reprodução social, sua cultura e suas potencialidades 

(NASCIMENTO e MELAZZO, 2013); no desenvolvimento de um trabalho integrado e 

articulado com a rede socioassistencial, demonstrando dificuldades no acesso e na garantia 

dos direitos sociais; quanto nos vínculos de trabalho cada vez mais precarizados, que não 
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garantem segurança efetiva ao trabalhador e deixando em cheque seu direito à autonomia 

relativa. 

Em períodos de regressão de direitos e cortes dos investimentos sociais – em 

períodos neoliberais encarados como gastos sociais – há rebatimentos na política social 

(principalmente na Assistência Social) com o aprofundamento da focalização por meio das 

condicionalidades e critérios de renda per capita. Há rebatimentos também no nível 

institucional, as condições objetivas e materiais necessárias para o desenvolvimento 

qualificado do trabalho da equipe profissional do SUAS e que, por sua vez, afetam, também, a 

subjetividade dos sujeitos profissionais levando-os, muitas vezes, ao adoecimento. 

Todavia, para Nascimento e Melazzo (2013) o CRAS deve  materializar a presença 

do poder público no território na perspectiva de democratização do acesso aos direitos sociais, 

contribuição para o fortalecimento da cidadania e da participação da população, tornando-se 

um ambiente de potencialidades de diálogos entre o Estado e a Sociedade Civil. 

De acordo com o Plano Municipal de Assistência Social de Campos dos Goytacazes 

(2018-2021), a divisão territorial da assistência social no município (Mapa 1) e do território 

do Matadouro (Mapa 2) se estruturam da seguinte forma: 

 
Figura 1 - Divisão territorial da Assistência Social em Campos dos Goytacazes/RJ 

 

        Fonte: Plano Municipal de Assistência Social – SMDHS (2018-2021), Campos dos Goytacazes, 2018. 
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Comparado aos demais territórios percebe-se que o Matadouro é um dos menores 

territórios em extensão, mas o que não desqualifica das suas particularidades e 

especificidades, principalmente, por ser composto por bairros heterogêneos, que mesclam 

rendas familiares altas e baixas, e como o acesso e o não acesso aos serviços e infraestruturas 

públicos . 

 
Figura 2 - Território do CRAS Matadouro em Campos dos Goytacazes/RJ 

  Fonte: Relatório técnico aluguel social - Vigilância Socioassistencial. Produção: 2019. 

 

 
Segundo dados do censo 2010 do IBGE, havia 39.462 pessoas morando no território 

do Matadouro. Este território chama atenção por sua heterogeneidade, por coadunar bairros 

que possuem diferentes níveis de renda per capita (alta e baixa). Na localidade do 

equipamento encontra-se uma faixa de área territorial marcada pelas desigualdades sociais, 

culturais e econômicas. 

Considerada uma das expressões da questão urbana, a demanda por moradia está 

intimamente vinculada à questão social, em especial, ao desemprego, à precarização e à 

superexploração do trabalho. São essas expressões que são apresentadas aos profissionais que 

atuam no CRAS, deixando latente o déficit de uma Política Municipal de Habitação que 

acomode essa demanda social. 
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A identificação das necessidades da população de um território (diagnóstico 

social) consiste em uma referência fundamental para a organização da rede 

de atendimento e sua adequação às diferentes necessidades dos territórios. 

Isto evidencia a importância de considerar especificidades de territórios 

(áreas metropolitanas, áreas rurais, polos turísticos etc.) e de públicos, como, 

por exemplo, população em situação de rua, catadores, quilombolas etc. e 

suas consequentes demandas para a política de assistência social. O desafio é 

pensar e construir estratégias que possam qualificar a capacidade de 

respostas e atenção da política de assistência social às diversidades 

territoriais (MESQUITA et al, 2016 p. 78). 

 

Neste estudo, a compreensão de território se dá a partir da análise de Koga (2005) 

como “o território é dinâmico, é movimento, faz parte das tramas do cotidiano e se modifica 

de acordo como essas tramas se estabelecem. Trata-se de um território mais político, de 

“sangue quente” (p.19). Ou seja, se materializa nas relações sociais, de poder, econômicas, 

culturais e políticas, assim possui múltiplas dimensões que precisam ser apreendidas para que 

ocorram efetivas respostas às desigualdades. 

 

Talvez o desafio esteja na captura dessa dimensão dinâmica e relacional no 

cotidiano do território, para não se restringir ao localismo, que permitam 

confrontar situações que ocorrem para além do território próximo, dadas as 

relações intraurbanas, as diferenciações sócio espaciais que perpassam a vida 

da população, configurando os matizes que (re) desenham a própria cidade, 

com suas referências objetivas e subjetivas construídas pelos sujeitos que a 

compõem. (idem, p.20) 

 

 

De acordo com Santos (2014), “como morar na periferia é, na maioria das cidades 

brasileiras, o destino dos pobres, eles estão condenados a não dispor de serviços sociais ou a 

utilizá-los precariamente, ainda que pagando por eles preços extorsivos” (p.63). 

 

Morar na periferia é condenar-se duas vezes à pobreza. À pobreza gerada 

pelo modelo econômico, segmentador do mercado de trabalho e das classes 

sociais, superpõe-se a pobreza gerada pelo modo territorial. Este, afinal, 

determina quem deve ser mais ou menos pobre somente por morar neste ou 

naquele lugar. Onde os bens sociais existem apenas na forma mercantil, 

reduz-se o número dos que potencialmente lhe têm acesso, os quais se 

tornam ainda mais pobres por terem de pagar o que, em condições 

democráticas normais, teria de lhe ser entregue gratuitamente pelo poder 

público (SANTOS, 2014, p.143 e 144). 

 

Localizado em Campos dos Goytacazes/RJ, o CRAS Matadouro foi inaugurado em 

2009. Responsável pelo atendimento de famílias referenciadas que residem nos bairros do 

território de abrangência da unidade, sendo estes: Centro, Chácara João Ferreira, Flamboyant 

I e II, Horto, Lapa, Matadouro, Parque Califórnia, Parque Maciel, Parque Oliveira Botelho, 

Parque Riachuelo, Parque Solo Brand e Turf Club, o CRAS Matadouro tem como limitação 

geográfica do seu
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território a Av. Arthur Bernardes até 28 de março, lado direito da Beira Valão até a Beira Rio, 

da Ponte da Rosinha até a UENF. 

A formação do bairro do Matadouro se dá através da construção de pequenas casas 

que serviam de moradia para os trabalhadores do Matadouro Público Municipal, que 

funcionou até o final da década de 1960. 

 

O matadouro era considerado um bairro de trabalhadores, uma área de 

atração de migrantes que conseguiam reproduzir na região um estilo de vida 

bucólico, com criação e trato de animais, além de pequenas plantações e 

complementação da renda com trabalho sazonal das lavouras de cana. 

(MOTA, 2012 p.46) 

 

Com a desativação do matadouro público e sem nenhum tipo de infraestrutura 

realizada pelo poder público, a área não acompanha o processo de “desenvolvimento” da 

cidade em aspectos de urbanização e não é implementado nenhum tipo de política pública 

para reverter a situação de abandono. Assim, esses fatores favorecem o processo de 

favelização do território (MOTA, 2012). 

No entanto, mudanças ocorreram nesse panorama, haja vista a criação de 

condomínios fechados que atendem a uma parcela da classe média alta campista, fruto do 

processo de auto segregação. Isso fez com que o território – antes esquecido pelo poder 

público – recebesse infraestrutura e investimento públicos com a chegada da classe média em 

um bairro que antes tinha “status” de favela. Tal processo favoreceu a gentrificação daquele 

espaço, expulsando os trabalhadores, cada vez mais para a periferia das cidades (MOTA, 

2012). 

 

Tal bairro é exemplar para o entendimento do processo de descentralização 

que a cidade de Campos vem presenciando, pelo menos nos últimos 20 

(vinte) anos. Este processo é responsável por dar novo sentido à clássica 

definição de centro e periferia, haja vista que as áreas tidas como periféricas 

(exemplo Favela do Matadouro) passaram a receber infraestrutura e serviços 

(público e privados) típicos das áreas centrais, em razão da progressiva 

presença de grupos sociais mais abastados economicamente, protegidos 

“intramuros” em Condomínios “fechados”, cujos nossos exemplos foram os 

Residenciais Horto e Bougainvillée (FARIA, 2005 p. 4798). 

