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RESUMO 
 
VEIGA, Simone Gomes. TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO COMPONENTE 
TÉCNICO SOCIA: EXPERIÊNCIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITACIONAL 
MINHA CASA MINHA VIDA (FNHIS) DE 2011 a 2017 NA ZONA OESTE DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO. 2018. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social e Desenvolvimento Regional – Escola de Serviço Social, Universidade Federal 
Fluminense, Rio de Janeiro, 2018. 
 
A presente dissertação, inserida na linha de pesquisa Serviço Social, Políticas Públicas e 
Formação Profissional do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento 
Regional da Universidade Federal Fluminense (UFF), Realizamos, uma pesquisa bibliográfica 
e documental com fontes primárias e secundárias, alem dos registros profissionais realizados 
ao longo da experiência de campo.   
Os dilemas pertinentes ao sentido da moradia na lógica de reprodução e produção da vida são 
problematizados neste estudo, assim como, as novas conformações da Política de Habitação 
de Interesse Social (PHIS) instaurada a partir da criação do Ministério das Cidades em 2003 e, 
de forma correlata, a política urbana, por serem inerentes.  
Estes elementos convocam o Serviço Social, como área de conhecimento, a apropriar-se desta 
forma de exclusão, além das respostas aplicadas a questão social, no âmbito das políticas 
públicas. 
Como resultado do confronto dessas reflexões, é de suma importância compreender o 
conjunto de relações que se estabelecem no movimento contraditório do capital. Por isso, 
assumimos uma postura de pensar e debater este espaço muito além da sua concretude, mais 
visualizar os seus movimentos e interfaces. Quando evidenciamos essas relações, queremos 
acenar que para entender as relações do mundo atual, é preciso tomar como parâmetro as 
novas e antigas formas de exploração principalmente em países periféricos como o Brasil.  
Por isso, verificamos que os objetivos, da forma como estão descritos, dificultam o 
planejamento de ações e sua avaliação, bem como favorecem a baixa eficiência no uso 
dos recursos públicos. Para situar nossa análise, tivemos certo cuidado em realizar um 
resgate das políticas federais de habitação social no Brasil até o Programa Minha Casa Minha 
Vida (PMCMV), com especial foco nas ações integrantes dessas políticas direcionadas a 
auxiliar na adaptação das famílias ao novo morar e promover seu desenvolvimento 
socioeconômico.  
 
Palavras-chave: Habitação Social, Trabalho Social, Programa Minha Casa Minha Vida, 
Serviço Social.   
 
ABSTRACT 
 
This dissertation, inserted in the line of research Social Service, Public Policies and 
Professional Training of the Post-Graduation Program in Social Service and Regional 
Development of the Federal Fluminense University (UFF), We conducted a bibliographical 
and documentary research with primary and secondary sources, in addition to the professional 
records carried out throughout the field experience. 
The dilemmas pertinent to the sense of housing in the logic of reproduction and production of 
life are discussed in this study, as well as the new conformations of the Housing Policy of 
Social Interest (PHIS) established since the creation of the Ministry of Cities in 2003 and, 
correlated form, urban policy, as they are inherent. 
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These elements call on Social Service, as an area of knowledge, to appropriate this form of 
exclusion, in addition to the responses applied to the social question, within the scope of 
public policies. 
As a result of confronting these reflections, it is extremely important to understand the set of 
relationships that are established in the contradictory movement of capital. For this reason, we 
assume a posture of thinking and debating this space far beyond its concreteness, but 
visualizing its movements and interfaces. When we highlight these relationships, we want to 
point out that in order to understand the relationships in the current world, it is necessary to 
take as a parameter the new and old forms of exploitation, mainly in peripheral countries like 
Brazil. 
Therefore, we verified that the objectives, as described, make it difficult to plan actions and 
evaluate them, as well as favor low efficiency in the use of public resources. In order to situate 
our analysis, we took care to carry out a rescue of federal social housing policies in Brazil up 
to the Minha Casa Minha Vida Program (PMCMV), with a special focus on the actions 
included in these policies aimed at helping families adapt to the new housing and promote 
their socioeconomic development. 

 

Keywords: Social Housing, Social Work, Minha Casa Minha Vida Program, Social Work. 
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INTRODUÇÃO 
 

A dissertação de mestrado ora apresentada encontra-se inserida na linha de pesquisa 

Serviço Social, Políticas Públicas e Formação Profissional do Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense (UFF). A 

proposta em tela é problematizar o Trabalho do Assistente Social no Programa Nacional de 

Habitação de Interesse Social, como sendo um dos componentes de referência do Programa 

Minha Casa Minha Vida. 

No caso da pesquisadora, o interesse por este estudo é fruto de uma inquietação iniciada 

a partir da experiência profissional como Assistente Social na função de Coordenadora do 

Trabalho Técnico Social onde atuou durante 06 anos (2011 a 2017) em uma empresa de 

Assessoria e Consultoria em Projetos Sociais (METROPOLIS PROJETOS URBANOS 

LTDA) no Rio de Janeiro, que realiza planejamento, execução e avaliação dos Projetos do 

Trabalho Técnico Social, na linha de desenvolvimento urbano, dentre eles: Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) e Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).  

Ao longo da minha experiência frente à execução deste trabalho no Estado do Rio de 

Janeiro foi possível realizar alguns debates acadêmicos sobre os desafios para realização do 

Trabalho Técnico Social nos formatos do PMCMV, problematizar os instrumentos 

burocráticos junto à gestão do Programa no Estado do Rio de Janeiro (Caixa Econômica 

Federal e Estado), além da realização de um estudo prévio na Graduação: Sobre os desafios 

que estão postos a prática do Assistente Social que pretendemos dar continuidade.  

Importa mencionar que o Programa Habitacional que será nosso objeto estudo tem seu 

recorte temporal em 07 de julho de 20092 a partir da Lei nº 11.977, que estrutura e organiza o 

Programa Minha Casa Minha Vida, inaugurado no primeiro governo do Partido dos 

Trabalhadores (PT) pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dando continuidade nos 

mandatos do governo de Dilma Rousseff até os meados do ano 2016 e segue em vigência no 

governo ilegítimo de Michel Temer em 2018.  

Acrescentamos que o Programa Minha Casa Minha Vida se apresenta como estratégia 

de garantia do direito à moradia a partir do financiamento de crédito. O Programa está 

vinculado e organizado pela via da política pública de governo. Trataremos esses elementos 

no segundo capítulo desde estudo.  
                                                           
2 Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos 
localizados em áreas urbanas; altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis nos 4.380, de 21 de 
agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 
2001, e a Medida Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm 
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Para elucidar as bases estruturais desta apresentação, consideramos que o conhecimento 

não é um problema, mas um fato, para que ele se torne um problema é preciso que se analise, 

separe e isole o que é dado efetivamente como indissoluvelmente ligado. “Os elementos são: 

sujeito e objeto”. (LEFÉBRE, 1975) Logo, o conhecimento surge a partir de uma experiência 

prática. Por isto, o fato de a pesquisadora compor parte da equipe multidisciplinar na empresa 

supracitada e está diretamente inserida no contexto social de execução do trabalho social nos 

empreendimentos do Programa e sua participação em debates e espaços de representações 

acerca do tema, gerou uma série de indagações, possibilitando certa aproximação com dilemas 

e contradições que estão imbricados na relação: Instituição pública, Empresa contratada e 

atuação profissional. Onde, a partir de um olhar crítico pude compreender como essa lógica 

capitalista de aceleração da urbanização e industrialização foram estruturadas no espaço 

urbano Brasileiro. 

Nesse ensejo, o objeto a ser pesquisado tornou-se relevante à medida que elencam 

alguns elementos de possíveis retrocessos para o exercício profissional do Assistente Social 

no enfrentamento da assim chamada “questão habitacional”, haja vista, que o trabalho é 

realizado a partir de orientações técnicas extremamente engessadas, organizadas pelo principal 

administrador, a Caixa Econômica Federal, que irá definir a execução do Trabalho Técnico 

Social (TTS)3 a partir de documentos como: Caderno de Orientação do Trabalho Social 

(COTS)4 e suas Normativas. Sublinhamos que as propostas preconizadas nesses materiais, vão 

num sentido completamente contrário das dimensões, ético-política, teórico-metodológica e 

técnico-operativa do Serviço Social.  

As atividades delineadas pelos documentos corporativos buscam limitar a intervenção 

do profissional, com ações genéricas, metas definidas no cronograma físico-financeiro, 

considerando a qualidade das intervenções pela quantidade de assinaturas nas listas de 

presenças e nos registros fotográficos das atividades previstas no Projeto de Trabalho Técnico 

Social (PTTS)5,  reduzindo o profissional mero executor de tarefas.  

                                                           
3 O Trabalho Técnico Social é o conjunto de ações que visam promover a autonomia e o protagonismo social, 
planejadas para criar mecanismos capazes de viabilizar a participação dos beneficiários nos processos de decisão, 
implantação e manutenção dos bens/serviços, adequando-os às necessidades e à realidade dos grupos sociais 
atendidos, além de incentivar a gestão participativa para a sustentabilidade do empreendimento. (BRASIL, 2009, 
Caderno de Orientações Técnico Social - COTS). 
4 COTS apresenta informações, sugestões para a elaboração, implantação e avaliação desde a concepção do 
projeto até a etapa posterior à conclusão das obras e serviços. .(BRASIL, 2009, Caderno de Orientações Técnico 
Social-COTS). 
5 PTTS documento que sistematiza a proposta de trabalho junto aos beneficiários. Nas intervenções relacionadas 
ao desenvolvimento urbano, os projetos devem ter enfoque multidisciplinar, fundamentando-se nos princípios de 
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Num contexto de precarização e terceirização do trabalho, acenamos para as formas de 

contratação do Assistente Social, nesta política. O fato das normativas abrirem uma brecha no 

processo de contratação, considerando todos os trabalhadores das Ciências Sociais como aptos 

para executar o Trabalho Técnico Social, o vinculo empregatício dos profissionais de Serviço 

Social e todas as áreas são reduzidas ao título de “Técnico Social”, o que deslegitima a 

formação e a remuneração desses trabalhadores.  

Em linhas gerais é preciso ter clareza da natureza, do papel político e contraditório que 

estão implícitos nas políticas sociais para que o profissional não entre em uma “seara” e acabe 

defendendo um campo de interesses que não condiz com as diretrizes políticas da profissão, 

onde, de um lado, temos uma enorme parcela da população em busca acesso a moradia e do 

outro, o Estado institucional como o principal violador dos direitos. 

Não podemos desconsiderar os avanços a partir do que está previsto no artigo 6ª da 

Constituição Federal de 1988, entretanto, na mediação desse campo de disputas, está o 

Assistente Social, profissão que historicamente tem sido requisitada pelo Estado para atuar 

frente a essas demandas sociais.   

Tivemos o cuidado de rastrear os entretons dos Programas Habitacionais posteriores a 

CF, 1988, para aqui problematizar, que embora no modo de produção capitalista as políticas 

sociais tenham o contraditório papel de, por um lado, expressar conquistas no campo dos 

direitos e, ao mesmo tempo, amortecer os conflitos oriundos das contradições de classes, a 

partir de concessões, elas desempenham um papel importante para o enfrentamento da 

chamada questão social no capitalismo, amenizando seus impactos e assegurando a 

reprodução das condições materiais necessárias à acumulação capitalista. (PEREIRA, 2009, 

P.15).  

Portanto, é preciso ter clareza que as contradições são infindáveis, haja vista que nessa 

sociabilidade, o Estado é do e para o capitalismo. 

Há que se refletir: Quais são as marcas do capitalismo na formação social brasileira e no 

uso do espaço urbano? Em que bases históricas do processo urbano industrial foram 

construídas a profissão? Como está posta a execução desta intervenção nas políticas 

urbanísticas? Qual é o real papel das políticas públicas na conjuntura do capitalismo rentista? 

                                                                                                                                                                           
participação comunitária, sustentabilidade dos empreendimentos e preservação ambiental. (BRASIL, Caderno de 
Orientações Técnico Social - COTS). 
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Para qualificar criticamente este debate é preciso apreender como a lógica do urbano e 

do processo industrial no Brasil está conectada com a formulação do Serviço Social na sua 

institucionalização.  

O Serviço Social conserva em sua história uma herança cultural e intelectual tecnicista 

que se acorrenta a uma prática operacional cujos fundamentos finais se apoiavam na eficácia e 

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

esse tratado como um fim em si mesmo e de forma unilateral” (SANTOS 2010-53).  

Situar, portanto, o Serviço Social como profissão inserida na divisão social do trabalho, 

os avanços internos da categoria a partir do Código de Ética de 1993 (Lei nº 8662/93, ainda 

em vigência e o Projeto Ético Político6 é reafirmar um posicionamento político e crítico, na 

defesa intransigente dos direitos. 

Contudo, para realizar uma pesquisa sob o olhar do Serviço Social é preciso firmar o 

compromisso de ir além das aparências, examinando as causas e as determinações dos 

fenômenos sociais e principalmente compreender os limites estruturais das políticas na 

conjuntura do capital. Pensando nisso, buscamos sustentar as bases metodológicas para a 

edificação do conhecimento, com suporte de Kosik, (1976, p. 12),7   

O fio condutor que subsidiará os percursos deste estudo tem como metodologia, uma 

pesquisa bibliográfica, documental e a organização de dados quantitativos e qualitativos de 

experiências profissionais e registros do diário de campo.  

Com relação ao enfoque espacial, pretendemos qualificar a pesquisa com as 

experiências de campo vivenciadas na zoa Oeste da cidade do Rio de Janeiro, nos bairros: 

Campo Grande, Santa Cruz e Senador Camará, bairros estes que contemplam a maior parte 

das construções de moradias do Programa Minha Casa Minha Vida, onde por 04 anos pude 

vivenciar alguns desafios que estão postos para o Assistente Social que realizam o Trabalho 

Técnico Social. Utilizaremos os dados de uma pesquisa de Avaliação pós morar, realizada a 

partir de uma solicitação da CEF para a empresa em que eu trabalhava no ano de 2013 e 2015 

no empreendimento Ayres para qualificar o diálogo. 
                                                           
6 Com relação a tais conceitos citados, preferimos utilizar o definido por Netto, José Paulo. A construção do 
projeto ético-político do Serviço Social frente à crise contemporânea. In: CFESS/ABEPSS; CEAD/UnB (Org.). 
Crise contemporânea, questão social e Serviço Social. Capacitação em Serviço Social e política social. Brasília: 
CEAD/UnB, 1999.  
7 Captar o fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever como a coisa em si se manifesta naquele 
fenômeno, e como ao mesmo tempo nele se esconde. Compreender o fenômeno é atingir a essência. Sem o 
fenômeno, sem a sua manifestação e revelação, a essência seria inatingível. (KOSIK (1976, p. 12). 
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Acrescentamos que, por algumas transcorrências da vida, a pesquisadora precisou 

mudar-se para o a cidade Fortaleza/CE, o que inviabilizou a participação na Comissão do 

direto a cidade no Estado Rio de Janeiro, por isso, uma das estratégias de manter diálogo 

constante com o referido tema, a autora se inseriu em um Conselho regional sobre o direito a 

moradia e questões urbanas, através do Laboratório de Estudos Habitacionais da Universidade 

Federal do Ceará (LEHAB - UFC); Observatório das Metrópoles, núcleo Ceará. Esses espaços 

acadêmicos, que dialogam diretamente com: os movimentos sociais8, com membros de 

organizações da sociedade civil, estudantes da arquitetura, geografia, serviço social e ciências 

sociais, Ministério Público, Defensoria Pública. 

Acredita-se que nesses espaços de participação coletiva consigamos trazer à tona os 

principais elementos das relações antagônicas imbricadas nessa luta de classes, sobre o real 

significado da função social da terra e as legislações que fortalecem o controle da propriedade 

privada por parte do Estado e mercado, para que a partir desses esclarecimentos, consigamos 

nos fortalecer enquanto sujeitos sociais e profissionais frente os movimentos de resistências.  

Estando delimitados os recortes temporais e espaciais da pesquisa que se propõe 

desenvolver, ponderamos desde já, que os desafios para a execução do Trabalho Técnico 

Social são infindos, uma vez que os escopos desses Programas trilham rumos totalmente 

adversos do que preconiza as bases críticas do Serviço Social. As contradições sociais 

históricas da própria construção da profissão acabam por contribuir para com práticas 

totalmente institucionalizadas, onde ecoam os discursos defensores da própria política, se 

valendo apenas da política de assistência como artifício e justificativa para toda e qualquer 

política pública. 

Na tentativa de construir um trabalho que consiga dar conta dessas indagações, 

dispomos de questões norteadoras como: Qual sentido da moradia na lógica produção e 

reprodução da vida? Qual é a trajetória histórica do Serviço Social na Política Habitacional? 

Como se efetivam as mediações trabalho do social no âmbito do Programa Minha Casa 

Minha Vida? Que desafios estão postos para o profissional que atua frente a essa 

política na atual conjuntura? 

                                                           
8 A emergência dos movimentos sociais na realidade brasileira é situada, pela maioria dos artigos, a partir da 
década de 1970, no contexto das lutas contrárias ao modelo de desenvolvimento econômico. Os autores definem 
a causalidade da emergência dos movimentos pela defesa dos direitos a bens de consumo coletivo e direitos 
políticos. É destacada a diferenciação dos movimentos em relação aos seus projetos políticos societários; 
dinâmica interna; articulação entre base e liderança; relações com assessorias políticas, religiosas, militantes de 
partidos, agentes do Estado. (DURIGUETTO E BAZARELLO, 2015: p.135) Disponível em: 
file:///C:/Users/MPU/Downloads/Dialnet-MOVIMENTOSSOCIAISESERVICOSOCIAL-5167653.pdf 
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O que problematizamos a partir das questões norteadoras e angustias do cotidiano da 

minha experiência enquanto Assistente Social que atuou no âmbito dessa política e a partir do 

seu comprometimento com um projeto político profissional buscou imprimir uma direção 

crítica, na tentativa de encontrar um horizonte menos angustiante para o “fazer profissional”. 

Portanto, a proposta para a pesquisa, é pensar coletivamente possíveis artifícios para 

realização do Trabalho Técnico Social considerado o papel político, pedagógico e crítico 

Assistente Social, sua função enquanto sujeito social, fundamentado nos aparatos legais do 

código de Ética do Serviço Social e o compromisso com o Projeto Ético Político.  

Diante do exposto o caminho para tessitura desde estudo, expomos nosso Objetivo 

Geral: Trabalho do Assistente Social no componente técnico social: experiências no âmbito 

do Programa habitacional, Minha Casa Minha Vida (FNHIS) de 2011 a 2017 na Zona Oeste 

do Rio de Janeiro. Objetivos Específicos: - Verificar a história do Serviço Social na política 

habitacional; - Identificar como se efetiva a mediação do Trabalho Técnico Social no âmbito 

Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida; - Examinar os limites e possibilidades para 

realização do Trabalho Social no PMCMV. 

Para que seja possível alcançar os objetivos específicos citados a cima, precisamos 

organizar o caminho metodológico que alicerce essa jornada de produção do conhecimento. 

Como elementos de sustentação de uma matriz ao longo de toda revisão textual, 

qualificaremos a pesquisa a partir de uma maior aproximação com livros, teses, dissertações, 

artigos, um vasto repertório e materiais de intelectuais que abordem criticamente o debate da 

moradia. (MILLS, 2009) nos recomenda seguir alguns itens, onde após cada passo realizado 

teremos como produto final um artesanato intelectual9. 

                                                           
9 Seja um bom artesão, evite todo conjunto rígido de procedimentos (...); 2 – Evite a estranheza bizantina de 
conceitos associados e desassociados, o maneirismo de verborragia (...); 3 – Faça todas as construções trans-
históricas que achar que seu trabalho requer, investigue também minúcias sub-históricas (...); 4 – Não estude 
meramente um pequeno ambiente após outro; estude as estruturas sociais em que os ambientes estão organizados 
(...); 5 – Perceba que seu objetivo é uma compreensão comparativa completa das estruturas sociais que 
apareceram e que existem agora na história do mundo (...); 6 – (...) Elabore e reveja continuamente suas idéias 
sobre os problemas de história, os problemas de biografia e os problemas de estrutura social em que biografia e 
história se cruzam (...); 7 – (...) tente compreender o homem não como um fragmento isolado, não como um 
campo ou sistema inteligível em si e por si mesmo. Tentem compreender homens e mulheres como atores 
históricos e sociais, e os modos como a variedade de homens e mulheres são intricadamente selecionados e 
formados pela variedade das sociedades humanas (...); 8 – Não permita que questões públicas tal como do 
pensamento dos fenômenos. oficialmente formuladas, ou dificuldades tal como privadamente sentidas, 
determinem os problemas que você tomará para estudar. (MILLS, 2009, p. 56/58).  
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Precisamos tecer o processo intelectual como nos ensina (MILLS, 2009), a partir dos 

dilemas presentes na mediação da práxis10 do Assistente Social na Política Habitacional, em 

uma sociabilidade onde as relações são preconizadas pelos interesses do capital e marcadas 

por disputas antagônicos na luta de classes.  

Recuperamos que em seu processo histórico, o Serviço Social realizou diversas 

intervenções em programas habitacionais, enfrentou e têm enfrentado contradições 

extremamente conflitantes. Por isso, precisamos qualificar o processo intelectual 

compreendendo, que “Todo fenômeno cultura, social ou político é histórico e não pode ser 

compreendido senão através de e na sua historicidade”. (LOWY, 1994).   

Pretendemos avançar no plano das hipóteses definidas, a partir do método dialético. "A 

dialética" - observa Carlos Nelson Coutinho, (1998) - "não pensa o todo negando as partes, 

nem pensa as partes abstraídas do todo. Ela pensa tanto as contradições entre as partes (a 

diferença entre elas: a que faz de uma obra de arte algo distinto de um panfleto político) como 

a união entre elas (o que leva a arte e a política a se relacionarem no seio da sociedade 

enquanto totalidade)". (COUTINHO apud KONDER, 1998, p.46). Onde partindo desse 

pressuposto expressará a relação do homem com o mundo, e a sua inferência, nas relações 

sociais. A realidade não está dada, pronta e fora do tempo, ela é um processo em curso, no 

qual a humanidade realiza a própria verdade. Considerando que não há nenhuma verdade 

absoluta na ciência para estudá-la exige um posicionamento do pesquisador mediante os fatos, 

delimitando sua visão política, social de homem e de mundo. Dentre as categorias definidas 

enquanto pertencentes ao método se faz uso das seguintes: 

 

Historicidade: “A historicidade”, Prates (2003: p.95), “significado reconhecimento da 
processualidade do movimento e dado homem, da realidade e dos fenômenos sociais”, ou seja, 
“significa que os fenômenos não são estáticos, estão em curso de desenvolvimento e, portanto, 
só podem ser apreendidos por cortes históricos”; 
Contradição: “com sistema definição de um elemento pelo que ele não é; significa 
pressuposição necessária da existência do oposto. A contradição é destruidora, mas também 
criadora, já que se obriga à superação, pois a contradição é intolerável. Os contrários, em luta e 
movimento, buscam a superação da contradição, ultrapassando a si próprios. Desvendara 
contradição é exatamente mostrar os opostos em luta e movimento” (PRATES, 2003); e 
Mediação: é uma categoria fundada não ontologia do ser social em Marx e voltada aos 
processos de produção e reprodução da vida (PONTES, 2000). Está também diretamente ligada 
à totalidade e tem dupla dimensão: ontológica e reflexiva. Ela é introduzida em vista da 
articulação e identificação das reciprocidades e contradições, entre as manifestações do real e  

 

                                                           
10A práxis de que se trata nesse contexto é historicamente determinada e unilateral, é a práxis (da consciência) 
fragmentária dos indivíduos, baseada na divisão do trabalho, na divisão da sociedade em classes e na hierarquia 
de posições sociais que sobre ela se ergue. (KOSIC, 1976, p. 10) 
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A partir desses movimentos dialéticos como instrumental teórico, dividimos a 

dissertação em três capítulos: O primeiro capítulo foi construído a partir da necessidade de 

rastrear os elementos centrais de compreensão do espaço urbano, para que pensemos sobre: 

Qual é o verdadeiro sentido da moradia na lógica de produção e reprodução da vida?  

Trabalhamos no primeiro capítulo a partir das bases materiais concretas que foi 

organizada a Teoria crítica de Estado, do direito e das políticas públicas (social-liberalismo) 

no capitalismo periférico, sem desconsiderar principalmente o marco teórico e hegemônico 

aos modelos dos colonizadores e articulação para atender aos interesses dos modelos 

extrativistas, rentistas que formam o espaço urbano. 

A luta por habitação é um problema histórico no Brasil, as marcas de sua formação irão 

fortalecer os privilégios oligárquicos, que constituirão um Estado Nacional patrimonialista 

com políticas sociais e cidadania restrita. (FERNANDES apud BEHRING, 2007). 

Adensamos esse percurso histórico, refletindo sobre os laços “fraternos” de dependência 

que constituem esse nacionalismo, onde, a idéia de nação aqui tratada tem como aspectos 

centrais a formação da nacionalidade a partir da igreja, do exército (segurança como defesa do 

sentimento pátrio) e pelas oligarquias (grupos organizados pelas elites brasileiras). Maricato, 

(2003, p.151), recupera, que “nas primeiras “décadas do século XX, as cidades brasileiras 

eram vistas como a possibilidade de avanço e modernidade em relação ao campo que 

representava o Brasil arcaico” A idéia de construção da modernidade, a partir do 

desenvolvimento urbano acelerado que permeava essa nova visão de cidade11 repercutiu junto 

à população rural, que foi obrigada a sair do campo para a cidade em razão das condições 

precárias advindas do processo de industrialização, este fato deu início o crescimento 

adensado de moradias em áreas urbanas e rurais. 

Esses elementos constitutivos são de suma importância para a realização de uma leitura 

mais concreta da vida social. O problema do colonialismo, por exemplo, reforça a defesa entre 

os diferentes, onde a idéia de que o campo será o lugar dos bárbaros, atrasados e serviçais e a 

cidade é o lugar do progresso, do moderno e civilizado.  

Essas oposições se expressam no espaço urbano, de maneira que as cidades serão o 

                                                           
11No fundo, quer se tratem das metrópoles, das cidades ou do campo, as classes sociais propriamente ditas 
abrangem os círculos sociais que são de uma forma ou de outra, privilegiados e que poderiam ser descritos, 
relativamente, como “integrados” e “desenvolvidos”. Tais setores coexistem, com a massa dos despossuídos, 
condenados a níveis de vida inferiores ao de subsistência, ao desemprego sistemático, parcial ou ocasional, a 
pobreza ou a miséria, a marginalidade socioeconômica, a exclusão cultural e política etc. FERNANDES, (1975, 
p. 37).  
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lugar das elites e as periferias o lugar dos que vieram do campo, dos trabalhos manuais 

formando assim os aspectos constitutivos e contraditórios do espaço urbano.  

Adentraremos nesses dispositivos para compreender como a industrialização vai 

configurando a cidade, como a cidade colonial vai se transformando em cidade moderna. 

Confrontar a velocidade da cidade, com a velocidade da vida e como a sociedade burguesa 

deprecia os espaços urbanos construindo e desconstruindo para um bem próprio, sem pensar 

no território para todos. “Quanto mais difícil se torna a intensificação, mais importante é a 

expansão geográfica para sustentar a acumulação de capital.” (HARVEY, 2006, p.48).  

Harvey (2006) nos auxilia compreender como a dinâmica das relações sociais é 

produzida desigualmente no espaço urbano brasileiro, no que se refere à função social da 

terra, o estatuto da propriedade, o solo bem localizado e bem estruturado, para a obtenção de 

lucros. 

Esses registros teóricos encadearam a reflexão a cerca do cenário econômico que em a 

política habitacional passa a ser um problema para o Estado. Indagar em qual circunstancia a 

assistência social aparece na esfera de composição dos espaços urbanos, sobre o requisito do 

Estado, seus instrumentais para o enfrentamento da questão social junto à comunidade. 

No segundo capítulo pretendemos revisitar a história e memória do Serviço Social na 

política habitacional e o trabalho técnico social, como componente do Programa Minha Casa 

Minha Vida.  

Nesse cenário temos o Estado como maior contratante dos Assistentes Sociais e que este 

mesmo Estado desde a sua gênese não é um Estado neutro, mas com interesses políticos, 

econômicos, jurídicos e sociais particulares. Para tal concordamos com (LEFEBVRE, 1999), 

que a reprodução social é reprodução ampliada de capital, mas é também reprodução ampliada 

de contradições sociais. 

Essas questões nos auxiliam a ter clareza de que o Serviço Social têm autonomia relativa 

na sua intervenção, uma vez que, a profissão tem sua força de trabalho inserida na Divisão 

Sócio Técnica do Trabalho e que ao profissional precisa está bastante fundamentado 

intelectualmente para realizar sua intervenção. (IAMAMOTO, 1999). 

Ainda que o Serviço Social estivesse debatendo pouco o tema da questão urbana no 

contexto antecessor ao Programa de Aceleração do Crescimento (2007), o trabalho do Serviço 

Social nesta política ocorre ao longo de toda sua trajetória, mesmo no período de 

institucionalização da profissão 12e principalmente no período que culminou a modernização 

                                                           
12 [...] de grande importância para a implantação e institucionalização do Serviço Social, contribuindo em 
diversos níveis para a organização, expansão e interiorização da rede de obras assistenciais, incorporando ou 
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do Brasil.  

No período de modernização conservadora os profissionais do Serviço Social eram 

chamados pelo Estado para organizar o processo de higienização nas favelas, (GOMES, 2001) 

para tal realizavam funções extremamente pedagógicas e moralizadoras que de alguma 

maneira essas práticas foram formando o que chamamos de Trabalho Social13.  Ainda dentro 

desse exemplo precisamos nos atinar que o contexto social e profissional dessa conjuntura era 

outro, de lá para cá, com o rompimento com o conservadorismo (IAMAMOTO e 

CARVALHO, 2005) e a reafirmação com o Projeto Ético Político (NETTO, 1991) os 

direcionamentos da profissão sofreram diversas alterações, onde os elementos críticos 

começaram a qualificara as teorias e novas maneiras de mediação dessa política.  

Enfatizamos que esses confrontos vão sendo acentuados nas conjunturas: do Programa 

de Aceleração do Crescimento, (2007) e no lançamento do Programa Minha Casa Minha, 

(2009) Vida, onde novas formas de organização e enfrentamento as demandas sociais são 

postas no campo de trabalho. Diante disso, esse trabalho ergue-se como um incômodo e 

limitação de atuação que geram impacto direto na vida dos moradores. 

No debate, embora seja negável julgar que a regulação do Trabalho Técnico Social no 

ano de 2007, como componente obrigatório da política urbana: (provisão habitacional, 

urbanização de assentamentos precários e intervenções de infraestrutura) como sendo um 

avanço, em contra partida, precisamos avaliar as condições e as contradições no âmbito 

político. 

O contexto do PMCMV, os (as) Assistentes Social são conclamados a atuar nos espaços 

de gestão em diversas esferas da política, além de manter articulações com outras instituições 

e o contato direto com a população. Estes fatores foram elementos responsáveis pelo 

aquecimento do mercado de trabalho, o que gerou um aumento significativo na oferta de 

empregos para os Assistentes Social, só que com um pequeno detalhe, curtíssimo prazo para 

capacitação profissional. 

Assinalamos que em consonância com as ofertas de trabalhos havia no ano de 2006 uma 

expansão na oferta de cursos para o Serviço Social, principalmente com relação à formação do 

Assistente Social nas universidades Privadas e de Ensino a Distância (EAD), que para Pereira, 

                                                                                                                                                                           
solidificando nestas os princípios do Serviço Social, e a consolidação e expansão do ensino especializado de 
Serviço Social e do número de trabalhadores sociais (IAMAMOTO; CARVALHO, 2012, p. 252-253). 
13 Leroux, (1986) define o serviço social, na Europa, campo de sua investigação histórica. Este é o conceito com 
paralelo ao de assistente social no Brasil, o termo trabalhador social é utilizado na Europa, como tradução de 
social worker. Para a maioria dos países de língua espanhola, na América Latina, o termo é trabajador 
social, sendo a profissão de serviço social, trabajo social. 
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(2012)14 foi responsável por formar profissionais de baixa qualificação, por não exigirem em 

suas diretrizes curriculares aulas presenciais, estágios de campo, e demais subsídios teórico-

metodológico.   

Os documentos instrumentais que organizam o Trabalho Técnico Social no Programa 

Minha casa Minha Vida (PMCMV) as matrizes da Normativa 21 do Ministério das Cidades e 

no COTS (Caderno de Orientação do Trabalho Social)15 da Caixa Econômica Federal, 

possuem em seus escopos questões extremamente equivocadas no que se referem à execução 

do trabalho social, esses fatores foram responsáveis por inúmeros dilemas com relação à 

direção ético-política16 da profissão. No item 2.1, pretendemos analisar criticamente esses 

materiais e suas conjunturas políticas. 

O debate trouxe uma inquietação no que refere ao “fazer profissional” 17, nos convida, 

portanto, a repensar a prática profissional; Os desafios diante do acirramento da estrutura. A 

necessidade de uma atualização constante, para não cairmos em uma lógica fatalista ou 

messiânica, conforme nos alerta (IAMAMOTO, 2003).  

Outro aspecto de grande relevância para a categoria foi o lastro complexo sobre o 

preparo e capacitação para intervir nestas demandas, reafirmando a necessidade da classe se 

organizar e trazer para o campo acadêmico, novos estudos e produções de pesquisas, para que 

fosse possível debater os desafios contemporâneos e formas de enfrentamento dessas 

problemáticas e expressão da questão social18 que se refletem no seio destes Programas.  

Investigar o exercício profissional do Assistente social em programas sociais de 

                                                           
14 A modalidade EAD na formação em Serviço Social iniciou-se no governo Lula, sendo o ano de 2006 o marco 
de funcionamento dos primeiros cursos. Destaca-se que o curso de Serviço Social acompanha o perfil dos cursos 
EAD: a maioria, como apontado, concentra-se nas licenciaturas. Portanto, os bacharelados – como o curso de 
Serviço Social – têm abertura posterior às licenciaturas. (PEREIRA, 2012). 
15 COTS Caderno de Orientação Técnica Social Programas Setor Público: foi elaborado com a finalidade de 
orientar as entidades executoras dos Estados, Distrito Federal e Municípios para o desenvolvimento do Trabalho 
Técnico Social nos programas com repasses financeiros do Orçamento Geral da União – OGU, sob gestão do 
Ministério das Cidades: Morar Melhor, Infra-Estrutura Urbana, Saneamento é Vida e Gestão de Resíduos Sólidos 
Urbanos, bem como os Programas com Recursos do FGTS, Pró-Moradia e Pró-Saneamento. .(BRASIL, 2009, 
Caderno de Orientações Técnico Social-COTS). 
16 Os projetos profissionais apresentam a auto-imagem de uma profissão, elegem os valores que legitimam 
socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e 
institucionais) para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem as 
bases das suas relações com os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e 
instituições sociais privadas e públicas. (NETTO, 2010 p.04) 
17 Pensar a formação profissional no presente é, ao mesmo tempo, fazer um balanço do debate recente do Serviço 
Social, indicando temas a serem desenvolvidas, pesquisas a serem estimuladas para decifrar as novas demandas 
que se apresentam ao Serviço Social. (IAMAMOTO, 2011, p.169).        
18  Conjunto de problemas econômicos, sociais, políticos, culturais e ideológicos que cerca a emersão da classe 
operária como sujeito sócio-político no marco da sociedade burguesa. (NETTO, 1989, p. 89). 
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habitação requisita sobre tudo, uma analise dos elementos instrumentais19 que organizam a 

ação profissional20 e as contradições da sua funcionalidade interventiva demanda pelo Estado, 

onde é ignorado todo arcabouço teórico-metodológico21, ético-político22 e técnico-operativo23 

que se constitui nas diretrizes da profissão.  

Para que consigamos realizar a tessitura deste material presumimos que o conhecimento 

sobre o tema seja de suma importância, a partir da contribuição de Mills, (2009) podemos 

observar que: 

 

É uma escolha tanto de um modo de vida quanto de uma carreira; quer o saiba ou não, o 
trabalhador intelectual forma-se a si próprio à medida que trabalha para o aperfeiçoamento de 
seu ofício; para realizar suas próprias potencialidades (...) (MILLS, 2009, p. 22). 

No curso para construção da dissertação concordamos com Mills, (2009) 24 para 

organização do saber e dos materiais teóricos. O referido autor destaca que estas experiências 

nas ciências humanas é algo único, particular, individual, que não se repete nunca. É preciso 

sair do particular e de alguma maneira, levar o conhecimento adquirido e estudado ao campo 

geral. “Mantendo um arquivo adequado e desenvolvendo assim hábitos auto-reflexivos, você 

aprende como manter seu mundo interior desperto” (MILLS, 2009, p. 23). 

Os debates do segundo capítulo serão fundamentados ainda, a partir do questionamento 

sobre as respostas dadas aos problemas habitacionais na conjuntura dos Governos do PT, 

tendo o Programa de Aceleração do Crescimento e o Programa Minha Casa Minha Vida, 

como possibilidade de resolução do problema da moradia no Brasil, num contexto de crise do 

                                                           
19 GUERRA, Yolanda. A Instrumentalidade do Serviço Social. 4. ed. – São Paulo: Cortez, 2005. 
20 (...) a ação profissional depende, então, dos agentes profissionais, mas também das “circunstancias sociais 
objetivas”, tais como as relações de poder institucional, as políticas sociais específicas, os objetivos e as 
demandas da instituição empregadora, a realidade social da população que busca por serviços sociais e as 
condições materiais concretas sobre as quais a intervenção profissional se realiza (os recursos humanos, 
financeiros e materiais para atendimento das demandas, oferecidas pela instituição empregadora, uma vez tratar-
se de um profissional assalariado). (SANTOS, 2010, p. 80) 
21 Para isso, faz-se necessário um intenso rigor teórico-metodológico, que lhe permita enxergar a dinâmica da 
sociedade para além dos fenômenos aparentes, buscando apreender sua essência, seu movimento e as 3 
possibilidades de construção de novas possibilidades profissionais. (SOUZA, 2008, p. 122) 
22É fundamental que o profissional tenha um posicionamento político frente às questões que aparecem na 
realidade social, para que possa ter clareza de qual é a direção social da sua prática. Isso implica em assumir 
valores ético-morais que sustentam a sua prática-valores esses que estão expressos no Código de Ética 
Profissional dos Assistentes Sociais (...), e que assuem claramente uma postura profissional de articular sua 
intervenção aos interesses dos setores majoritários da sociedade. (SOUSA, 2008, p. 121- 122) 
23 Garantindo assim uma inserção qualificada no mercado de trabalho, que responda às demandas colocadas tanto 
pelos empregadores, quanto pelos objetivos estabelecidos pelos profissionais e pela dinâmica da realidade social. 
(SOUSA, 2008, p. 122) 
24 Uma resposta é que você deve organizar um arquivo, o que é, suponho, a maneira de um sociólogo dizer: 
mantenha um diário. (...) Num arquivo como eu vou descrever, há uma combinação de experiência pessoal e 
atividades profissionais (...). Nesse arquivo, você, como artesão, tentará reunir o que está fazendo 
intelectualmente e o que está experimentando como pessoa (MILLS, 2009, p. 22). 
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capital, contra-reformas25 do Estado nas políticas sociais a partir do uso do fundo público e o 

discurso do “neodesenvolventismo”. 

A proposta do item 2.2 sobre a Pesquisa é a partir das experiências enquanto 

profissional e militante do direito a moradia, apresentar possíveis ações de enfrentamentos a 

organização de Programas nesse formato, como resposta política ao Serviço Social, às 

instituições e as demandas sociais. 

A pesquisa documental, para além do alcance dos objetivos específicos, foi de suma 

importância política e profissional, pois acreditamos guiar em parte o infindável caminho de 

construção de saberes para o enfrentamento e superações do contraditório papel das políticas 

sociais dentro da ordem do capital, além de assumir o compromisso de luta a conquista do 

direito à moradia junto aos movimentos sociais e os profissionais que atuam nesta temática. 

O legado que pretende deixar para a categoria profissional nesta a pesquisa é uma de 

uma possível contribuição intelectual a partir das experiências de campo no empreendimento 

(RESIDENCIAL AYRES) na Zona Oeste do Rio de Janeiro, destacando as particularidades 

do empreendimento, além de problematizar a fragilidade do Programa no que se refere à 

garantia de direitos e redução do déficit habitacional.  

Ao mesmo tempo, orientaremos nossa investigação para uma pesquisa social que 

pudesse fazer uma descrição densa, de caráter etnográfico com forte base visual, através das 

do recurso metodológico de “apreensão da realidade”, de modo a apresentar os dados desse 

estudo aos maiores impactados que são os contemplados com as moradias do Programa, para 

que além de uma análise da realidade local, circunscritas ao território, podemos também 

indicar alguns elementos que consideramos centrais que podem orientar a implantação de 

ações que estimulem a participação dos movimentos sociais no processo de resistência e 

direcionamento das ações.  

Consideramos importante demonstrar, que a aproximação da pesquisadora com o tema 

exigiu um distanciamento constante entre pesquisador e pesquisa, de modo a não apresentar 

juízo de valor e afirmações equivocadas acerca do fazer profissional já experimentada em seu 

cotidiano. Assim como o Barão de Munchhausem de Lowy, (1994) “Ciência Livre de 

julgamento.” na tentativa de superar o senso comum. Ainda segundo o autor, o local que eu 

estou me fará enxergar a realidade de uma maneira, para tal, ele se vale da metáfora da “LUZ 

                                                           
25 Behring (2003) constrói o conceito de contra-reforma a partir da leitura crítica sobre os profundos retrocessos 
sociais impostos com o advento da modernização conservadora do neoliberalismo na década de 1990. O conceito 
expressa, antes de tudo, relevante resistência política de considerar como reforma processos regressivos, no 
campo dos direitos e das possibilidades de concretização da democracia brasileira nas perspectivas econômica e 
social. 
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PRISMADA.”, onde “Não somente o objeto da pesquisa está imerso no fluxo da história, mas 

também o sujeito, o próprio pesquisador, sua perspectiva, seu método, seu ponto de vista.” 

(LOWY, 1994. P. 66). No entanto, não podemos formar uma dicotomia entre a prática da 

teoria, uma vez que, uma irá subsidiar a outra. “O conhecimento é prático antes de elevar-se 

ao nível teórico”. “Todo conhecimento foi adquirido e conquistado a partir da ignorância, 

seguiu um logo e difícil caminho até chegar ao conhecimento.” (LEFEBVRE 1999). 

Não pretendemos aqui realizar uma avaliação da Política Habitacional e do Programa 

Minha Casa Minha Vida propriamente dita, mas sim, de considerar a percepção trazida pela 

Assistente Social autora do presente estudo e debater coletivamente os limites do trabalho a 

partir de um olhar mais crítico como um novo horizonte técnico-operativo.  

No terceiro capítulo, pretendemos aprofundar debates no cenário atual, onde antevemos 

o acirramento da estrutura, a partir do golpe contra a democracia em 2016, a Conjuntura da 

PEC 241/2017 do congelamento de gastos públicos por 20 anos. 

Por fim, nos esforçaremos em apresentar os limites e possibilidades para o Trabalho 

Social na Política habitacional, com o enfoque aos elementos da participação e controle social 

no campo da Habitação de Interesse Social26, para que consigamos traçar táticas que nos 

auxiliem de alguma maneira ao enfrentamento dessa ordem societária.  

É sabido que já existem outras produções intelectuais27, que versem sobre o Trabalho 

Técnico Social na Política Habitacional, mas há nesta pesquisa um novo enfoque dado por 

nós, em busca de um trabalho autoral que possa contribuir a partir de experiências de campo, 

em busca da leitura da Política Habitacional via Programa Minha Casa Minha Vida e seus 

impactos mais expressivos nos Estados do Rio de Janeiro. Portanto, salientamos que um 

problema de pesquisa em hipótese alguma não dará conta de resolver um problema social, 

para tal faz se necessário apresentar o desenho destas políticas ao longo de toda trajetória 

histórica e seu papel na organização das relações sociais.  

Por fim, acredita-se que esta pesquisa tenha relevância acadêmica e social, para os 

Assistentes Social, e demais profissões que executam a Política Habitacional, como 

possibilidade de mais uma fonte de atualização e apreensão de experiências práticas 
                                                           
26 O Programa Habitação de Interesse Social, por meio da Ação Apoio do Poder Público para Construção 
Habitacional para Famílias de Baixa Renda, objetiva viabilizar o acesso à moradia adequada aos segmentos 
populacionais de renda familiar mensal de até 03 salários mínimos em localidades urbanas e rurais. 
27 Já se produziram obras importantes, pelas interpretações originais que apresentam e as reinterpretações que 
realizam, mas a produção de cunho metodológico parece sobressair, pela originalidade do que se propõe ou pelo 
ruído que provoca. “As controvérsias sobre teorias e paradigmas, epistemologias e ontologias absorvem boa 
porção das energias intelectuais, dando a impressão de que pouco resta à produção original, se pensamos naquela 
que se mostra realmente inovadora. (IANNI, 2011: p.37). Alguns pesquisadores da temática: GOMES, 
MARICATO, CARDOSO, 
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cotidianas, para que tenhamos outros caminhos possíveis de intervenção. Já para os gestores 

dessa política, que esse material seja fonte de estudo na organização de novas diretrizes de 

intervenção. Pensamos, que as experiências práticas de cunho ético político, sejam 

fundamentais para que não haja continuidade em ações arbitrárias, doutrinárias, 

conservadoras, completamente positivistas. Para a população atendida e os movimentos 

sociais, que eles possam se valer desses materiais para fortalecer o debate o de lutas e 

resistências em busca da garantia do direito à cidade e fomentar estratégias de participação e 

controle social.  

 

CAPÍTULO I – SEGUINDO OS RASTROS DO CAPITALISMO PERIFÉRICO, SUAS 

ARTICULAÇÕES ESTRATÉGICAS NA APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E 

NA FORMAÇÃO DO ESTADO. 

 
 

“Vai barracão, pendurado no morro e pedindo 
socorro a cidade a seus pés. Vai barracão, nua voz 
eu escuto não te esqueço um minuto, porque sei 
que tu és, barracão de zinco tradição do meu país, 
barracão de zinco, pobre é tão infeliz”. 

 
 (Luiz Antônio/Oldemar Magalhães). 

 
 

O primeiro rastro que optamos percorrer para a construção desde trabalho é de elencar 

as nuances históricas que estão nas entranhas do modo de produção capitalista suas estratégias 

a partir da construção do Estado e o direito e as conseqüências no espaço urbano. Julga-se que 

a compreensão de quem determina o espaço urbano seja um caminho seguro para dar início a 

uma análise das políticas públicas habitacionais, as mesmas guardam estreitas relações com a 

produção do espaço, haja vista que elas se apresentam como estratégia do Estado no 

capitalismo para responder as expressões da questão social.28 

Dentre as idéias norteadoras desde trabalho colocamos em evidência indagações que 

estão muito além do déficit habitacional, da falta de moradia. Definimos este caminho, pelo 

fato de acreditarmos que acima dos dados estatísticos, estão os atores sociais com suas 

particularidades, as relações cotidianas desiguais e contraditórias produzidas neste espaço. Por 

isso, confortaremos o sujeito com o objeto e suas determinações no espaço e tempo. 

                                                           
28 Segundo Iamamoto (2008) a questão social se constitui pelas expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária ao se inserir no cenário político da sociedade, que passa a exigir o seu 
reconhecimento enquanto classe perante o empresariado e o Estado. Portanto a questão social se manifesta no 
cotidiano da vida social através das contradições postas pelas relações sociais do capital, que em dado 
momento passam a demandar intervenções que vão além da caridade e da repressão. 
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Nesse ínterim, criaremos condições necessárias para suscitar uma reflexão e qualificar o 

debate sobre: O que é a produção capitalista do espaço? Quem determina esse espaço? 

Compreender acima de tudo o movimento de espoliação e acumulação do capital. 

Para encontrar essas respostas, buscamos revisitar fundamentações teóricas e 

construções epistemológicas sustentada em alguns autores, dentre eles: Marx e Engles, (1970), 

Lefebvre (2005), Harvey (2001), (Wacaquant) (2001), Teixeira (1995), MASCARO (2003). 

Com resultado do confronto dessas reflexões, pretende-se compreender o conjunto de relações 

que se estabelecem no movimento contraditório do capital.  

Em conseqüência disto, assumimos uma postura de pensar e debater este espaço muito 

além da sua concretude, mais visualizar os seus movimentos e interfaces (Estado, Capitalismo, 

Espaço Urbano, Políticas Publicas, Mercado e Sociedade).  

Quando evidenciamos essas relações, queremos acenar que para entender as relações 

do mundo atual, é preciso tomar como parâmetro as novas e antigas formas de exploração que 

ocorrem a partir do modo de produção vigente, para isso, faz se necessário ter um olhar mais 

apurado para a velocidade das mudanças espaciais controladas pela ciência-têcnica-

informação, Santos, (2001).  

 
1.1. Produção do Espaço Urbano na dinâmica do capital. 

O espaço acaba por trazer consigo a concretude do tempo, portanto, essas acelerações 

ora relativa, ora absoluta, não irão apagar a importância do espaço como lugar onde a vida 

acontece e as relações sociais são materializadas, diante disto, precisamos considerar a 

sincronia entre a produção do espaço urbano, com a noção de cidade, dinamizados pelas 

distintas vertentes: Político, econômico e social.  

Harvey, (2001:165) apresenta alguns “insights a respeito do processo de feitura da 

cidade”, onde destaca que ora a mesma se apresenta como produto, ora como: “condição dos 

processos sociais de transformação em andamento na fase mais recente do desenvolvimento 

capitalista.” Destaca ainda, que este “processo urbano sob o capitalismo é moldado pela lógica 

da circulação e da acumulação do capital, nas condições e as circunstancias de tempo e 

espaço.” (HARVEY, 2001: 165).  

Um dos pontos de partida dos estudos de Marx e Engels, (1991) nos mostra como 

ocorreram transformações no campo no final do século XIX, principalmente no que se refere 

às migrações forçadas do campesinato para a cidade.  

Esse processo histórico-social é descrito por Marx, (1982), a partir de dois 

pressupostos: de um lado o trabalho assalariado; e de outro, a separação do trabalhador livre 
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dos meios e instrumentos de produção. O pensador destaca que a eliminação do trabalho 

livre29 pelo antigo regime feudal na Europa torna as relações do campo em mercadoria. 

Em linhas gerais, o trabalhador que vivia no campo e buscava na terra os meios de 

produção e reprodução da vida social foi gradualmente afastado desse processo produtivo até 

se tornar um trabalhador sem terra a serviço da nova classe burguesa emergente. Os nobres 

da aristocracia, por sua vez, arrendavam as terras via pagamento de aluguel e contratação 

desses trabalhadores sem terra, para alcançarem os lucros. (LINHARES; SILVA, 1999, p. 

13). A terra se apresenta como “um equivalente de capital porque se valoriza sem trabalho, 

sem uso.” (RODRIGUES, 2003, p. 17). Por outro lado, a “terra para se constituir em efetivo 

meio de produção de riqueza necessita do trabalho, pois ela por si mesma não produz mais 

valia”.30  

Importa nesta ocasião sublinhar, que esse processo de individualizar e mercantilizar a 

terra compõe uma das principais raízes da exclusão no meio rural pré-capitalista, onde o 

confronto dessa relação ficou definido como Questão Agrária31, onde direito de permanecer 

na terra foi alterado pelo início da concepção capitalista inaugurada na Europa. Essas 

relações irão alterar a concepção entre o capital e o trabalho, através da livre concorrência 

econômica, baseada no lucro, tendo como substrato a propriedade privada (incluindo a terra), 

o assalariamento do trabalho e o intercâmbio em dinheiro. (LINHARES; SILVA, 1999). 

Os escritos de Marx nos direcionam a compreender que a primeira revolução do 

capitalismo ocorreu no campo e um dos aparatos legais que legitimaram esse processo está 

                                                           

29 Conforme o capítulo I de “O Capital”, Marx descreve o afastamento gradativo do processo produtivo até 
se tornar um exército de trabalhadores sem terra a serviço da nova classe emergente, o senhor da terra landlord, 
egresso da nobreza e, em outros casos, da pequena nobreza e da burguesia, a gentry. Um dos pressupostos do 
trabalho assalariado e uma das condições históricas do capital é o trabalho livre e a troca de trabalho livre por 
dinheiro, com o objetivo de reproduzir o dinheiro e valorizá-lo; de o trabalho ser consumido pelo dinheiro – 
não como valor de uso para o desfrute, mas como valor de uso para o dinheiro. Outro pressuposto é a 
separação do trabalho livre das condições objetivas de sua efetivação – dos meios e do material de trabalho. 
Isto significa, acima de tudo, que o trabalhador deve ser separado da terra enquanto seu laboratório natural – 
significa a dissolução tanto da pequena propriedade livre como da propriedade comunal da terra assentada 
sobre a comuna oriental (MARX, 1982, p. 65). 
30 A teoria marxista da mais-valia distingue a formação da mais-valia, sua realização e sua distinção. A mais-
valia formou-se inicialmente no campo. Essa formação deslocou-se para a cidade na medida em que esta 
se transformou na sede da produção do artesanato, depois da indústria. Em contrapartida, o sistema comercial 
e bancário das cidades sempre foi o órgão da realização da mais-valia. Na sua distribuição, os mestres 
das cidades sempre tentaram dela reter uma grande parte (maior que o lucro médio de seus investimentos). 
Os centros urbanos desempenham papel cada vez mais importante na questão da mais-valia. 
31 O verbete agrário é originário da palavra grega agros, que é sinônimo de terra. As denominações questão 
agrária e questão agrícola são utilizadas pela maioria dos autores pesquisados por envolverem as relações que se 
estabelecem entre os homens, sejam elas de classe social, de trabalho, ou fundiárias. Questão Agrária, 
genericamente, significa a forma pela qual cada sociedade se organiza, usa e se apossa da terra. Trata-se das 
transformações nas relações de produção no campo (refere-se à posse e propriedade da terra). Já a Questão 
Agrícola é a forma como se dá a produção, ou seja, o que se produz, onde se produz e quando se produz 
(refere-se ao processo de plantio), como expressa Stédile (2011). 
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posto na Lei dos cerceamentos32 na Inglaterra, berço do capitalismo. Esse cenário gestou um 

movimento que ficou considerado como, a “revolução dos ricos contra os pobres” (POLANY, 

2000, p 53) e contribuiu substancialmente para o “estabelecimento da indústria têxtil, veículo 

condutor para Revolução Industrial” (POLANY, 2000, p. 55). Para “mediar” essa disputa, o 

Estado irá empregar sua força na regulação do salário, no aumento e organização da jornada 

de trabalho para que esse trabalhador dependa prioritariamente do capital.                                                   

Essas relações de acumulação primitivas33 foram importantes na organização do sistema 

colonial. Esse sistema irá desempenhar funções hegemônicas na obtenção de capital para as 

metrópoles dos países centrais. “Subordinou o campo à cidade, subordinou os países bárbaros 

e semibárbaros aos civilizados, os povos camponeses aos povos burgueses, o Oriente ao 

Ocidente” (MARX, 2000, p. 49) 

As dimensões históricas que constituem a base do modo de produção capitalista 

possuem relação direta entre os países centrais e periféricos, onde as colônias detentoras dos 

monopólios atendiam ao mercado consumidor manufatureiro Europeu e concomitantemente, 

abasteciam e enriqueciam mediante ao processo de extração de riquezas naturais do período 

escravocrata. Essa transação foi o estopim para o massacre geral da população original dessas 

terras. (SPOSITO, 2000). 
 

 
 As descobertas de ouro e de prata na América, o extermínio, a escravização das populações 

indígenas, forçadas a trabalhar no interior das minas, o início da conquista e pilhagem 
das Índias Orientais e a transformação da África num vasto campo de caçada lucrativa são 
os acontecimentos que marcam os albores da era da produção capitalista. (MARX, 1996, p. 
868) 

 

A estrutura que foi organizada no pacto colonial, foi à protagonista das relações de 

domínio e subordinação econômica das regiões do globo. Para Oliveira, (2003) o fato das 

economias pré-industriais da América Latina, ser constituída no percurso de expansão 

capitalista mundial e atender a acumulação primitiva do sistema global pelas suas reservas, 

acabam por reforçar o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. Em análise 

semelhante, Sposito (2000) sustenta que: 

 

                                                           
32 Essa prática (dos cerceamentos) era legalmente utilizada e permitida pelo Parlamento inglês desde o século 
XVI e foi intensificada no século XVIII, causando a eliminação dos yeomen e dos arrendatários. Os 
cerceamentos provocaram um brutal desemprego na área rural. A acumulação das terras em mãos de poucos 
proprietários está atestada nos documentos da época (COULON; PEDRO, 2009, p.2) 
33 Trata-se da acumulação de capital anterior à acumulação capitalista, cuja existência a precedeu e propiciou seu 
surgimento. A acumulação primitiva de capital é a história da expropriação dos camponeses, que desprovidos dos 
seus meios de subsistência passam a ter que vender sua força de trabalho para sobreviver, ao mesmo tempo em 
que se tornam o mercado consumidor das mercadorias industrializadas (MARX, 2008). 
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A evidência da articulação entre as economias nacionais sob o capitalismo, e de 
sua integração numa economia global é o fato de que apesar de haver um 
desenvolvimento/industrialização a nível mundial, ele seja diferenciado, embora 
combinado. (Idem, 2000, p. 83) 
 
 

Em escalas maiores, o processo de industrialização, somada à lógica de aceleração e da 

urbanização impõe o crescimento dos serviços de forma horizontalizada, Oliveira (2003). E o 

objetivo é tão somente transformar a moradia em uma mercadoria. (LEFEBVRE, 1999), 

destaca que a substituição da propriedade fundiária34 pela propriedade privada demonstra 

essa questão a ser enfrentada.  

O confronto dessas relações desiguais resultou no empobrecimento da população rural e 

que estendeu para meio urbano.  Encontramos em SILVA, (1999, p. 21) uma ótima explicação 

sobre o processo de empobrecimento da sociedade, onde o autor sinaliza que pobreza não foi 

inaugurada pela Revolução Industrial, mas que “ela muda de lugar, do campo para a cidade”. 

As crises essencialmente de abrangência rural, estenderam-se para as cidades, onde a 

população passa a crescer na medida em que aumentam os excedentes do campo. 

A compreensão da produção da cidade na dinâmica do capital é construída a partir de 

uma idéia apartada do campo, onde este é considerado o local da barbárie, do atraso, da 

servidão e o outro do desenvolvimento, da modernidade, lugar onde você pode vender sua 

força de trabalho, essa idéia de progresso numa perspectiva completamente contraditória. “O 

ar da cidade, traz à liberdade.” Harvey (2001) faz muito essa discussão, de como o ciclo de 

expansão do capital nessa dinâmica da produção capitalista a lógica é tão predatória, e a 

destruição fundamental. Este argumento contribui para que pensemos sobre as grandes obras 

que são inauguradas a cada governo, e os processos das remoções, que estão ocultos nas falas 

em defesa desse desenho do “urbano em desenvolvimento”. 

A defesa do progresso sustentada pela burguesia encontra na cidade o maior lócus de 

todos os interesses econômicos. Harvey (2000) sinaliza, que na busca incessantemente 

“construir e destruir”, o que menos importa nesse entremeio é o ser humano, e o que mais 

importa são os fluxos do capital financeiro. Engels (1979) afirma haver total desinteresse por 

parte da classe dominante em resolvê-lo, como estratégia de manter a classe operária 

                                                           
34 Apoiando-nos nas elaborações de Marx sobre a renda fundiária, compreendemos que a terra, originalmente 
um bem natural não mercantil, adquire valor de troca na medida em que incorpora trabalho social existente nos 
investimentos públicos. (...) ainda que a terra incorpore trabalho social e seja em potencial um bem a ser 
usufruído por todos; ela se constitui em um bem apropriado privadamente determinado pelo valor de troca no 
mercado. Nesse quadro, a terra é ao mesmo tempo condição de produção do capital e condição de vida da 
classe trabalhadora. (PINTO, 2004/2005, p. 100) 
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pressionada pela constante necessidade de venda da força-de-trabalho e subordinada pelos 

patrões no campo habitacional.  

Acrescenta-se que a produção do espaço urbano e cidade acontecem de maneira 

sincronizada, LEFEBVRE, (1999) momentos de produção, outros de reprodução e este ciclo 

está diretamente articulado com divisão hierárquica do trabalho, com acumulação capitalista, 

por isso, o sobressalto ocorre com forte incidência na exploração da propriedade do solo 

como mercadoria. Pra tal, recuperaremos concepção de cidade-mercadoria apresentada por 

Vainer (2013): 
 

 
transformada em coisa a ser vendida e comprada, tal como a constrói o discurso do 
planejamento estratégico, a cidade não é apenas uma mercadoria, mas também, e 
sobretudo, uma mercadoria de luxo, destinada a um grupo de elite de potenciais 
compradores: capital internacional, visitantes e usuários solváveis. (VAINER 2013, p. 
83) 

 

Diante disso, ora a cidade tem seu valor de uso, outrora, valor de troca e nesse ínterim, a 

classe trabalhadora irá se instalar na cidade como forma garantir a sua própria sobrevivência e 

Estado aparece como componente necessário, por organizar essas relações sociais. 

No entanto, a cidade não é de modo algum fenômeno autônomo e sim sujeito das leis 

de desenvolvimento e das leis da acumulação capitalista. O espaço urbano não é apenas o 

resultado da materialização concreta de um lugar, para estabelecer relações de consumo e 

produção. Ele é também objeto destas ações, principalmente pelo fato delas se transformarem. 

Para a construção metodológica desse material nos apoiamos também na perspectiva de Milton Santos, 

(2005) que nos ampara sobre tudo, na relação entre Espaço e Território, considerando que essa articulação 

desenrola-se através do Poder. Santos, (2005, p. 63) contextualiza que ao mesmo: 

 

(...) formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de 
objetos e sistemas de ações, não considerado isoladamente, mas como o quadro único no qual a 
história se dá. No começo era a natureza selvagem, formada de objetos naturais, que ao longo 
da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, 
depois, cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma 
máquina. Através da presença desses objetos técnicos: hidroelétricas, fábricas, fazendas 
modernas, portos, estradas de rodagem, estradas de ferro, cidades, o espaço é marcado por esses 
acréscimos, que lhe dão um conteúdo extremamente técnico (SANTOS, 2005, p. 63).   

 

Sendo assim, o Espaço se constitui a partir de um agrupamento de materiais dispostos 

na superfície, sendo eles recursos naturais ou construídos artificialmente, onde esses conjuntos 

de objetos se relacionam entre si, para garantirem funcionalidade a esse espaço complexo 

composto de relações, natureza, conectada, com trabalho/produção e circulação, onde o 

homem é o protagonista, exercendo nesse espaço natural alterações e reflexões, dando 
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materialidade as relações de poder que são estabelecidas.   

Para que consigamos compreende o significado de território, precisamos entender que 

ele é um espaço, composto por um conjunto de objetos e sistemas, que a partir de ações e 

relações que se envolvem e desenvolvem marcados principalmente por uma relação de poder.   

 

O território, (...) é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações 
de poder. A questão primordial, aqui, não é, na realidade, quais são as características 
geoecológicas e os recursos naturais de certa área, o que se produz ou quem produz em um 
dado espaço, ou ainda quais as ligações afetivas e de identidade entre um grupo social e seu 
espaço. (...) o verdadeiro Leitmotiv3 é o seguinte: quem domina ou influencia e como domina 
ou influencia esse espaço? Esse Leitmotiv traz embutida ao menos de um ponto de vista não 
interessado em escamotear conflitos e contradições sociais, a seguinte questão inseparável, uma 
vez que o território é essencialmente um instrumento de exercício de poder: quem domina ou 
influencia quem nesse espaço, e como? (SOUZA, 2012, pp. 78-79).  
 
 

O conceito de território, não reduz a um comum instrumento físico cartográfico, nem 

simplesmente o ordenamento de equipamentos, políticas públicas e urbanas, no espaço de um 

determinado lugar, Portanto, territorializar o espaço, requer acima de tudo uma percepção de 

que as relações sociais, e de poder, são aplicadas no interior das classes sociais que habitam 

esse determinado espaço no desenvolvimento de sua lógica funcional econômica, “cada 

atividade ou cada empresa produz a sua própria divisão do trabalho. Cada empresa, cada 

atividade necessita de pontos e áreas que constituem a base territorial de sua existência, como 

dados da produção e da circulação e do consumo” (SANTOS; SILVEIRA, 2011, p. 290). 

Determinar esta relação, entretanto, não significa decantá-la a fim de alcançar apenas uma 

definição. 

A vista disso, para possamos criar uma organização lógica sobre o tema que se 

pretende debater, no tópico a seguir, pretendemos rastear os dispositivos criados pelo 

capitalismo na formação do Estado e do direito para legitimar o processo de espoliação e 

especulação da cidade. 

 

1.2 A função do Estado na construção da cidade capitalista. 

“a sociedade, o Estado e o Direito não surgem de decretos divinos, mas dependem da 
ação concreta dos homens na História" (Chauí, 2001, p. 40). 
 
 

Acrescenta-se aqui a participação incisiva do Estado nas suas mais complexas escalas de 

intervenção. Por conta disto, outro rastro a ser seguido, neste percurso é de compreender: 

Quem determina esse espaço? A partir de quais aparatos institucionais o capitalismo se 
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legitima? Para tal, buscaremos referência na ampla dimensão histórica sobre a configuração e 

organização do Estado35 Moderno.  

Em busca de responder esses dilemas procuramos “beber na fonte” das contribuições 

marxistas do espaço, da dinâmica da sociedade e sua formação no capitalismo, como sendo, 

conceitos essenciais para uma análise geográfica.  

Outra proposta para qualificar o debate teórico é apresentar as experiências críticas de 

Harvey, (2001) sobre o modelo de Estado como produto da construção burguesa, seu apoio ao 

desenvolvimento do capitalismo urbano industrial, suas requalificações para o fortalecimento 

e expansão do capital, e suas conseqüências diretas na organização da propriedade privada nos 

países periféricos. 

Nesse ensejo, destacamos que ao longo da história, o Estado enquanto instituição vem 

sofrendo uma série de transformações econômicas e sociais, além de inúmeros 

questionamentos sobre suas funções, principalmente no que diz respeito ao âmbito público e 

privado da organização da vida social. 

Destarte, a definição de Estado se apresenta como sendo, a organização de instituições 

políticas, jurídicas e administrativas com jurisdição sobre a população de um país 

internacionalmente reconhecido em suas fronteiras. Embora essa definição esteja correta, não 

apresenta nada a respeito da natureza do Estado. Sobre isso, pudemos perceber uma vasta 

diferença de análise entre os pensadores. 

Em virtude desse fato, iremos recuperar os conceitos sobre a Teoria Social Moderna 

frente aos novos fenômenos, uma vez que, alguns elementos constitutivos pelo Estado 

Moderno merecem uma releitura quando se apresentam como essenciais para os países 

periféricos.  

Durante muito tempo, argumentou-se que a finalidade do Estado seria a de promover o 

“bem comum” de toda a sociedade, entre os séculos: XVIII e XIX, o filósofo alemão George 

Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) sugeriu que o Estado seria uma criação racional, 

representando a “coletividade social”.  

Quando buscamos elementos sobre a “Identidade do Estado”, encontramos em Hegel, 

assim como Hobbes e Locke, a afirmação de que o Estado é uma instância por excelência 
                                                           
35 Na Teoria geral do Estado “[...] o conceito de Estado é assumido como uma forma histórica (a última para os 
modernos, porventura a penúltima para os pós-modernos) de um ordenamento jurídico gera. cujas características 
ou elementos constitutivos eram os seguintes: (1)- territorialidade, isto é, a existência de um território concebido 
como "espaço da soberania estadual; (2)-população, ou seja, a existência de um "povo" ou comunidade 
historicamente definida”. (CANOTILHO, 1993. P.14). Ele é jurídico e político, portanto, tudo o que é público 
dentro de um país, incluindo uma série de instituições, tais como: os órgãos de fiscalização, as escolas, os 
hospitais, as forças armadas, as prisões, a polícia, as empresas estatais e o mercado. 
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determinadora da sociabilidade (TEIXEIRA, 1995: 21). Sendo que, para o segundo e o 

terceiro o Estado é um “mecanismo estratégico” e ao contrário disto, Durkheim concebe o 

Estado como curador social que tem por função obter o bem comum da sociedade e proteger 

os interesses universais. Já Hegel, propunha que o Estado ético-racional, perene, sem história, 

como elemento superior a sociedade civil, “uma dimensão fundamental da vida humana”, ou 

seja, uma necessidade.  