 

Abaixo é apresentada a tabela disponibilizada pelo Plano Municipal da Assistência 

Social de Campos dos Goytacazes (2018-2021) que analisa as condições de moradia dos 

territórios da Assistência Social do município, dentre elas a do CRAS Matadouro. 
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Tabela 4 - Focos de atenção sobre vulnerabilidades sociais relacionadas às condições de 

moradia entre os territórios (2017) 
 

FOCOS DE ATENÇÃO PRIORITÁRIA: ÁREAS DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL 
RELACIONADAS ÀS CONDIÇÕES DE MORADIA 
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MÉDIA DE 

VULNERABILIDADE 

HABITACIONAL 

POR TERRITÓRIO37 

MÉDIA PERCENTUAL DE 

VULNERABILIDAD E POR 

CARACTERÍSTICA DO 

DOMICÍLIO38 

 

 

 
9,6% 

 

 

 
32,0% 

 

 

 
2,2% 

 

 

 
48,9% 

 

 

 
3,8% 

 

 

 
6,4% 

 

 

 
6,8% 

 

 

** 

TRAVESSÃO 18,5% 84% 2,0% 90,6% 6% 8,8% 7,8% 31,0% 

URURAI 17,2% 47% 4,4% 60,4% 9% 
12,6 
% 

8,8% 22,8% 

GOITACAZES 9,6% 47% 1,7% 84,1% 3% 3,2% 7,0% 22,2% 

MORRO DO COCO 12,7% 59% 2,2% 53,8% 13% 5,0% 5,0% 21,5% 

JOCKEY 11,5% 38% 2,0% 56,9% 2% 5,2% 8,1% 17,7% 

CUSTODOPOLIS 8,5% 25% 2,9% 58,5% 1% 2,6% 7,3% 15,1% 

PQ GUARUS 6,6% 18% 2,2% 59,6% 1% 6,4% 6,4% 14,4% 

PENHA 11,7% 29% 1,4% 39,5% 1% 3,9% 6,8% 13,3% 

JARDIM CARIOCA 5,6% 11% 1,9% 45,4% 2% 7,0% 5,4% 11,2% 

ESPLANADA 7,3% 19% 2,5% 27,4% 4% 9,6% 6,3% 10,9% 

CODIN 7,9% 18% 2,4% 32,0% 1% 6,5% 7,2% 10,8% 

MATADOURO 2,8% 10% 1,6% 13,1% 0% 8,7% 5,7% 6,0% 

CHATUBA 4,5% 11,6% 1,3% 13,8% 7% 3,5% 6,1% 5,2% 

Fonte: Plano Municipal de Assistência Social (2018-2021), elaborado por Cecad – Consulta, Seleção e 

Extração de Informações do CadÚnico, Dez. 2017. (Grifos meus) 

 

Quando comparado aos outros territórios, o Matadouro é a segunda menor 

porcentagem (6.0%) no quesito da média de vulnerabilidade habitacional, entretanto temos 

que levar em consideração que a composição dos bairros do território é bastante heterogênea, 

que muitos dos bairros são ocupados por famílias de classe média e classe média alta. Assim, 

possuem infraestruturas públicas melhores em relação aos bairros mais periféricos como 

Parque Guarus e Travessão. 

Temos que considerar um faixa territorial que é marcada intensamente pelas diversas 

desigualdades que vai da Lapa até o Goiabal (beirando o rio paraíba), são bairros
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com forte presença de favelas e do tráfico de drogas, contando com casas que possuem baixo 

ou nenhuma infraestrutura pública ofertada pelo poder público municipal, até casas que são 

fruto de ocupação e autoconstrução (construídas com tapumes). 

 

2.2 O Aluguel Social como garantia do direito à moradia: um olhar sobre o benefício no 

CRAS do Matadouro em Campos dos Goytacazes/RJ 

 
Nesse item, buscaremos analisar o Programa SOS Habitação (conhecido por Aluguel 

Social) como uma alternativa para o enfrentamento ao déficit habitacional brasileiro que  

como visto no primeiro capítulo chega a quase 6.400 milhões de domicílios, podendo ter sido 

alterado de acordo com a conjuntura de desemprego, precarização e redução do Estado social. 

É um benefício para além das condicionalidades de renda familiar, situação de risco ou em 

decorrência de desastres ambientais. 

Cabe reiterar, inicialmente, que se compreende o Aluguel Social enquanto um 

benefício eventual assegurado na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (1993) que faz 

parte do SUAS e integra os benefícios e programas socais da proteção social básica, assim, 

não necessita de previa contribuição para acessá-lo. De acordo com a LOAS/93 entende- se os 

benefícios eventuais no Art. 22º como “aqueles que visam ao pagamento de auxílio por 

natalidade ou morte às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário mínimo”, complementado pelo parágrafo segundo pois “poderão ser estabelecidos 

outros benefícios eventuais para atender necessidades advindas de situações de 

vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, a família, o idoso, a pessoa 

portadora de deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública”. 

Todavia, é a partir de processos advindos de desastres socioambientais nos 

municípios do Estado do Rio de Janeiro em 2010 e 2011, em especial, no interior do Estado 

do Rio de Janeiro11, que o benefício do Aluguel Social ganha uma centralidade e relevância ao 

atendimento emergencial das famílias residentes de áreas consideradas de risco, vítimas de 

desastres socioambientais. 

Em resposta aos desastres foi decretado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro o 

Decreto Nº 42.406 de 13 de abril de 2010, o Programa Morar Seguro que versa sobre a 

“construção de unidades habitacionais para o reassentamento da população que vive em áreas 

 

11 Os municípios que foram atingidos em 2011, são: no interior do Estado do Rio de Janeiro (Petrópolis, 

Teresópolis, Nova Friburgo, Sumidouro, Bom Jardim, São José do Vale do Rio Preto, Areal) além de Sapucaia, 

Barra Mansa, Niterói e São Gonçalo. O balanço de vítimas do desastre da serra fluminense, publicado em 23 de 

março, registrou 905 mortos oficiais, 345 desaparecidos, 34.600 pessoas desabrigadas ou desalojadas na região. 

(BUSCH e AMORIM, 2011). 
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de risco no Estado do Rio de Janeiro” e na garantia do pagamento do Aluguel Social no valor 

de R$ 500,00 até a construção e entrega de unidades de habitação popular, nos artigos 5º e 8º. 

Tendo em vista a necessidade de regulamentar os procedimentos de concessão e 

supervisão do Aluguel Social foi criado o Decreto Estadual de Nº 44.052 de 30 de janeiro de 

2013, que compreende o Aluguel Social como “manifestação da dimensão positiva do direito 

à moradia, íntima e indissociavelmente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana”. 

De acordo com o artigo 2º do decreto o Aluguel Social no âmbito estadual: 

 
É um benefício assistencial, não definitivo, destinado a atender necessidades 

advindas da destruição total ou parcial do imóvel residencial do beneficiário, 

decorrente de calamidade pública ou de remoções de pessoas residentes em 

áreas de risco, nos casos definidos por ato do Governador do Estado (RIO 

DE JANEIRO, DECRETO Nº44.052/2013). 
 

E dispõe em seus parágrafos primeiro e terceiro, que 
 

§ 1º O Aluguel Social poderá ser concedido à família afetada por um período 

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado desde que haja comprovação da 

real necessidade do seu pagamento; 

 

§ 3º Nos casos decorrentes de calamidade pública ou de remoções de pessoas 

residentes em áreas de risco, o Aluguel Social poderá ser concedido à família 

afetada, mediante laudo de interdição ou de destruição total do imóvel 

emitido pela Defesa Civil Municipal (RIO DE JANEIRO, DECRETO 

Nº44.052/2013). 
 

Dispõe em seu Art. 3º, no que se refere ao cadastramento e recadastramento: 

 
Ficam sob a responsabilidade dos municípios afetados, cabendo ao Governo 

do Estado o pagamento dos benefícios, devendo ainda o ente municipal 

apresentar demanda consubstanciada com os dados familiar e regiões 

atingidas, acompanhando as condições sociais das famílias beneficiárias, por 

meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) (RIO DE 

JANEIRO, DECRETO Nº44.052/2013). 