Hegel (1831) irá apontar o caráter dialético dessa relação, destacando que: “existe uma 

imbricação entre universal e o particular, de tal maneira que o universal que não seja gerado 

pela particularidade se reduz a nada, enquanto esta sem o percurso daquela cai na pura 

arbitrariedade.” Teixeira (1995) destaca que: “o homem não é um ser determinando de 

antemão, um ser natural; mas, sim, um ser de história”. (TEIXEIRA, 1995: 20). 

Esses pensamentos, entretanto, foram rejeitados pelos pensadores alemães Karl Marx e 

Friedrich Engels, (1848). Para eles, o Estado está relacionado à realidade político como 

reflexo da sociedade civil, decorrente de uma luta de classes. O Estado localiza-se na esfera 

superestrutural (política e jurídica), sendo seu surgimento necessário para ordenar essa luta de 

classes, amenizando-a. Fazendo isso, o Estado atende aos interesses dos proprietários já que a 

intensificação dos conflitos pode gerar uma superação da realidade e à classe dominante 

interessa a permanência da situação vigente. 

O Estado — escreveu Engels — não é, pois, de forma alguma, um poder imposto 
à sociedade de fora para dentro; tampouco é a realização da ‘idéia moral’ ou ‘a 
imagem e realidade da razão’, como afirma Hegel. É, antes, um produto da sociedade 
num determinado estágio de desenvolvimento; é a revelação de que essa sociedade se 
envolveu numa irremediável contradição consigo mesma e que está dividida em 
antagonismos irreconciliáveis que não consegue exorcizar. No entanto, a fim de que 
esses antagonismos, essas classes com interesses econômicos conflitantes, não se 
consumam e não afundem a sociedade numa luta infrutífera, um poder, aparentemente 
acima da sociedade, tornou-se necessário para moderar o conflito e mantê-lo dentro 
dos limites da ‘ordem’. Esse poder, surgido da sociedade, mas colocado acima dela e 
cada vez mais se alienando dela, é o Estado. (Engles, 1941: 155). 

Há que se sublinhar que o Estado Moderno36 como instituição foi organizado pela 

classe burguesa para mediar os conflitos, com o objetivo de legitimar o modelo econômico 

capitalista, o Estado dará plenos poderes à burguesia, a partir de documentos institucionais, 

onde a mesma irá orquestrar todas as relações: econômicas, políticas e jurídicas. “O Estado 

                                                           
36 Quando realizamos referência sobre o Estado, pretendemos abordar quais são às formas de governo que estão 
postas nesta sociedade contemporânea e de que maneira ela estabelece sua organização no Brasil. Para tal, ao 
longo desse estudo pretendemos apresentar como está posto a definição acerca da formação do Estado Moderno 
tal como as suas regras, estruturas e estratégias de organização que possibilitem mediar às contradições desta 
sociabilidade a partir de políticas públicas. Para tal nos valeremos de autores como, TEIXEITA (1995), 
WEFFORT, F (1991), FERNANDES, FLORESTAN (2006), dentre outros 
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não se tornou um “agente central” recentemente, Harvey (2001: 79) acrescenta, que ele 

sempre esteve presente e que suas formas se alteram conforme o amadurecimento do 

capitalismo, ou seja, mecanismo estratégico e enquanto tal, ele aparece como sendo 

necessário.  

É importante essa apreensão histórica das contradições apresentadas pela Filosofia 

Política Moderna, para que possamos ampliar o horizonte crítico sobre a defesa da Teoria de 

Estado37 e compreender as questões contraditórias na própria natureza de classe do Estado. 

Observamos que (MARX E ENGLES, 1970: 65), sustentam o pensamento de que a 

classe que dirige “domina também como pensadora”, para isso, precisa ganhar aceitação, com 

o discurso de “interesse comum” para afirmar a aplicabilidade do seu caráter de soberania38, 

universal39, democrata40 e garantidor de direitos41. Essas noções de “justiça, direito e 

liberdade” são apresentados no cenário como “verdades abstratas”, universais, ocultando os 

interesses perversos do capital. A partir disto, o Estado apresenta seu caráter “moral 

(nacionalista, patriota e fascista.”. Esses elementos são tão contraditórios e ilusórios que 

acabam por passar como sendo de interesse de todos.  

 

O Estado é a expressão legal jurídica e policial dos interesses de uma classe social 
particular, a classe dos proprietários privados dos meios de produção ou classe 
dominante. Ele "não é uma imposição divina aos homens nem é o resultado de um 
pacto ou contrato social, mas é a maneira pela qual a classe dominante de uma época e 
de uma sociedade determinadas garante seus interesses e sua dominação sobre o todo 
social" (CHAUÍ, 2001, p. 411) 

 

Dando seguimento a estrutura de Estado, outro elemento faz menção à soberania do 

Estado, entrevemos que o mesmo se apresenta de maneira intocável e inviolável. Sugerimos 

                                                           
37 No século XVI Maquiavel escreveu “o Príncipe”, lançando os fundamentos da política, como a arte de atingir, 
exercer e conservar o poder. Em GRAMSCI, Antonio. O Moderno Príncipe. In: GRAMSCI, A. Maquiavel, a 
Política e o Estado Moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 
38 Soberania é o poder de organizar-se juridicamente e de fazer valer dentro de seu território a universalidade de 
suas decisões nos limites dos fins éticos de convivência. A soberania do Estado não reconhece poder igual, 
superior ou concorrente na ordem interna ou internacional. No Brasil a soberania popular é exercida por meio do 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. (Art.1º c/14 CF).  
39 Hobbes como defensor de um “Estado totalitário”. “a vida em sociedade só é possível se a particularidade for 
anulada, isto é, se as ações individuais forem destruídas para permitir o desenvolvimento de ações de caráter 
universal...” (TEIXEIRA, 1995, p.19). Universal em (MARX E ENGLES, 1970: 65-6) como proposta de 
defender uma “idéia que é dominante”. 
40 As leis da soberania levaram ROUSSEAU desenvolver o conceito da vontade geral, base da soberania popular 
democrática. "Quanto aos associados, recebem eles, coletivamente, o nome de povo e se chama em particular, 
cidadãos, enquanto partícipes da autoridade soberana, e súditos enquanto submetidos às leis do Estado." 
(ROUSSEAU, 1997, p. 70). Tais idéias têm grande força, até os dias de hoje, principalmente no que se refere á 
democracia e ao sufrágio universal. Democracia baseada na igualdade econômica. 
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que este debate de soberania seja aprofundado a partir das contribuições de Maquiavel42, o 

pensador cita o Príncipe como alusão ao Estado, reforçando que este deve parecer bastante 

agradável e positivo aos seus súditos.  Por exemplo: se ele não é religioso, que o pareça, 

preservando sua auto-imagem. Esta contribuição é muito evidente na sociedade 

contemporânea, onde a ideologia tomou um lugar bastante significativo no campo político 

burguês.  

O Estado organiza-se de forma jurídica, blindando o poder do “soberano” GRAMSCI 

(1980) de quaisquer conflitos entre os entes federativos. Possibilita por sua vez, certo 

“estoque” de direitos, onde os trabalhadores estarão suprimidos a um “funil’ dessa forma 

jurídico estatal, logo, o uso da lei é utilizado para manter a dominação. 

 

Da mesma maneira que o trabalhador, mediante ao trabalho, cria capital como instrumento para 
sua própria dominação, os seres humanos criam, na forma de Estado um instrumento para sua 
própria dominação. Esses diversos instrumentos de dominação – em particular a lei, o poder de 
tributação e o poder de coação – podem ser transformados, pela luta política, em instrumentos 
para dominação de classe. (Harvey, 2001:80) 

 

Outro ponto fundamental na teoria de Estado de MARX, (2008) no capitalismo é que o 

Estado já nasce com seu caráter penal, criminalizado e marginalizado, representando um braço 

repressivo da burguesia, esta ascensão repressiva é para manter o controle, a “ordem” das 

relações antagônicas de classes e tende a legitimar apenas o lago burguês. A lei em sua própria 

estrutura produz a idéia de ilegalidade, o pensador, em sua criminologia crítica, aponta para 

uma abordagem das condições objetivas, estruturais existente entre o modo de produção da 

vida material e o modo de pensar dos homens no sistema capitalista.  

 

[...] na produção social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, 
necessárias, independentes de sua vontade; essas relações de produção correspondem a um grau 
determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas 
relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se 
eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem formas sociais determinadas 
de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social. 
Não é a consciência que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que determina sua 
consciência. (MARX, 2008 p.47)   

Tudo que nasce normativo tende a dizer que o restante está errado e todas as relações 

econômicas devem está em consonância com o aparato jurídico. HARVEY (2001, p.85), 

destaca que esta explicação é reafirmada pelo caráter de classes das relações capitalistas de 

produção e os aparatos dados pelo uso de poder do Estado. O autor qualifica esse debate, 

                                                           
42 Aprofundar o debate em: GRAMSCI, Antonio. O Moderno Príncipe. In: GRAMSCI, A. Maquiavel, a Política 
e o Estado Moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 
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afirmando que a própria divisão do aparato estatal, entre os poderes: legislativos, executivos e 

judiciários são estratégicos para o domínio do capital, assim como, a burocratização dos 

serviços e a setorização dos funcionários, onde as relações se apresentam como algo 

descolado e não inerente.  

 

O Estado deixa então de lhe aparecer apenas como a encarnação formal e alienada 
do suposto interesse  universal,  passando  a  ser  visto  como  um  organismo  que 
exerce uma função precisa: garantindo a propriedade privada, o Estado assegura e 
reproduz a divisão da sociedade em classes (ou seja, conserva a sociedade civil) 
e, desse modo, garante a dominação dos proprietários dos meios de produção sobre 
os não proprietários, sobre os trabalhadores diretos. O Estado, assim, é o Estado de 
classe: não é a encarnação da razão universal, mas sim, uma entidade particular 
que, em nome de um suposto interesse geral, defende os interesses comuns de 
uma classe particular. (COUTINHO, 2008, p. 19) 

 

O Estado político moderno “ao contrário de outras formas de domínio político é um 

fenômeno especificamente capitalista.” (MASCARO, 2013. P.18) nos remete a uma reflexão 

basilar desta estruturação, onde os que dominam economicamente são os mesmo que 

dominam politicamente, juridicamente, sendo em classes, grupos e indivíduos. 

 
A troca de mercadoria é a chave para desvendar essa especificidade. No capitalismo a 
apreensão do produto da força de trabalho e dos bens não é mais feita a partir de uma posse 
bruta ou da violência física. Há uma intermediação universal de mercadorias, garantida não pó 
cada burguês, mas por uma instancia apartada de todos eles. O Estado, assim, se revela como 
um aparato necessário à reprodução capitalista, assegurando a troca das mercadorias e a 
própria exploração da força de trabalho sob forma assalariada. As instituições jurídicas que se 
consolidam por meio do aparato estatal – o sujeito de direito e a garantia do contrato e da 
autonomia da vontade, por exemplo – possibilitam a existência de mecanismos apartado dos 
próprios exploradores e explorados. (MASCARO 2013. p. 18) 

 
 

A partir da citação a cima pretende-se traçar uma linha de raciocínio que deixe de 

“romantizar” o Estado em sua concepção, Reafirmando, que não há neutralidade na sua 

essência, não há imparcialidade, o Estado é um 3ª elemento, um mediador estratégico e 

necessário na contradição Capital e Trabalho. Mascaro (2013) considera que: “Não é um 

adendo, nem um complemento, mas parte da própria reprodução necessária da sociedade 

capitalista.” Em resumo, a essência da teoria marxista, afirma que: 

 

O poder executivo do Estado Moderno não passa de um comitê para gerenciar os assuntos 
comuns de toda burguesia. Essa teoria se apresenta de maneira a desmistificar que "o Estado 
seria um agente da “sociedade como um todo” e do “interesse nacional. (CODATO e 
PERISSINOTTO 2001. p.10) 

  

Para compreender os elementos mais perversos do Estado no capitalismo, 
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precisamos considerar a questão geopolítica do capital. Harvey apresenta que o Estado 

contemporâneo passa por uma “metamorfose” na sua apresentação, mas que em seu conteúdo 

segue o de origem: 

 

do lado daqueles que considera o Estado como um ― momento vital na dialética e na dinâmica 
contraditórias da acumulação do capital, ao mesmo tempo em que admito prontamente que os 
poderes do Estado se transformaram em estruturas totalmente diferentes daquelas que 
dominava, na década de 1970. Arranjos institucionais ― de tipo estatal em diferentes escalas 
sociais (de locais até globais) desempenham agora papéis-chave de coordenação. Formas de 
Estado muito diferentes (corporativistas, desenvolvimentistas, neoliberal, neoconservadora 
etc.) coexistem com dificuldade dentro do sistema de Estado contemporâneo. (HARVEY, 
2013, p. 21) 

 

Situar essas dimensões de tempo e do espaço, dos movimentos cíclicos como artimanhas 

de expansão, legitimação, dominação43 e super exploração do capital. 

No próximo item 1.4, pretendemos investigar melhor os rastros do capitalismo e como o 

mesmo se espraiou para os países periféricos? 

 

1.2.1. Elementos da teoria do Direito e a Modernidade Periférica. 

Diante dos rastros construídos até o presente tópico podemos identificar que ao longo de 

todo processo de construção da sociedade a propriedade privada44 se apresenta como um 

ingrediente “divisor de águas”,  se não o principal responsável pelas desigualdades sociais e a 

não distribuição das riquezas e dos bens produzidos socialmente. Temos na contribuição de 

Mezáros, (1930) uma referência ao pensador contratualista Rousseau, com o seguinte 

apontamento: 

                                                           
43 Um exemplo de dominação pode ser percebido pela imagem e pelo tratamento diferenciado atribuído 
às diferentes classes na cidade quando se trata de ocupação irregular do solo. Embora a Política de 
Regularização Fundiária, em tese, proponha-se a integrar os espaços informais e ilegais à cidade sob o discurso 
de que serve para contribuir com a inclusão social urbana, diminuir os índices de  pobreza e  reduzir a  
violência em  todo  o  território da  cidade, verifica-se que,  na  prática, a regularização fundiária esbarra em 
interesses imobiliários e pode ser utilizada como uma forma de criminalização dos pobres, favorecendo 
medidas de remoção da população mais pauperizada de áreas de crescente valorização no mercado 
(FERNANDES, 2010) 
44 Para Marx: A apropriação privada do excedente que se realiza mediante a coação da produção de um sobre 
produto, encarnação de um tempo de trabalho a mais, que supera aquele necessário à reprodução do valor posto 
no salário, ou seja, da reprodução da vida do próprio trabalhador. “Troca de equivalentes que, ao se afirmar, põe 
sua própria negação, pois, (...) a troca de equivalentes, a qual parece implicar a propriedade sobre o produto de 
sue próprio trabalho – e, portanto que parece identificar: a apropriação mediante o trabalho, isto é o processo 
econômico real de apropriação e a propriedade sobre o trabalho objetivado; o que aparecia anteriormente como 
um processo real é reconhecido aqui como uma relação jurídica, isto é como sendo uma condição universal da 
produção, e, portanto reconhecido pela lei, posto como expressão da vontade universal – esta troca se inverte e, 
por uma dialética necessária, se revela ser uma separação absoluta do trabalho e da propriedade e uma 
apropriação sem troca, sem equivalente, do trabalho de outrem.” Marx, K. Ökonomische Manuskripte 1857-
1858, In Marx-Engels Werke, Band 42, Dietz Verlag, Berlin, 1983, p.421. 
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É certo que o direito de propriedade é o mais sagrado de todos os direitos da cidadania, e 
mesmo mais importante, em certos aspectos, do que a própria liberdade [...] a propriedade é a 
verdadeira base da sociedade civil e a verdadeira garantira dos empreendimentos dos cidadãos: 
pois, se a propriedade não respondesse pelas ações pessoais, nada seria mais fácil do que fugir 
aos deveres e rir-se das leis. (MEZÀROS, 1930: p, 58-59) 
 

 

Ao rastrear outras nuances históricas que nos possibilitassem criar uma chave de 

compreensão sobre A Teoria Geral do Direito e Marxismo, encontramos em Evguiéni  

Pachukanis, esse debate como sendo central na discussão do direito, claro, estando 

diretamente apoiado nas teorias do marxismo. Em sua produção, o autor destaca a importância 

do contrato (direito), como o principal instrumento de dominação do capitalismo no período 

de acumulação primitiva. 

 
 

é apenas na sociedade burguesa capitalista, em que o proletariado surge como sujeito da sua 
força de trabalho como mercadoria, que a relação econômica da exploração é juridicamente 
mediatizada sob a forma de um contrato. (PACHUKANIS, 1988, p.14) 

 
 

Para Pachukanis (1988), indivíduos só chegaram à igualdade jurídica a partir deste 

contrato,  este, se apresenta como um dos meios de manifestação concreta da vontade, sendo 

necessário para o ato de troca que convergem os momentos essenciais tanto da economia 

política quanto do direito. TRINDADE (2010) nos ajuda a organizar a idéia da seguinte 

forma: 

 
A partir do contrato, a forma jurídica torna-se socialmente dominante, o revestimento geral das 
relações sociais, elevando-se a uma plenitude sem precedente histórico. Direito (com esse 
significado e função, e com essa incidência dominadora) e capitalismo nascem e se 
desenvolvem como irmãos siameses. (TRINDADE, 2010, p. 144) 

 
 
 

A especificidade do Direito em Pachukanis, (1988) busca investigar sua relação 

histórica e a conexão com a estrutura social, particular ao modo de produção capitalista. Nessa 

perspectiva, argumenta que, quando o Direito eleva o homem à qualidade de “sujeito de 

Direito”, este é transformado em proprietário de si mesmo, podendo vender sua força de 

trabalho como mercadoria. Por isso, se faz necessário haver uma mediação jurídica para que a 

relação de troca mercantil entre o trabalhador assalariado e o capitalista ocorresse via 

formulação da “igualdade jurídica”, apesar da já haver uma desigualdade efetiva entre o 

“senhor” e o “servo”.  
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De maneira a qualificar o entendimento sobre o Direito, o referido autor se apóia em 

Marx (1950) para reforçar como a relação intrínseca da organização jurídica e os elementos 

normativos se apresentam na forma mercantil capitalista, impossibilitando quaisquer 

eventualidades de um possível “socialismo jurídico” ou de um “Direito para o proletário”. 

Pachukanis (1988: p. 24) defende que exclusivamente na sociedade burguesa capitalista foram 

criadas todas as condições essenciais para que o momento jurídico determinasse plenamente 

as relações sociais.  

 

Vemos a oposição, entre direito público e direito privado quase que totalmente apagada, tanto 
na comunidade rural, como na organização do poder feudal. Falta então, em geral, a oposição 
tão característica existente na época burguesa entre o individuo como pessoa privada e o 
individuo como membro da sociedade política. Foi necessário um longo processo de 
desenvolvimento, tendo como palpo principal as cidades, para que estas facetas jurídicas se 
pudessem cristalizar em toda sua precisão. (Pachukanis, 1988: p. 24) 

 

Precisamos compreender a acima de tudo, que “não existem fronteiras para o direito”, 

na medida em que o movimento dialético da sociedade capitalista vai se transformando, as 

formas jurídicas tendem a acompanhar esse fluxo. Em suma, o Direito esta posto como um 

operador real da burguesia, não apenas ideologia, e sim, um potencial ativo no âmbito da 

complexa sociedade capitalista. Para Marx, (2000) a síntese dos conflitos dialéticos de 

interesses entre as classes sociais, resulta na luta de classes, afirma existir uma forte influencia 

econômica sobre o direito, que se espraia para a cultura a historia e as relações sociais. "Tanto 

as relações jurídicas quanto as formas de Estado não podem ser compreendidas nem por si 

mesmas, nem pela chamada revolução geral do espírito humano, mas antes têm suas raízes nas 

condições materiais de existência" (Marx e Engels, 2000, p. 129). O direito está para alem de 

um pacificador dos conflitos, ele representa um discurso de poder. "uma guerra ininterrupta 

entre homens livres e escravos, patrícios e plebeus, burgueses e operários, enfim, entre 

dominantes e dominados" (Marx e Engels, 2000, p. 45). 

É importante reconhecer, que o Direito não é uma “ficção” e em circunstância nenhuma 

deve ser analisado em segundo plano, pelo contrário, a questão jurídica possui autonomia 

plena dentro do capitalismo e não está subordinada a nenhuma outra esfera de poder. 

Pachukanis, (1988). O autor afirma que, “desmascarar o Direito burguês” e conscientizar o 

proletariado sobre sua posição de subordinação. LENIN (1917) complementa que: 

 

 
Certamente que o direito burguês, no que concerne à repartição dos objetos de 
consumo, supõe necessariamente um Estado burguês, já que o direito nada é sem um 
aparelho capaz de impor a observância de suas normas. Daí e segue que, por certo 
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tempo em regime comunista, subsiste não só o direito burguês, mas também o Estado 
burguês sem a burguesia.  (Lenin, 1917:117-118)   

 
 

Essa estreita relação, na visão de MARX (1950, p. 25), será extinta quando ocorrer “o 

aniquilamento do Direito e do Estado”, a libertação da herança burguesa e “quando todos os 

indivíduos passarem a trabalhar voluntariamente, segundo suas capacidades”, ou seja, 

PACHUKANIS (1988, p.28) “quando a forma da relação de equivalência tiver sido 

definitivamente ultrapassada”. O autor considera que, a revolução não pode resultar apenas na 

ocupação do aparelho estatal e jurídico propondo o oferecimento de novas diretrizes 

comunistas. Exatamente pela ausência de neutralidade das instituições capitalistas, o Estado e 

o Direito jamais serão dispostos a serviço do comunismo.  

Depreende-se, que Pachukani, (1988) rejeita qualquer possibilidade de justiça no âmbito 

do Direito burguês, assim como a pesquisadora desde estudo, reconhecendo-o como suporte 

de exploração capitalista desde sua gênese, não havendo possibilidade nenhuma de separação 

dos valores.  

De alguma maneia pode-se dizer que autor preencheu parte da lacuna deixada por Marx 

e Engels, (1848) sobre o papel do Direito na sociedade capitalista, contribuindo com uma 

explicação mais densa sobre sua função de operador da manutenção e conservação desse 

sistema. Por meio da teoria explicativa, ele desenvolveu conclusões próximas àquelas dos 

teóricos supracitados: “o fim da forma jurídica e do fetichismo jurídico pressupõe um estágio 

de socialismo no qual não exista uma contraposição entre os interesses individuais e o social”. 

Isso porque, em sua visão, Pachukani, (1988) acredita que o Direito tem como base interesses 

privado e se encarrega de controvérsias relacionadas aos interesses individuais. Em 

conseqüência disso, qualquer tentativa de apresentar uma função social ao Direito levaria à 

morte da forma jurídica como simplesmente norma organizadora.  

Para complementar este debate com questões que possam nos auxiliar a elucidar de 

maneira mais ampla a particularidade brasileira, ressaltaremos que o direito se altera a cada 

transformação da estrutura do Estado, para responder as novas necessidades das estruturas 

sociais que se reorganizam dialeticamente. MARX, (2010) faz uma analogia ao Estado 

Político e a sociedade burguesa, considera que ambas são tão relativas quanto à relação entre o 

céu e a terra. A antítese dos dois é igual, o Estado político a supera da mesma maneira que a 

religião supera a limitação do mundo profano, isto é, sendo igualmente forçado a reconhecê-

lo, produzi-la e deixar-se dominar por ela. 
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Em virtudes desses fatos, importa registrar que a natureza do direito no Brasil se 

constitui a partir de um conjunto de atitudes arraigadas historicamente e ao realizar um 

movimento de desvendar essas particularidades em países periféricos, precisamos nos alertar 

que matriz jurídica tem sua origem na Europa continental, por isso, precisamos articular a 

noção de modernidade periférica como forma vertical e que no seu interior há a mesma idéia 

de positivar e transferir de maneira velada experiências iniciais que estruturam a base do 

direito no Estado Moderno capitalista. 

No Brasil, país o qual a modernidade ocorre de maneira periférica, é possível identificar 

traços de colonialidade45 e poder na própria formação do Estado e na construção do direito. 

Nesse ensejo, considerar o atraso político do Brasil e considerar as questões do 

corenalismo no poder privado e sua incursão na formação do poder público. Exigia-se, 

portanto, normas próprias e não copias, mas as marcas do Estado moderno capitalista não 

poderiam deixar de interferir na normatização das relações arcaicas que são plágios dos países 

considerados modernos, conforme abordado por Fernandes, (1975). 

Destarte, que a própria estrutura agrária que ainda se encontra em vigência, contribui de 

maneira substancial para a conservação dessa mesma estrutura coronelista. Outro fator 

fundamental nesse processo é considerar o poder da colonialidade46 pela imposição da questão 

racial (negos e índios) como mecanismo de dominação. (PRADO JUNIOR, 2000), sobre esse 

“entrelaçamento do capitalismo e colonialismo”. 

No Brasil, essas transformações possuem ainda classificações subjacentes, oriundas de 

nossa trajetória histórico-institucional. Partindo do Estado desenvolvimentista, em direção ao 

Estado liberal e, da mesma forma, chegou-se a um Estado contemporâneo. A própria estrutura 

burocrática se apresenta como empecilho para a efetivação dos direitos sociais.  

                                                           
45 Pablo González Casanova, (2006) realiza importante reflexão acerca da articulação entre capitalismo e 
colonialismo, no intuito de indicar como as condições características do regime colonial podem se perpetuar 
internamente nas regiões que sofreram esse tipo de exploração, mesmo após o fim do vínculo formal com as ex-
metrópoles. “A definição de colonialismo interno está originalmente ligada a fenômenos de conquista, em que as 
populações de nativos não são exterminadas e formam parte, primeiro do Estado colonizador e depois do Estado 
que adquire uma independência formal, ou que inicia um processo de libertação, de transição para o socialismo, 
ou de recolonização e regresso ao capitalismo neoliberal. Os povos, minorias ou nações colonizadas pelo Estado-
nação sofrem condições semelhantes às que os caracterizaram no colonialismo e no neocolonialismo em nível 
internacional” (CASANOVA, 2006: p.396). 
46 Para Prado Júnior (2000) só é possível compreender o processo de formação da sociedade brasileira a partir 
das relações de submissão aos interesses econômicos externos, cuja origem remete ao período colonial. Dessa 
maneira, por um lado, o autor indica como o plantio e a extração, direcionados ao mercado internacional, 
exerceram influência sobre o modo como se desenvolveram as atividades voltadas para o mercado interno, o 
povoamento, a catequização, a organização familiar, a divisão do trabalho etc. e, por outro lado, aponta que essa 
estruturação interna da colônia em virtude dos interesses econômicos da metrópole estava em função do processo 
de acumulação primitiva de capital na Europa. 
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Cada etapa dessas variações exigiu do direito diferentes respostas, capazes de solucionar 

problemas e atingir objetivos predeterminados; que resultaram em profundas alterações na 

estrutura. Ao analisar essas alterações, tendo como enfoque as transformações nas políticas e 

direitos sociais no Brasil, pretendemos revisitar como os mecanismos jurídicos de 

concretização de direitos sociais acompanharam as trajetórias de transformação do Estado, 

admitindo um formato inicial extremamente rígido, que vai gradativamente se modificando de 

acordo com as necessidades estatais; acompanhando pela diminuição de sua exigibilidade 

enquanto direito subjetivo, mas, em contrapartida, pelo aumento da efetividade em relação aos 

resultados sociais desejáveis e atendimento aos principais destinatários. 

Os arranjos institucionais são caracterizados pela expertise do Estado em elaborar 

políticas sociais efetivas não dotadas de garantia formal ou criar direitos sociais exeqüíveis, 

porem com pouca efetividade, diante disto a importância que vem sendo atribuída ao debate 

sobre a organização e gestão das políticas sociais pode ser apreendida por meio de diferentes 

ângulos de análise, mas certamente estão relacionados às profundas transformações que se 

processam velozmente na sociedade capitalista contemporânea, e cujas interpretações 

desafiam intelectuais, pesquisadores, profissionais, gestores e todos os sujeitos investidos de 

algum nível de responsabilidade pública. As peculiares e históricas relações entre Estado, 

mercado e sociedade civil que consolidaram as diferentes formas de realização do Estado de 

Bem-Estar Social em várias partes do mundo, resultaram em conquistas sociais e democráticas 

que buscaram 

 

Adotamos a concepção de política pública tal como Potyara Pereira (1996:130) a 
define, ou seja, como "linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais declarados 
e garantidos em lei". As políticas públicas, embora sejam de competência do Estado, 
não representam decisões autoritárias do governo para a sociedade, mas envolvem 
relações de reciprocidade e antagonismo entre essas duas esferas. “É mediante as 
políticas públicas que são distribuídas ou redistribuídos bens e serviços sociais em 
resposta às demandas da sociedade e, por isso, o direito que as fundamenta é um 
direito coletivo e não individual”. (RACHELIS, 2006: 02). 
 
 

A política social tem fecunda importância neste cenário e, embora gerida a partir de 

contradições e de uma conjuntura complexa, visa garantir “direitos mínimos”, que apesar de 

sua efetivação limitada, foram conquistados pelos movimentos políticos e sociais combativos, 

enquanto disputa estratégica do Estado. Elas se apresentam, como um subterfúgio de mediar 

às expressões da questão social, minorando os efeitos do Capital sobre a inevitável crise social 

causada pela sua contradição com o mundo do Trabalho. (IAMAMOTO, 2008). 
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As políticas sociais são concessões/conquistas mais ou menos elásticas, a depender da 
correlação de forças na luta política entre os interesses das classes sociais e seus 
segmentos envolvidos na questão. No período de expansão, a margem de negociação 
se amplia; na recessão, ela se restringe. (BEHRING, 2009, p. 2). 

 
 

As implicações críticas da política social precisam ser analisadas a partir do 

desenvolvimento igual e combinadas dos países periféricos, como um processo dúbio na 

acumulação de lucros capitalistas, uma perda de parte econômica do capital e uma 

redistribuição de renda que possibilita muitas vezes a reprodução do trabalho, limitada a 

níveis elementares e básicos, mas, ainda assim, conquistas dos movimentos reivindicatórios e, 

em ultima instância, vitória da classe. 

No sentido de melhor alicerçarmos os fundamentos que nos auxiliarão na construção 

dos caminhos teórico-metodológicos que sustentam este estudo, precisamos apreender o 

Estado moderno e suas táticas para desempenhar o papel totalizador primordial ao 

capitalismo, em particular no que tange ao ajuste de suas funções reguladoras à dinâmica 

variável do processo de reprodução socioeconômica. 

 
1.3 Marcas Do Capitalismo Periférico e da Questão Fundiária na Formação das Cidades 
Brasileiras. 

 

Da cunhã é que nos veio o melhor da cultura indígena. O asseio 
pessoal. A higiene do corpo. O milho. O caju. O mingau. O 
brasileiro de hoje, amante do banho e sempre de pente e espelhinho 
no bolso, o cabelo brilhante de loção ou de óleo de coco, reflete a 
influência de tão remotas avós. 
(Gilberto Freyre). 

 

Se pensarmos que a constituição do Estado nos países de dominação central do capital 

originou-se de uma apropriação das teorias da Filosofia Moderna para sua concepção, como 

estará posto esta organização nos países de desenvolvimento tardios, resultados de processos 

de colonização?  

A partir dos acervos conhecedores que sistematizamos até o presente item, pretendemos 

dialogar nesta ocasião as questões do Imperialismo e da dependência econômica aos países 

considerados atrasados ao desenvolvimento urbano industrial. Mais que um esforço de 

compilação, houve por parte da pesquisadora um esforço de reconstrução de teórica de 

elementos estruturantes do capitalismo na formação dos países periféricos. 
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Lênin, (1982: p. 641) afirma, que o imperialismo se caracteriza “do ponto de vista 

econômico, (pela) substituição da livre concorrência capitalista pelos monopólios 

capitalistas”. Acrescenta que países imperialistas existem particularidades que precisam ser 

apreciadas minuciosamente.  

Por essa razão, crises econômicas mundiais sempre desfrutaram de um papel chave para 

reorganização do capitalismo na América Latina. MEZÁROS (2009) irá apresentar uma 

discussão mais ampla sobre a “crise estrutural do capital”, reforçando que as crises são uma 

necessidade vital para ampliação do capital. 

 

A grande crise econômica mundial de 1929-1933 se parece com "uma festa no salão 
de chá do vigário" em comparação com a crise na qual estamos realmente entrando. A 
crise estrutural do sistema do capital como um todo – a qual estamos experimentando 
nos dias de hoje em uma escala de época – está destinada a piorar consideravelmente. 
Vai se tornar a certa altura muito mais profunda, no sentido de invadir não apenas o 
mundo das finanças globais mais ou menos parasitárias, mas também todos os 
domínios da nossa vida social, econômica e cultural. (MEZÁROS 2009:10) 

 

Destarte, os desdobramentos dessas crises precisam ser avaliados a partir das 

particularidades de cada país do globo.  Certamente, os desafios derivados deste contexto são 

diferenciados em função do estágio de desenvolvimento dos Estados e das economias 

nacionais, que irão se agravar da sua maneira nas sociedades. 

Nessa chave de leitura reconhecemos o incremento da produção para levar ao consumo, 

onde, a amálgama do capitalismo de produção é o consumo. Lênin, (1982) atesta que há uma 

grande pressão das grandes potencias nos países coloniais sobre a matéria prima como 

estratégia de manter domínio dos monopólios. 

 

a) a concentração de empresas cada vez maiores, associando a livre concorrência e monopólio; 
b) os novos papéis exercidos pelos bancos que ao só absorvem os pequenos como os 
“incorporam” e os subordinam ao seu “consórcio”; c) a fusão dos bancos com a indústria e o 
aparecimento do capital financeiro e da oligarquia financeira; d) a exportação do capital, ou 
seja, “o que caracterizava o velho capitalismo, no qual dominava plenamente a livre 
concorrência, era a exportação de mercadorias. (LIMA, p. 2003). 

 

Em linhas gerais, essa integração, com a expansão do consumo de bens duráveis e não 

duráveis, aprofundaria a situação já bastante grave das condições de reprodução (CHESNAIS, 

2010), que estão extremamente deterioradas pela própria exploração intensiva voltada para a 

produção dos atuais meios de consumo, onde o trabalho não é remunerado na mesma medida 

que ele produz valor. 
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O Estado Burguês, por sua vez assumirá um “novo papel” do capitalismo concorrencial 

para o capitalismo monopolista47 que, na forma mais acabada do capitalismo, resulta de um 

mesmo sistema, onde o estabelecimento de posicionamentos hierárquicos é diferenciado, a 

exemplo disso: (metrópole/ colônia e centro/ periferia). MARX E ENGLES (1848) 48 já 

realizavam uma leitura subliminar sobre o espraiamento do capital e toda sua hierarquização 

planetária.  