 

No âmbito municipal, em 30 de junho de 2011, foi criada a Lei Nº 8.236 – Programa 

Municipal SOS Habitação, tendo por diretrizes: 

 

I - promoção da moradia digna à parcela da população que compõe o déficit 

habitacional  do  Município,  conforme  Art.  6º  da  Constituição  Federal;   

II      -      garantia       da      segurança       e       da      proteção       social; 

III - providência das necessidades humanas no que tange ao abrigo e a 

convivência familiar; 

IV - utilização de meios que centralizem na matricialidade familiar 

(CAMPOS DOS GOYTACAZES. LEI Nº 8236/11, p.1). 

 

O referido benefício é um benefício eventual da Política de Assistência Social que 

garante o pagamento emergencial do aluguel no valor de ½ (meio) salário mínimo à família
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beneficiada durante o período avaliado pelo Serviço Social do CRAS e a Defesa Civil, 

podendo ser de curto prazo (3 meses), médio prazo (6 meses) ou longo prazo (construção e 

inclusão em casa popular). 

Tendo por objetivo atender famílias que se encaixam nos seguintes requisitos para a 

participação, vide o art.3º: 

 

(...) a famílias que se encontrem morando em áreas de risco como beira de 

estradas, beira de linhas férreas, beiras de encostas, margens de rios, lagoas e 

aterros ou vivendo em condições habitacionais precárias com estrutura 

comprometida (CAMPOS DOS GOYTACAZES. LEI Nº 8236/11, p.1). 
 

Sequencialmente, os incisos do art. 6º no que tange sobre os critérios de participação: 

 
I - serão atendidas as famílias do município e distritos com renda per capta 

de 1/2 (meio) salário mínimo, cuja situação habitacional seja caracterizada 

pelos  itens  do  Art.  3º; 

II - as famílias devem estar residindo no Município de Campos dos 

Goytacazes há mais  de 03  (três) anos; 

III - as famílias devem estar cadastradas no CadÚnico, conforme condições 

habitacionais descritas no Art. 3º (CAMPOS DOS GOYTACAZES. LEI Nº 

8236/11, p. 1, 2). 

 

Cabe observar no inciso V do Art. 7º do Programa SOS Habitação do município de 

Campos, que o pagamento do benefício é realizado estritamente ao proprietário do imóvel 

alugado por meio de uma conta fácil, não havendo possibilidade desse benefício ser retirado 

pelo próprio beneficiário. Ou seja, faz que o valor pago pelo poder público municipal seja 

destinado apenas para o pagamento mensal do aluguel. 

É necessário frisar que o benefício do Aluguel Social tem caráter eventual e se 

encontra dentro da Política de Assistência Social e como outros programas dessa política há 

as condicionalidades dispostas na lei que precisam ser atendidas no decorrer do recebimento 

do benefício, conforme Art. 8º. 

 

I – atender ao critério de renda per capta, tempo de permanência na cidade e 

avaliação dos imóveis pela Defesa Civil; 

II – estar os filhos regularmente matriculados em escolas do Município; 

III – o cartão de vacinação dos filhos terá que estar em dia com o calendário 

de vacinação estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde; 

IV – estar quite com as obrigações de água e luz do imóvel alugado, devendo 

mensalmente trazer cópia dos itens citados acima pagos; 

V – conservar o ambiente em que vive, participando das palestras 

ministradas pelos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, fornecida 

pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS (CAMPOS DOS 

GOYTACAZES. LEI Nº 8236/11, p. 02, 03). 
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Como visto, as condicionalidades do programa fazem menções a ações realizadas por 

outras políticas públicas (saúde, educação, renda e trabalho). No entanto, essas políticas 

públicas precisam ser trabalhadas em uma rede intersetorial, com ações integradas e 

articuladas, visto que as condicionalidades já são uma forma de estratificação dos 

beneficiários e focalização dessas políticas. Yasbek (2010) coloca a intersetorialidade como a 

agregação de diversos setores sociais, superando a fragmentação da atenção às necessidades 

sociais com a articulação das políticas públicas com o objetivo de enfrentamento das 

desigualdades sociais. 

Segundo os dados do Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Humano e Social – SMDHS (2016), o Sistema Integrado de Gestão do 

Cadastro Social Único – SIGCSU (2018) e o Relatório Mensal de Atendimento – RMA (2018 

e 2019), o número de beneficiários do programa vem oscilando nos últimos 4 anos. Em 2016 

eram 304 beneficiários; em 2017 eram 256 beneficiários; 277 beneficiários em 2018; e 200 

beneficiários até setembro de 2019. 

No entanto, conforme os dados da Vigilância Socioassistencial da SMDHS ainda há 

existência de uma demanda reprimida no município de 295 pessoas no ano de 2019 de acordo 

com o relatório de cada território. Desse total da demanda reprimida aproximadamente 7% 

são do território do Matadouro, conforme tabela apresentada abaixo. 

 
Tabela 5 - Número de pessoas em demanda reprimida informado pelos Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS), 2019 

 

TERRITÓRIOS QUANTITATIVO 

CHATUBA 4 

CODIN 13 

CUSTODÓPOLIS 9 

ESPLANADA 58 

GOITACAZES 31 

JARDIM CARIOCA 33 

JOCKEY 40 

MATADOURO 20 

MORRO DO COCO 19 

PENHA 43 

TRAVESSÃO 11 

URURAÍ 14 

TOTAL GERAL 295 

Fonte: Vigilância Socioassistencial da SMDHS, Relatório Mensal de Atendimento – CRAS, Outubro de 2019. 
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Cabe reiterar que segundo o Relatório técnico da Vigilância Socioassistencial (2019), 

demanda reprimida são “usuários com perfil para o serviço/programa, mas que não 

conseguem acessá-lo por ausência de vagas ou demais fatores” (p.2). Este perfil é 

previamente caracterizado na Lei Municipal Nº 8235/11 e por avaliação dos técnicos da 

Política de Assistência Social. 

De acordo com as leis anteriormente expostas fica claro que o Aluguel Social no 

Estado do Rio de Janeiro e no município de Campos dos Goytacazes colocam o atendimento 

ao déficit habitacional em suas diretrizes. Entretanto, estão atrelados a desastres 

socioambientais e às condicionalidades de área de risco e de renda per capita familiar. 

Cabe problematizar a compreensão de “área de risco” como condicionalidade ao 

acesso ao benefício e quais aspectos que são levados em conta para delimitação desses riscos, 

não podendo ficar restritos aos riscos ambientais. 

 

O termo “área de risco” vem em substituição à expressão “área carente”, que 

no imaginário social reportava a uma condição territorial, socioeconômica e 

política de menos valia, ou seja, “a ideia de um espaço deteriorado 

materialmente, uma população incapaz e inerte para fazer face ao  

provimento de seus mínimos vitais e sociais e uma interlocução deteriorada 

dos ali residentes com o Estado” (VALENCIO, 2009, p. 34). No entanto, o 

termo “área de risco” não rompe com essa visão, ao contrário, ele a 

corrobora, acrescentando a essa perspectiva os componentes do ambiente 

natural, em que as fragilidades socioeconômicas coincidem com os riscos de 

enchentes e deslizamentos (MENDES, GOMES e SIQUEIRA, 2014, p.43). 

 

Santos et al. (2016) pontuam que o Aluguel Social no Brasil está atrelado a garantia 

de habitação provisória até a transferência para casas populares, respondendo então a lógica 

da propriedade privada. 

 

No entanto, a materialização do direito social à moradia, tal como 

consagrado constitucionalmente, não implica, necessariamente, o 

reconhecimento dos direitos individuais de propriedade, principalmente nos 

assentamentos em áreas públicas. A titulação com a concessão de uso ou a 

implementação de uma política de aluguel social poderiam ser mais eficazes 

na proteção da vinculação da terra para o fim de morar, uma vez que não é 

raro que moradores de terras regularizadas acabem enfrentando processos de 

gentrificação, decorrentes da valorização imobiliária excessiva e do 

encarecimento do custo de vida (idem, p.225). 