 

Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o 
globo. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos 
em toda parte. A burguesia só pode existir com a condição de revolucionar 
incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de 
produção e, com isso, todas as relações sociais. (MARX ENGLES, 1848, p.05). 

 

Por isso, cada país mesmo que com certo atraso, teve que se condicionar e estruturar seu 

desenvolvimento a partir das bases capitalistas, estando sujeito a sua organização estrutural, 

que por sua vez, determinou a entrada dos países “atrasados” na divisão internacional do 

trabalho, orquestrada pelo mercado capitalista mundial. A contribuição de Trotsky utilizada 

por LOWY, (1998) para os países que chegaram tardiamente ao capitalismo se desenvolve a 

partir da “teoria do desenvolvimento igual e combinado49, como sendo, uma das tentativas de 

romper com o debate do evolucionismo, a ideologia do progresso linear e o euro-centrismo”.  

 

A teoria desenvolvimento igual e combinado de Trotsky __ que não se refere ao texto e MARX 
__ é uma tentativa de explicar estas “modificações” e, por conseqüência, de dar conta da lógica 
das contradições econômicas e sociais dos países do capitalismo periférico ou dominados pelo 
imperialismo. (LOWY, 1998, p.73) 

 
 

Um dos autores brasileiros que fortalecem este debate e também se apropria de Trotsky, 

é Florestan Fernandes, (1973), em sua obra podemos contemplar os dilemas do “Capitalismo 

Dependente” e o conceito de “contra revolução prolongada”. Para interpretar a formação 

desenvolvimento do capitalismo na America Latina.  

                                                           
47 Esta se deu com a passagem da fase do capitalismo concorrencial para a fase do capitalismo monopolista. Para 
maiores informações ver: LENIN, Vladimir Ilitch. O Imperialismo: etapa superior do capitalismo. Campinas: 
FE/Unicamp, 2011. 
48 O principal escrito nos qual Trotsky expôs sua perspectiva histórica e política acerca dos países atrasados estão 
reunidos em (TROTSKY, 2000) Apresentamos nas entre linhas acima uma apresentação bastante reduzida, sobre 
a teoria do “desenvolvimento desigual e combinado”; análises mais significativas acerca deste aspecto 
49 O principal escrito nos qual Trotsky expôs sua perspectiva histórica e política acerca dos países atrasados estão 
reunidos em (TROTSKY, 2000) Apresentamos nas entre linhas acima uma apresentação bastante reduzida, sobre 
a teoria do “desenvolvimento desigual e combinado”; análises mais significativas acerca deste aspecto 
fundamental do pensamento de Trotsky podem ser encontradas em (LÖWY, 1998); (KNEI-PAZ, 1985) e 
(BIANCHI, 2001). 
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É preciso colocar em seu lugar o modo concreto do capitalismo que irrompeu e vingou na 
América Latina, o qual lança suas raízes na crise do antigo sistema colonial e extrai seus 
dinamismos organizatórios e evolutivos, simultaneamente, da incorporação econômica, 
tecnológica e institucional a sucessivas nações capitalistas hegemônicas e do crescimento 
interno de uma economia de mercado capitalista. Esse modelo reproduz as formas de 
apropriação e de expropriação inerentes ao capitalismo moderno (aos níveis de circulação das 
mercadorias e da organização da produção). Mas possui um componente adicional específico e 
típico: a acumulação de capital institucionaliza-se para promover a expansão concomitante dos 
núcleos hegemônicos externos e internos (ou seja, as economias centrais e os setores sociais 
dominantes). (FERNANDES, 1973[2009], p. 51-52). 

 

Os países da América Latina, em específico, o Brasil, apresentam na sua formação 

social histórica, um desenvolvimento tardio, com traços imperialistas50 no processo de 

colonização51 dos povos, onde sucumbiu este território o para um decurso de: imperialismo52 

superexploração53, escravidão54, conservadorismo e coerção.  

 

Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos para 
fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes; depois, algodão, e 
em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isto. É com tal objetivo, objetivo do 
exterior, voltado para fora do país e sem atenção a considerações que não fossem o interesse 
daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileira [...] Virá o branco 
europeu para especular, realizar um negócio; inverterá seus cabedais e recrutará a mão-de-obra 
que precisa; indígenas ou negros importados [...] (PRADO JR, 1965, p.23). 

 

A origem do no Brasil está diretamente relacionada ao o surgimento de um mercado 

mundial, cuja origem histórica foi à transferência das rotas comerciais do mediterrâneo para o 

atlântico. Onde resultou na chegada dos europeus às terras que hoje são conhecidas como 

América. Esse fato é definidor dos destinos do país, pois determinou, ao longo de toda 
                                                           
50 O imperialismo surgiu como desenvolvimento e continuação direta das características fundamentais do 
capitalismo em geral. Mas o capitalismo só se transformou em imperialismo capitalista quando chegou a um 
determinado grau, muito elevado, do seu desenvolvimento, quando algumas das características fundamentais do 
capitalismo começaram a transformar-se na sua antítese, quando ganharam corpo e se manifestaram em toda a 
linha os traços da época de transição do capitalismo para uma estrutura econômica e social mais elevada. O que 
há de fundamental neste processo - do ponto de vista econômico, é a substituição da livre concorrência capitalista 
pólos monopólios capitalistas. (Lênin, 2003, p.42).  
51 A colonização no Brasil coincidiu com a crise do mundo medieval na Europa. A colonização pressupõe 
revitalização do regime estamental (nesse tipo de regime não há mobilidade social. A posição é atribuída ao 
individuo por ocasião do nascimento), alem de questões fortes como: Trabalho escravo e expropriação colonial. 
Duplo fundamento: político e jurídico. (Fernandes F.1968, p.22) 
52 O traço específico do imperialismo total consiste no fato de que ele organiza a dominação externa a partir de 
dentro e em todos os níveis da ordem social, desde o controle da natalidade, a comunicação de massa e o 
consumo de massa, até a educação, a transplantação maciça de tecnologia ou de instituições sociais, a 
modernização da infra e da superestrutura, os expedientes financeiros ou do capital, o eixo vital da política 
nacional etc. (FERNANDES, 1973[2009]: p.27). 
53 (MARINE 2000), trabalha com dói eixos: Superexploração do trabalho e  
54 É interessante, para além das observações econômicas, atentar para as implicações sociais da imensa 
concentração social da propriedade. Para tanto, ver Gilberto Freyre nos dois clássicos: Casa Grande e Senzala e 
Sobrados e Mocambos. Outro clássico literário, mas com outras análises pode ser aprofundado em Sergio 
Buarque de Holanda em Visões do Paraíso. 
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formação, mesmo posterior a “dominação portuguesa”, sua ocupação, colonização, as relações 

de produção, o tipo de propriedade, as características do trabalho, a economia interna e 

externa, além da organização social e os padrões de sociabilidade. 

 

precisamos reconstituir o conjunto de nossa formação colocando-a no amplo quadro, com seus 
antecedentes, destes três séculos de atividade colonizadora que caracterizam a história dos 
países europeus a partir do século XV; atividade que integrou um novo continente na sua 
órbita, paralelamente aliás ao que realiza, embora em moldes diversos, em outros continentes: a 
África e a Ásia. Processo que acabaria por integrar todo o Universo em uma nova ordem, que é 
a do mundo moderno, em que a Europa, ou antes, a sua civilização, se estenderia dominadora 
por toda parte. Todos estes acontecimentos são correlatos, e a ocupação e povoamento do 
território que constituiria o Brasil não é senão um episódio, um pequeno detalhe desse quadro 
imenso. (PRADO JÚNIOR, 2000, p. 8-9).  

 

Comungamos do mesmo pensamento que Prado Junior, (1978) onde ele considera que o 

tripé do desenvolvimento brasileiro está relacionado ao: “O latifúndio, a monocultura e a 

escravidão, como elementos constitutivos da organização agrária do Brasil colonial, os quais 

se conjugaram em um sistema típico: a grande exploração rural”. Os conceitos de Prado 

(1978) nos fazem realizar uma leitura do capitalismo de dentro para fora, ou seja, 

considerando todos os elementos estruturais dessa particularidade brasileira. 

 
 
Os países da América Latina sempre participaram, desde sua origem na descoberta e na 
colonização por povos europeus, do mesmo sistema em que se constituíram as relações 
econômicas que, em última instância, foram dar origem ao imperialismo, a saber, o sistema do 
capitalismo. São essas relações que, em sua primeira fase do capital comercial, presidiram à 
instalação e à estruturação econômica e social das colônias, depois nações latino-americanas. É 
assim, dentro de um mesmo sistema que evoluiu e se transformou do primitivo e originário 
capitalismo comercial, é aí, e por força das mesmas circunstâncias (embora atuando 
diferentemente no centro e na periferia), que se constituíram de um lado as grandes potências 
econômicas dominantes no sistema imperialista, e de outro os países dependentes da América 
Latina. (PRADO JÙNIOR, 1978, p. 68) 

 

Para encadear melhor essas questões precisamos recuperar os entretons da propriedade 

fundiária, da renda da terra e abolição da escravatura. Essas marcas vão impregnar nossa 

formação social brasileira, as relações sociais, as formas de compreensão do uso do solo 

urbano. O resultado desses confrontos são frutos de muita tensão e embates. Por isso, é 

preciso ter clareza que a sociedade brasileira possui um perfil que carrega suas marcas 

estruturais que estão até hoje demarcando o espaço urbano. 

o cativeiro da terra é a matriz estrutural e histórica da sociedade que somos hoje. Ele 
condenou a nossa modernidade e a nossa entrada no mundo capitalista a uma 
modalidade da coerção do trabalho que nos assegurou modelo de economia 
concentracionista (MARTINS, 2010, p. 10). 
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Na época do Brasil colônia, foram impostos mecanismos que impediram o acesso a terra 

e à propriedade pela população empobrecida, especialmente pelos negros e índios, bem como 

pela falta de condições de trabalho e de políticas públicas que dessem conta das demandas da 

população do campo. (SILVA, 2001) Há época, existia a posse de terras, mas não existia a 

propriedade fundiária. “A propriedade de terras, antes de ser um instituto jurídico, é 

substancialmente um fenômeno social” (PRADO JÚNIOR, 2007, p. 15) O que isso significa? 

As terras pertenciam ao governo de Portugal, que em 1530, organizou e dividiu-as em 14 

Capitanias Hereditárias e distribuiu cada capitania entre os membros da elite brasileira, aos 

chamados donatários. “Este ordenamento jurídico como direito, preexistia como instituição 

social, política e econômica, pois a propriedade antecede a sua  jurisdicionalização” 

(PAGANI, 2009, p. 23). Os donatários davam direito das pessoas ocuparem as terras desde 

que as pessoas cultivassem-nas, ou seja, o que existia era o direito de ocupação das terras, mas 

não existia compra e vendas de terras, por isso, o termo adequado era posse. A ordem de 

ocupação do novo território, conhecido como terras devolutas, foi organizada pela Coroa 

Portuguesa, se destinava somente para as pessoas livres, brancas e católicas. Essa relação 

causou certo conflito com a oligarquia Brasileira, tendo em vista que estávamos no auge da 

economia do café. E quanto mais pessoas chegassem e ocupassem as terras, mais pessoas 

produziriam o que geraria mais concorrência para a oligarquia brasileira. É sabido que esta 

elite estava longe de querer que este fato ocorresse, portanto, a restrição ao acesso às terras 

devolutas se legitimou a partir da Lei de Terras (1850) 55, aprovada antes do marco Abolição 

da Escravatura em 1988, “marca a decadência do sistema latifundiário-escravista” (SILVA, 

1980: p.10) com a clara intenção de impossibilitar seu acesso aos pobres, aos negros e 

índios, sua ocupação só aconteceria por intermédio da compra. Aliás, muitas destas terras 

foram “compradas” de forma arbitrária, através da expulsão
56 violenta de camponeses e índios, 

                                                           
55 É sintomático que nesse mesmo ano se crie uma nova legislação definindo o acesso à propriedade - a Lei de 
Terras, como ficaria conhecida que rezava que todas as terras devolutas só poderiam ser apropriadas mediante a 
compra e venda, e que o governo destinaria os rendimentos obtidos nessas transações para financiar a vinda de 
colonos da Europa. Matavam-se, assim, dois coelhos com uma só cajadada. De um lado, restringia-se o acesso às 
terras (devolutas ou não) apenas àqueles que tivessem dinheiro para Comprá-las. De outro, criavam-se as bases 
para a organização de um mercado de trabalho livre para substituir o sistema escravista. (SILVA, 1980: p.10) 
56 Em toda a América Latina, no início do século XX, foram tomadas medidas para dissolver as formas 
coletivas ou corporativas de posse ou uso da terra, visando repassar para particulares, com o pretexto de que os 
nativos não sabiam lidar com os negócios e a agricultura precisava se modernizar, com base nos ideais liberais 
trazidos pelos europeus. Os latifúndios se fortaleceram, muito especialmente em função das reformas liberais do 
século XIX (LINHARES; SILVA, 1999). 
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com apoio de jagunços a serviço de fazendeiros, ou através de falsos títulos de 

propriedade, ou seja, através da grilagem
57 (PRADO JÚNIOR, 2007). 

Desde a passagem do Brasil Colônia ao Brasil Republicano, percebemos fortes macas de 

acumulação primitiva e moderna. A criação do trabalho livre que acontece teoricamente após 

a abolição da escravatura, era uma liberdade vazia de sentido, expropriação da terra, dos 

instrumentos de trabalho, das condições necessárias a vida. Ser um trabalhador livre e fruto de 

muita violência, expropriação e exploração. Holanda, (2007) afirma as cidades brasileiras 

passaram a ser importantes apenas após a Abolição da Escravidão em 1988 e um dos fatores 

foi à incompatibilidade do trabalho escravo com a civilização burguesa e o capitalismo 

moderno. “A abolição representa o marco entre duas épocas, porque foi a partir dela que 

ocorreu o fim do predomínio agrário, e o início de uma sociedade mais urbana. (HOLANDA, 

2007). 

Na nossa realidade, a questão agrária é maior obstrução política, econômica e social, 

para o desenvolvimento do país. Tendo a concentração de terra como lócus de monopolização 

das riquezas naturais, concentradas nas mãos de poucos, como principal empecilho ao 

exercício pleno da cidadania. As cidades brasileiras são marcadas por essa herança colonial, 

onde a política fundiária privilegiou a concentração de terras, e os privilégios e relações de 

poder nas cidades não foram diferenciadas. “Nessa esfera as comunidades urbanas foram 

ampliadas enquanto que os centros rurais passaram as ser considerados fontes abastecedoras 

para as cidades”. (HOLANDA, 2007).  

A luta por habitação é um problema histórico no Brasil, as marcas de sua formação irão 

fortalecer os privilégios oligárquicos, que constituirão um Estado Nacional patrimonialista 

com políticas sociais e cidadania restrita. (FERNANDES apud BEHRING, 2007). Em seus 

escritos FERNANDES, (1975) faz outra rica fundamentação sobre a existência de eixos 

”dinâmicos” do capital que se reestruturam a cada crise e conjuntura. Para ele: “a 

modernização do arcaico” e “arcaização do moderno”, é quem imprime a direção do 

crescimento econômico e da industrialização em grande escala no Brasil. À natureza da 

burguesia brasileira é tão arcaica, egoísta, violenta, coercitiva, detentoras do pleno exercício 

                                                           
57 Grilagem significa que: os interessados na compra clandestina de terras forjavam títulos de propriedade 
guardando papéis em gavetas e colocando dentro delas grilos. Com o passar do tempo, os grilos defecavam nos 
papéis deixando-os amarelados. A aparência amarelada dava impressão de antigos e, portanto, eram analisados 
como legítimos, por muitos cartórios e órgãos públicos da época. O termo grilagem vem de grilo. (PRADO 
JÚNIOR, 2007). 
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de interesses, que não permite nenhum tipo de avanços dentro da ordem, alem de não 

desconstruir suas marcas históricas. 

 O fio condutor desse conflito possui um arranjo societário arquitetado entre o estrutural 

e dinâmico, e para entendê-la precisamos considerar todos os elementos constituídos no tempo 

e no espaço do modo de produção capitalista frente às classes sociais. 

 
[...] ao se apelar para a noção de ‘Revolução Burguesa’, não se pretende explicar o 
presente do Brasil pelo passado dos povos europeus. Indaga-se, porém, quais foram e 
como se manifestaram as condições e os fatores histórico-sociais que explicam como e 
porque se rompeu, no Brasil, com o imobilismo da ordem tradicionalista e se originou a 
modernização como processo social. (Fernandes 1975: p.20-21) 

 

Reconhecemos que mesmo com a introdução no Capitulo III dos artigos 184 a 194 

na Constituição Federal de 1988, os quais resgatam a função social58 da propriedade da 

terra prevista no Estatuto da Terra de 1964, não converteu a estrutura agrária presente no 

país, ou seja, não se encaminhou a chamada Reforma Agrária, em contrapartida, percebemos  

um aumento significativo de assentamentos dos agricultores sem-terra.  

Constata-se assim, que demanda agrária no Brasil não é prioritariamente um problema 

de terras, o que falta nesse campo é um comprometimento político de quebra dos monopólios 

de pequenas corporações agrárias, que absorvem toda riqueza da terra em troca de retenção de 

valores, sem nenhuma burocracia fiscal. Visto que, para o modo de produção capitalista, não 

interessa se nesse chão serão produzidos milho ou cana, e sim que gere lucro. (SILVA, 2001) 

Francisco de Oliveira (2003) registra que o “arcaico” e o “moderno” não se constituem 

como elemento de produção de “duas realidades”, pelo contrário, ambos proporcionam uma 

natureza única, peculiar e dialética à estrutura de sociedade dos países que chegaram com 

“atraso” na corrida industrial capitalista.  Ilustra considerando que tributação regressiva é uma 

das “heranças” do período colonial, um ciclo infindável de traços do passado no presente. 

Salienta que s descendentes da família imperial alem de receberem tributos via “imposto do 

príncipe” por cada patrimônio vendido no centro da cidade de Petrópolis, mais conhecida 

como “cidade imperial” no Rio de Janeiro, a Igreja católica retém mais da metade das taxas de 

laudêmio sobre os imóveis. As taxas são em média de três a cinco salários.  

                                                           
58A função social da propriedade visa que o direito corresponda aos interesses do Estado, enquanto 
representante do bem comum, por considerar que o proprietário tem a coisa em nome e com autorização da 
sociedade, somente podendo fazer uso das faculdades que sobre ela tem, em forma harmônica com os 
interesses dessa mesma sociedade (ALFONSIN, 2003). 
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Diante desses fatos, “o processo da economia brasileira podem ser entendidos, de modo 

geral, como a da expansão de uma economia capitalista” Oliveira (2003), da sociedade de 

classes, por isso, a situação econômica, regula os privilégios dos extratos sociais, da riqueza, 

articulando: “economia, política, cultura e prestigio social.” apresenta como sendo: 

ideocultural.  

O estrutural da dependência, os traços de colonialidade e raça, listam algumas das 

particularidades brasileiras, que irão possibilitar ao capitalismo uma maior perversidade no 

que se refere ao processo de superexploração para acumulação. Valemo-nos da contribuição 

de (OSORIO, 2014 p. 205) para enfatizar esses fatos.  

 
 
Além das fissuras próprias de um Estado de classes, o Estado no capitalismo dependente está 
atravessado por pelo menos dois processos que definem suas particularidades e que, a um só 
tempo, redefinem as fissuras próprias do Estado capitalista. O primeiro processo se refere à 
condição dependente das formas sociais em que se constitui. O segundo se refere ao significado 
da particular modalidade de exploração no capitalismo dependente – a superexploração –, que 
determina as relações entre classes, frações e setores. 

 
 

Essa estrutura arcaica do Estado Brasileiro possibilita que novas estruturas financeiras 

ganhem força e acrescentem componentes, cada vez mais perversos na cena econômica. 

Comungamos com o que Osório, (2014) apresenta sobre os velhos e novos interesses 

oligárquicos:  

 
Ela é caracterizado pelas relações restritas de soberania frente à formação econômico, social e 
regiões que apresentam exercício mais pleno em termos de soberania – na medida em que são 
Estados desenvolvidos, centrais e imperialistas59 

 
 

De acordo com a dimensão hegemônica do capitalismo nas cidades, pelas próprias 

questões de sobrevivência e proteção social, uma boa parte dos trabalhadores rurais acabou 

sendo atraído para as cidades urbanas, em específico para as grandes metrópoles, onde as 

oportunidades de trabalho se apresentavam como abundantes.  

Ademais, apresentar a conformação das cidades brasileiras fruto da falta de acesso à 

terra urbana, é esclarecer que o uso da propriedade privada tem sua centralidade na 

mercadoria, desenvolvida a partir da racionalidade especulativa.  

 
1.4. Fundo Público e Políticas Sociais frente à crise do capital Internacional.  
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Como já esboçamos anteriormente, no seio do Capitalismo a produção e consumo 

estão imbricados, se não o fosse, não existia crises. Portanto, aos nos questionarmos de onde 

vem às crises do capitalismo? Podemos contestar que elas emergem a partir da contradição 

central que se expressa na apropriação privada da riqueza contra a socialização da produção, 

ou seja, não há consumo suficiente para aquilo que se produz, principalmente em se tratando 

de recursos naturais.  

Pretendemos com essas análises iniciar a reflexão de alguns fatores que demarcam as 

relações contraditórias do Estado brasileiro frente às crises do capitalismo internacional, e as 

conseqüências nas políticas sociais. 

Um dos aspectos mais gerais no contexto das crises financeiras é o auxilio do fundo 

público, como aporte das corporações financeiras, sendo que este recurso é um montante dos 

impostos pagos pela população.  

Debruçamos neste debate para apresentar algumas práticas e o posicionamento frente 

ao capital rentista que estão na contra mão da democracia. 

Argumentamos que as políticas sociais  não podem ser analisadas de maneira apartada 

do movimento geográfico do capital. O Estado burguês no capitalismo monopolista, busca 

gerir, “as expressões da “questão social” através das políticas sociais públicas. (NETTO, 

2005, p.30).  

As saídas do mercado monopolista para o mercado financeiro acirram cada vez mais as 

estruturas e os bancos, passam a disputar ainda mais o pecúlio do fundo, impossibilitando os 

investimentos nos direitos sociais.  

Ao realizar uma retomada histórica, podemos observar alguns experimentos de 

colapsos do capital um exemplo clássico disto, foi à crise de 1929. A mesma funcionou como 

uma “mola propulsora” e contribuiu com a substituição do processo de industrialização, pelas 

importações em 1930, deu início à abertura de “impulsos estatais, que a partir de políticas 

protecionistas de empréstimos e isenção fiscal aos investidores privados propiciou então a 

entrada e alocação de seus capitais nos setores de bens de consumo não duráveis” 

(CASTELO, 2012, p.619). As conseqüências foram extremamente perversas para a classe 

trabalhadora de todo mundo (desemprego, precarização do trabalho, endividamento, restrição 

de direitos, redução de salários, endividamento dos Estados nacionais...). 

Segundo Castelo (2012), o foco era romper “com as antigas classes dominantes, 

notadamente e os latifundiários”. É sabido que nos países da América Latina, em especial, no 

Brasil, esse fato não foi possível, uma vez que a saída para a crise não ocorreu de maneira 

diferente. Conforme já foi explicito inicialmente neste material, as estruturas do capitalismo 
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no Brasil se dão em articulação com as antigas burguesias coloniais. (FERNANDES, 1975), 

esses elementos garantem que o poder esteja centrado prioritariamente nas mãos dos 

latifundiários, de alguns órgãos ideológicos, do capital industrial, comercial e financeiro. 

Para elucidar os elementos particulares do Brasil podemos trazer como exemplo a 

revolução de 1930 liderada por Vargas, os enfrentamentos se deram de maneira passiva 

retomando a prática de conciliação “entre as novas e velhas classes dominantes.  

Na conjuntura brasileira há ainda tudo de mais perverso e arbitrário onde as mediações 

para o enfrentamento das crises são via consenso e coerção, visto a ditadura militar, que foi 

um verdadeiro “genocídio social” como um componente principal do processo produzido pelo 

pacto de ação por cima, Segundo Fernandes (1975, p.33), “O estatuto colonial foi condenado e 

superado como estado jurídico-político. O mesmo não sucedeu com o seu substrato material, 

social e moral, que iria perpetuar-se e servir de suporte à construção de uma sociedade 

nacional”. 

Com vistas na história, podemos elucidar outros experimentos de governos populistas 

preocupados em manter relações e acordos de conciliação das classes dominantes, priorizando 

sempre um discurso de desenvolvimento desenfreado, acelerado, sem nenhum planejamento 

que garanta de fato o acesso aos bens socialmente produzidos. No governo de Juscelino 

Kubitschek 1950-60, por exemplo, podemos perceber que são aprofundadas as relações com o 

capital financeiro a partir da introdução de multinacionais.  

A proposta política era de “desenvolver” o país em 05 anos. “investiram nos setores de 

bens e consumos duráveis, e o inicio da construção do setor de bens e de capital e da indústria 

de base...” (CASTELO, 2012, p.620).  

A conjuntura do golpe militar no ano de 1964 é possível perceber em definitivo a 

instauração da autocracia burguesa no país com suas relações empresariais espúrias em 

consonância com as blindagens midiáticas para garantir a consolidação do capitalismo 

financeiro. (SAFATLE, 2017) irá chamar de “Acordos nacionais de si para consigo mesmo.” 

A nova república, buscava firmar todas as exigências do arcaísmo no poder. 

Outro exemplo claro desse o processo de conciliação de classes revela-se na aprovação 

da Lei da Anistia política (lei n° 6.683) impostas pelos militares, onde as próprias bases do 

governo formularam a lei e conseguiram sua aprovação sem considerar nenhum movimento 

de oposição que argumentasse democraticamente toda perversidade causada pela ditadura. 

Esta lei quase não existiu para os que causaram a luta armada naquela época. (SAFATLE, 

2017) Aponta que durante todo curso da história brasileira, possuem elementos que buscam 

“apagar o passado”, desaparecer com elementos ditatoriais dos “fiadores da Nova República.” 
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Dando certo salto na história para criar um movimento cíclico e dialético com o 

capitalismo que se reformulava no mundo, temos nos anos de 1970 a instauração do modelo 

econômico neoliberal. (CASTELO, 2012) nos auxilia apresentando como o neoliberalismo se 

apresenta na América Latina e no Brasil a partir da explicitação no seguinte trecho: 

 

A partir de então até o início do século XXI, a agenda política da região girou em 
torno do Consenso de Washington, que previa uma série de medidas para acabar com a 
crise da dívida externa, a estagnação econômica e os altos índices inflacionários. Em 
essência, as medidas do Consenso representaram a vitória político-cultural da 
burguesia rentista e prepararam o terreno para a inserção da América Latina na etapa 
contemporânea do imperialismo, na qual a região se torna uma plataforma de 
valorização dos capitais estrangeiros por meio de compras e expropriações maciças de 
bens públicos e da especulação financeira. (CASTELO, 2012, p.623). 

 
 

Deste modo, as políticas de liberalização, desregulamentação e privatização que os 

Estados capitalistas adotaram a partir de 1978 ampliaram a liberdade de o capital mover-se em 

escala internacional. Outros autores tais como: Chesnais (1996), Marini (2000), irão afirmar 

que em 1980 a nova etapa do desenvolvimento do capital mundial pode ser compreendida 

como tendências que já estavam postas por Marx e Engels (1848) no Manifesto do partido 

comunista como “mundialização do capital”, esta é a denominação mais precisa para o que 

outros autores chamariam de “globalização60”. 

 

Preferimos utilizar a noção de mundialização e não globalização, pois esta última tende a 
enfatizar os processos de hegemonização do mundo (por exemplo, a chamada 
“mcdonaldização” ou o modelo estadunidense de consumo), ignorando o elemento central: a 
manutenção ou aprofundamento da heterogeneidade entre economias e regiões em termos 
econômicos e políticos, processos que parte do campo produtivo e financeiro. Para os críticos 
da noção de mundialização, o capital – afirmam – tem uma vocação mundial desde a sua 
origem. No entanto, essa vocação se concretiza sob formas e modalidades diversas em 
diferentes etapas e momentos, o que não só permite como exige uma periodização. (OSÓRIO, 
2014, P. 179). 
 

Para Osório o mais adequado é descrever o processo atual como sendo 

de mundialização do capital, pois ele representa, em linhas gerais, o próprio regime de 

acumulação do capital. 
                                                           
60 Globalização é a maneira como a sociedade atual, etiquetada de “aldeia global” (IANNI, 1990), está 
condicionada pelo poder econômico. Ou seja, é certa fase da mundialização, mas com certa especificidade e que 
se caracteriza pelo reforço da ideologia neoliberal, pelo aumento do capital fictício até níveis nunca 
anteriormente atingidos, num contexto de articulação e mundialização acelerada dos mercados financeiros e pela 
adoção de políticas econômicas, nacionais e internacionais, que reforçam o papel das multinacionais (HALL, 
1990). Em primeiro lugar, globalização é dada não pela mundialização das trocas, mas pela mundialização das 
operações do capital, em suas formas tanto industriais quanto financeiras. Em segundo lugar, as primeiras etapas 
do ciclo de acumulação, o capital coloca em movimento um grande volume de mercadorias, mas, 
contraditoriamente, essa mesmo capital busca libertar-se da forma mercadoria, através do predomínio de 
mecanismos financeiros que possibilitem a acumulação ampliada do capital. (Chesnais 1996: p.15)  
 



 

58 
 

Revisitando a história, percebemos que o processo de mundialização teve seu 

desenvolvimento no período do pós – guerra, onde, no processo de estruturação, experimentou 

alguns avanços e recuos, entretanto, o que mais prevaleceu foram os avanços, acrescido de 

diferentes facetas, nos países considerados desenvolvidos e nos países periféricos. 

Consideramos que os traços marcantes da macroeconomia do capitalismo mundial na década 

de 90 estão nas: 

 
Taxas de crescimento do PIB muito baixas, inclusive em países (como o Japão) que 
desempenharam tradicionalmente o papel de "locomotiva" junto ao resto da economia mundial; 
Deflação rastejante; Conjuntura mundial extremamente instável, marcada por constantes 
sobressaltos monetários e financeiros; Alto nível de desemprego estrutural; Marginalização de 
regiões inteiras em relação ao sistema de trocas; Concorrência internacional cada vez mais 
intensa, geradora de sérios conflitos comerciais entre as grandes potências da "Tríade. (Estados 
Unidos, Europa Ocidental e Japão). (ALVES, 1999, p. 55) 

 

Contudo, todo esse processo se consolidou como determinação posta por Marx em 1848, 

advinda da necessidade de expansão do capital para alem dele mesmo, seu deslocamento 

possibilitou um novo salto na polarização da riqueza, corroborando e acentuando a partir da 

evolução dos sistemas políticos, rumo à dominação dessas oligarquias obcecadas pelo 

enriquecimento e voltadas plenamente para a reprodução da sua dominação. 

Portanto, o neoliberalismo “amplia o poder de acumulação de capitais pelas classes 

dominantes.” (CHESNAIS, 1996, p. 20).  

E para classe trabalhadora, recaem os prejuízos, dentre eles: “reduzidas taxas de crescimento, 

desemprego de massa e de longa duração, precarização do trabalho e redução de salários. 

(BOSCHETTI, 2010). 

Ressalta-se então, que o neoliberalismo vai aprofundar um traço constitutivo, nesse caso 

a dependência61 (econômico e social) nos países de capitalismo dependente. Em (MARINI, 

2000), pode-se encontrar maiores abordagens da superexploração do trabalho, mas 

consideramos de suma importância parafrasear uma definição encontrada em: 

(CARCANHOLO, 2004, p. 11).  “o que implica no acréscimo da proporção excedente/ gastos 

com força de trabalho, ou, na elevação da taxa de mais valia, seja por arrocho salarial e/ou 

extensão da jornada de trabalho, em associação com aumento da intensidade do trabalho. 

O que ocorre por parte do capital financeiro, são intervenções completamente aviltadas 

de maneira a alcançar superlucros e superacumulação, levando diversos países contrair e 

                                                           
    61 A dependência deve ser [...] entendida como uma relação de subordinação entre nações formalmente 

independentes, em cujo âmbito as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas 
para assegurar a reprodução ampliada da dependência. MARINI (2000, p. 109), 
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acumular dívidas públicas. Observa-se que as instituições que compõe esse poder são: os 

bancos, capital financeiro62, grades corporações e a burguesia de serviços.  

Salientamos ainda, que no processo de mundialização do capital a burguesia de serviços 

se torna extremamente importante nas tomadas de decisões. (OSÓRIO, 2014) aponta o 

seguinte: 

 

As frações burguesas que hegemonizaram a mundialização não buscam o enfraquecimento do 
Estado. Ao contrário, trataram de reformá-lo para fortalecê-los em termos de poder, tanto no 
centro quanto na periferia, embora isso implique processos diferentes em cada caso. No mundo 
central, supõe reafirmar a força do Estado-nação para ditar e impor as pautas de reorganização 
do sistema-mundo, utilizando organismos financeiros internacionais, os conglomerados 
transnacionais e o capital financeiro-especulativo, bem como as novas redes de comunicação, 
ou através de operações militares diretas, orientando a mundialização numa direção que de 
modo algum é neutra do ponto de vista social e político. (OSÓRIO, 2014: p.203) 

 

Em se tratando do papel do Estado, afirma-se que ele não é de maneira alguma 

minorado, pelo contrário, há uma brecha para atender aos interesses do mercado, tendo como 

respostas as crises ações que busquem socorrer apenas os bancos e as instituições, via 

utilização dos fundos públicos. O Estado irá gerir as crises a partir do consenso entre relações 

de classe.  Podemos nos apropriar das discussões mais avançadas, elaboradas por Chesnais, 

(1997: p. 33) onde ele questiona:  

 

Quais os mecanismos que propiciam a punção do capital financeiro sobre o montante da 
riqueza produzida? Quais os mecanismos que permitem a transferência de riqueza do setor 
produtivo para o mercado financeiro, dominado por frações da burguesia rentista e parasitária? 
(CHESNAIS, 1997: p. 33) 
 
 

Elenca por sua vez, o uso dos títulos da dívida pública63 como sendo: “a “pedra 

angular” dos mercados financeiros contemporâneos e o Capital-dinheiro de Empréstimo64. 