 

Segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018, divulgados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a habitação representa 36,6% dos 

gastos das famílias brasileiras. E que famílias com renda de até R$ 1.908,00 tem uma despesa 

com aluguel de 20,6% na renda mensal, enquanto as famílias com renda superior a R$
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23.850,00 gastam apenas 10,7% da sua renda mensal.12 Logo, famílias com renda per capita 

familiar de até 2 salários mínimos são as que mais irão sofrer com a especulação imobiliária e 

com os processos de gentrificação realizados com o incentivo do capital imobiliário. 

Contrariando a lógica mercadológica, a especulação imobiliária e a segregação 

socioespacial, a França é um exemplo de país que tem o Aluguel Social como uma política de 

enfrentamento ao déficit habitacional. 

 

Além disso, o aluguel social não implica apenas a definição de valores de 

repasse pelos poderes públicos às famílias e a limitação dos valores de 

locação, ele exige mudanças estruturais na forma de provisão da moradia 

para famílias de rendas mais modestas. Envolve, enfim, a articulação das 

políticas sociais de enfrentamento à pobreza, com a construção de cidades 

socialmente mais justas e inclusivas (SANTOS el al, 2016 p.239). 

 

Outro exemplo, segundo Milano (2018), é Johanesburgo com a criação da 

Companhia de Habitação de Johanesburgo - Johannesburg Housing Company (JHC), que 

tinha por objetivo “adquirir imóveis abandonados, reabilitá-los e prover habitação através de 

locação social a milhares de famílias” (p.13). 

 

Uma das ações de resultado positivo e de maior impacto social dos projetos 

realizados pela JHC é a organização social fomentada pela instituição.  

Assim que os novos moradores chegam aos apartamentos são convidados a 

formar “comitês representativos”, participando de reuniões comunitárias. 

Com isso adquiriu-se uma prática de participação entre os moradores graças 

a qual houve considerável redução de crimes e problemas sociais nas áreas 

em que a JHC atua (MILANO, 2018, p.13). 

 

No caso do Brasil, a Política Nacional de Habitação – PNH (2004) propõe a “a 

implantação de um programa destinado à produção de unidades habitacionais dirigidas à 

locação social pública ou privada” e para consolidar esse programa foi criado o Plano 

Nacional de Habitação – PlanHab em 2007 (MILANO, 2018, p.14). 

 

Apesar de presente no PlanHab, não houve tentativas reais de se implantar o 

programa. A grande maioria dos programas de aluguel social existentes no 

país é apenas de cunho emergencial, funcionando em casos de desastres 

naturais, realocações, etc. Trata-se da “bolsa-aluguel”, já comentada 

anteriormente neste trabalho. Alguns equiparam o Programa de 

Arrendamento Residencial (PAR), instituído na década de 1990, a um 

programa de Aluguel Social, porém sua essência está distante de um 

programa de aluguel a baixo custo, já que o PAR permite a aquisição do 

imóvel pelo  morador  após um período de 15 anos,  por  um  valor  residual, 
 

 
12 Informações retiradas do jornal Estado de Minas 

<https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/10/04/internas_economia,1090218/brasileiro-gasta-mais- 

com-moradia-saude-e-educacao-diz-ibge.shtml> Acesso em: 28/11/2019. 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/10/04/internas_economia%2C1090218/brasileiro-gasta-mais-com-moradia-saude-e-educacao-diz-ibge.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/10/04/internas_economia%2C1090218/brasileiro-gasta-mais-com-moradia-saude-e-educacao-diz-ibge.shtml
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descontando os valores já desembolsados durante o arrendamento (idem, 

p.15). 

 

Santos (2014) vai analisar sobre a construção de casas para os mais pobres como  

uma forma de auxiliar o que ele intitula como “cidade corporativa”, pontuando que o dinheiro 

economizado para construção de casas populares pelo Banco Nacional de Habitação – BNH é 

utilizado na construção de “extensores urbanos”13 um poderoso aliado à especulação 

imobiliária. Conclui que “por meio de extensores e de programas de habitação popular, a 

cidade aumenta desmesuradamente a sua superfície total e este aumento de área encoraja a 

especulação, o processo recomeçando e se repetindo em crescendo” (p. 63). 

 

Segundo o Relatório Temático sobre Financeirização da Habitação, 

apresentado na 67ª sessão da Assembleia-Geral da ONU pela relatora 

especial sobre moradia adequada, Raquel Rolnik, os governos no mundo 

inteiro não têm sido capazes de prover políticas habitacionais eficientes de 

forma a diminuir o déficit habitacional e melhorar as qualidades dos lares. E 

essa ineficiência dá-se em decorrência da adoção de programas habitacionais 

implementados por meio de uma lógica mercadológica, com a concessão de 

créditos imobiliários e a cobrança de juros tão altos, que logo os pobres 

tornam-se inadimplentes e perdem suas casas (SANTOS et al, 2016, p.226). 

 
É possível constatar que os programas habitacionais adotados no Brasil ainda não dão 

conta de responder um déficit habitacional que tende a crescer em conjunturas mais 

complexas, assim, forçando que haja a criação de novas estratégias para o trato da questão da 

habitação brasileira. O que podemos encarar como um novas estratégias é o realinhamento 

deste benefício eventual para uma forma de acesso ao direito habitacional de qualidade, não 

de uma forma provisória, mas algo permanente e constante. Segundo Milano (2018) “é 

importante destacar que a valorização do aluguel social não implica necessariamente no 

abandono de outras formas de provisão habitacional, mas o situa como importante alternativa 

para muitos segmentos populacionais” (p. 16). 

 

 
2.2.1 Caracterização dos sujeitos sociais que demandam o Benefício Assistencial Aluguel 

Social 

 

Com base nas discussões feitas anteriormente é de grande relevância entender quem 

são os sujeitos sociais que passam por esses processos de expropriações contemporâneas. 

Caracterizando o seu perfil, suas trajetórias de vida e trabalho como uma forma de 

analisarmos a totalidade para construir intervenções que condizem o mais próximo da 

realidade. 

 

 

13 Ver Manoel da Silva Lemes (1986) 
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A construção do perfil dos sujeitos que demandavam o aluguel social no CRAS 

Matadouro foi realizada com base na análise documental dos cadastros de referenciamento e 

da listagem de demanda reprimida do 1º semestre de 2018 do referido CRAS. Dos 18 sujeitos 

que demandavam o Benefício do Aluguel social, foram aplicados formulários totalizando uma 

amostra de 61,11%. 

Com essa listagem foi possível aplicar um formulário contendo alguns dados 

socioeconômicos deste público e posterior a realização de um grupo focal. Pôde-se identificar 

informações referentes à sexo, cor, faixa etária, grau de escolaridade, condição de moradia, 

situação ocupacional, renda familiar e recebimento de benefícios e/ou programas sociais. 

A coleta desses dados foi fundamental para a construção do perfil desses sujeitos e 

para a compreensão e análise do contexto social em que estão inseridos e, por conseguinte, 

das suas necessidades sociais, em especial, no campo da moradia. Expropriadas dos seus 

direitos fundamentais, essas pessoas, veem na assistência social (através do Aluguel Social) 

uma possibilidade de melhores condições de habitabilidade e a garantia do seu direito de 

morar. 

Como demonstrado no gráfico a seguir, entre os que se declararam como responsável 

familiar verifica-se a predominância da mulher, representando 91% do total e apenas 9%, no 

que diz respeito ao sexo masculino como responsável familiar. 

 

 
Gráfico 1 - Demanda do benefício do Aluguel Social por sexo 

 

Fonte: Elaboração da autora, dados retirados dos cadastros de referenciamento do CRAS/Matadouro. 
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Este dado dialoga com dados do IBGE (2019), demonstra que o total de mulheres 

que são chefes de família no Brasil são de 82,4%, sendo que 82,2% são  de  mulheres negras e 

pardas. Almeida e Monteiro (2011), ao caracterizaram os beneficiários do Programa Bolsa 

Família (PBF) em Campos, constatam que 94% dos titulares são mulheres, coincidindo com a 

média nacional, assim demonstrando a feminização da pobreza. 

A centralidade feminina nos programas/benefícios sociais demonstra que as mulheres 

são as maiores usuárias da política de assistência social, em especial, o grupo representado 

pela chefia de famílias monoparentais femininas. 