                                                           
62 O capital financeiro que predomina sob a mundialização do capital não consiste apenas da integração entre o 
capital de financiamento, nas mãos dos bancos, com o capital industrial, das corporações transnacionais. As 
instituições financeiras, que centralizam massas importantes de capital-dinheiro e que cresceram em número e 
dimensão, portanto, de maneira qualitativa, a partir dos anos 80, são as seguintes: (1) grandes fundos de pensão 
por capitalização e fundos de aposentadoria anglo-saxões e japoneses; (2) os grandes fundos de aplicação 
coletiva privado e de gestão de carteiras de títulos (os Fundos Mútuos de Investimento); (3) os grupos de seguros, 
especialmente os engajados na "indústria" de pensões privadas e de aposentadorias complementares; (4) os 
enormes bancos multinacionais, embora sua posição tenha baixado na hierarquia mundial do capital.(Alves, 
Giovanni, 1999: p.67) 
63 Marx, citado por Chesnais, diz que: “a acumulação do capital da dívida pública não significa outra coisa, a não 
ser o desenvolvimento de uma classe de credores do Estado, que são autorizados a recolher para eles certas 
somas do montante dos impostos.” (“O Capital”, livro III, cap.XXX). (Alves, 1999, p. 69) 
64 Chesnais citando, mais uma vez, Marx: Ainda que o juro seja apenas uma parte do lucro, isto é, da mais-valia 
que o capitalista ativo extorque ao operário, o juro apresenta-se agora (…) [quando as dimensões dos mercados 
em que se negociam as obrigações privadas e créditos bancários ultrapassam certo limiar, ocorrendo uma 
inversão qualitativa – FC] como o fruto propriamente dito do capital, como a coisa primeira; o lucro, ao 
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“colocado à disposição de empresas” que ocorrem como dedução do lucro. Para MARX, no 

segundo, encontra a forma fetichista do capital possibilitando que representação do fetiche 

capitalista atinge a sua perfeição. 

 

Historicamente, os recursos financeiros centralizados pela dívida sempre foram cativos dos 
mercados financeiros. Com a nova etapa da acumulação financeira, os dividendos tornam-se 
também um mecanismo importante de transferência de riqueza e de acumulação. A pressão dos 
mercados sobre os grupos industriais impõe novas normas de rentabilidade e exigências de 
redução de custos salariais, aumento de produtividade e flexibilidade nas relações de trabalho. 
O corolário da liberalização financeira é a ressurreição de ciclos econômicos, que são 
intensamente influenciados pelos preços dos ativos financeiros. (SALVADOR, 2010).  

 
 

A maneira mais eficaz dos países no centro do mundo65 reduzirem os possíveis prejuízos 

com os investimentos e reafirmarem o poder de dominação, ocorre, quando “acionam o 

alarme”, de que está por vir mais uma crise, porem sabe-se que essas crises são super 

funcionais para sua própria reorganização, assim com já explicitamos a crise 1929 ela 

reaparece em foco em 1980 nos Estados Unidos66. 

A fragilidade sistêmica das crises, conforme (CHESNAIS, 2005) está diretamente ligada 

ao alto volume de créditos para os ativos financeiros, sobre a produção futura via aplicações e 

fundo de pensões. Essa instabilidade via especulações acabam por gerar as crises financeiras.  

A utilização do fundo público nas políticas sociais tem sido uma das estratégias 

utilizadas pelo capital financeiro, como possibilidade de salvar as crises cíclicas e de 

esgotamento do capital. (SALVADOR, 2010), destaca que:  

 
 
O fundo público está presente na reprodução do capital nas seguintes formas: i- Como fonte 
importante para a realização do investimento capitalista. No capitalismo contemporâneo, o 
fundo público comparece por meio de subsídios, de desonerações tributárias, por incentivos 
fiscais, por redução da base tributária da renda do capital como base de financiamento integral 

                                                                                                                                                                           
contrário, que toma então a forma de lucro da empresa, aparece como um simples acessório e adicional que se 
junta no curso do processo de reprodução. (Alves, 1999, p. 70). 
65 Na última década do século XX, a liberalização financeira chegou aos países em desenvolvimento. Os 
governos das grandes potências que se debatiam com as seqüelas da crise imobiliária (1990-91) e as grandes 
instituições financeiras que buscavam novos terrenos de expansão elaboraram uma doutrina batizada de 
"Consenso de Washington". Por intermédio do FMI, tratava-se de persuadir os governos dos países em 
desenvolvimento e dos países desorientados pelo desabamento do comunismo a se engajar rapidamente na 
liberalização financeira para um ajuste estrutural rumo à economia de mercado. Os países que aderiram aos 
novos rumos da globalização financeira ficaram conhecidos como "mercados emergentes". Sendo alvo para os 
grandes intermediários financeiros internacionais de uma convenção financeira otimista, atraíram uma avalanche 
de capitais especulativos com regras tributárias favorecidas. (SALVADOR 2010) 
66  a economia norte-americana passa a conviver com crises bancárias repetidas, além de um craque da Bolsa 
(outubro, 1987) e de crise imobiliária ao final do século XX, e que vem a se repetir em 2008. Com crises 
financeiras recorrentes, a principal função dos bancos torna-se impossível, pois o efeito delas é exatamente a 
desorganização da intermediação financeira. Diante disso, os bancos não têm mais informações sobre seus 
devedores, o que leva ao estrangulamento do crédito, o qual tem rebatimento sobre toda a economia, acarretando, 
por conseqüência, a depressão econômica (Aglietta, 2004). 
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ou parcial dos meios de produção, que viabilizam a reprodução do capital. ii. Como fonte que 
viabiliza a reprodução da força de trabalho, por meio de salários indiretos, reduzindo o custo do 
capitalista na sua aquisição. iii. Por meio das funções indiretas do Estado, que no capitalismo 
atual garante vultosos recursos do orçamento para investimentos em meios de transporte e 
infraestrutura, nos gastos com investigação e pesquisa, além dos subsídios e renúncias fiscais 
para as empresas. iv. No capitalismo contemporâneo, o fundo público é responsável por uma 
transferência de recursos sob a forma de juros e amortização da dívida pública para o capital 
financeiro, em especial para as classes dos rentistas. (SALVADOR, 2010) 
 

 
Buscando conciliar essa experiência com o enfoque da nossa pesquisa, cabe citar um 

exemplo clássico para enfrentamento da “bolha” da crise imobiliária em 1990 nos Estados 

Unidos por parte do capital internacional na América Latina foi o lançamento do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) no Brasil, nos governos Lula no ano de 2007, onde 

objetivada via investimento do banco mundial e fundo público67 a aceleração do crescimento 

de países subdesenvolvidos. Os Programas nesse formato precisam cumprir fidedignamente as 

cartilhas do Banco Mundial e FMI, para isso, reajustes, reformas e quaisquer estratégias para 

manter o superávit primário como fonte de juros para o mercado financeiro. Para Behring 

(2004, p. 164): 

 

Há no argumento de Oliveira um elemento indiscutível: o lugar estrutural do fundo 
público no capitalismo contemporâneo, como expressão da sua maturidade e imensas 
contradições. A produção e a realização do valor vão requisitar que o Estado se 
aproprie de parcela bastante significativa da mais-valia socialmente produzida para 
assegurar as condições gerais de produção e reprodução; dentro desse processo 
comparece o desenvolvimento de políticas sociais como lugar relevante de alocação do 
fundo público, a pender, claro, da correlação de forças políticas e de elementos 
culturais em cada formação nacional. (Behring 2004, p. 164) 
 
 

Um novo rearranjo do PAC, com um formato voltado mais para a produção de 

moradias é anunciado pelo o governo “lulismo” no ano de 2009. O Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV), o qual pretendemos discorrer sobre as estruturas no capítulo a seguir. 

 Nesse ensejo, para aprimorar o entendimento realizaremos uma reflexão mais densa 

sobre o lançamento de Programas de governo nesse formato, pois consideramos ser prudente o 

questionamento sobre qual é a função das políticas sociais de fato? Porque elas são 

componentes tão necessários nas medidas anticrises? (BOSCHETTI, 2010, p.36) nos 

conclama a refletir considerando que: “é imprescindível para lutar contra a usurpação do 

fundo público para salvar o capital, uma vez que este é constituído majoritariamente por 

impostos indiretos que incidem sobre o trabalho e menos sobre a propriedade”. 

                                                           
67 No período 2000 a 2009, o fundo público transferiu o equivalente a 45% do PIB produzido em 2009 para o 
capital financeiro. (SALVADOR 2010). 
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CAPÍTULO II – TESSITURA DE ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS DO SERVIÇO 
SOCIAL NA POLÍTICA HABITACIONAL A PARTIR DAS DETERMINAÇÕES 
ESTRUTURAIS DO CAPITAL 

 

Nos últimos anos (2007-2017) percebe-se um aumento significativo em programas com 

uma linha de desenvolvimento urbano, social e sustentável, onde o foco tem sido na questão 

da moradia popular e infraestrutura urbana.  

Para enfrentar essas determinações, pretendemos a resgatar no capítulo atual, os 

caminhos históricos e teóricos sobre o contraste entre a conquista da política habitacional e a 

universalização desse direito, além estruturar algumas urgências do urbano e da assistência 

social. 

Para tal, torna-se relevante discorrer como se configurou a questão habitacional no 

Brasil a partir do marco regulatório, Constituição Federal de 1988, sem descolar do próprio 

movimento estrutural societário, que visitamos até então e junto com esse caminho 

pretendemos mapear a memória de atuação do Serviço Social neste campo. 

 
2.1. Resgate histórico da Política Habitacional e do Serviço Social, frente ao trabalho 

técnico social. 

“É impossível esperar que uma sociedade como a nossa, radicalmente 
desigual e autoritária, baseada em relações de privilégio e arbitrariedade, 
possa produzir cidades que não tenham essas características”. (MARICATO, 
2001, p. 51).   

 

A urbanização brasileira se dá em decorrência de uma dinâmica contraditória no que 

tange à apropriação do território68 e construções das cidades, tendo o processo de 

industrialização na segunda metade do século XX, como o principal fortalecedor das 

desigualdades sociais, marcado principalmente pela expulsão dos pobres da zona rural para as 

periferias da cidade. (BURGOS, 1998) 

O país era predominantemente rural até a década de 1930 a economia era transacionada 

principalmente no setor agrário, as cidades eram pequenas e em sua maioria em áreas 

litorâneas, como estratégia de facilitar a circulação internacional de mercadorias.  

 
O processo de industrialização não representa apenas uma mudança de técnicas de 
produtos, mas também numa profunda alteração da divisão social do trabalho. 
Numerosas atividades manufatureiras, que antes  eram combinadas com atividades 

                                                           
68 A “noção de território” adquire sentido e significado a partir da interação dos sujeitos que dele fazem uso, ou 
seja, é compreendido como uma extensão utilizada pelos indivíduos que nele interagem, remete a dimensões 
dessa interação na medida em que as condições sociais, econômicas, culturais da sociedade refletem no modo 
de vida das pessoas que o utilizam, interferindo inclusive na forma de ocupação (SANTOS, 2003). 
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agrícolas, são separadas destas, passando a ser realizadas de forma especializada em 
estabelecimentos espacialmente aglomerados. A aglomeração espacial da atividade 
industrial se deve à necessidade de utilização de uma mesma infraestrutura de 
serviços especializados (de energia, água, esgotos, transporte, comunicações etc.) e às 
economias externas que decorrem da complementaridade entre os estabelecimentos 
industriais (SINGER, 1987, p.32). 

 

 

Há que se ponderar que o verdadeiro o processo conhecido como: “expulsão branca69” 

articulado com a aceleração da urbanização e do mercado industrial, onde as pessoas saem dos 

campos70 pelas condições de sobrevivência, este processo está marcado fundamentalmente 

pela necessidade de empregabilidade, e em conseqüência disso, antevemos acentuar as 

expressões da questão social71. (BURGOS, 1998) reforça que o efeito desses confrontos foi 

uma paisagem dividida entre: cidade formal legal e urbanizada e cidade ilegal desprovida de 

infraestrutura.  

Esses fatores acontecem dentro de um cenário em que todos os processos de 

planejamento urbano72 urbano e regional não correspondem ao desenvolvimento acelerado e 

às diversas realidades sócio espaciais e as mudanças do mundo do trabalho. Outro adendo é a 

construção de desigualdades regionais, como agente das migrações internas, para acompanhar 

a industrialização do capital.  

A cidade é divida em centro e periferia. As grades oligarquias continuam por ocupar os 

melhores espaços urbanos e os proletários vão para as periferias das grandes metrópoles. 

 

O processo de urbanização que se deu de forma acelerada muda o cenário urbano: o traçado das 
velhas cidades já não corresponde às exigências da nova indústria nem ao seu grande 
movimento. As ruas, sem uma infra-estrutura necessária, são alagadas, abrem-se novas vias de 
acesso e novas formas de transporte como os trens e os bondes. Isto é, a cidade passa a refletir 
não só as transformações que se realizam no âmbito do capitalismo mundial, mas também se 
preparam para oferecer as condições necessárias para o desenvolvimento industrial. Nesse 
contexto, destaca-se a precariedade das habitações, sobretudo das classes subalternas (GOMES, 
2005, p.2). 

                                                           
69 Em um dos movimentos socioterritoriais mais rápidos e intensos de que se tem notícia, a população 
brasileira passou de predominantemente rural para majoritariamente urbana. Este movimento – impulsionado 
pela migração de um vasto contingente de pobres – ocorreu sob a égide de um modelo de desenvolvimento 
urbano, que basicamente privou as faixas de menor renda da população de condições básicas de urbanidade ou 
a inserção efetiva à cidade (PINHERO [et. al], 2008, p.23). 
70 [...] O que de fato acontece é que a acumulação de capital se dá de forma concentrada no espaço, o que atrai 
grandes fluxos migratórios. O exército industrial de reserva, sendo construído por uma grande parcela da 
população, a qual se torna móvel na medida em que se rompem as peias que a prendiam às áreas rurais, se 
dirige às metrópoles que oferecem melhores perspectivas de emprego (SINGER, 1987, p. 131). 
71 A questão social não é senão as expressões do processo da formação e desenvolvimento da classe operária e de 
seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a 
burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e repressão (IAMAMOTO; 
CARVALHO; 1983, p.77). 
72 De 1940 a 1980 passa de 26,35% do total para 68,86%. No final deste período, aproximadamente quarenta 
milhões de pessoas (33,6% da população) haviam migrado do lugar de origem. (Maricato, 1 996: 40). 
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Nesse ensejo é importante lembrar que toda herança escravista produziu uma cidade que 

totalmente desigual e segregada. No Rio de Janeiro inclusive, muitas das áreas conhecidas 

como entorno do centro da cidade, zona sul da cidade eram ocupadas por quilombos,  Peri - 

urbanos, onde os negros escravizados construíam ali sua subsistência. A cidade era muito 

pequena, muito concentrada, no Centro no entorno do porto, ela ainda não tinha essa 

configuração extensa e complexa que a gente vê hoje, a cidade começa a ser transformada. 

Essa transformação não é espontânea, ela é pautada na elaboração de um modelo de cidade 

que atenda os interesses do capital. (BURGOS, 1998) 

O lugar de moradia destinada aos mais pobres eram os “cortiços”, “cabeça de porco” 

que sofreram perseguição, assim como as favelas. Porque era o lugar da população mais 

pobre. O movimento de derrubada dos cortiços foi transitório para o início das favelas no Rio 

de janeiro. A primeira favela do Rio de Janeiro ficava perto do centro da cidade “Morro da 

Favela, Morro da Providência” final da Guerra de Canudos, aonde os combatentes vieram e 

sem onde morar, eles começaram a ocupar essas encostas e no decurso esse fato se 

generalizou, pelo fato da cidade está crescendo meio desordenada. 

 

[...] o crescimento urbano não vem acompanhado necessariamente de melhoria na qualidade de 
vida das pessoas, mas ao contrário, traduz-se freqüentemente na agudização das amplas 
carências vinculadas à esfera da moradia, evidenciando as frágeis condições em que a 
população é inserida nas cidades. (CARDOSO e SILVEIRA, 2011, p. 106). 

 

O Rio de Janeiro foi um dos pólos industriais que iniciou os experimentos de 

“planejamento urbano e reforma urbana”. A reforma do então prefeito Francisco Pereira 

Passos, (1836 – 1913) ficou muito conhecida como (Reforma Higienista), a proposta em voga 

era embelezar a cidade e reduzir os surtos de doenças que havia nos cortiços e nas favelas que 

se formavam no centro e na Zona Sul do Rio de Janeiro. BURGOS, (1998) Pontuamos que as 

medidas adotadas por Passos é inspirada a contar da sua ida cidade de Paris, e fortalecida pelo 

contato com o planejamento do Barão de Haussmann73, então administrador da cidade. A idéia 

era deixar o “Rio com cara de Paris.”, algo completamente liberal, conectado com a idéia de 

desenvolvimento, o moderno e inovador. Esse símbolo da Modernização Pereira Passos, 

representava as entrelinhas de todos os interesses econômicos.  

                                                           
73 George-Eugéne Haussman (1809-1891), o Barão Haussmann, foi nomeado por Napoleão III administrador 
de Paris, onde, por 17 anos, com a ajuda de arquitetos e urbanistas, a pretexto de modernizar a “cidade luz”, 
promoveu profundas transformações urbanas na cidade, abrindo grandes avenidas, modificando os sistemas 
urbanos e de saneamento e criando uma cidade ordenada sobre a geometria de avenidas e boulevares 
(BECHIMOL apud MYIASAKA). 
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Os projetos urbanísticos desta época eram extremamente engessados e permaneciam 

estanques à nova realidade e a própria geografia territorial, onde os instrumentos de 

planejamento aplicados não davam conta de combater às desigualdades, tal como, as situações 

mais emergenciais, esses, atendiam apenas as questões mais estruturais associadas elementos 

distantes da realidade e de sua execução. (Villaça, 1998)  

Dentro desde universo, importa situar que o Serviço Social74 tem sua gênese 

fundamentada, neste cenário. Há registros que o trabalho do Serviço Social nesta política 

ocorre ao longo de toda sua trajetória, mesmo no período de institucionalização da profissão, 

onde a igreja católica quem irá definir a formação e a prática profissional, encharcando de 

conservadorismo a esses primeiros profissionais.  

A profissão surge enquanto categoria principalmente no período que culminou a 

modernização do Brasil, para mediar às relações das classes nos grandes centros urbanas e 

industriais, tendo o Estado como seu principal contratante.  

O fato do Estado como maior contratante dos Assistentes Social e que este mesmo 

Estado desde a sua gênese não é um Estado neutro, mas com interesses políticos, econômicos, 

jurídicos e sociais particulares. Os profissionais do Serviço Social eram convocados pelo 

Estado para organizar o processo de higienização nas favelas, (GOMES, 2001) para tal, 

realizavam condutas extremamente pedagógicas e moralizadoras de alguma maneira essas 

práticas foram formando o que chamamos de Trabalho Social75.  

Nem o período industrial deu conta de superar a impregnação escravista e do atraso. A 

favela que era uma solução precária dos pobres para finalmente viver nas cidades, já que a 

promessa moderna era substituir as favelas por casas e residências estruturadas. Entretanto, a 

favela ao invés de extinguir-se ela se torna predominante o local de moradia dos pobres. Para 

(OLIVEIRA, 2003) pobreza é funcional ao sistema capitalista, onde o exército industrial de 

reserva76 irá transformar a população desempregada ao seu funcionamento. A cidade por 

excelência se tornou o lugar da exceção. O Brasil é um Estado de exceção que mantém a 

                                                           
74 O Livro “Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: de Marilda Iamamoto & Raul de Carvalho, 1982, nos 
possibilitam uma compreensão mais minuciosa desde cenário.  
75 O Trabalho Social para Leroux (1986) define o serviço social, na Europa, lugar de sua investigação histórica. 
Este é o conceito com atrelado ao de assistente social no Brasil, o termo trabalhador social é utilizado na Europa, 
como tradução de social worker. Para a maioria dos países de língua espanhola, na América Latina, o 
termo é trabajador social, sendo a profissão de serviço social, trabajo social. 
76 O conceito Exército industrial de reserva  foi desenvolvido por Marx, no ano 1967 na sua crítica à economia 
política. Esse conceito faz referencia ao desemprego estrutural das economias capitalista, onde O exército de 
reserva está relacionado com à força de trabalho que excede as necessidades da produção. (Karl Marx, Capital, 
vol. 1., New York: 1967, p.639,645).  
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pobreza funcionalizada, é um Estado que renunciou a promessa da modernidade em levar 

todos os cidadãos a promessa de igualdade. 

O Serviço Social conserva em sua história uma herança cultural e intelectual tecnicista 

que se acorrenta a uma prática operacional cujos fundamentos finais se apoiavam na eficácia e 

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

esse tratado como um fim em si mesmo e de forma unilateral” (SANTOS, 2010, p53).  

Quando pensamos nos documentos de instrumentalização dos projetos de planejamento, 

(BURGOS, 1998) apresenta que apenas nos anos de 1937 teremos o 1º Código de Obras e em 

1940 – Relatório Moura: que têm como principal objetivo garantir o controle da entrada dos 

Pobres na cidade.   

Cabe salientar, que os Trabalhos Sociais realizado nas favelas pelas (os) Assistente 

Social à época possuíam em seu caráter pedagógico aspectos extremamente moralizantes e 

conservador. Este era realizado a partir da imposição de regras, na tentativa de garantir o 

controle social e reforçar o dever dos moradores, sobre os aspectos higiênicos e no pagamento 

de tributos públicos, a partir de imposição de regras, numa tentativa de controle. 

A que se considerar que nesse período a profissão ainda não tinha rompido com as bases 

fundamentalistas da igreja. Entretanto, no ano de 1943 – a partir do TCC de Maria Hortência 

do Nascimento, uma Assistente Social que atuava em favelas. O estudo foi utilizado como um 

instrumento de auxilio para a elaboração do primeiro plano de remoção, pelo fato de conter 

algumas indicações do trabalho em campo, além de contribuir para a organização das políticas 

públicas para as favelas e a criação dos Parques Proletários. (Valladares, 2000). As 

intervenções sociais no âmbito da moradia nos anos de 1946 ficam a cargo da Instituição Leão 

XIII, que atuavam no controle, na organização popular, no Desenvolvimento de 

Comunidade77 realizavam ações clientelistas.  

  

                                                           
77 A proposta filosófica e metodológica de DC incorporada ao Serviço Social implicou o redimensionamento 
do processo de “ajuda” psicossocial individualizada para a esfera das relações comunitárias, com ênfase na 
participação popular como elemento de “integração” e de “promoção social”. Tal proposta constitui-se 
vinculada à chamada perspectiva desenvolvimentista modernizadora, que marca as estratégias de expansão da 
hegemonia norte-americana no referido continente, nos anos 50 e 60, alterando, sobremaneira, o perfil 
pedagógico da prática do assistente social no continente, com a inclusão de novos elementos que o reafirmam 
e o enriquecem. Essas alterações redimensionam a participação para além de uma atitude inerente ao processo 
de “ajuda”, ressituando-a como esfera programática da  prática  profissional, conformando um  perfil  
pedagógico diferenciado, que reproduz no interior da prática do assistente social o que entendo por uma 
“pedagogia da participação” [...] (ABREU, 2002, p.85). 
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Pensando em articular eixos do arcaico e moderno (FERNANDES, 1975), que são 

constantes no processo de formação social brasileira, cabe aqui apresentar um registro sobre a 

vinda da família real de Portugal para o Brasil nos anos de 1808. Segundo dados do 

observatório das remoções LEHAB- UFC, aproximadamente de 10 mil casas foram pintadas 

com as letras “PR”, que significava Príncipe Regente, onde estas siglas indicavam que os 

moradores teriam de sair das suas casas para dar lugar à realeza. Essas abreviaturas ficaram 

conhecidas popularmente pelas famílias removidas como: “Ponha-se na Rua”. Essas marcas 

do processo de remoções constituídas historicamente no Brasil afetam duas eras, com as 

devidas particularidades, é claro, porem em se tratando das nomenclaturas para definir o 

processo de exclusão continuam por serem as mesmas.  

 
A cidade e o urbano não podem ser compreendidos sem as instituições oriundas 
das relações de classe e de propriedade. Ela mesma, a cidade, obra e ato 
perpétuos, dá lugar a instituições específicas: municipais. As instituições mais 
gerais, as que dependem do Estado, da realidade e da ideologia dominante, tem 
sua sede na cidade política, militar, religiosa. Elas aí  coexistem com  as  
instituições propriamente urbanas, administrativas, culturais [...] (LEFEBVRE, 
1969, p. 53). 

 
 

Na minha experiência enquanto profissional frente à política habitacional do Rio de 

Janeiro pude identificar que a gestão da Secretaria Municipal de Habitação atual, segue 

marcando as casas a serem removidas com as letras “SMH”, que para os moradores das 

favelas cariocas essas siglas são conhecidas popularmente como: “Sai do Morro Hoje”. 

Essas siglas de enfrentamento demarcam que as raízes históricas do processo de 

remoções que continuam sendo hostilizadas pelos movimentos de resistência. Ontem como: 

“Ponha-se na Rua’ hoje: ‘Sai do Morro Hoje’. Ações pejorativas são contínuas no processo 

urbano do Brasil, tendo como principal elemento o Estado como principal violador dos 

direitos sociais, onde a falta de planejamento urbano simplesmente por privilegiar a 

especulação imobiliária ao invés do direito a moradia. Essas ações sempre corroboraram para 

atender com a lógica da especulação imobiliária, na organização do solo urbano bem 

estruturado, modelo definido por como sendo totalmente excludente e segregado.  

 

A segregação é um processo segundo os quais diferentes classes ou camadas sociais 
tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou conjuntos de 
bairros da metrópole. (VILLAÇA, 2001, p. 142 – grifo no original).   

 

Contudo, tem sido extremamente corriqueiro nos discursos governamentais a 

necessidade de retificação das cidades como estratégia de redução das desigualdades, se 
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valendo dos processos de revitalizações, privatizações, concessões, parcerias público-

privadas, com a defesa de que assim, será possível alcançar o desenvolvimento social e 

econômico. Este deslocamento é próprio das relações do modo de organização da sociedade e 

da produção a partir dos interesses de uma classe a burguesa que visa acumulação por 

espoliação e exploração da força de trabalho78 e o processo de “espoliação urbana”, que 

segundo Kovarick, (1979):  

É o somatório de extorsões que se opera através da inexistência ou precariedade de 
serviços de consumo coletivo que se apresentam como socialmente necessários em 
relação aos níveis de subsistência e que agudizam ainda mais a dilapidação que se 
realização no âmbito das relações de trabalho. (KOVARICK, 1979, p. 59) 

 
  

Portanto, esse movimento não esta dissociado das contradições motivadas pela expansão 

do capital. A moradia assume no capitalismo um lugar estratégico enquanto mercadoria. 

Busca assegurar a dinâmica de acumulação a partir dos modelos americanos do capital 

financeiro. Iamamoto, (2008) contribui com este debate afirmando que:  

 

O capital internacionalizado produz a concentração da riqueza, em um pólo social (que 
é, também, espacial) e, noutro, a polarização da pobreza e da miséria, potenciando 
exponencialmente a lei geral da acumulação capitalista, em que se sustenta a questão 
social. (IAMAMOTO, 2008, p.111) 
 

 
Tendo considerado alguns elementos importantes para este diálogo, retomaremos ao 

debate que motivaram as primeiras ações para uma possível organização estrutural da Política 

Habitacional, até as estratégias de enfrentamento da mesma.  

Acrescentamos aqui as contribuições históricas dos movimentos sociais, no sentido da 

universalização do acesso à moradia adequada e do direito à Cidade. Esses movimentos se 

sustentam a partir da sua luta política de da perspicácia de resistir e não se aceitar toda uma 

política que não vá de encontro aos interesses da classe trabalhadora.  

Uma das organizações da sociedade civil que iniciou a organização para o acirramento 

desta “bandeira” foi o Movimento Nacional Reforma Urbana79 nos anos 1960, onde a partir da 

                                                           
78 entendida enquanto conjunto de coerções e apropriações de capacidades, relações sociais, conhecimentos, 
hábitos. (HARVEY, 2003).  
79 Foi em 1988 que a luta pela reforma urbana voltou à tona. A Assembléia Nacional Constituinte foi um 
grandioso espaço de luta política, em que as forças populares tiveram um árduo trabalho, articularam suas 
demandas e ao mesmo tempo fizeram o embate com poderosos lobbies das forças conservadoras. Em meio a esse 
percurso pós-1964, que culminou na Constituinte de 1988, foi criado, em janeiro de 1985, o Movimento Nacional 
pela Reforma Urbana. Contar a sua história é contar a trajetória de uma bandeira de luta que unificou e articulou 
diversos atores sociais. No principio, a luta do Movimento tinha um caráter local, como a reivindicação por 
moradia. Mas com o fim do regime militar, passou a incorporar a idéia de cidade, a cidade de todos a casa além 
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mobilização da classe trabalhadora que lutava por reformas na política de habitação as lutas 

propiciaram um “novo olhar” por parte do poder público para a pasta do direito a cidade no 

cenário atual. Este movimento sofreu muitas retaliações e assim como todos os demais, teve 

que recuar por conta da autocracia burguesa, processo pelo auto que implantou a ditadura 

militar nos país. Essa agenda só será retomada nos anos de 1970 e 1980. 

O MNRU80 estruturou e apresentou uma série de denúncias sobre a realidade cotidiana 

de violação ao direito a moradia, ressaltando que os processos de remoções eram 

extremamente violentos e expostos a inúmeras áreas de risco (BURGOS, 1998), por isso, o 

movimento ficou conhecido como o maior articulador dos direitos alcançados na Constituição 

de 1988.  

O déficit habitacional é decorrente do aumento demográfico nos grandes centros e 

conseqüência das políticas de habitação realizadas ao longo dos últimos sessenta anos, 

fundamentadas, como afirma BONDUKI (1997), no modelo “central desenvolvimentista81”, 

que foi implantado no Brasil iniciado no governo de Vargas (1930-45) e que se fortaleceu 

durante o Regime Militar (1964-85).  

Ponderamos aqui, que o trabalho do assistente social a partir do Desenvolvimento de 

Comunidade, já vinha sendo utilizado nas décadas de 1940 e 1950, mas apenas no ano de 

1964 a categoria assume novos direcionamentos, pelo fato de ter havido certa desmobilização 

dos trabalhadores, intelectuais e estudantes, durante o período ditatorial. Com a queda dos 

militares o cenário político nacional é assumido pela burguesia, associada ao capital 

internacional, aos tecnocratas e aos militares (SOUZA, 1987). 

 
 

As propostas de DC têm suas raízes nos anos 20, considerando as iniciativas inglesas e norte-
americanas, assinaladas por Castro (1984). Tais iniciativas objetivam, respectivamente, frear 
os movimentos emancipatórios nos domínios coloniais e neutralizar as condições próprias do 

                                                                                                                                                                           
da casa, a casa com asfalto, com serviços públicos, com escola, com transporte, com direito a uma vida social.” 
Disponível em: http://base.d-p-h.info/pt/fiches/dph/fiche-dph-8583.html, acesso em 02 de abril de 2015 
80 Foi em 1988 que a luta pela reforma urbana voltou à tona. A Assembléia Nacional Constituinte foi um 
grandioso espaço de luta política, em que as forças populares tiveram um árduo trabalho, articularam suas 
demandas e ao mesmo tempo fizeram o embate com poderosos lobbies das forças conservadoras. Em meio a esse 
percurso pós-1964, que culminou na Constituinte de 1988, foi criado, em janeiro de 1985, o Movimento Nacional 
pela Reforma Urbana. Contar a sua história é contar a trajetória de uma bandeira de luta que unificou e articulou 
diversos atores sociais. No principio, a luta do Movimento tinha um caráter local, como a reivindicação por 
moradia. Mas com o fim do regime militar, passou a incorporar a idéia de cidade, a cidade de todos a casa além 
da casa, a casa com asfalto, com serviços públicos, com escola, com transporte, com direito a uma vida social.” 
Disponível em: http://base.d-p-h.info/pt/fiches/dph/fiche-dph-8583.html, acesso em 02 de abril de 2015 
81Embora estes princípios tenham surgido, embrionariamente, no Estado Novo, a ação do BNH foi 
paradigmática para o modelo central- desenvolvimentista. Centralizando praticamente todos os recursos 
disponíveis para o investimento em habitação e grande parte dos destinados ao saneamento urbano, o BNH 
difundiu um tipo de intervenção que foi adotado em quase todas as cidades caracterizando-se pela gestão 
centralizada, ausência da participação comunitária, ênfase na produção de casas prontas por empreiteiras, 
localização periférica e projetos medíocres (BONDUKI, 1998, p.319). 
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capitalismo monopolista, expressas na agudização e aprofundamento das desigualdades sociais, 
que impõem medidas controladoras e integradoras das forças sociais em suas expressões 
internas e externas, mas, fundamentalmente, para a manutenção e combinação de tais 
desigualdades no sentido de favorecimento dos interesses imperialistas (CASTRO apud 
ABREU, 2002 p.107). 

 
 

O regime ditatorial82 criou o Banco Nacional de Habitação (BNH) através da Lei 4.380, 

de 21 de agosto de 1964, integrado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH). O BNH trouxe 

algumas características que marcaram a estrutura institucional e a concepção da política 

habitacional nos governos posteriores, haja vista: a criação de um sistema de financiamento 

que permitiu a captação de recursos específicos e subsidiados, o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) e o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009). 

Nessa época, a constituição do BNH movimentou a indústria da construção civil com 

argumento de investimentos em saneamento básico, urbano e obras de habitação incluindo 

grandes projetos nacionais e regionais nas áreas de transportes e energia, seu propósito era de 

privilegiar a população de baixa renda. (BONDUKI, 1998, p.319) O BNH era um modelo 

centralizado de financiamento, veio para difundir a idéia da casa própria como garantia da 

estabilidade social, mas na realidade, foi um programa que privilegiou amplamente as classes 

médias, construiu conjuntos habitacionais populares de baixa qualidade em áreas periféricas, 

em contra partida, abandonou as populações de menor renda, a favelas e os loteamentos 

precários, quem de fato precisava de moradia. Em números, apenas 32% dessa população foi 

atendida pelo banco, sendo uma das alavancas para a falência do BNH, sem contar o total 

descaso com as verbas públicas.   