No dia 24 de outubro de 2018 foi realizada, no CRAS/Matadouro, a primeira reunião 

com os responsáveis familiares que constavam nas listagens de demanda reprimida de 

Aluguel Social e Habitação como parte do processo metodológico de implementação do 

projeto de intervenção. O convite foi feito mediante ligação para todas as pessoas que 

constavam nas duas listagens, entretanto, contamos com a participação de oito pessoas, todas 

mulheres e majoritariamente negras. Ou seja, retratando a centralidade da mulher nos espaços 

socioassistenciais. 

Quando analisado por cor, 27,27% dos sujeitos sociais se autodeclaram como pretos, 

18,18% brancos, 36,36% como pardos, 9,09% se declara como sarará e 9,09% não 

respondem. 

 
Gráfico 2 - Demanda do benefício do Aluguel Social por cor 

 

Fonte: Elaboração da autora, dados retirados dos cadastros de referenciamento do CRAS/Matadouro. 

 

Esses dados, demonstram que a população negra (pretos e pardos) é uma das 

principais que sofrem com a negação do direito à moradia. Esse fato tem origem histórica, e 
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está intimamente relacionado ao processo de escravidão no país, sem apoio, proteção ou 

qualquer direito à população negra por parte do Estado brasileiro. Alijados do mercado de 

trabalho formal e de melhor remuneração e das escolas, essa população foi segregada nas 

favelas e periferias urbanas. 

É importante considerar os quase 4 séculos da escravidão que o Brasil vivenciou e 

que foi o último país da América Latina a passar pelo processo de abolição da escravatura, 

assim como Campos dos Goytacazes, última cidade do Brasil a libertar o povo negro. 

O processo de libertação do povo negro não envolveu nenhum processo de inclusão e 

reparação histórica à essa população, nenhuma política de trabalho, moradia, saúde, educação 

e entre outros direitos fora realizada para o povo negro (GUIRALDELLI; ENGLER, 2008). 

Fazendo com que essa população antes escrava ocupe agora postos de trabalhos precários, 

violação cotidiana de seus direitos e condições de sobrevivência mínimas. E, durante o 

processo de urbanização das cidades são estes que vão iniciar as moradias em autoconstruções 

e em cortiços, principalmente nas áreas centrais por ficar em localização próxima ao trabalho. 

Os dados referentes à faixa etária desses sujeitos constatam que 36,36% têm idade 

entre 18 e 29 anos, 9,09% entre 30 e 39 anos, 18,18% entre 40 e 49 anos, 18,18% entre 50 e 

59 anos e 18,18% acima de 60 anos, conforme mostra o gráfico abaixo: 

 
Gráfico 3 - Demanda do benefício do Aluguel Social por faixa etária 

 

         Fonte: Elaboração da autora, dados retirados dos cadastros de referenciamento do CRAS/Matadouro. 
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É perceptível, de acordo com o gráfico acima, a predominância de mulheres jovens 

solicitando o benefício do Aluguel Social em comparação as outras faixas etárias. De acordo 

com a pesquisa realizada sobre o PBF em Campos, Almeida e Rangel (2014) apontam que 

24% dos beneficiários são jovens entre 18 e 19 anos e entre esses responsáveis 44,32% não 

vivem com um companheiro/a, verificando que são do sexo feminino e têm ao menos um 

filho/a. 

Este dado pode indicar que essas jovens já constituíram famílias e ainda moram com 

os pais. Também, demonstram que a feminização dos benefícios sociais começa desde a 

juventude por questões relacionadas ao abandono dos estudos, falta de trabalho, necessidade 

de cuidados com os filhos e outros parentes. 

Em relação ao grau de escolaridade, 54,54% dos responsáveis têm o ensino 

fundamental incompleto, enquanto 9,09% conseguiu finalizar o ensino fundamental, 27,27% 

declaram ter o ensino médio incompleto e 9,09% declararam não ter finalizado, como 

demonstrado no gráfico abaixo: 

 
Gráfico 4 - Demanda do benefício do Aluguel Social por grau de escolaridade 

Fonte: Elaboração da autora, dados retirados dos cadastros de referenciamento do CRAS/Matadouro. 

 

Os dados demonstram que mesmo uma educação pública e gratuita a população 

empobrecida não consegue finalizar os estudos por algumas variantes: a necessidade de 

começar a trabalhar cada vez mais jovens para auxiliar na renda familiar, ocupando postos de 

trabalhos precários e sem vínculo empregatício por justamente ter um baixo nível de 

escolaridade; a escola não é um lugar atrativo, com concepções antigas que não
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valorizam a cultura e conhecimento dos alunos; e a precarização do acesso à escola e do 

ensino público, com poucas vagas, má remuneração dos professores, más instalações, 

distância longa entre a casa e escola. São diversos os fatores que contribuem para o baixo 

rendimento e altos níveis de evasão escolar. 

Porém, outro fator determinante desses dados é o abandono da escola devido à 

gravidez precoce, como demonstra Almeida e Rangel (2014). A pesquisa realizada com os 

beneficiários do PBF em Campos aponta que 4% dos adolescentes entre 10 e 17 anos e 7,5% 

dos jovens entre 18 e 24 anos alegam ter abandonado a escola devido à gravidez, 

demonstrando que a gravidez na juventude ainda é um fator de importância para a evasão 

escolar. 

Conforme os dados do gráfico abaixo, 27,27% declaram morar sozinha, 9,09% 

moram com uma pessoa, 27,27% com outras duas pessoas, 18,18% com outras três pessoas e 

18,18% com mais outras 4 pessoas. 

 
Gráfico 5 - Demanda do benefício do Aluguel Social por Composição Familiar 

 

 
Fonte: Elaboração da autora, dados retirados dos cadastros de referenciamento do CRAS/Matadouro. 

 

 

No que se refere à composição familar, constatamos os seguintes arranjos: 9,09% 

corresponde a Responsável Familiar com 1 (um) filho/a; 27,27% com 2 (dois) a 3 (três) 

filhos/as; 9,09% são com 3 (três) filhos/as e 1 (um) neto/a; 18,18% com companheiro e 1 

(um) filho/a; e 9,09% com companheiro e 3 (três) filhos/as. 

Durante o a realização do grupo focal Beatriz (umas das requerentes do Aluguel Social) 
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conta que mora de favor com os 3 filhos e um neto por estar desempregada há 10 anos por 

questões de saúde e sobrevive com o valor de R$ 436,00 do Programa Bolsa Família, mas que 

cata latinha e pet como uma forma de auxiliar nas despesas da casa, paga a água e luz com 

esse valor e o quanto sobrar é para comprar comida para a casa. (RELATORIA 2 – PROJETO 

DE INTERVENÇÃO, 2018) 

Há dois fatores que precisam ser analisados no que diz respeito à composição e 

arranjo familiar, que são: a predominância de mulheres no papel de chefia famíliar e também 

como responsáveis por famílias monoparentais. Almeida e Monteiro (2011) pontuam sobre a 

forma particular como se dá a reprodução social dessas famílias trabalhadoras mais 

empobrecidas e como as mulheres são tradicionalmente demandadas para atividades do 

cuidado familiar. 

Em estudo sobre o PBF em Campos, as autoras afirmam 

 
É espantosa a desproporção entre o número do PBF em Campos. As 

mulheres representam 65% contra apenas 35% de homens, demonstrando 

que a pobreza tem sexo. Como se não bastasse as duplas jornadas de 

trabalho, as mulheres, sobretudo as mais pobres, não tem contado com o 

apoio do Estado, pela mediação das políticas socais de apoio à família como 

as creches, as escolas em tempo integral e outras iniciativas (idem, p.8). 

 

Como podemos observar entre as responsáveis pela família que buscam o benefício do 

Aluguel Social, 37,5% delas são arranjos nucleares compostos por pai, mãe e filhos. A 

maioria, 62,5% são composições com mães e filhos e/ou netos, sem a presença do cônjugue. 