Valladares (1978:21) destaca que, após “inúmeras tentativas de ‘solucionar o problema 

da favela, que se sucederam por cerca de 20 anos”, a década de 1960 presenciou o início “de 

uma operação gigantesca visando à remoção sumária das favelas do Rio de Janeiro para os 

conjuntos habitacionais financiados pelo BNH e comercializados pela COHAB83. A favela 

simbolizava uma “solução orçamentária” não só pelo não pagamento do aluguel como 

também “por reduzir o tempo e o custo dos deslocamentos para os locais de trabalho. Esse 

                                                           
82 O período da Ditadura Militar foi de grande significação para o Serviço Social, pois foi neste momento 
histórico que iniciou o Movimento de Renovação, que deu início ao processo de Reconceituação, quando os 
assistentes sociais de vanguarda começam a indagar-se sobre o papel do Serviço Social, é este movimento que 
permite uma espécie de grande união profissional que abre a via a uma renovação do Serviço Social a partir de 
1965 (NETTO, 2006) 

83 a operacionalização direta se dava por meio de uma complexa rede de agências de economia mista, as 
Companhias de Habitação (COHAB), estaduais ou municipais, que funcionavam sob a égide do BNH, 
atendendo famílias com renda mensal entre três e cinco salários mínimos (AZEVEDO; ANDRADE, 1991). 
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período ficou conhecido como um o tortuoso períodos de “Era das remoções”, na cidade do 

Rio de Janeiro, (1962-1974), motivou a remoção em áreas de interesse imobiliário no centro e 

zona sul, as pesquisas apontam que cerca de 80 favelas (Morro do Pinto, Morro da 

Providência) e que destruíram 26.193 barracos que abrigavam 139.218 moradores 

(VALLADARES, 1978: p.39). O autor revela que a maioria dos barracos que estavam 

localizados na zona sul do Rio de Janeiro objetivavam a desobstrução de uma área 

considerada valiosa para a construção de residências, destinadas a classes médias e altas do 

Estado. (SILVA, 1989: p. 50). 

Algumas questões de interesses internacionais nessa época provocaram uma 

desarticulação no âmbito federal, refletindo na extinção do BNH e suas funções foi 

desmembrada para diversos órgãos, quem ficará responsável pelos financiamentos e por 

operar o sistema de FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) dos Projetos é a CEF 

(Caixa Econômica Federal). Medeiros (2010) elaborou um quadro que nos garante uma 

melhor clareza dos os fatos.  

Quadro1- Distribuição das atribuições do BNH para CEF, MDU e Conselho Monetário 

 
Fonte: Elaborado por Medeiros (2010) a partir do Decreto-lei nº2. 291/1986. 

 

No entanto, no momento de destituição do BNH o Brasil passava pela “Nova 

Republica” e sofria os reflexos da crise estrutural do capitalismo dos anos 1970, por isso, 

arcava com os questionamentos das bases autoritárias do regime militar, estagnação 

econômica, alta inflacionária, aumento do desemprego, saques da poupança e do FGTS, onde 

as medidas Neoliberais ganhavam cada vez mais força. (CARDOSO, 2013, p.17) ressalta, 



 

72 
 

“entre 1986 e 1994 vários órgãos se sucederam na gestão da política habitacional do governo 

federal, como evidência da forte instabilidade política e institucional que se estendeu até a 

criação do Ministério das Cidades”. 

Nesse período o Estado vai intervir com ações pontuais84 e de caráter assistencial não irá 

promover uma mudança no que tange as políticas públicas. A busca de uma ‘nova’ política 

habitacional anunciada insistentemente no início do governo da “Nova República” permitiu, 

de concreto, apenas que pressão popular (...) impusesse a divulgação de reivindicações 

populares, tais como: reconhecimento da necessidade de que habitação popular fosse 

subsidiada, prioridade de atendimento às famílias com renda mensal de até 03 salários 

mínimos, participação popular nos programas habitacionais, reconhecimento de entidades 

populares como promotoras de projetos habitacionais, descentralização da política 

habitacional, situando a habitação no contexto da cidadania e percebendo a problemática 

habitacional como intrinsecamente vinculada à questão urbana, revelando sua natureza de 

caráter estrutural. (SILVA, 1989: p. 184). 

No período de transição democrática, a promulgação da Constituição Federal no ano de 

1988, imprimiu outro direcionamento no que concerne ao direito à moradia.  

O artigo 23.  Da (CF, 1988) dispõe que - "é competência comum da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios promoverem programas de construção de moradias e a 

melhoria das condições habitacionais". Os artigos 182 e 183 delimitam as diretrizes para 

ordenar desenvolvimento das funções sociais da cidade: 

 

Art. 182.  A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes. 
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais  de  ordenação  da  cidade  expressas  no  plano diretor. 
§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 
indenização em dinheiro. 
Art.183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros 
quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário 
de outro imóvel urbano ou rural (BRASIL; CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

 
 

No capítulo da Política Urbana, o artigo 182, parágrafo 1º, estabelece: "O plano diretor, 

aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é 

o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana". Maricato, (2015) 
                                                           
84 Trataremos os elementos do livro: Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64 ,  NETTO, J. P.  11 
ed. São Paulo, Cortez. 2007. Para qualificar o debate a cerca da profissão e os questionamentos mais críticos no Item: 
Sobre Serviço Social e Trajetória na Habitação. 
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considera que mesmo com os avanços, não houve por parte de nenhuma instância de governo 

a apropriação de fato, das propostas de agenda da Reforma Urbana.85 

Em linhas gerais, apesar de a Constituição apresentar artigos com elementos de 

ampliação dos direitos à moradia seu processo de concepção apresentam a noção de moradia 

muito articulada com o sentido de propriedade. A perversidade do capitalismo, onde em sua 

aparência busca ocultar o papel da moradia como mercadoria e seu uso a favor da 

especulação imobiliária para garantir lucros aos detentores do capital. Contrario a esses fatos, 

estão às famílias residindo em áreas de risco, em situações precárias, sem acesso ao direito à 

moradia. 

Esses aspectos na Constituinte nos auxiliam a compreender que o projeto neoliberal 

se enraizava cada vez mais no Brasil, reduzindo as ações do Estado, enquanto traz a liberação 

do mercado aos índices mais elevados. O Estado firmava-se gradativamente com regulador, 

perdendo suas atribuições de provedor das políticas públicas. 

 

Em termos simples, qualifico a conquista da democracia nos anos 1980 como alternativa à 
ditadura na promoção do desenvolvimento capitalista no Brasil, e não como alternativa ao 
próprio capitalismo. Ou seja, gestou-se um poderoso movimento de cidadania que contribuiu 
decisivamente para o fim da ditadura e para instaurar uma regulação democrática do 
capitalismo e seu desenvolvimento entre nós. (Grzybowski, 2017) 
 

Na Constituição também está deliberado à descentralização da política dando amplos 

poderes aos municípios para coibir as especulações imobiliárias e punir os especuladores. Os 

governantes (membros do executivo e legislativo) podem lançar mão de mecanismos, como 

taxações progressivas do IPTU, parcelamento ou edificação compulsória e até a 

desapropriação. O artigo 182 da CF, (1988), versa em seu parágrafo 4ª, que:  

 

é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para área incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos da lei federal, ao proprietário do solo urbano não edificado, 
subtilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente, de: I – Parcelamento ou edificação compulsória; II – Imposto sobre 
propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; III – Desapropriação com 
pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado 
Federal, com prazos de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real de indenização e os juros legais.(CF, 1988, artº 4ª) 

 
 

Antes da CF 1988, no percurso das políticas sociais, a Habitação de Interesse Social 

não era atribuição dos municípios, as atividades eram organizadas e definidas pela política de 

                                                           
85Crítica da autora se estende à materialização da política urbana, cujos planos não orientaram os 
investimentos, já que a aplicação dos recursos freqüentemente é permeada pelos interesses do mercado 
imobiliário, empreiteiras e priorizando obras viárias ou de grande visibilidade. 
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assistência social, muito num sentido de “ajuda”, ações emergenciais as áreas de risco ou 

desastres ambientais.  

No cenário atual, identificamos muitos municípios com o TS dos projetos habitacionais 

alocados ao departamento da assistência, não reconhecendo a habitação como pasta política. As 

intervenções empreendidas se limitam a prestação de poucos serviços, suportes individuais e 

instantâneos, com o propósito de minorar as situações de moradias precárias. Em contra 

partida, outros municípios, em específico as grandes metrópoles, a seleção do trabalho social 

ficou estabelecida pela via da terceirização, tendo em vista a escassez de infra-estrutura e 

ausência de concursos públicos para a formação de equipes. (GOMES, 2001).  

Para essa deterioração da questão social desdobra-se a partir dos processos de 

reestruturação produtiva e as seqüentes mudanças no mundo do trabalho, quando a 

instabilidade das relações de produção e o aumento do desemprego contribuem para uma 

profunda “heterogeneização” das classes trabalhadoras, realçando sua vulnerabilidade frente 

ao capital e sujeição a toda sorte de trabalho. (PASTORINI, 2002). 

Na década de 90 com a intensificação do neoliberalismo86 e o processo reestruturação 

produtiva, assistimos o fortalecimento de uma série de medidas econômicas firmadas a partir 

de orientações do “Consenso de Washington87”, as quais serviram para consagrar a 

perspectiva de um Estado (neoliberal) mínimo (desresponsabilização estatal com as políticas 

públicas), para a sociedade civil – baseado no discurso da filantropia – e para o mercado – 

cuja principal proposta é assegurar o incentivo de proteção da propriedade privada, 

favorecendo o projeto de acumulação do capital. (NETTO, 2001), define, como um “comitê 

executivo” da burguesia, operando para estabelecer condições objetivas e subjetivas 

imprescindíveis à manutenção da ordem. Essas ações convergem para a “satanização do 

Estado” e a “exaltação do mercado”, da “iniciativa privada”, para garantir um melhor 

direcionamento a contrareforma do Estado neoliberal. (BORON, 1995, p. 77-78). 

O Plano Diretor da cidade criado em 1992, foi o primeiro que apresentou em seus 

artigos 148 e 151 o objetivo de “integrar as favelas à cidade formal” e “preservar seu caráter 

                                                           
86O capitalismo tardio transformou tudo e todos não só em mercadoria, mas no dinheiro virtual que circula  no  
mundo,  fato  que,  em  relação  ao  fator  moradia  se faz presente,  criando "bolhas" de investimento  e/ou 
financiamento  volátil  (investimento  em bolsas  de  valores).  Exemplo disto é o sistema de hipotecas 
imobiliárias, em que um indivíduo toma crédito com grandes Bancos para pagar sua moradia, contudo, diante  
dos  juros,  tende  a  ficar  eternamente  endividado  e  diante  da necessidade de tomar novos créditos. Por outro 
lado, para os Bancos, tornou-se um negócio altamente lucrativo. (NETTO, 2001) 
87 Fórmula resultante de uma reunião realizada em Washington em 1989, com a participação de representantes 
do governo norte-americano, representantes das organizações financeiras internacionais (FMI, Banco Mundial, 
BID. etc.) e representantes de vários países considerados “emergentes”, dentre os quais estava o Brasil 
(MARICATO, 2008). 
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local”. Este foi um grande avanço em relação ao Código de Obras de 1937, cuja linguagem 

tratava a favela como “aberração”.  

Ao remexer os documentos históricos identificamos que nos anos de (1993 a 1996) – 

Gov. Cesar Maia, as articulações para financiamento via Banco Mundial e Fundo Monetário 

Internacional (FMI), foram aprofundadas. Maricato, (2015) reforça que ocorreu um “boom” 

imobiliário onde:  

 
A “máquina do crescimento” (uma articulação de entidades internacionais, governos e 
capitais) é posta a funcionar, buscando legitimar, com o urbanismo do espetáculo, 
gastos pouco explicáveis para um país que ainda tem enorme precariedade nas áreas da 
saúde, da educação, do saneamento e dos transportes coletivos (MARICATO, 2015, p. 
41). 

A maneira de transformar a cidade em um grande balcão de negócios para o capital 

financeiro. No âmbito federal, a área da habitação governo Collor, (1990) Uma marca desse 

cenário foi à extinção do Ministério de Desenvolvimento Urbano, onde a responsabilidade da 

pasta da política habitacional fica a cargo do Ministério do Bem-Estar. O programa mais 

importante do mandato para a área foi o PAIH (Plano de Ação Imediata para Habitação). 

Estava organizado a partir de três linhas de atuação: O Programa de Moradias Populares 

(produção habitacional), o Programa Lotes Urbanizados e Cesta Básica e o Programa de Ação 

Municipal para Habitação Popular. Todos vinculados ao FGTS como recurso principal para o 

financiamento. 

Percebemos ao longo de toda história O trabalho social só retornará no governo de 

Itamar Franco (1992-1994) com a criação de o Programa Habitar (1994), onde o TS torna-se 

exigência de contrapartida. O Habitar Brasil tinha como enfoque central a gestão e à 

participação de recursos pelos fundos e conselhos de entidades locais e na sua composição 

estavam representantes da sociedade civil e do governo municipal. 

As medidas econômicas continuam sendo implantadas no ano de 1995, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), destacando-se pela estabilização da moeda, a 

desregulamentação e flexibilização dos direitos garantidos na Constituição de 1988 e as 

privatizações, elementos inerentes à mundialização (globalização). Foram aplicadas outras 

experiências no campo da política urbana com pouquíssimas nuancem, mas nesse período o 

trabalho social tornou-se uma exigência, somado a inclusão orçamentária do trabalho nas 

planilhas de custo financeiro dos empreendimentos a serem contratados, especialmente a 

partir de 1999, com o a Programa Habitar Brasil-BID (Paz e Taboada, 2010, p.47), o que 

revela a presença de uma agência de financiamento multilateral o Banco Interamericano de 
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Desenvolvimento (BID). Esta gestão irá tratar a questão da habitação em consonância com as 

questões ambientais, urbanas, saneamento e de desenvolvimento institucional, com base em 

algumas bandeiras já orquestradas pelos movimentos de lutas populares da época, mas é claro, 

nada tão reformista e transformador. 

Nesse âmbito os órgãos responsáveis por administrar a política habitacional no primeiro 

governo de FHC (1995-1998) são: MPO - Ministério do Planejamento e Orçamento - e a 

SEPURB - Secretaria de Política Urbana. Em seu segundo governo, a responsabilidade passa a 

ser da SEDU-PR (Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano) da Presidência da 

República. A proposta do seu segundo governo propunha a retomada da integração entre 

saneamento, habitação e transportes. MARICATO (1998) nos mostra os principais avanços da 

proposta que estão apontadas no documento oficial ‘Política Habitacional de Habitação’, 

elaborado em 1996 pela SEPUR; no entanto, apresenta que “entre a proposta e a sua aplicação 

existe um grande abismo, aberto provavelmente pela “aliança do atraso”. São citados os 

seguintes avanços: Reconhecimento da cidade ilegal; Novo conceito de déficit habitacional; 

Descentralização da operação dos programas governamentais; Diversidade de programas; 

Reconhecimento da importância da questão fundiária e urbanística; Reconhecimento de que o 

déficit habitacional se concentra nas camadas de renda mais baixa; Reconhecimento da 

importância de democratizar a gestão da política habitacional (proposta do Conselho de 

Política Urbana). 

Outras experiências foram os programas Pro- Moradia, PROSANEAR, onde os recursos 

serão distribuídos de acordo com a necessidade dos Estados e municípios o gestor de 

aplicação e o FGTS. O Habitar Brasil’ (Portaria MPO n.º 20, 16/04/97) visa atender a 

população com renda de até 03 salários mínimos. 

A proposta desse Programa era elevar os padrões de habitabilidade e de qualidade de 

vida em localidades urbanas e rurais, situadas em áreas de risco e ocupadas por sub-habitações 

– favelas, mocambos, palafitas e cortiços, entre outras – onde vivem, predominantemente, 

famílias com renda mensal de até 03 salários mínimos e, prioritariamente, nos municípios 

integrantes do Programa Comunidade Solidários. (BRASIL, 1997) Os programas de 

Habitação popular no decorrer dos anos permanecem com a administração de órgãos como 

CEF (caixa econômica federal), com a utilização de recursos como FGTS e investimentos de 

empresas privadas. 

 

Os gastos públicos não foram realmente reduzidos, como sugere o discurso dos 
apoiadores do projeto neoliberal, mas, sim, reorientados da promoção de direitos 
sociais – mesmo que em dimensão muito limitada, no caso do Brasil – em direção à 



 

77 
 

aceleração do desenvolvimento de um ambiente market friendly (ROLNIK, 2015, 
p.270). 
 
 

Até aqui, já é possível realizar uma reflexão sobre a participação do Banco 

Internacional do Desenvolvimento (BID), como principal financiador do Programa Favela 

Bairro88, assim como dos demais Programas no contexto neoliberal.  

A proposta do programa favela Bairro na gestão de César Maia (1993/1996) as 

evidências eram transformar a favela em um grande negócio, mercantilizando todos os 

aspectos da vida. O foco do Programa89 era a construção de moradias e melhoria de 

habitabilidade precárias já existentes, em seu escopo também apresentam propostas de 

reassentamentos de famílias para os conjuntos habitacionais, como estratégia de eliminar 

situações de risco. 

A proposta de integração da favela ao bairro é a característica mais marcante do 

Programa, que se propõe alcançá-la promovendo a execução de infra-estrutura, equipamentos, 

serviços públicos e melhoria ou abertura de acessos na favela, conectando-os à malha viária 

do entorno. 

Tivemos o cuidado de rastrear os entretons dos Programas posteriores a CF, 1988, para 

aqui problematizar, que embora no modo de produção capitalista as políticas sociais tenham o 

contraditório papel de, por um lado, expressar conquistas no campo dos direitos e, ao mesmo 

tempo, amenizar conflitos oriundos das contradições de classes, a partir de concessões, elas 

desempenham um papel importante para o enfrentamento da chamada questão social no 

capitalismo, amenizando seus impactos e assegurando a reprodução das condições materiais 

necessárias à acumulação capitalista. (PEREIRA, 2009, P.15).  

Portanto, é preciso ter clareza que as contradições são infindáveis, haja vista que nessa 

sociabilidade, onde o Estado é do e para o capitalismo, a moradia representa um papel 

                                                           
88 O programa Favela-Bairro, projeto que foi aprovado pela Prefeitura e idealizado pelo Luiz Paulo Conde, 
arquiteto e na época Secretário Municipal de Urbanismo, seria coordenado pela recém-criada Secretaria 
Municipal de Habitação com o apoio da COMLURB, a companhia de coleta de lixo municipal, juntamente com a 
CEDAE, companhia de água do estado. O projeto proposto planejava melhorias gerais em infraestrutura, serviços 
sociais, regulamentação imobiliária e a implementação de uma creche em cada favela urbanizada. Ao invés de 
focar em residências particulares, como fez o CODESCO na década de 1960, o Favela-Bairro definiu espaços 
públicos como sua prioridade, além de prometer que cada Projeto de urbanização “será amplamente discutido 
pelos membros da comunidade” Disponível em: http://rioonwatch.org.br/?p=5042 acesso dia 05 de abril de 2017. 
89 O esforço de integrar a favela ao bairro introduzindo valores urbanísticos (saneamento, viário, equipamentos e 
serviços públicos) da cidade formal; Intervenção nos espaços livres ou de uso comum (ruas, vielas, praças, 
equipamentos) sem promover grandes transformações nas áreas ocupadas por moradias. Não se objetiva 
viabilizar um parcelamento adotando lote mínimo ou fração mínima de terra por família; Buscar uma ação 
interinstitucional e o desenvolvimento de outros programas sociais simultaneamente; Manter a PCRJ e outras 
instituições dentro do núcleo após sua urbanização, atuando na manutenção, controle urbano e prestação de 
serviços.  
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fundamental de mercadoria durável e extremamente rentável no processo de produção e 

reprodução das relações sócias. 

Acenamos que mesmo com os documentos legais regulatórios, para que haja de fato, a 

estruturação da política pública, apenas após a criação de um Estatuto para regulamentar, 

organizar, definir as diretrizes e o financiamento da política junto a União (governo federal), 

pelos estados (governos estaduais) e municípios (governos municipais), se torna viável 

aplicação.   

Contudo, como já tratado no item 1.1.2 do primeiro capítulo, os processos jurídicos 

brasileiros são extremamente morosos, não tão somente por acaso, mas por uma série de 

fatores e interesses políticos, econômicos. Por isso, apenas em 2001 podemos citar o Estatuto 

da Cidade90, (Lei 10.257/2001), como legislação de suporte ao enfrentamento do problema da 

moradia, e a integração do Ministério das Cidades, em 2003 pelo governo de Luis Inácio 

Lula da Silva. Esses fatores subsidiaram a criação da Política Nacional de Habitação (PNH) 

em 2004, mas sua regulamentação só ocorre e fato com a Lei n.º 11.124/2005,  representando 

nesse cenário o principal instrumento para definir e organizar as estratégias e as ações por 

parte do governo federal, além de ser aparato legal a ser utilizado pelos movimentos de 

resistência no âmbito de questão habitacional.  

Em consonância com a regulamentação da PNH, houve criação do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS) e a aprovação do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS) e seu conselho gestor,  com o objetivo de garantir a promoção da 

política urbana e o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e da 

cidade. Todo esse processo de construção de aparatos legais esteve em disputa de 1991 até 

                                                           
90 Função social da cidade e da propriedade: entendida como a prevalência do interesse comum sobre o direito 
individual de propriedade, como o uso socialmente justo do espaço urbano para que os cidadãos se apropriem do 
território, democratizando seus espaços de poder, de produção e de cultura, dentro de parâmetros de justiça social 
e da criação de condições ambientais sustentáveis; justa distribuição dos benefícios da cidade: baseia-se na 
garantia de que todos os cidadãos tenham acesso aos equipamentos urbanos e a toda e qualquer melhoria 
realizada pelo poder público, superando a atual situação de concentração de investimentos em determinadas áreas 
da cidade, enquanto sobre outras recaem apenas o ônus; recuperação dos investimentos públicos: visa inibir a 
reserva especulativa de proprietários privados que aguardam a crescente valorização da propriedade através da 
implantação da infraestrutura e de outros serviços, beneficiando-se com recursos públicos; ordenação e controle 
do solo: tem por objetivo evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos, que resulte na sua subutilização, 
não utilização ou deterioração das áreas urbanizadas; e gestão democrática da cidade: entendida como ampliação 
da participação popular na gestão das cidades, através de mecanismos institucionais diretos ou de legislação 
semidireta como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis. A gestão democrática da cidade deverá 
ficar assegurada a todos os citadinos, bem como o amplo acesso às informações sobre políticas públicas de forma 
a planejar, produzir, operar e governar as cidades, submetendo as iniciativas ao controle e participação da 
sociedade civil, destacando-se como prioritário o fortalecimento e autonomia dos poderes locais e a participação 
popular. Isto significa implementar fóruns de participação popular e mecanismos que auxiliem na gestão 
democrática das cidades (ESTATUTO DA CIDADE, 2005). 
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2005 – fruto do primeiro Projeto de Lei (PL) de iniciativa popular91 no Brasil. O Ministério 

das cidades, (2004) apresenta com mais detalhes a composição instrumental da PNH:  

 

 Sistema Nacional de Habitação (SNH) é o principal instrumento da PNH. Estabelece as bases 
do desenho institucional e prevê a integração entre os três níveis de governo e com os agentes 
públicos e privados envolvidos com  a questão habitacional, bem como define regras que 
asseguram a articulação financeira de recursos onerosos e não onerosos necessários à 
implantação da PNH; Desenvolvimento  Institucional  trata de viabilizar  um  plano  de  
capacitação institucional para a implantação da política habitacional de forma descentralizada, o 
que requer a estruturação institucional dos estados, Distrito Federal e municípios, bem como a 
capacitação dos agentes públicos, sociais, técnicos e privados; Sistema de Informação, Avaliação 
e Monitoramento da Habitação (SIMAHAB) é instrumento estratégico para garantir um processo 
permanente de revisão e redirecionamento da política habitacional e de seus programas. Prevê o 
desenvolvimento de uma base de informações, o monitoramento e a avaliação permanentes dos 
programas e projetos da PNH, de forma articulada aos demais aspectos da política de 
desenvolvimento urbano; e Plano Nacional de Habitação de Interesse Social. PNHIS 
estabelece metas de médio e longo prazo, linhas de financiamento e os programas de provisão, 
urbanização e modernização da produção habitacional a serem  executadas,  a partir de 
prioridades regionais de intervenção e critérios para a distribuição regional de recursos, de 
acordo com o perfil do déficit habitacional no âmbito nacional. A partir do Plano Nacional, os 
estados e municípios de todo o território nacional deverão elaborar seus respectivos planos, 
obedecendo aos critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades. (MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, 2004)  
 
 

Nessa trajetória podemos destacar 03 momentos: a criação do Banco Nacional de 

Habitação e do FGTS, em 1964; a influência de organismos internacionais (Programa Habitar 

Brasil, na década de 1990); e a criação do Ministério das Cidades, em 2003. 

Bagatini (2015) apresenta, esses períodos como marcos histórico para a 

institucionalização, estruturação de metodologias e estratégias, ampliação do aporte financeiro 

e a definição da obrigatoriedade em determinados programas, sob a justificativa de uma 

suposta crise fiscal. 

Destarte, que a partir de 2004, a Caixa Econômica Federal assume um importante 

papel na política nacional de habitação, governo estabelece as seguintes responsabilidades: 

agente operador do fundo nacional de habitação, disponibilizando uma variedade de linhas de 

financiamentos para aquisição e construção de moradias, atuação como instituição depositária 

na aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Interesse social – FNHIS92 e na realização de 

transferências de recursos de outros fundos, como FGTS e FAT, para o FNH e fiscalizador e 

operacionalizador dos Programas de provisão habitacional;  

 

                                                           
91 Ainda que o Estatuto das Cidades seja datado de 2001, existiu uma trajetória de mais de dez anos até sua 
provação. A saber, desde 1983, quando movimentos sociais apoiados pela Igreja Católica enviaram ao 
Congresso Nacional o PL nº 775, que se destinava ao Desenvolvimento Urbano. 
 
92 Disponível em: http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos11/36114376.pdf acesso, 15 de março, de 2017. 
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modelo, que continua em vigor, de criação de instrumentos de captação de poupanças 
privadas (voluntárias ou compulsórias), remuneradas a baixas taxas de juro e 
garantidas pelo governo federal contra a inflação e contra a possível falência dos 
agentes financeiros. (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p. 18) 

 

A soma dos materiais jurídico-legais introduziu uma séria de princípios e diretrizes no 

âmbito federal, aos quais os estados e municípios terão que aderir estratégias na perspectiva 

uma integração mais ampla das três esferas governamentais. A descentralização seguirá como 

previsto na CF, porem os investimentos deverá está articulado aos fundos próprios dos entes 

federados, em conformidade com recursos orçamentários próprios para que estes consigam 

receber recursos do FNHIS. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010). 

O capítulo a seguir inicia com objetivo de apresentar alguns elementos da nova fase 

do Neoliberalismo e um resgate histórico que aponta a atual composição da Política de 

Habitação de Interesse Social, com principal enfoque no Programa Minha Casa Minha Vida. 

Em seguida, o realce recai sobre as experiências e resultados da análise documental de 

indicações dos moradores dos empreendimentos da Zona Oeste do Rio de Janeiro que retrata 

parcialmente uma amostragem da situação habitacional no Brasil. 

 

2.2. Conciliação de classes e o “Neodesenvolvimentismo” dos governos Petistas.  

 
Do inferno ao céu em menos de dois meses. Não é exagero dizer que o pacote 
do governo para estimular a habitação popular funcionou como mágica para 
as ações de empresas de construção civil – as mais castigadas da bolsa no ano 
passado. Algumas companhias já dobraram de preço em 2009. A disparada 
concentrou-se no mês passado depois do anúncio das medidas de estímulo 
pelo Ministério da Fazenda, em 25 de março.  
Daniela D'Ambrosio e Tatiana Bautzer, Valor Econômico, 6 de maio 

 

A idéia com este subitem é realizar uma organização crítica do processo de 

“conciliação de classes” como sendo um dos protagonistas das relações econômicas e sociais 

que acabam contribuir com o processo de democratização brasileira, mas que em contra 

partida, são articulações extremamente importantes para o mercado no campo das políticas 

públicas, principalmente em momentos de crise. 

Essas “parcerias”, que irão auxiliar todo processo de negociação nos momentos de 

colapsos e crises do capital internacional, de modo que ele continue sendo legitimado e 

consiga alcançar pontos mais elevados de acumulação, trazendo para a sociedade brasileira 

conseqüências das mais deploráveis e inimagináveis.  

Para alguns autores o neoliberalismo no Brasil experimenta uma nova fase de 

desenvolvimento, após experimentar alguns sinais de esgotamento. Esse declínio teve seu 
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início nos governos FHC e a partir de eixos estruturais se apresentará com novas dinâmicas 

nos Governos Lula e Dilma. 

O suposto “novo desenvolvimentismo” surge no século XXI como uma terceira via, 

tanto para o Projeto liberal, como para o socialismo. Suas maiores expressões ocorreram no 

governo Luis Inácio Lula da Silva, via cartilha da Reforma do Estado, do ex-ministro Luiz 

Carlos Bresser Pereira.  

 

Em 2004, Bresser Pereira publicou na Folha de S.Paulo um artigo intitulado “O novo 
desenvolvimentismo”, no qual defendia uma estratégia de desenvolvimento nacional para 
romper com a ortodoxia convencional do neoliberalismo. Segundo seus apontamentos, o novo 
desenvolvimentismo se diferenciaria do nacional desenvolvimentismo em três pontos: maior 
abertura do comércio internacional; maior investimento privado na infraestrutura e maior 
preocupação com a estabilidade macroeconômica. “Em síntese”, escreve Bresser Pereira (2004, 
p. 2-3), “o mercado e o setor privado têm, hoje, um papel maior do que tiveram entre 1930 e 
1980: a forma do planejamento deve ser menos sistemática e mais estratégica ou oportunista, 
visando permitir que as empresas nacionais compitam na economia globalizada”. O novo 
desenvolvimentismo brasileiro emergiu, portanto, do seio da intelectualidade tucana que 
programou o neoliberalismo no país. (CASTELO, 2012: p.624). 

 
 

Em suma, não há nada de inovador no “novo desenvolvimento”, o que houve nos 

governos petista foi uma perversa reforma no que se refere ao papel do Estado93, e uma nova 

reorganização dos eixos contínuos do processo de “conciliação de classes”. 

 Safatle, (2017), considera que nesse caso, os governos “lulistas” tendem a estabelecer 

uma conciliação com o “social da esquerda. Neste “novo” experimento, alguns grupos dos 

movimentos sociais e sindicatos são conclamados a participar de alguns debates e pastas, 

blindadas esses atores do processo de tomada de decisões e negociações no campo econômico, 

onde as pastas referentes à organização econômica, dentre estas: Orçamento Geral da União; 

Pagamento da dívida externa; Administração dos recursos do fundo público seguirá 

administradas pelos partidos da burguesia brasileira, de modo, a garantir o cumprimento e as 

orientações do mercado financeiro internacional como contribuição para saída das crises 

cíclicas do capitalismo. 

Embora os governos do PT tenham um discurso de caráter mais progressista, ele 

também se valerá dos mesmos referenciais teóricos que o governo anterior (burguês e 

conservador), nas formulações das políticas sociais e econômicas. (SILVA, 2014). 

(...) os mesmos organismos internacionais que vêm levantando indicadores econômicos e 
sociais, sobre os quais diagnosticam vulnerabilidades, riscos, miséria, desigualdade, etc., são os 

                                                           
93Trata-se das Propostas de Emenda Constitucional (PEC)233/2008, que “altera o Sistema Tributário Nacional e 
dá outras providências”. 
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que propuseram e controlam a execução do ajuste estrutural, que analisam a pobreza e propõem 
alternativas de sua erradicação. (SILVA, 2014, p.53). 

A economia dos governos “neodesenvolvimentistas” do Partido dos Trabalhadores 

(PT) se estruturam via receita do superávit primário, auxiliando aos mercados das 

commodities, da produção de petróleo e da superexploração do trabalho. Gonçalves (2012) 

aponta o uso de parte dos excedentes na aplicação em Projetos de infraestrutura, social e 

urbano, considerados como sendo de grande potencial para o crescimento econômico.  

Dentro desse jogo econômico em paralelos à PNHIS, em 2007, no segundo mandato 

do presidente Luis Inácio Lula da Silva, foram lançados o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e a Portaria n.º 411, de 28 de agosto de 2008, o Manual de Instruções 

para a Aprovação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades. O formato 

do PAC inclui, uma seqüência de proventos de oferta pública a instituições financeiras 

autorizadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e a agentes financeiros do Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH), de maneira a operacionalizar o incentivo econômico do 

programa em municípios de grande e pequeno porte. 

 

Assim, se no primeiro momento o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi 
lançado visando reconstruir a infraestrutura de estradas, portos, etc. e reduzir os custos 
de exportação, no segundo, uma bolha imobiliária interna impulsionada pelos 
megaeventos esportivos viabilizou o lançamento do PAC 2, promotor de uma série de 
obras “cosméticas”, em sua visão, “fortalecendo a ilusão de que o aumento repentino e 
astronômico do preço dos imóveis tinha uma base real (MENEGAT, 2015, p.15). 

Relacionado a essas estratégias, houve uma “explosão” de investimentos, dentre estes, 

na área habitacional, dando origem à criação do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV) em 2009. Lordon, (2007) destaca o fato de a bolha especulativa nos mercados 

financeiros ser muito próxima à fraude, que requer a atração e a entrada constante de novos 

investidores para manter o mercado em alta e a ilusão de que ganharão sempre.   

Um novo rearranjo se dá a partir dos recursos do PAC, o Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV) foi instituído pela Medida Provisória n.º 459/2009, convertida na Lei n.º 

11.977/2009, que, por sua vez, foi alterada pela Medida Provisória n.º 514/2010, convertida 

na Lei n.º 12.424, de 16 de junho de 2011. Com um formato voltado mais para a produção de 

moradias o governo “lulismo” anuncia o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). O 

MCMV é, na origem, um programa econômico. Sua concepção ocorre nos ministérios de 

“primeira linha” – Casa Civil e Fazenda – em parceria com o setor imobiliário e da 

construção civil. Gestado, pela Medida Provisória (MP 459) em março de 2009, como uma 

estratégia de enfrentamento da chamada crise dos subprimes americanos que recentemente 
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tinha provocado a quebra de bancos e impactado a economia financeira mundial. 

(SALVADOR, 2010) 

O Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) é um programa do Governo Federal 

que se apresenta como sendo designado, principalmente, às famílias de baixa renda (FAIXA 

I), gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela Caixa Econômica Federal 

(Caixa). O mesmo consiste na aquisição de terreno e na construção de unidades habitacionais 

que, depois de concluídas, são destinadas a famílias (BRASIL, 2009). 

Entre as diretrizes básicas do programa está a redução do déficit habitacional, que, de 
acordo com o Ministério das Cidades, em 2008 já superava os cinco milhões de 
residências, estando 89% do déficit entre famílias que auferem renda de até três 
salários mínimos. Outras diretrizes básicas do programa são a dinamização do setor de 
construção civil e a geração de emprego e renda (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 
2011). 

 Os escopos do PMCMV apresentam no ano de 2009 sua a primeira versão, e em 2011 

a segunda. Onde elencam as seguintes definições: 

 
[...] tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas 
unidades habitacionais, requalificação de imóveis urbanos, produção ou reforma de 
habitações rurais para famílias divididas em faixas de rendas de, aproximadamente, até 
10 salários mínimos. (BRASIL, 2011, art. 1º). 

 
 

O lançamento do Programa o governo Federal destinou cerca de R$ 16 bilhões para 

subsidiar as obras nos períodos compreendidos de 2009 a 2012, a “meta” inicial era a 

produção de 02 milhões de unidades habitacionais pelo PMCMV. E “A previsão é de que em 

quatro anos (2011-15) sejam investidos R$ 279 bilhões.” e que teriam alcançado até 2015 

mais de 04 milhões de famílias, conforme tabela abaixo: (Portal Ministério das Cidades, 

2015).  

 

Este montante foi dividido em três frentes:  R$ 30,5 bilhões para urbanização de 
assentamentos precários; R$ 72,5 bilhões para o programa Minha Casa, Minha Vida; 
R$ 176 bilhões para o financiamento habitacional realizados pelo Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo (SBPE). Os investimentos no programa Minha Casa, 
Minha Vida serão destinados principalmente para a construção de casas para famílias 
de baixa renda. O subsídio varia de acordo com a capacidade de pagamento. (Portal do 
Ministério das Cidades, 2015). 
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 Quadro 02 - Dados do PAC e PMCMV ano de 2015. 

                     PAC                       PMCMV 
 
 2 milhões de famílias beneficiadas; 
 
 3.456 operações em 1.992 
municípios; 
 
 Investimento total de R$28,8 bilhões 

 
 UHs contratadas: 3.755.128 
 
 UHs Entregues: 2.299.003 
 
 TOTAL de Investimento R$243,6 
bilhões 

       Fonte: Elaborado a partir de informações no Portal do Ministério das Cidades, 2015 
 

Os principais agentes financeiros do PMCMV são as incorporadoras, construtoras, 

entidades organizadoras por meio do cooperativismo ou ajuda mútua, os bancos privados 

também darão suporte, ainda que a CAIXA seja o maior agente operador do FGTS, que 

lastreia maior parte do investimento, os outros bancos operam em na faixa de renda, de três a 

dez salários mínimos (BRASIL, 2011, p. 1). 

O processo de triagem das demandas fica sob responsabilidade dos governos 

estaduais e municipais, que efetuarão o cadastramento dessas demandas, onde a principal 

exigência é a inclusão no Cadastro Único (Cadúnico94), que funciona como um banco de 

dados e mapeamento da pobreza, de maneira combinada com outras ações governamentais, 

tal qual, o Programa Bolsa família95, para que de alguma maneira essas famílias sejam 

estimuladas a se manterem consumidoras. Sposati (2013) e Muriel (2011), consideram que os 

projetos neoliberais, carregados de elementos do pensamento pós-moderno96, tendem a 

apresentar uma direção conflituosa para as políticas sociais, onde as ações giram em torno de 

potencialidades individuais e formas de alivio a pobreza a partir do acesso a programas de 

transferências de rendas. Sobre os argumentos de corte liberal ou neoliberal, Sposati (2013, 

p.657) pontua que:  

                                                           
94 O CadÚnico, ou Cadastro Único, é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). É um cadastro 
socioeconômico de famílias de baixa renda que objetiva subsidiar os programas sociais desenvolvidos pelas 
três esferas de governo. A inclusão, exclusão e atualização do cadastro é feita de forma descentralizada, pelos 
municípios. Entretanto, a gestão dos programas, incluindo o Programa Bolsa Família, não é feita através deste 
Cadastro. Em alguns programas, o Ministério das Cidades estabeleceu como regra que todos os beneficiários, 
devem ser inscritos na fase inicial da contratação dos recursos a fim de estabelecer um sistema mínimo de 
controle. 
95 O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência de renda do Governo Federal, a partir de 
condicionantes, instituído no Governo Lula pela Medida Provisória 132, de 20 de outubro de 2003, convertida 
em lei em 9 de janeiro de 2004, pela Lei Federal n. 10.836, que unificou e ampliou os seguintes programas 
anteriores de transferência de renda. (Brasil, 2003) 
96Em todo caso, Paulo Netto (2000, 2010), legitimamente atenta que não existe nem uma nem a teoria da 
pósmodernidade: o que existe são “teorias pós-modernas”. Ver também: HELLER (1998), HARVEY, (2005) e 
CASTELO (2013). 
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esses partem da orientação de que é necessário — para favorecer a autoestima, a liberdade, a 
autonomia do indivíduo — superar sua condição improdutiva de beneficiário, introduzindo no 
modelo de proteção social a disciplina de frequência a treinamentos para que se reduzam 
situações de dependência que requerem proteção e se ampliem oportunidades de ‘exercício de 
autonomia’ isto é, ocupação remunerada de mão de obra, para que o beneficiário se transforme 
em provedor de sua própria proteção. (Ibidem, p. 657) 

 

A seqüência do processo acontece após, avaliação da CAIXA ou pelo agente 

financeiro que está operacionalizando os recursos. Também é de responsabilidade dos 

governos estaduais e municipais a contrapartida financeira, doação de terrenos, promoção de 

infraestrutura, incentivos fiscais e agilidade na aprovação de projetos, emissão de alvarás, 

autorizações e licenças (BRASIL, 2011, p.1). O repasse de recursos a fundo perdido está 

atrelado às faixas de renda entre zero a três salários mínimos, representando de alguma 

maneira certo avanço frente à problemática habitacional. No entanto, Fix (2011) exemplifica 

os principais entraves e contradições do MCMV: 

 

O Minha Casa Minha Vida alçou a habitação a ―problema nacional de primeira ordem, mas o 
definiu segundo critérios do capital, ou da fração do capital representada pelo circuito 
imobiliário, e do poder, mais especificamente, da política eleitoral. O programa articula um 
problema social real e importante, a falta de moradias dignas, à mobilização conformista do 
imaginário popular e aos interesses capitalistas494. Responde, a um só tempo, a problemas de 
acumulação, por meio da injeção de recursos no circuito imobiliário (construção de edificações 
e construção pesada, indústria de materiais e componentes, mercado de terras) e legitimação, ao 
responder à pressão das lutas sociais do ponto de vista da demanda por habitação e por 
emprego. Guardadas as diferenças – sem dúvida significativas e importantes – são claros os 
paralelos com a história do BNH. (FIX, 2011, p.142) 
 
 

Uma questão central no contexto do PMCMV foi o fortalecimento do papel privilegiado 

do produtor privado em articulação com o mercado imobiliário na punção de parte de fundo 

público no desenvolvimento de projetos que fortalecem a periferia, o bloqueio a cidade para 

os trabalhadores e a redução a responsabilidade do Estado sob a política de habitação social 

como direito humano. 

 

O MCMV não se propôs a enfrentar a questão fundiária, tema central da reforma 
urbana, e não mobilizou os instrumentos do Estatuto da Cidade. Ao contrário, dá 
espaço para que as empresas procurem maximizar os ganhos por meio de operações 
especulativas com a terra. A tendência é que parte do fluxo de capitais viabilizado com 
o aumento do crédito – inclusive os subsídios oferecidos com verba do orçamento 
público – seja capturada na forma de renda da terra. (FIX, 2011, p.145) 

 
 

Na teia desse processo, no âmbito da administração pública, são reforçados os laços 

das parcerias entre o setor público e o setor privado no processo de intervenções das políticas 
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públicas, as Parcerias Público-Privado - (PPP), aparece como algo novo e imprescindível para 

resolver a precariedade dos serviços públicos. A PPP nada mais é que a intervenção do 

mercado financeiro no financiamento das políticas, o bônus das empresas será o ônus do povo.  

 
 

[...] as empresas da construção civil, seria, mas grandes promotoras e executoras do 
programa e contariam com incentivos concedidos pelo poder público, ao mesmo 
tempo em que estariam libertas de uma gestão participativa [como no SNHIS]. 
(ANDRADE, 2011, p. 43) 

 
 

Esse modelo de empreendedorismo urbano vem integrar o processo de negociação 

entre as iniciativas e tem como principal objetivo, ser um atrativo de fontes externadas de 

financiamento com o intuito de atrair fontes externas de financiamento, além do seu caráter 

especulativo, mesmo que estejam sujeitos a riscos e obstáculos no âmbito especulativo. 

Evidenciando que o setor público assumirá o risco dos investimentos e o setor privado os 

benefícios. (HARVEY, 2005, p. 171). O autor pressupõe que este seja o principal aspecto 

mais complexo desse momento de empreendedorismo urbano. 

O papel das empreiteiras se torna cada vez mais presente na construção dos 

empreendimentos.  Há que se ressaltar que o processo de privatização é a expressão de maior 

relevância no bojo do neoliberalismo, onde a proposta do governo Federal é aquecer o 

mercado imobiliário, via mercado financeiro, de modo a minorar os impactos da crise 

econômica mundial, em específico a “bolha imobiliária” que estourou nos Estados Unidos. 

(SALVADOR, 2010). 

Em síntese, a conjuntura instaurada nos governos petistas de Lula e Dilma não dá 

conta de desconstruir os padrões macroeconômicos e as parcerias com o capital rentista, pelo 

contrário, há um acirramento nas estruturas. O resultado dessas parcerias altera pontualmente 

a situação das classes mais pobres, mas o saldo final é avassalador para as políticas sociais. 

Acertadamente Rodrigues (2016) apresenta. 

 
[...] ainda que tenham possibilitado alguma distribuição de renda, mantiveram intocada 
a estrutura tributária regressiva brasileira, melhoraram as condições de vida dos 
miseráveis de forma individualizada, estimulando um consumo alienante, à custa da 
desresponsabilização do investimento do Estado em serviços sociais públicas e 
universais (RODRIGUES, p.41). 

 
 
O “inferno ao céu do Minha casa Minha vida”, ironizado por Fix, (2011) traz consigo 

inúmeros problemas que impactarão diretamente as famílias que são contempladas pelo 

programa, principalmente para a faixa de 0 a 3, que é composta prioritariamente por famílias 
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que outrora residiam em comunidade, ocupações e áreas de interesse da especulação 

imobiliária. 

Acrescentamos que os mega eventos na cidade do Rio de Janeiro motivaram a criação 

da Unidade de Política Pacificadora 97(UPP), e as ocupações da força nacional, como uma 

questão fundamental na gestão da miséria e no controle da valorização imobiliária, reforçando 

os elementos do Estado penal, “para difundir o medo do caos e da desordem para neutralizar e 

disciplinar as massas empobrecidas” que Batista (2003) e Wacquant, (2001) sensatamente, 

tecem o debate.  

Por isso, no capitulo a seguir apresentaremos alguns dispositivos de identificação dos 

principais problemas na pós-ocupação desses empreendimentos, em específico, questões 

inauguradas, pela ausência do Estado no cumprimento do seu papel de agente fiscalizador da 

construção de equipamentos públicos e infraestrutura adequada, nos locais em que os 

empreendimentos são instalados.  

 
2.3. Pesquisa – Novo lugar, mesmo espaço: Experiências cotidianas frente ao 
componente: “trabalho técnico social” do Programa Habitacional, Minha Casa Minha 
Vida.  

 
Ao resgatarmos a memória do Trabalho Social na política habitacional de Interesse 

Social no contexto do PMCMV, acenamos para o grande desafio no campo profissional, 

muito embora, esse campo temático sem se constituindo ao longo de toda a história, mas com 

poucos subsídios e sistematizações no espaço de inserção dos assistentes sociais. 

Antes de tudo, identificamos por oportuno, examinar em que bases materiais estão 

fixadas esta política pública, Pereira (2009, p. 287), chama a nossa atenção para o seguinte 

fato: “[...] a política pública não pode ser confundida com política estatal, ou de 

governo, e muito menos com a iniciativa privada – ainda que, para o seu cumprimento, ela 

requisite a presença do Estado, dos governos e da sociedade civil, para alcançar os 

indivíduos”. Alem do mais, a autora reforça que: 

 
O termo público associado à política não é uma referência exclusiva do Estado. 
Refere-se, antes, a coisa pública, do latim res (coisa), pública (de todos), seja 
coisa de todos, para todos, que compromete todos- inclusive a lei que está acima 
do Estado- no atendimento de demandas e necessidades sociais, sob a égide de 
um mesmo direito e com o apoio de uma comunidade de interesse. Embora a 
política pública seja regulada e frequentemente promovida pelo Estado, ela 
também engloba demandas, escolhas e decisões privadas, podendo e devendo ser 
controlada pelos cidadãos. Isso se chama de controle democrático. (2009, p. 173-
174) 

 
                                                           
97 Disponível em: < http://www.upprj.com/>. Acesso em: 20 de agosto de 2013. 
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Diante, disso, precisamos ter clareza que essas políticas98, mesmo sendo resultado das 

disputas da sociedade civil e do Estado, elas estão em conformidade desde a sua gênese aos 

atributos políticos e econômicos de cada gestão estatal, não descolando das estruturas 

capitalistas.  

E no bojo dessas relações que o Assistente Social é chamado a intervir, o “Estado tem 

sido historicamente o maior empregador dos Assistente social atribuindo uma característica 

de servidor público a esse profissional” (IAMAMOTO, 2009, p.355). Por isso, há o perigo de 

confundir o Serviço Social com política pública: 
 
 

[...] o Serviço Social enquanto profissão não é o mesmo que política pública – esta 
é de responsabilidade do Estado e dos governos. A diluição da visibilidade das 
ações profissionais no campo dessas políticas tem sérias consequências em nível 
de identidade profissional e do reconhecimento da particularidade da área de 
Serviço Social no campo da produção de conhecimento (IAMAMOTO, 2008, p. 
460). 

   
 

Precisamos ter clareza da dimensão política da profissão, para ela não seja confundida 

nem com política pública e muito menos com partidos políticos. Acima de tudo, que a 

profissão não se pareça com as relações de poder entre governados e governantes, ainda que o 

assistente social igualmente possa exercer funções de governo (IAMAMOTO, 2009). 

Recuperamos parcialmente o debate as políticas públicas, para descrever que ao 

contrário do período de institucionalização do Serviço Social que culminou em intervenções 

conservadoras, de trabalhos comunitários, no âmbito da política habitacional, nesta 

conjuntura as bases da profissão se fundamentam a partir das teorias críticas e do 

comprometimento com o Projeto Profissional Ético político, para auxiliar na reflexão da 

teoria antes do profissional realizar sua ação prática, mesmo os materiais do PMCMV 

tendem reproduzir os moldes iniciais. Nesse sentido, Couto, 2004 afirma.  

 

as ações governamentais se conformavam em atender aqueles que não eram 
considerados cidadãos, mas sim clientelas, traduzidos pelos mais diversos adjetivos, 
como carentes, descamisados, entre outros. Foi na esteira desse caráter ambivalente 
que a Assistência Social foi se consolidando como política social no Brasil. (COUTO, 
2004, p.168) 

 

                                                           
98 [...] fazem parte de um conjunto de iniciativas públicas, com objetivo de realizar, fora da esfera privada o 
acesso a bens, serviços e renda. Seus objetivos são amplos e complexos, podendo organizar-se não apenas para 
a cobertura de riscos sociais, mas também para a equalização de oportunidades, o enfrentamento das situações 
de destituição e pobreza, o combate às desigualdades sociais e a melhoria das condições sociais da população 
(JACCOUD, apud BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 107). 
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A Portaria n.º 465 dispõe as prerrogativas do PMCMV, mas se estende aos demais 

programas, conforme o chamado Caderno de Orientação Técnico Social (COTS), que prevê a 

organicidade das atividades da equipe técnica social envolvida na execução dos programas de 

desenvolvimento urbano promovidos pelo governo federal.  

Inicialmente A Instrução Normativa nº 8 do Ministério das Cidades (2009) foi o 

documento de parâmetro ao trabalho social e seu financiamento. Em tempos seguintes, 

podemos constatar algumas alterações expressivas na (Portaria nº 21, de 22 de janeiro de 

2014), sobre o conteúdo do trabalho e do financiamento de algumas ações. Lê-se nas 

Disposições Gerais do Capítulo I da Portaria 21/2014: 

[...] um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir de estudos 
diagnósticos integrados e participativos do território, compreendendo as dimensões: 
social, econômica, produtiva, ambiental e político-institucional do território e da 
população beneficiária, além das características da intervenção, visando promover o 
exercício da participação e a inserção social dessas famílias, em articulação com as 
demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para 
a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados. (BRASIL, 2014, p. 
5). 

 

O referido documento se propõe: “[...] orientar as equipes técnicas dos estados, 

Distrito Federal, municípios, entidades organizadoras - construtoras e empresas credenciadas 

para o desenvolvimento do Trabalho Técnico Social nos programas operacionalizados pela 

CAIXA [...]”, a qual é responsável pela avaliação dos projetos enviados pelos estados, 

municípios e Distrito Federal (CAIXA, 2010, p. 2).  

A Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades foi à primeira normativa a segregar o TS 
 

no PMCMV numa normativa específica. A portaria definiu dessa forma o Trabalho Social: 
 
 

 
Entende-se por Trabalho Social em Políticas de Habitação o conjunto de 
estratégias, processos e ações de caráter sócio pedagógico, realizado a partir de 
estudos diagnósticos integrados e participativos, compreendendo as dimensões: 
social, econômica, produtiva, ambiental e político-institucional do território e da 
população beneficiária, visando promover o exercício da participação cidadã e a 
inserção social das famílias, em articulação com as demais políticas públicas, 
contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade  
dos bens, equipamentos e serviços implantados. 

 

As definições do trabalho social apresentadas no material elaborados pela equipe 

social da CAIXA apresentam como um “conjunto de ações” ou “conjunto de estratégias”, o 

que no nosso entendimento limita a compreensão de um trabalho processual comprometido 

com os interesses da população, configurando em um campo de disputa conceitual e 

programática. Contrário do que, Raichelis, Oliveira e Paz; Taboada, 2010, consideram ao 

fazer a crítica dos manuais.  
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O trabalho social é concebido como um conjunto de ações inclusivas de 
natureza socioeducativa, adequadas à realidade socioeconômica e cultural da 
população e às características da área de intervenção, afinadas com os 
princípios da Política Pública de Habitação, com  as  diretrizes  dos 
programas e desenvolvidas em articulação com todos os agentes sociais 
envolvidos nos processos de decisão, implantação e controle social dos 
programas de moradia (RAICHELIS, OLIVEIRA e PAZ apud PAZ; 
TABOADA, 2010, p.70). 

 

O TS é formado por um conjunto de ações a ser executada com as famílias 

beneficiárias ou comunidades sujeitas à intervenção do poder público, (PMCMV, 

Regularização Fundiária ou Reassentamento), em paralelo com as obras físicas, tendo sua 

continuidade até o término das obras (habitualmente de nove a 12 meses pós-obras. As 

previsões de execução dessas atividades são obrigatórias nos empreendimentos da chamada 

Faixa I, que elencam as famílias cuja renda seja 0 a 3 salários (R$1800,00). 

 

Tem como objetivo geral: 

 
 

Proporcionar a execução de um conjunto de ações de caráter informativo e 
educativo junto aos beneficiários, que promova o exercício da participação 
cidadã, favoreça a organização da população e a gestão comunitária dos espaços 
comuns; na perspectiva de contribuir para fortalecer a melhoria da qualidade da 
vida das famílias e a sustentabilidade dos empreendimentos (PORTARIA DA 
PMCMV n. 465, de 3 de outubro de 2011). 

 
 

Os objetivos específicos do trabalho social são apresentados na, PORTARIA 

PMCMV ( n.  465,  de  3  de outubro de 2011). 

 
 a) disseminar informações detalhadas sobre os programas, o papel de cada agente 

envolvido e os direitos e deveres dos beneficiários; b) fomentar a organização 
comunitária visando à autonomia na gestão democrática dos processos 
implantados; estimular o desenvolvimento da consciência da coletividade e dos 
laços sociais e comunitários, por meio de atividades que fomentem o sentimento 
de pertencimento da população local; c) assessorar e acompanhar, quando for o 
caso, a implantação da gestão condominial,   orientando   a   sua   formação nos  
aspectos legais e organizacionais; d) disseminar noções de educação patrimonial 
e  ambiental, de relações de vizinhança e participação coletiva, visando à 
sustentabilidade do empreendimento, por meio de atividades informativas e 
educativas e discussões coletivas; e)  orientar os  beneficiários em  relação  ao  
planejamento e  gestão  do orçamento familiar; f) estimular a participação dos 
beneficiários nos processos de discussão, implementação e manutenção dos bens e 
serviços, a fim de adequá-los às necessidades e à realidade local; g) promover 
articulação do trabalho social com as demais políticas públicas e ações de saúde, 
saneamento, educação, cultura, esporte, assistência social, justiça, trabalho e 
renda, e com os conselhos setoriais e de defesa de direito, associações e demais 
instâncias de caráter participativo, na perspectiva da inserção dos beneficiários 
nestas políticas pelos setores competentes; h) articular e promover programas e 
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ações de geração de trabalho e renda existentes na região indicando as vocações 
produtivas e potencialidades dos grupos locais e do território; i) promover 
capacitações e ações geradoras de trabalho e renda; j) acompanhar, junto aos 
órgãos responsáveis no município, as providências para o acesso dos beneficiários 
às tarifas sociais. 

 
 
 

As principais diretrizes são as seguintes: 
 
 

a) estímulo ao exercício da participação cidadã; b) formação de entidades 
representativas dos beneficiários, estimulando a sua participação e  exercício 
do controle social; c) intersetorialidade na abordagem do trabalho social; d) 
disponibilização de informações sobre as políticas de proteção social; e) 
articulação com  outras  políticas  públicas  de  inclusão  social;  f)  
desenvolvimento de  ações visando à elevação socioeconômica e à qualidade de 
vida das famílias e sustentabilidade  dos  empreendimentos (PORTARIA  
PMCMV  n.  465,  de  3  de outubro de 2011). 

 

A partir das novas diretrizes do trabalho social estabelecidas pelo Ministério das 

Cidades, os entes federados não poderão acessar os recursos do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social, em qualquer programa ou ação, sem desenvolver o 

trabalho social que está organizado em três eixos fundamentais: Mobilização e Organização 

Comunitária (MOC), Educação Sanitária e Ambiental (ESA) e Geração de Trabalho e 

Renda (GTR). O desenvolvimento dos três eixos compõe uma série de ações, antes, durante 

e após a conclusão das obras físicas, objetivando apoiar os moradores no novo espaço de 

moradia. 

No processo de pesquisa realçaremos a conformação do trabalho social, realçando 

os seguintes aspectos: as principais demandas; o objeto, os meios e o produto do trabalho; e 

o subsídio teórico e metodológico utilizados. No esforço de realizar um contraponto com 

fatores que identificamos como negativos que influenciam o cotidiano profissional. 

 
2.3.1. Registros de campo no empreendimento: Residencial Ayres , Zona Oeste do Rio de 
Janeiro. 

 

A refavela revela o salto que o preto pobre tenta 
dar, quando se arranca , do seu barraco, prum 
bloco do BNH. (Gilberto Gil) 

 

Acreditamos que mesmo havendo diversas as formas de avaliar a aplicabilidade das 

políticas públicas do Estado sobre a política habitacional, esta ganha relevância em função da 

conjuntura socioeconômica, em que o agravamento das expressões da questão social e a 

escassez de recursos exigiam políticas sociais mais eficientes. Diante disto, o impacto dessas 

obras é mesurado a partir de técnicas de monitoramento gerencial interno, e não avaliadas pela 
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eficácia e eficiência da política em ação, o que resulta na falta de acompanhamento por parte 

da sociedade sobre os resultados de obras e da ampliação de serviços sociais, de fato. 

Acrescentamos a este fato, que as reivindicações dos movimentos sociais, nas quais a 

luta por políticas públicas estimulou a participação da sociedade civil nos debates e decisões 

políticas, mas em contra partida, a expansão da avaliação também se deu porque os 

organismos internacionais de financiamento, como o Banco Mundial, passaram a exigi-la 

como condição para o repasse de recursos, impondo, a partir de então, os clássicos termos de 

eficiência, eficácia e efetividade, o que tem gerado um grande impasse, no qual as obras 

continuam sendo aprovadas e concluídas a partir de decisões do alto e não com a participação 

da sociedade civil, que é de fato o maior interessado. 

Ao longo da minha experiência enquanto Assistente Social gozei do privilégio de 

participar da realização de uma pesquisa encomendada pela Caixa Econômica Federal 

(Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV - Fev/2013), para avaliar o 

Programa Minha Casa Minha Vida, em alguns empreendimentos já entregues na Zona Oeste 

do Rio de Janeiro. Ficaria muito extenso caso optássemos por avaliar todas as pesquisas 

encomendadas, principalmente pelo risco de não nos apropriarmos por completo da riqueza 

desses materiais, trazidos a partir do contato direto com os moradores. 

 A pesquisa foi encomendada pela CAIXA para a empresa (Metrópolis Projetos 

Urbanos) onde por 06 anos (2011 a 2017), atuei como coordenadora do trabalho técnico 

social, na qual eu tinha um vínculo terceirizado, tal como, a maioria dos profissionais que 

realizam o trabalho técnico social na política habitacional, haja vista a conjuntura de 

terceirização e precarização do trabalho99, argumentadas com atributos riquíssimos, por 

Antunes, (1995). 

Portanto, essas indagações sobre o trabalho social na habitação faz parte da também 

da minha experiência, enquanto assistente social, no momento em que estive presente na 

equipe da empresa MPU. 

A pesquisa tinha o intuito de justificar a necessidade de construção de 

empreendimentos na região, entretanto, as minhas ponderações vão num sentido 

completamente contrário, principalmente depois das idas com a equipe ao campo. Optamos 

por direcionar nossa análise de compreensão Trabalho Social nos empreendimentos 

vinculados a modalidade da política habitacional, em função dos poucos estudos encontrados 

                                                           
99 Em seu livro Adeus ao trabalho?, de 1995, Antunes, já acenava que a tendência para o mercado de trabalho era 
a terceirização sem limites e que os trabalhadores se tornariam algo como “escravos do século XXI”.  
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na área, pela necessidade de dialogar a complexidade do direito a moradia e o direito a cidade 

e pela nossa trajetória profissional vinculada ao setor, a qual permitiria uma análise 

enriquecida de detalhes do cotidiano profissional. Comungamos com, Kosik, (1976), no 

processo de feitura da pesquisa. 

 

Captar o fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever como a coisa em 
si se manifesta naquele fenômeno e como ao mesmo tempo nele se esconde. 
Compreender o fenômeno é atingir a essência. Sem o fenômeno, sem a sua 
manifestação e revelação, a essência seria inatingível. (KOSIK, 1976, p.12). 

 

 O questionário que foi utilizado na pesquisa, foi estruturado pelos agentes da CAIXA, 

e em linhas gerais, além de justificar a implementação de novas moradias, buscava 

compreender o poder de compra dos moradores e principalmente se os mesmos teriam como 

prover o custeio das tarifas do condomínio e das concessionárias de energia e água.  

Conforme ANEXO I, o diagnóstico é composto por 16 questões, cujos itens são 

fechados e abertos, com possibilidade de se apresentar outras opções (campo descritivo) para 

especificação, além de questões de múltipla escolha. No primeiro momento, exigia-se a 

caracterização socioeconômica do entrevistado e sua família, abrangendo questões como 

escolaridade, cor, renda, inserção no mercado de trabalho, sexo, etc., além de questões 

referentes à moradia antiga. Na segunda, a caracterização da participação. De maneira que 

fosse possível traçar um perfil de participação dos moradores em algum tipo de 

grupos/associações, a formalidade da vinculação desses espaços, os objetivos e as atividades 

às quais se dedicam; o processo de tomada de decisões; os motivos da participação e seus 

resultados e impactos sociopolíticos. Nos últimos momentos o questionário prioriza a questão 

financeira, das famílias, que não avaliamos como sendo importante para o debate que se 

pretende construir nesse material, conforme: 

Quadro 03 – Estrutura da Entrevista 

Campos destinados a caracterizar o empreendimento MCMV (questões 2 e 2.1) sob o título 
Caracterização do empreendimento. As questões de 1, 3 até 16 são voltadas a coletar os dados dos 
(as) moradores (as), denominados pesquisado (a), a partir dos seguintes aspectos:  

 Identificação do pesquisado (a); 

 Levantamento do perfil socioeconômico (composição familiar, renda, escolaridade, ocupação, 
gasto mensal familiar, participação em programas sociais, deficiência, caracterização 
sociocultural, dentre outras); 

 Participação em associações, grupos e cursos, bem como, a identificação de demandas de 
interesse dos pesquisados (as) relacionadas às ações de capacitação e geração de trabalho e 
renda e que podem contribuir para melhoria da renda de suas famílias; 

Fonte: elaborado pela autora, a partir dos itens do Anexo 
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Atemos-nos em problematizar alguns itens que consideramos de maior relevância 

sobre os entraves de moradia nesses empreendimentos, principalmente no que se refere ao 

solo bem estruturado e organizado. 

Para além da moradia, queremos chamar a atenção para em quais condições essas 

moradias estão sendo disponibilizadas. Para isso, foi necessário situar o objeto dessa 

pesquisa e a complexidade das mediações na sociedade capitalista, em seu estágio 

monopolista.— já que sua essência se dá em decorrência dessas contradições geradas por ela 

— refazendo o caminho entre o cotidiano, as requisições atuais e o emaranhado 

indispensável que o conforma. (NETTO, 2009) 

Utilizou-se na construção do estudo, a metodologia quantitativa, através de pesquisa 

com a população residente no empreendimento. A técnica consistiu em entrevistas com 

questionários estruturados com perguntas fechadas e abertas para se obter informações 

padronizadas que possam ser analisadas estatisticamente. As entrevistas quantitativas foram 

realizadas com uma amostra, que é amplamente concebida pela literatura como um 

fragmento de uma determinada população, através do qual se procura estimar as propriedades 

e características da mesma. (MINAYO, 2008) 

A aplicação do questionário foi realizada com base na definição de critérios 

estatísticos para delimitar a amostragem e definir os domicílios a serem entrevistados. Foram 

realizadas 191 entrevistas individuais, em um universo de 453 unidades habitacionais, no 

empreendimento alvo da pesquisa e o entrevistado precisava ser morador deste domicílio e 

ter mais de 16 anos completos. 

A pesquisa foi aplicada a partir de uma equipe com 08 pessoas, sendo apenas 05 eram 

Assistente Social, ou outros profissionais das Ciências Sociais (Sociólogos e psicólogos). Os 

dados foram tabulados e consolidados pela autora deste estudo, nos meses de fevereiro e 

março 2013. Mesmo que a aplicação desses questionários não tenha sido feita apenas por um 

pesquisador, nem mesmo o processo de organização dos dados, o resultado final, nos 

possibilitou ter um olhar mais apurado para esta problemática. Evidentemente, que apenas 

em um empreendimento não será possível apreender todos os fenômenos sociais, suas 

particularidades, determinações e mediações, pelo fato do real ser inesgotável. 

No caso do trabalho do TS no PMCMV- Residencial Ayres, principal elemento a ser 

abordado é a mudança de moradia e a nova dinâmica social, relacionada ao “novo morar”, 

que demandará certo aprendizado por parte dos reassentados e ações por parte do profissional 

que possibilitem uma reflexão na busca não só do direito a moradia, como de direito a cidade 
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como um todo.  

Por fim, pretende-se realizar uma reflexão sobre a situação atual do Empreendimento 

Ayres, além de problematizar avanços e limites considerando que a capacidade para o 

alcance dos objetivos é provocado por aspectos que estão para além da competência 

profissional.  

I-  O contexto do Empreendimento onde se realizou a pesquisa: 

Preliminarmente é importante contextualizar as condições em que os moradores se 

encontravam, no momento da aplicação dos questionários. Todos os entrevistados são 

oriundos de reassentamentos, de diferentes áreas do Rio de Janeiro e fazem parte de 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) do Governo Federal. Destaca-se que este 

Programa foi lançado em março de 2009, tendo como finalidade criar mecanismos de 

incentivo à produção e à aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias com 

renda de até dez salários mínimos. São agentes envolvidos: o poder público local (neste 

caso, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro), a Caixa Econômica Federal e 

Empreendedores Privados interessados.                                                                                    

Como já descrevemos anteriormente O Programa Federal “Minha Casa Minha 

Vida” (PMCMV), tem como objetivo atender as necessidades de habitação da população 

de baixa renda nas áreas urbanas, garantindo o acesso à moradia digna com padrões 

mínimos de sustentabilidade, segurança e habitabilidade. 

E a seleção dos moradores é uma atribuição da Equipe do Trabalho Técnico Social, 

das prefeituras ou governo. Conforme preconiza a Portaria nº 163, de maio de 2016, do 

Ministério das Cidades, o processo seletivo dos beneficiários é definido a partir de 

condicionantes definidos pelos conselhos locais de seleção e pelo conselho municipal 

competente. O processo envolve o cadastramento dos candidatos, sorteio,  um dossiê com 

todos os documentos, que serão enviados para a CAIXA, para análise econômica. Quando os 

processos são considerados aptos as informações são publicadas.  

Após essa descrição dos processos burocráticos de cadastramento no programa, o 

que queremos destacar são os interesses clientelistas que estão por trás desses cadastros, 

ainda existe a participação ativa de políticos antiéticos, que indicam determinadas famílias, 

com interesses pessoais, em detrimento da transparência e do cumprimento às normas do 

programa. 

 

 

 



 

II- Residencial Ayres

 

                                       Foto 01 

Fonte: 

O empreendimento está localizado 

uma área parcialmente urbanizada, em uma das principais vias de Senador Camará, com 453 

unidades habitacionais, distribuídos em 30 blocos com 

com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Além disso, ambos oferecem quadra de esporte, 

salão de festas, área de lazer e aparelhos para a prática esportiva, além de vagas para 

estacionamento. Os residenciais reservam, ainda, 08 im

especiais, medindo 52m². O condomínio conta com infraestrutura completa, com 

pavimentação, meio-fio e redes de água, esgotamento sanitário, drenagem e energia elétrica.