As pesquisas demonstram que esses arranjos têm crescido entre as famílias empobrecidas, o 

que naturalmente as penaliza do ponto de vista dos “arranjos de inserção”, já que as famílias 

monoparentais femininas tem mais desvantagens no que se refere às melhores posições e 

rendimentos no mercado de trabalho. Não podemos esquecer de que as mulheres vem 

acumulando diferentes funções e jornadas de trabalho, em atividade relativa ao cuidado da 

casa, da família, dos filhos, dos deficientes, dos idosos da sua família ou das famílias para as 

quais trabalham. 

Observa-se que 72,72% são moradias cedidas por familiares ou terceiros, 18,18% são 

moradias alugadas e 9,09% não responderam. Nesse universo de informações sobre a 

condição de moradia, todos residem em casas de alvenaria. 



58 
 

 

 
72,72% 

 

 

 

 

 

 

 
18,18% 

9% 

 
CEDIDA ALUGADA NR 

 

 
 

Gráfico 6 - Demanda do benefício do Aluguel Social por ocupação de moradia 
 

Fonte: Elaboração da autora, dados retirados dos cadastros de referenciamento do CRAS/Matadouro. 

 
De acordo com Censo Demográfico 2010 (IBGE), a cidade de Campos dos 

Goytacazes quando analisada a condição de ocupação do domicílio aponta que 17.177 são 

domicílios alugados; 10.290 são domicílios cedidos; 113.430 são domicílios próprios e 1.519 

em outra condição. 

Uma das requerentes, Suzana14 relata que sempre morou de aluguel, sua casa atual 

não há contrato e as “condições não são muito boas” porque o dono não deixa realizar 

reformas na casa e complementa “Não posso fazer nada na casa. É numa vila, nem quintal eu 

tenho. Os meus filhos não podem nem brincar no corredor que já dá problema”. 

(RELATÓRIA 2 – PROJETO DE INTERVENÇÃO, 2018) 

Outra requerente que falou sobre a ocupação do domicílio foi Monique, relatou ter 

morado anteriormente com uma amiga por alguns anos até ela conseguir um companheiro e 

irem morar juntos. Como não tinha condições de arcar sozinha com as despesas da casa e 

nesse meio tempo ficou doente diz que conheceu uma família que começou ajudá-la cedendo 

um kitnet no fundo do quintal em troca dela cuidar da casa, reitera “Se não fosse por eles eu 

não saberia onde estaria agora”. (RELATORIA 2 – PROJETO DE INTERVENÇÃO, 2018) 

 

 

 

 

 

 

14 Nome fictício para preservação do sigilo profissional 
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Quando analisado se estão trabalhando, 55% correspondem aos responsáveis 

familiares que estão desempregados ou não possuem algum tipo de ocupação, e por uma 

diferença não muito grande, 45% corresponde aos que estão empregados ou que tem algum 

tipo de ocupação. 

 
Gráfico 7 - Demanda do benefício do Aluguel Social por situação ocupacional 

 

Fonte: Elaboração da autora, dados retirados dos cadastros de referenciamento do CRAS/Matadouro. 

 

Dentre o que estão empregados ou têm alguma ocupação, aparecem as seguintes 

ocupações: 20% são faxineiras; 20% são auxiliares de Serviço Gerais na Prefeitura de 

Campos dos Goytacazes; e 60% declaram ser Biscateros/as. 

Em dados da PNAD Contínua, divulgados pelo IBGE referente ao terceiro trimestre 

de 2019, a desocupação no Brasil é de 11,8%, totalizando em números absolutos 12,5 milhões 

de pessoas desocupadas. Já a população ocupada cresceu 0,5% em relação aos outros 

trimestres, totalizando 93,8 milhões de pessoas ocupadas. No entanto, houve um crescimento 

histórico nos empregos sem carteira assinada e por conta própria, totalizando 11,8 milhões de 

pessoas e 24,4 milhões de pessoas, respectivamente. 

Sobre sua situação ocupacional Maria relata que está desempregada, faz “bicos de 

faxineira quando aparece”, é beneficiária do PBF que auxilia na maior parte das despesas da 

casa e, principalmente, dos filhos. Recebe pensão de R$ 100,00 de um dos três filhos menores 

de idade, mas que esse dinheiro é gasto em coisas exclusivamente para o filho. E finaliza 

“quando o mês tá apertado recebo ajuda da igreja que vou”. (RELATORIA 2 – PROJETO 

DE INTERVENÇÃO, 2018) 
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Conforme o gráfico abaixo, 36,36% declaram não possuir rendimentos, 54,54% 

declaram ter renda de até ½ (meio) salário mínimo e 9,09% possuem renda maior que ½ 

(meio) até 1 salário mínimo. 

 
Gráfico 8 - Demanda do benefício do Aluguel Social por renda familiar 

 

Fonte: Elaboração da autora, dados retirados dos cadastros de referenciamento do CRAS/Matadouro. 

 

Em divulgação realizada pelo IBGE (2018) a partir do PNAD Contínua, o Índice de 

Gini 15é o maior desde 2012 chegando em 0,545 em 2018, demonstrando o aumento da 

concentração de renda. Segundo a Agência IBGE notícias (2019)16, “em 2018, o rendimento 

médio mensal real do 1% da população com maiores rendimentos era de R$ 27.744, o que 

corresponde a 33,8 vezes o rendimento dos 50% da população com os menores rendimentos 

(R$ 820)”. 

Quando indagado se o responsável familiar recebe algum benefício ou programa social 

90,90% responderam que são beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) e apenas 9,10% 

recebem o Benefício de Prestação Continuada17 (BPC). 

 

 
 

15 Cálculo que mede os níveis de desigualdade social a partir de indicadores sociais (saúde, educação, renda, 
emprego, longevidade, entre outros), quanto mais próximo de 1 maior a desigualdade. 
16 <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25700- 

pnad-continua-2018-10-da-populacao-concentram-43-1-da-massa-de-rendimentos-do-pais> Acesso 29/11/2019 
17 “O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício de renda no valor de um salário mínimo para 

pessoas com deficiência de qualquer idade ou para idosos com idade de 65 anos ou mais que apresentam 

impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que, por isso, apresentam 

dificuldades para a participação e interação plena na sociedade.  Para a concessão deste benefício, é exigido que 

a renda familiar mensal seja de até ¼ de salário mínimo por pessoa.” – Site MDS < http://mds.gov.br/acesso-a- 

informacao/mds-pra-voce/carta-de-servicos/usuario/assistencia-social/bpc> Acesso: 30/11/2019. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25700-pnad-continua-2018-10-da-populacao-concentram-43-1-da-massa-de-rendimentos-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25700-pnad-continua-2018-10-da-populacao-concentram-43-1-da-massa-de-rendimentos-do-pais
http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/mds-pra-voce/carta-de-servicos/usuario/assistencia-social/bpc
http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/mds-pra-voce/carta-de-servicos/usuario/assistencia-social/bpc
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Gráfico 9 - Demanda do benefício do Aluguel Social por benefícios e/ou programas sociais 
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Fonte: Elaboração da autora, dados retirados dos cadastros de referenciamento do CRAS/Matadouro. 

 
Podemos problematizar que mesmo inseridos em benefício e programas de 

transferência condicionada de renda, suas necessidades básicas não são atendidas na sua 

integralidade, apresentando uma contradição central: os programas de transferência de renda 

na perspectiva da focalização não são capazes de ofertar o conjunto de bens e serviços 

públicos (materiais e simbólicos) necessários para a reprodução social e não à integração à 

cidadania social e política, constituindo ações fragmentadas que tem favorecido apenas o 

acesso ao consumo de mercadorias e serviços básicos, por meio do direito. 

Relacionando com o relato de Monique que em decorrência de problemas de saúde 

perdeu sua visão não podendo mais trabalhar e por isto entrou com a solicitação do BPC que 

fora negado, já teria entrado com o recurso, mas até o momento er beneficiária no P.B.F no 

valor de R$ 89,00. Conta que não pode mais andar desacompanhada, precisa de ajuda para 

sair de casa que também influencia na sua falta de renda. Indaga “Quem que vive com 

R$89,00 reais? Só um remédio é R$ 80,00... o colírio” e encerra “Se não fosse por essa 

família e às vezes pela minha sobrinha eu não sei onde eu estaria”. (RELATORIA 2 – 

PROJETO DE INTERVENÇÃO, 2017) 

Ao final desta caracterização dos sujeitos que estão solicitando o Benefício de 

Aluguel Social, percebe-se que o público é constituida majoritariamente de mulheres negras 

(pardas e pretas) entre 18 e 29 anos, com baixa escolaridade, com o rendimento familiar de 

até ½ (meio) salário mínimo, sendo benefíciarios do PBF. Com arranjos familiares variados, 

mas em predominância sem conjugues com pelo menos um e dois filhos. No que se refere à 

situação ocupacional são residentes em casas cedidas por terceiros e alugadas, demonstrando
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em seus relatos as dificuldades que encontram no cotidiano relacionados a moradia, a renda e 

trabalho. 

Portanto, faz-se um desafio ao Assistente Social da Política de Assistência Social, a 

partir da compreensão de quem são esses sujeitos e suas realidades, criar estratégias para um 

trabalho articulado em rede e com instrumentos para uma intervenção qualificada. 

 
2.3 O Serviço Social e a garantia do direito na Política de Assistência Social 

 
A inserção do Serviço Social na Assistência Social construiu um caminho diferente 

das outras políticas da Seguridade Social, como saúde e previdência. “A categoria, sob 

diferentes formas, se envolveu em luta de 15 anos seguidos para poder conquistar em 2004, a 

aprovação da Política Nacional de Assistência Social e no ano seguinte, 2005, a aprovação da 

implantação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social” (SPOSATI, 2013). 

Para uma análise crítica do exercício profissional na política de proteção social, 

segundo Sposati (2013), é necessário a superação do entendimento do profissional apenas 

como um identificador das expressões da “questão social”. E que o exercício profissional está 

para além de uma condição analítica, mas que se faz necessário vincular os elementos da 

análise com a ação concreta a ser desenvolvida no seu campo de atuação. 

De acordo com Maciel (1999), só foi a partir dos anos 1960 que o trabalho social 

exercido pelos assistentes sociais começou a ser repensado colocando em pauta um exercício 

politicamente orientado, na tentativa de desvinculação da assistência social com a lógica da 

benesse e assistencialismo. Assim podendo pensar em um trabalho crítico nas análises 

institucionais e um trabalho articulado em rede. 

Segundo a autora, o trabalho em rede 

 
Pressupõe articulação, intersetorialidade, transetorialidade, revela uma forma 

de gestão mais flexível, com maiores condições de participação. Numa 

relação menos hierarquizada e mais horizontalizada. A gestão dos serviços 

públicos dentro desse conceito facilita que a Assistência Social chegue à 

população com qualidade e como direito (p. 90). 

 

Portanto, não tem como haver dicotomia entre teoria e prática, por estes se fazerem 

necessários caminhar em conjunto em uma relação dialética. Sendo necessário também uma 

análise crítica da Proteção Social, o que não significa negá-la, e menos ainda, negar a atuação 

da/o Assistente Social nela. 

Entretanto, para Sposati (2013) 
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A proteção social no Brasil está inserida na concepção de seguridade social, 

isto é, no conjunto de seguranças sociais que uma sociedade, de forma 

solidária, garante a seus membros. Portanto, a centralidade está no processo 

histórico de cada sociedade e nele o trânsito pelo qual determinadas condições 

sociais de dignidade e sobrevivência são asseguradas enquanto um direito 

social universal (p.663). 

 

Diante do novo padrão de acumulação flexível (HARVEY, 1998 apud CEOLIN 2014) 

que traz em seu cerne a precarização e o aumento do desemprego estrutural, - no que auxilia 

na mistificação das relações sociais – as expressões da “questão social” ganham um tom mais 

latente, não só interferindo nas condições de trabalho da/o Assistente Social, mas 

remodelando seu objeto de intervenção profissional. É necessário, uma competência 

profissional que relacione as três dimensões: ético-política, teórico-metodológico e técnico- 

operativo, capacitando-o na criação de instrumentalidades que tenham uma direção social e 

política – em consonância com o projeto ético-político e com a organização da categoria – que 

vá potencializar sua intervenção. 

Contudo, as/os Assistentes Sociais estão na condição de trabalhadores assalariados e 

participam desse processo de precarização, em sua maioria, são submetidos a contratos 

temporários, baixa remuneração, terceirização, entre outros, no que acaba o inserindo no 

processo de alienação e mistificação do trabalho, no que pode comprometer sua autonomia e 

as estratégias profissionais. Apreender os determinantes da alienação do trabalho e suas 

implicações no exercício profissional, ainda mais com o pano de fundo de tempos difíceis, 

desafiam a/o Assistente Social a caminhar na direção dos princípios e diretrizes da categoria e 

na tentativa de homogeneização do projeto ético-político. 

As múltiplas expressões da “questão social” trazidas em forma de demandas pelos 

usuários às instituições são o objeto de intervenção do Serviço Social. Não negligenciando a 

condição de sujeito social desse usuário, se faz necessário uma intervenção que vise à 

perspectiva emancipatória com o fortalecimento dos sujeitos como protagonistas das suas 

próprias histórias. 

De acordo com Iamamoto (2014), 

 
A profissão vincula-se às citadas estratégias por meio das políticas públicas, 

das políticas de formação e gestão de recursos humanos – nas instâncias da 

produção material, na circulação de mercadorias e distribuição de riqueza – e 

dos processos de luta e resistência das classes subalternas. As ações 

pedagógicas concretizam a ação material e ideológica no modo de vida, de 

sentir, pensar e agir das classes subalternas envolvidas nos espaços 

ocupacionais, interferindo na reprodução física e subjetiva dessas classes, ao 

mesmo tempo que rebatem na constituição do Serviço Social como profissão 

(p. 317). 
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O exercício profissional não se dá isoladamente, pois exige uma pluralidade, levando 

em consideração as condições e relações sociais que cotidianamente circunscrevem o trabalho 

da/o Assistente Social. Uma vez que este atua em um campo de múltiplas expressões 

concretas da “questão social” e considerando fatores que são dependentes do desempenho 

profissional. 

Para Iamamoto (2001), o sentido político do exercício profissional da/o Assistente 

Social parte do entendimento do sentido gramasciano, como “catarse”, “passagem da esfera 

na necessidade à da liberdade política, que dá origem as novas iniciativas” (p.98). 

Afirma Faleiros (1993), que a/o Assistente Social no seu papel profissional deve 

inserir nas suas atividades e intervenções um movimento de mudança social, tomando o 

partido dos grupos desfavorecidos a fim de serem alteradas as estruturas 

Para Iamamoto (2011), a “questão social” expressa as desigualdades econômicas, 

políticas e culturais das classes sociais mediatizadas por disparidades também nas relações de 

gênero, étnico-raciais e regionais. Ao compreender as expressões da “questão social” como 

objeto de trabalho do Serviço Social, a autora demonstra a necessidade de identificá-las, 

criando estratégias de enfrentamento. Neste caso, consubstancia a importância do trabalho 

coletivo, além disso, ressalta a necessidade de responsabilizar o Estado para a afirmação de 

políticas sociais de caráter universal. 

A partir da segunda metade do século XX, as estratégias de enfrentamento 

produzidas pelo Serviço Social têm sido articuladas ao seu projeto profissional, enquanto 

recusa e crítica ao conservadorismo. Esse projeto profissão dá apontamentos para um projeto 

de sociedade, faz análises sociais com cunho político e possui direcionamentos pouco visto 

em outras profissões. 

Para Netto (2006), este novo projeto profissional é um processo em contínuo 

desdobramento pronto para incorporar novas questões, assimilar problemáticas diversas e 

enfrentar novos desafios. Ao centrar-se na defesa da liberdade como valor ético-político 

central18 sua intenção política está vinculada à construção de equidade e justiça social, a fim 

de garantir os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais da classe trabalhadora, 

objetivando a construção de uma sociedade sem dominação e exploração de classe, raça/etnia 

e gênero, dentre outros. 

Segundo o mesmo autor, em relação a tal projeto, existe uma hegemonia conquistada 

na década 1990 que vem sendo ameaçada pelo neoliberalismo que promove a disseminação 

 

18 I princípio fundamental do Código de Ética do/as Assistente Social, 1993. 



65 
 

 

 
 

da cultura e dos valores burgueses na sociedade. Portanto, o aprofundamento e preservação do 

Projeto Ético-Político profissional do Serviço Social depende da participação majoritária do 

corpo profissional. Além disso, é vital que se fortaleça o movimento democrático e popular na 

sociedade e nas instituições, superando as desigualdades de gênero e o racismo 

institucionalizado. 

Ao centralizar as análises da dimensão política do trabalho profissional, Yazbek 

(2014) destaca que o trabalho da/o Assistente Social consiste em apoiar as resistências 

cotidianas da classe trabalhadora em nossa sociedade, buscando os direitos e construindo 

parâmetros de negociações dos interesses tendo por base a construção e efetivação da 

cidadania e da democracia. Por isso, a profissão busca atualizar seus procedimentos e 

estratégias de ação, adequando-se as novas demandas e redefinições do mercado de trabalho e 

da conjuntura social, seguindo uma direção social pautada em seu projeto profissional. 

Há uma valorização da autonomia relativa da/o Assistente Social na condução do seu 

trabalho, na intervenção em diferentes manifestações da “questão social”, na busca da redução 

das desigualdades e construção da justiça social. No entanto, não se pode esquecer da 

condição de assalariamento da/o profissional que têm suas condições de trabalho definidas 

por seus empregadores no que se refere: a contrato de trabalho, salário, intensidade do 

trabalho, metas de produtividade, as expressões da “questão social” recortadas pelo aparato 

institucional que se tornam demandas para realização do trabalho. 

A análise da condição de assalariamento das/os Assistentes Sociais traz a 

compreensão da precarização do mundo do trabalho, a insegurança da vida dos trabalhadores, 

a coisificação e burocratização das relações humanas, a polivalência e a burocracia 

institucional, dentre outros. Segundo Raichelis (2011), tem contribuído para seus processos de 

adoecimento, bem como, para o adoecimento da classe-que-vive-do-trabalho. 

Diante do exposto e para enfrentamento político-interventivo destas questões, faz-se 

necessário formas de capacitação e atualização dos trabalhadores sociais, possibilitando que 

sejam menos sujeitos a manipulação e mais preparados para enfrentar os jogos de pressão 

política e de cooptação institucionais, tendo por fundamento a compreensão de que a análise 

do trabalho e da atuação da/a assistente social como trabalho concreto, precisa estar 

sintonizada com o estudo dos processos sociais e das relações sociais em que está inserido 

(IAMAMOTO, 2001). 

As demandas apresentadas ao Serviço Social, em tempo de hegemonia do capital 

financeiro e do padrão flexível, são manifestações das contradições e antagonismos da 

sociedade burguesa, o que faz necessário repostas em outro patamar. As novas expressões da 
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“questão social” interferem não só na condição de trabalho do assistente social, como 

redesenha seu próprio objeto de intervenção profissional. 

As condições sócio históricas atuais exigem uma competência profissional 

sociopolítica, alicerçada em um referencial teórico que permita a apreensão das mediações 

presentes entre a singularidade dos sujeitos e a universalidade de suas determinações. 

Também exige a construção de uma instrumentalidade que potencialize o exercício 

profissional em direção aos princípios e diretrizes expressos no processo histórico de 

construção do projeto ético-político profissional e na organização da categoria e de suas 

entidades representativas (CEOLIN, 2014). 

O desafio é a apreensão dos determinantes inerentes ao trabalho alienado, implícito 

no trabalho assalariado e suas implicações no exercício profissional em sua relação com as 

múltiplas expressões da “questão social”, bem como dos diversos segmentos da classe 

trabalhadora, sujeitos e usuários das ações e ser viços no exercício profissional. 

O Conselho Federal de Serviço Social – CFES (2016) pontua que o trabalho social  

na política urbana, impõe aos assistentes sociais a necessidade de apreensão das 

determinações políticas, econômicas e sociais como uma forma de “qualificar a intervenção 

profissional na multidimensionalidade da problemática social que se revela no espaço urbano, 

numa perspectiva de totalidade” (p.41). Com isso, o trabalho na política urbana pressupõe 

uma articulação das três dimensões (teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político) 

na perspectiva de respostas profissionais mais qualificadas. 

 

No diálogo estabelecido entre o desenvolvimento da política urbana e o 

Serviço Social, buscaram-se registrar as características do exercício 

profissional e suas particularidades em contextos históricos e políticos 

específicos. É, pois, na dinâmica de uma sociedade em mudança, que o 

trabalho social, desenvolvido pelos/as assistentes sociais, afirmou-se no 

campo da política urbana, configurando-se desde a necessidade de respaldar 

o controle exercido pelas classes dominantes, até o estabelecimento de 

alianças com os movimentos sociais e outros sujeitos coletivos, na 

perspectiva dos direitos e das conquistas emancipatórias da classe 

trabalhadora. (CFESS, 2016, p. 55) 

 

Portanto, o exercício profissional carrega desafios na luta por cidades justas e 

moradias de qualidade e, principalmente, demanda ações de caráter socioeducativas, 

organizativas e de mobilização popular. Com a perspectiva do trabalho articulado com os 

movimentos sociais, em construir respostas às necessidades urbanas e sociais e no acesso aos 

direitos e serviços públicos (CFESS, 2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao fim deste trabalho é possível compreender que a ofensiva do neoliberalismo no 

contexto do capital fetiche tem implicado em retrocessos e processos de expropriações dos 

direitos, em especial, trabalhistas e sociais, e a redefinição do Estado Social. A população 

empobrecida sobrevive em níveis precários, com sua reprodução social comprometida quando 

não negada, o que é um dos fatores para o esgarçamento da Seguridade Social dando uma 

centralidade à Política de Assistência Social. Ou seja, agora espoliados e expropriados do 

trabalho regulamentado e dos direitos fundamentais veem na Política de Assistência Social o 

mecanismo de acesso aos mínimos sociais, principalmente através de programas de 

transferência de renda. 

O Benefício do Aluguel Social vem demonstrando a relevância no que se refere à 

garantia do direito à moradia negada à classe-que-vive-do-trabalho, se contrapondo ao déficit 

habitacional brasileiro que só faz aumentar. No entanto, apenas a concessão deste benefício 

não garante este direito previsto pela Constituição Federal de 1988. Morar está para além de 

uma casa, se faz em necessárias condições de habitabilidade, saneamento básico tratado, água 

encanada, luz, coleta seletiva de lixo e recicláveis, mobilidade urbana, segurança, saúde, lazer, 

educação, entre outros direitos que são negados cotidianamente. 

Contudo, não será através da assistência social que haverá a emancipação humana, 

ainda faltam condições objetivas, materiais e subjetivas para que esse processo revolucionário 

ocorra. Mas, não podemos negá-la como um espaço de potencialidades se trabalhada numa 

perspectiva estratégica de organização e socialização de informações e, principalmente, de 

garantia de direitos. 

Considerando as reflexões apresentadas no decorrer deste Trabalho de Conclusão de 

Curso, percebe-se que se faz necessário o esforço para compreender as mediações que 

envolvem a produção e reprodução da “questão social” e suas variadas expressões, uma vez 

que este é o objeto de trabalho do/a Assistente Social. E é em uma relação de desafios no 

cotidiano do exercício profissional que o Serviço Social se encontra, sobretudo, se 

considerarmos o panorama de inflexão quanto aos investimentos públicos na área social, 

redimensionamento do Estado social, agudização das desigualdades e desmonte das políticas 

sociais. Estes desafios apontam a necessidade do Assistente Social, através do seu trabalho, 

atuar nas mediações, mais complexas, entre o Estado e as classes. 

Conclui-se que em momentos de ascensão do projeto neoliberal e conservador que 

estimula o discurso da culpabilização e individualização das expressões da “questão social”, 
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faz-se necessário profissionais capazes de fazer a articulação das três dimensões profissionais 

em consonância com o Projeto Ético-Político profissional, em especial, em tempos de 

agudização da barbárie (BOSCHETTI, 2017). 

Diante da realidade de agudização da barbárie e retirada de direitos sociais, põe-se 

um desafio aos assistentes sociais que atuam na Política Urbana como o estímulo de ações 

coletivas e socioeducativas, valorização da autonomia popular, garantia dos espaços de 

controle social e principalmente, a luta pela garantia ao acesso do direito à moradia. 
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