III- Origem dos moradores do Residencial Ayres

Durante o contato com os dados das entrevistas

diferentes áreas de origem dos moradores, as mais citadas foram: Senador Camará, Bangu, 

Jacarepaguá, Triagem, Jacarezinho, Andaraí, João Paulo II, Gamboa, Colombo, Rio 

Comprido, Tijuca – Turano, Morro da Providência, Realengo, Rocinha, Costa Barros, 

Tijuca – Formiga, Grajaú 

É sabido, que o Rio de Janeiro enfrenta um sério problema de segurança pública, 

essas estruturas se chocam principalmente poste

adentram as favelas, numa perspectiva de fomentar o caos, (BATISTA, 2013) em contra 

partida, fortalece a especulação nessas áreas, que em sua maioria estão concentradas 

próximo ao Centro ao litoral, sendo grande fator para

                                                          
100 Desigualdade & Diversidade 
In: http://desigualdadediversidade.soc.puc

Residencial Ayres 

Foto 01 - entrada do Residencial Ayres 

 
Fonte: foto tirada pela autora da pesquisa em fev/2013. 

 

O empreendimento está localizado Rua Projetada, A. Qd. A. Lt. 1. do PAL, 47201, 

uma área parcialmente urbanizada, em uma das principais vias de Senador Camará, com 453 

unidades habitacionais, distribuídos em 30 blocos com 04 andares Os imóveis 

dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Além disso, ambos oferecem quadra de esporte, 

salão de festas, área de lazer e aparelhos para a prática esportiva, além de vagas para 

estacionamento. Os residenciais reservam, ainda, 08 imóveis para pessoas com necessidades 

especiais, medindo 52m². O condomínio conta com infraestrutura completa, com 

fio e redes de água, esgotamento sanitário, drenagem e energia elétrica.

Origem dos moradores do Residencial Ayres 

contato com os dados das entrevistas foi possível identificar que, entre as 

diferentes áreas de origem dos moradores, as mais citadas foram: Senador Camará, Bangu, 

Jacarepaguá, Triagem, Jacarezinho, Andaraí, João Paulo II, Gamboa, Colombo, Rio 

Turano, Morro da Providência, Realengo, Rocinha, Costa Barros, 

Formiga, Grajaú – Nova Divinéia, entre outros.   

É sabido, que o Rio de Janeiro enfrenta um sério problema de segurança pública, 

essas estruturas se chocam principalmente posterior as UPPs, (BURGOS,

adentram as favelas, numa perspectiva de fomentar o caos, (BATISTA, 2013) em contra 

partida, fortalece a especulação nessas áreas, que em sua maioria estão concentradas 

próximo ao Centro ao litoral, sendo grande fator para as remoções e reassentamentos.

                   
Desigualdade & Diversidade – Revista de Ciências Sociais da PUC-Rio, nº 11, ago/dez, 2011, pp. 49

In: http://desigualdadediversidade.soc.puc-rio.br/media/4artigo11.pdf 
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Rua Projetada, A. Qd. A. Lt. 1. do PAL, 47201, em 

uma área parcialmente urbanizada, em uma das principais vias de Senador Camará, com 453 

Os imóveis possui 42m², 

dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Além disso, ambos oferecem quadra de esporte, 

salão de festas, área de lazer e aparelhos para a prática esportiva, além de vagas para 

óveis para pessoas com necessidades 

especiais, medindo 52m². O condomínio conta com infraestrutura completa, com 

fio e redes de água, esgotamento sanitário, drenagem e energia elétrica. 

foi possível identificar que, entre as 

diferentes áreas de origem dos moradores, as mais citadas foram: Senador Camará, Bangu, 

Jacarepaguá, Triagem, Jacarezinho, Andaraí, João Paulo II, Gamboa, Colombo, Rio 

Turano, Morro da Providência, Realengo, Rocinha, Costa Barros, 

É sabido, que o Rio de Janeiro enfrenta um sério problema de segurança pública, 

rior as UPPs, (BURGOS, 2011)100 que 

adentram as favelas, numa perspectiva de fomentar o caos, (BATISTA, 2013) em contra 

partida, fortalece a especulação nessas áreas, que em sua maioria estão concentradas 

as remoções e reassentamentos. 

Rio, nº 11, ago/dez, 2011, pp. 49-98 
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Essa realidade foi a de muitos moradores que compõe o Residencial Ayres, 

principalmente os moradores vindos da Tijuca: (Morro do Turano e Morro da Formiga), 

Morro da Providência, Rocinha, alem da questão dos Mega Eventos na cidade do Rio de 

Janeiro, que impactou diretamente na remoção dos moradores da Gamboa e Rio Comprido, 

para construção de hotéis, do VLT e demais empreendimentos, conforme pesquisa do 

Observatório das Metrópoles101- RJ. 

 

Fica evidente que as intervenções vinculadas à preparação da cidade para receber esses dois 
megaeventos esportivos vem ocorrendo prioritariamente nesses três áreas, Zona Sul, Área 
Portuária e Barra da Tijuca, tendo como base três políticas centrais: (i) mobilidade urbana, 
principalmente através da instalação de sistemas de transportes BRT, BRS e VLT, e da linha 4 
do metro; (ii) moradia, através de um intenso processo de valorização imobiliária destas 
mesmas áreas, acompanhada de processos de remoção decorrentes das intervenções do Projeto 
Olímpico; e (iii) segurança pública, por meio da implantação do programa das Unidades de 
Polícia Pacificadora, UPPs, concentrado sobretudo na Zona Sul e Zona Norte da cidade. 
(Observatório das Metrópoles, 2015. p.12).  

 

 

Foto 02 - da Localização  

 
Fonte: imagem do Google maps 

 

Para problematizar a localização do empreendimento, fiz uma simulação da distancia 

do Condomínio Ayres para o Centro da Cidade, e o percurso é de aproximadamente 1h e 

12min, sem considerar o trânsito. Atrelado a isso, a que se considerar o fato de muito 

moradores virem de áreas distintas do centro da cidade do Rio de Janeiro, e serem realocados 

para zona oeste, evidencia-se a questão da segregação espacial, Villaça (1986, p. 52) aponta os 

conceitos de “perto e longe”, “bem localizado e mal localizado”. 

 

são construídos e desenvolvidos através dos interesses em explorar e se beneficiar com 
o valor da terra urbanizada. E o “perto e o longe” não podem ser reduzidos a simples 
distâncias físicas. São produzidos através dos sistemas de transportes, da 

                                                           
101 O Projeto Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro: reflexões sobre os impactos dos megaeventos esportivos na 
perspectiva do direito à cidade, 2015. Gaffney, Christopher (2015). Segurança pública e grandes eventos no Rio 
de Janeiro. In: Castro, Demian Garcia; Gaffney, Christopher; Novaes, Patrícia Ramos; Rodrigues, Juciano 
Martins; Pereira dos Santos, Carolina; Alves dos Santos Junior, Orlando. Rio de Janeiro: os impactos da Copa do 
Mundo 2014 e das Olimpíadas 2016. Rio de Janeiro: Letra Capital Editora, 145-170. 
 
 



 

disponibilidade de veículos para distintos estratos de renda (automóvel versus 
transporte público), através da distribuição espacial das camadas sociais, dos locais de 
emprego, das zonas comerciais, de serviços, 
 

 
Concordamos com Villaça (1986) O que presenciamos 

empreendimentos são localizados em áreas distantes dos grandes centros urbanos, 

inviabilizando que esses sujeitos circulem com mais facilidade na 

acesso a toda estrutura urbana da cidade. Rolnik, 

sentimento de pertencimento local com o antigo local de moradia. Esses problemas agravam o 

bom convívio no PMCMV e a permanência das famílias n

É notório que o Programa MCMV ainda ande

para moradia no país, o mesmo tem sido considerado como um programa pol

política púbica. Esses projetos d

não foram capazes de romper com as amarras da desigualdade

de vida para as minorias.  

IV- Detalhamento dos dados 

1.1. Tempo de Moradia:  

 

                                    
                Fonte: Pesquisa Diagnóstico Soci

 

Em um universo de 191 entrevistados, 49% mudaram

42% de 6 meses a 1 ano e  apenas 9% tem menos de 3 meses. 

identificaram pela pesquisadora ao logo da sua experiência frente ao Trabalho Social em 

Projetos Habitacionais, é a questão dos moradores serem reassentados em momentos 

distintos, além da falta de organização por parte

em filtrar as demandas territoriais, para posterior aos reassentamentos não sejam acirrados 

os conflitos relacionados às oposições de facções criminosas.

42%

Gráfico
Ayres
nesse

disponibilidade de veículos para distintos estratos de renda (automóvel versus 
transporte público), através da distribuição espacial das camadas sociais, dos locais de 
emprego, das zonas comerciais, de serviços, entre outros. (VILLAÇA, 1986, p. 52)

Concordamos com Villaça (1986) O que presenciamos é que normalmente os 

empreendimentos são localizados em áreas distantes dos grandes centros urbanos, 

inviabilizando que esses sujeitos circulem com mais facilidade na cidade impossibilitando o 

rutura urbana da cidade. Rolnik, (2014) ressalta ainda, a relação e o 

sentimento de pertencimento local com o antigo local de moradia. Esses problemas agravam o 

bom convívio no PMCMV e a permanência das famílias naquele lugar. 

que o Programa MCMV ainda ande na contramão de uma política efetiva 

moradia no país, o mesmo tem sido considerado como um programa pol

Esses projetos de intervenção política durante todo desenvolvimento do país 

romper com as amarras da desigualdade em busca de melhore qualidade 

Detalhamento dos dados das Entrevistas 

 

 
Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV - Fev/2013 

Em um universo de 191 entrevistados, 49% mudaram-se, no período de 3 a 6 meses, 

42% de 6 meses a 1 ano e  apenas 9% tem menos de 3 meses.  Uns dos maiores problemas 

pela pesquisadora ao logo da sua experiência frente ao Trabalho Social em 

Projetos Habitacionais, é a questão dos moradores serem reassentados em momentos 

a falta de organização por parte da Prefeitura, ou do Governo do Estado, 

em filtrar as demandas territoriais, para posterior aos reassentamentos não sejam acirrados 

os conflitos relacionados às oposições de facções criminosas. 

9%

49%

42%

Menos de 3 
meses

De 3 a 6 
meses

De 6 meses a 
1 ano

Gráfico 1 - Condomínio Residencial
Ayres. 1.1. Há quanto tempo você mora
nesse Apartamento?
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disponibilidade de veículos para distintos estratos de renda (automóvel versus 
transporte público), através da distribuição espacial das camadas sociais, dos locais de 

entre outros. (VILLAÇA, 1986, p. 52) 

é que normalmente os 

empreendimentos são localizados em áreas distantes dos grandes centros urbanos, 

cidade impossibilitando o 

(2014) ressalta ainda, a relação e o 

sentimento de pertencimento local com o antigo local de moradia. Esses problemas agravam o 

 

na contramão de uma política efetiva 

moradia no país, o mesmo tem sido considerado como um programa político, o oposto da 

e intervenção política durante todo desenvolvimento do país 

em busca de melhore qualidade 

Fev/2013  

se, no período de 3 a 6 meses, 

Uns dos maiores problemas 

pela pesquisadora ao logo da sua experiência frente ao Trabalho Social em 

Projetos Habitacionais, é a questão dos moradores serem reassentados em momentos 

da Prefeitura, ou do Governo do Estado, 

em filtrar as demandas territoriais, para posterior aos reassentamentos não sejam acirrados 
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Conforme, informações compartilhadas por Rufino (2015a, p. 51-57), que teve o 

cuidado de realizar um estudo mais apurado, onde contou com a participação da rede do 

direito a Moradia, com equipes em seis estados nos anos de 2013 e 2014 para estudar 

empreendimentos do PMCMV, podemos observar que: 

 
o processo de definição da demanda foram evidenciadas, em diversas situações, a 
falta de transparência na construção dos cadastros e nos processos de sorteios e a 
demora na entrega da lista dos beneficiários para a Caixa. Tais problemas tendem a 
dificultar a execução do trabalho social e a facilitar a ação do tráfico e de milícias, 
que passaram a controlar vários empreendimentos. [...]. Pode-se dizer, de maneira 
geral, que a atuação dos municípios foi pouco efetiva na  realização  do  trabalho  
social  e da fiscalização após a entrega das chaves. (RUFINO, 2015a, p. 57) 

 

A ausência no Estado em momentos cruciais como a entrega das chaves, e todo 

processo de mudança das famílias aos empreendimentos, já possibilitou inúmeras ocorrências 

de moradores expulsos dos seus apartamentos por parte do tráfico, no mesmo dia em que 

receberam as chaves. Esses fatos inclusive, já foram presenciados pela pesquisadora em outros 

empreendimentos. São questões que envolvem a segurança publica, que em muitos relatos seu 

ausente completamente da responsabilidade. 

IV- Caracterização do Empreendimento 

 

FOTO 02- Áreas comuns o Residencial Ayres. 

     
Fonte: Reportagem Jornal o Globo em: 15/01/2014. In: https://oglobo.globo.com/rio/minha-casa-minha-vida-

enfrenta-problemas-como-contas-nao-pagas-puxadinhos-trafico-11302923 
 

Avaliação dos moradores, sobre os equipamentos públicos e privados no entorno do 

empreendimento:  

Neste item, os moradores avaliam os equipamentos públicos e privados próximos ao 

empreendimento, dentre eles: Creches, escolas, transporte, comércio, posto policial, hospital, 

áreas de lazer e templos religiosos. No resultado apresentado precisamos considerado o fato 

de que muitos moradores não classificarem alguns itens por justificarem não conhecerem o 



 

equipamento, ou pelo pouco tem

equipamentos, como por exemp

 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Soc
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Gráfico 2 - Condomínio Residencial
2.1. O empreendimento que você
em sua proximidade:1. CRECHES
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Gráfico 4 - Condomínio Residencial
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Gráfico 6 - Condomínio Residencial
2.1. O empreendimento que
possui em sua proximidade

pelo pouco tempo de moradia na região, outros por não utilizarem os 

equipamentos, como por exemplo, creche, áreas de lazer etc.  

   

Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV -  

 

         

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV -  

 

   

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV -
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Gráfico 7 - Condomínio Residencial
2.1. O empreendimento que
em sua proximidade: 8. HOSPITAIS/POSTOS
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Fonte: Pesquisa Diagnóstico Soci

Sabemos que esses dados não são capazes de demonstrar 

adequação desses serviços

questões observadas ao longo dessas 

corroboram com a experiência 

Dentre estes, os inúmeros

PMCMV e a implantação

aos moradores, como um grande empecilho para o melhor funcionamento das ações:

 

A precariedade
e transportes e
nesses novos ter
prazos de contrato
de serviços ter
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sobrecarregados 
2014, p. 13) 

 

Conquanto, o PMC

políticas públicas. As ações intersetoriais, são extremamente importantes

da população aos imóveis 

falta da implementação de novas escolas, postos de saúde e a ausência de segurança pública 

foram agravando os problemas a médio e longo prazo.

 

3. Perfil socioeconômico do entrevi
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Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV 

 

Sabemos que esses dados não são capazes de demonstrar a descrição da falt

desses serviços, desta maneira, achamos por bem, relacionar algumas 

ao longo dessas minhas experiências de campo, que também 

corroboram com a experiência e os relatos que Paz, (2014) sensatamente apresenta. 

os inúmeros descompassos entre a entrega dos empreen

o da infraestrutura adequada e a oferta dos 

um grande empecilho para o melhor funcionamento das ações:

de dos territórios de implantação dos projetos se expre
escassos e precários, na ausência do poder público da
erritórios que foram criados pelo poder público. Term

trato retiram-se empreiteiras, equipes da secretaria ou
terceirizados. Os serviços de saúde, educação assistên

orte não tem previsão de implantação ou ampliação, e
os com as novas demandas. Que cidades estão 

CMV torna-se ineficaz caso não haja artic

As ações intersetoriais, são extremamente importantes

 em condições dignas de habitação. No caso do Residencial Ayres, a 

da implementação de novas escolas, postos de saúde e a ausência de segurança pública 

foram agravando os problemas a médio e longo prazo. 

3. Perfil socioeconômico do entrevistado 
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Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA 

 

Quando avaliamos o gr

reassentados para as unidades habitacionais do Ayres, não possuem renda. Este e um fator que 

a médio e longo prazo, gera uma s

Pejorativamente, os moradores fazem referência ao Programa como: “Minha casa, minh

dívida102), pois mesmo que o programa se apresente como para moradores de renda 0, são 

cobrados taxas condominiais e tarifas de concessionárias, que antes os moradores não 

pagavam muito pela situação de pobreza que os excluem e a única estratégia de sobrev

é a clandestinidade.  

Reforçamos que as

significativas na maneira de 

com os vizinhos atuais, por isso, elas exigem

mas não impostas pelo alto.

irregulares, estigmatizadas e 

para que elas construam um novo modo de vida, que transite da informalidade para a 

formalidade, mas não a partir de regras ditatoriais, que as enquadre nos modelos pré

definidos, é um longo caminho de desconst

 

                                                          
102  Reportagem Jornal o globo em 2013, destaca os
https://oglobo.globo.com/rio/minha

trafico-11302923 

 
Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV -

Quando avaliamos o gráfico de renda familiar, identificamos que 62% 

reassentados para as unidades habitacionais do Ayres, não possuem renda. Este e um fator que 

longo prazo, gera uma série de endividamentos por parte dos moradores. 

Pejorativamente, os moradores fazem referência ao Programa como: “Minha casa, minh

), pois mesmo que o programa se apresente como para moradores de renda 0, são 

cobrados taxas condominiais e tarifas de concessionárias, que antes os moradores não 

pagavam muito pela situação de pobreza que os excluem e a única estratégia de sobrev

s regras de convivência dos condomínios representam mudanças 

na maneira de viver, em específico na comunhão das fa

, por isso, elas exigem ações particulares, que precisam ser trabalhadas, 

pelo alto.  Ter a perceptividade que essas famílias são 

, estigmatizadas e de risco social. O desafio no TS está em orientar essas famílias 

para que elas construam um novo modo de vida, que transite da informalidade para a 

formalidade, mas não a partir de regras ditatoriais, que as enquadre nos modelos pré

definidos, é um longo caminho de desconstrução e construção. (PAZ,2012)

                   
Reportagem Jornal o globo em 2013, destaca os principais problemas com o pagamento de tarifas. 

https://oglobo.globo.com/rio/minha-casa-minha-vida-enfrenta-problemas-como-contas
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Gráfico 10 - Condomínio Residencial Ayres.
3. Composição da renda familiar. Quantas
pessoas na família que possuem renda?
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contas-nao-pagas-puxadinhos-



 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA 

 
Identificamos que 74%

seja, famílias vivendo somente

Bolsa Família) e através de

salário mínimo estipulado

impasses o TS indica à ne

âmbito do programa. Reforçando a necessidade 

sócioassistencias em articulação com a Prefeitura do Rio de Janeiro nesses equipamentos. 

 
Média de gasto por mês:  

A analise dos dados com r

os seguintes aspectos: Alimentação 

receberem cestas básicas, auxílio de familiares, amigos ou instituições religiosas; Transporte 

gasto zerado por utilizarem benefícios diferenciados (sênior, Rio Card e estudante); Educação 

– gasto zerado pelo fato dos filhos em sua maioria serem matriculados em  escola pública; 

Prestação da Casa –  não ocorre, 

oriundas de reassentamentos

alguns relatos, pagam pela tarifa de 

moradores que relatam não possuir este gasto por não ter condições para pagar; Nos itens 

Água, Saúde/remédios e lazer, foram os itens com menor relato com g

como outras despesas: Segurança;

É no campo dos conflitos que o Trabalho Social tem administrado as suas demandas

como afirma Iamamoto, (20

 

4%

74%

1%

Gráfico 11 - Condomínio
de todos os membros
pessoas. As crianças

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV -

74% das famílias cadastradas com renda de

somente com benefícios de programas do Governo 

de trabalhos autônomos, porém ambos não sup

pulado para “prover” as necessidades básicas.  

ecessidade da implementação de políticas de 

Reforçando a necessidade de uma rede efetiva de serviços 

em articulação com a Prefeitura do Rio de Janeiro nesses equipamentos. 

 

A analise dos dados com relação ao item em questão deverá considerar 

Alimentação – existem famílias que não apresentaram gastos por 

receberem cestas básicas, auxílio de familiares, amigos ou instituições religiosas; Transporte 

gasto zerado por utilizarem benefícios diferenciados (sênior, Rio Card e estudante); Educação 

gasto zerado pelo fato dos filhos em sua maioria serem matriculados em  escola pública; 

não ocorre, pelo fato do empreendimento ser direcionado para famílias 

oriundas de reassentamentos e/ou remoções; Condomínio – existe uma v

alguns relatos, pagam pela tarifa de segurança junto com condomínio (obrigatório). Além dos 

moradores que relatam não possuir este gasto por não ter condições para pagar; Nos itens 

Água, Saúde/remédios e lazer, foram os itens com menor relato com g

Segurança; Aluguel; Pensão Alimentícia e Babá. 

É no campo dos conflitos que o Trabalho Social tem administrado as suas demandas

003, p. 28).  

15%

6%1%

Não possui renda

De R$ 1,00 até R$ 339,00  (até ½ salário 
mínimo)
De R$ 339,01até R$ 678,00 (acima de ½ 
salário mínimo e até 1 salário) 
De R$ 678,01 até R$ 1356,00 (acima de 
1 salário mínimo e até 2 salários) 
De R$ 2034,01 até R$ 3390,00 (acima 
de 3 salários mínimos e até 5 salários)

Condomínio Residencial Ayres. 3.2 . Soma da renda
membros da família e divisão pela quantidade de
crianças devem ser incluídas no cálculo. RENDA
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de R$ 0 a 339,00, ou 

rno Federal (Programa 

o superam o valor do 

.  Com relação a esses 

de trabalho e renda no 

de uma rede efetiva de serviços 

em articulação com a Prefeitura do Rio de Janeiro nesses equipamentos.  

considerar algumas sobre 

existem famílias que não apresentaram gastos por 

receberem cestas básicas, auxílio de familiares, amigos ou instituições religiosas; Transporte – 

gasto zerado por utilizarem benefícios diferenciados (sênior, Rio Card e estudante); Educação 

gasto zerado pelo fato dos filhos em sua maioria serem matriculados em  escola pública; 

direcionado para famílias 

existe uma variação, segundo 

segurança junto com condomínio (obrigatório). Além dos 

moradores que relatam não possuir este gasto por não ter condições para pagar; Nos itens 

Água, Saúde/remédios e lazer, foram os itens com menor relato com gastos. Foram citados 

 

É no campo dos conflitos que o Trabalho Social tem administrado as suas demandas, 

De R$ 1,00 até R$ 339,00  (até ½ salário 

De R$ 339,01até R$ 678,00 (acima de ½ 
salário mínimo e até 1 salário) 
De R$ 678,01 até R$ 1356,00 (acima de 
1 salário mínimo e até 2 salários) 
De R$ 2034,01 até R$ 3390,00 (acima 
de 3 salários mínimos e até 5 salários)

renda
de
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É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da rebeldia e da resistência, 
que trabalham os assistentes sociais, situados nesse terreno movido por interesses 
sociais distintos, aos quais não é possível abstrair ou deles fugir porque tecem a vida 
em sociedade. (IAMAMOTO, 2003, p. 28) 

 

O a equipe do TS, a partir de reuniões, busca estimular a adimplência desses 

moradores, porem a ausência do Estado e as exigências de CAIXA, no cumprimento acelerado 

das ações, por muitas vezes não considera, os problemas do desemprego, a falta de 

capacitação profissional e principalmente o fato desses moradores não poderem comercializar 

dentro dos condomínios, o trabalho informal (catadores, vendedores), muitas vezes é a única 

solução de sobrevivência dessas famílias. 

4. Características Socioculturais 

 

 
Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV - Fev/2013 

 

Deve-se considerar, que durante a entrevista, 94% dos entrevistados não apresentaram 

situações visíveis de risco social ou de fácil identificação no momento da entrevista. No 

entanto, foram identificados em muitas famílias com maiores de 18 anos desempregados e 

sem renda e ou idosos sem aposentadoria ou Benefício de Prestação Continuada. (BPC).  

Essas ações devem ser articuladas com Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS), que no caso do equipamento próximo ao condômino Ayres, está completamente 

demandado, haja vista, o significativo número de famílias que migram para a região, pela 

“explosão” de empreendimento do PMCMV, anterior a essas novas moradias, o espaço e o 

quantitativo de profissionais já não davam contas de atender a toda demanda da localidade, 

quiçá, agora.  Os CRAS, em sua maioria sofrem pela precariedade de infraestrutura em seus 

equipamentos. Essas afirmações foram oriundas de conversas com a coordenação do 

equipamento.  

 

95%

4% 1%
0%

20%
40%
60%
80%

100% Não apresentaram 
situação de Risco

Adultos em situação 
de risco social

Jovens em situação 
de risco social

Gráfico 12 - Condomínio Residencial Ayres.
4. Característica Sociocultural. A família do(a)
entrevistado(a) apresenta alguma das situações a
seguir (pode ser assinalada mais de uma



 

5.  Informações sobre o Responsável

 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA 

Os gráficos apresentam que 59% dos 

desses dados, julgamos ser um avanço político 

proteção social da mulher, o fato dos condicionantes do PMCMV

julho de 2009 em seu artig

programa serão formalizados,

proteger as mulheres de serem expulsas das suas casas, em caso de separação conjugal

agressão104 ou quaisquer outra

Apesar disso, o PM

somente na fase de inscriçã

execução, principalmente a

do empreendimento, ou se

trabalho e renda para o fort

                                                          
103 A MP 561, publicada no dia 8 de março de 2012, Dia Internacional da Mulher, 
A, com o seguinte teor: "Nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de 
propriedade do imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do casamento ou da união estável, com 
subvenções oriundas de recursos do Orçamento
da mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuados os casos que 
envolvam recursos do FGTS". 
104 Lei Maria da Penha - Lei 11340/06 | Lei

 

Informações sobre o Responsável 

                                                                                                     

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV -

Os gráficos apresentam que 59% dos responsáveis pelos imóveis são mulheres. Diante 

ulgamos ser um avanço político por parte dos movimentos de defesa da 

proteção social da mulher, o fato dos condicionantes do PMCMV, n L

go 35, consta que os contratos e registros ef

dos, preferencialmente, em nome da mulher

proteger as mulheres de serem expulsas das suas casas, em caso de separação conjugal

ou quaisquer outras violações de direitos.  

MCMV não deve limitar o reconhecimento

ão, isto significa que TS deveria acompanhá

após a ocupação dos imóveis com serviços públ

eja, com serviços de apoio à saúde da mu

ortalecimento de sua autonomia. 

                   
A MP 561, publicada no dia 8 de março de 2012, Dia Internacional da Mulher, acrescentou à lei o art. 35

"Nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de 
propriedade do imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do casamento ou da união estável, com 

s de recursos do Orçamento-Geral da União, do FAR e do FDS, será registrado em nome 
da mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuados os casos que 

Lei 11340/06 | Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 

59%

41%
Feminino

Masculino

Gráfico 13 - Condomínio Residencial
Ayres. 5. Informações sobre a pessoa
responsável pela família: A - SEXO:
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responsáveis pelos imóveis são mulheres. Diante 

dos movimentos de defesa da 

Lei nº 11.977 de 7 de 

fetivados no âmbito do 

r103. Esta questão visa 

proteger as mulheres de serem expulsas das suas casas, em caso de separação conjugal, por 

nto do papel da mulher 

á-las em toda a fase de 

os públicos no próprio local 

a mulher e programas de 

acrescentou à lei o art. 35-
"Nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de 

propriedade do imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do casamento ou da união estável, com 
Geral da União, do FAR e do FDS, será registrado em nome 

da mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuados os casos que 



 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA 

Os relatos das condições sociais precárias nas quais viviam 

apresentam nos dados da escolaridade, onde 41% dos moradores só cursaram o ensino 

fundamental, sabemos que essas fatores motivadores de uma série de problemas sociais. 

Conforme pode ser apreciado nos gráficos, 39% dos moradores são considerados 

negros. Esses dados refletem

do processo urbano industrial, e o

abordamos no primeiro capítulo desde estudo, tendem

exatamente, por serem os indivíduos que mais sofrem com a exclusão social. 

17%

10%

Gráfico 14 
Informações sobre a pessoa responsável pela 
família: B

41%

15%14%

0%
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30%
40%
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Gráfico 15 - Condomínio Residencial
responsável pela família: C

34%

Fonte: Pesquisa

Gráfico
5. Informações
D - GRUPO

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV 

condições sociais precárias nas quais viviam essas famías, também se 

apresentam nos dados da escolaridade, onde 41% dos moradores só cursaram o ensino 

fundamental, sabemos que essas fatores motivadores de uma série de problemas sociais. 

Conforme pode ser apreciado nos gráficos, 39% dos moradores são considerados 

refletem que uma parcela de moradores que viviam nas favelas, resultado 

do processo urbano industrial, e os laços da colonialidade, e as relações escravistas

abordamos no primeiro capítulo desde estudo, tendem residir esses empreendimentos, 

exatamente, por serem os indivíduos que mais sofrem com a exclusão social. 

12%
13%

34%
17%

10%

15%

Até 25 anos

De 26 a 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

De 51 a 59 anos

Mais de 59 anos

Gráfico 14 - Condomínio Residencial Ayres. 5. 
Informações sobre a pessoa responsável pela 
família: B- IDADE:

14%10% 9% 8%
2% 1% 1%

Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental

Até o 5º ano do ensino fundamental

Ensino médio completo

Analfabeto

Ensino fundamental completo

Ensino médio incompleto

Sem resposta

Superior incompleto

Superior completo

Condomínio Residencial Ayres. 5. Informações sobre a pessoa 
responsável pela família: C- ESCOLARIDADE:

26%

39%

1%
Brancos

Negros

Pardos

amarelos

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV -

Gráfico 16 - Condomínio Residencial Ayres.
Informações sobre a pessoa responsável pela família:

GRUPO ÉTNICO/RACIAL (COR):
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essas famías, também se 

apresentam nos dados da escolaridade, onde 41% dos moradores só cursaram o ensino 

fundamental, sabemos que essas fatores motivadores de uma série de problemas sociais.  

 

Conforme pode ser apreciado nos gráficos, 39% dos moradores são considerados 

que uma parcela de moradores que viviam nas favelas, resultado 

da colonialidade, e as relações escravistas que 

residir esses empreendimentos, 

exatamente, por serem os indivíduos que mais sofrem com a exclusão social.  

Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental

Até o 5º ano do ensino fundamental

Ensino fundamental completo

Ensino médio incompleto

Ayres. 5. Informações sobre a pessoa 



 

6.  Composição Familiar 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA 

Na realização da entrevista, e ao logo da nossa caminhada frente 

sociais nos empreendimentos, ouvimos muitos relatos da inadequação dos imóveis com 

relação às famílias, pela 

composição familiar. 

Os formatos de famílias não são iguais

deveriam ser. Muitos moradores consideram as unidades habitacionais menores e piores que 

a casa anterior, ressaltando sempre, o fato dos apartamentos possuírem apen

Esse formato de casas horizontais, como “caixotes” não correspondem 

dos moradores. 

14%

12%11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Fonte: Pesquisa

Gráfico 18 - Condomínio
6. Composição
4. IDADE:

 

                                                                     
Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV 

Na realização da entrevista, e ao logo da nossa caminhada frente 

sociais nos empreendimentos, ouvimos muitos relatos da inadequação dos imóveis com 

 falta de compatibilidade dos números dist

Os formatos de famílias não são iguais, no entanto, as moradias também não 

deveriam ser. Muitos moradores consideram as unidades habitacionais menores e piores que 

a casa anterior, ressaltando sempre, o fato dos apartamentos possuírem apen

Esse formato de casas horizontais, como “caixotes” não correspondem 

54%
46% Feminino

Masculino

Gráfico 17 - Condomínio Residencial
Ayres.
6. Composição familiar. Quem reside
permanentemente nessa casa. 2 -
SEXO:

11%11% 11%
10%10% 9%

6%

4%

2%

De 30 a 39 anos

De 10 a 14 anos

De 15 a 19 anos

Até 04 anos

De 5 a 9 anos

De 20 a 24 anos

De 40 a 49 anos

De 25 a 29 anos

De 50 a 59 anos

De 60 a 69 anos

70 anos ou mais 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV - Fev/2013

Condomínio Residencial Ayres.
Composição familiar. Quem reside permanentemente nesta casa
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Na realização da entrevista, e ao logo da nossa caminhada frente às intervenções 

sociais nos empreendimentos, ouvimos muitos relatos da inadequação dos imóveis com 

tintos de membros por 

, no entanto, as moradias também não 

deveriam ser. Muitos moradores consideram as unidades habitacionais menores e piores que 

a casa anterior, ressaltando sempre, o fato dos apartamentos possuírem apenas 02 quartos. 

Esse formato de casas horizontais, como “caixotes” não correspondem à realidade da maioria 

De 30 a 39 anos

De 10 a 14 anos

De 15 a 19 anos

De 5 a 9 anos

De 20 a 24 anos

De 40 a 49 anos

De 25 a 29 anos

De 50 a 59 anos

De 60 a 69 anos

70 anos ou mais 

Fev/2013

casa:



 

6.5 Documentos citados pelos moradores

A diferença encontrada 

documentos, pessoas que perderam documentos e entrevistados que não souberam responder 

quanto à documentação dos familiares.

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA 

6.6. Escolaridade de quem reside na casa 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA 

Neste item, foram 

crianças que ainda não foram matriculadas na rede de ensino, 

disponíveis nas unidades de ensino já existentes. 

problema frequente identificado

equipamentos públicos que deveriam ser entregues junto com empreendimentos para atender 

essa demanda, na maioria das ve

 

 

 

65%

63%

Gráfico 19 
6. Composição familiar. Quem reside 
permanentemente 

6.5 Documentos citados pelos moradores 

A diferença encontrada refere-se aos menores de idade que ainda não possuem

documentos, pessoas que perderam documentos e entrevistados que não souberam responder 

documentação dos familiares. 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV 

Escolaridade de quem reside na casa  

                                                                         
Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV 

 consideradas sem resposta, as crianças fora da idade escolar, 

crianças que ainda não foram matriculadas na rede de ensino, por questões de vagas 

disponíveis nas unidades de ensino já existentes. Flagramos também, que estes 

problema frequente identificado pela ETTS. As famílias são reassentadas, mas os 

equipamentos públicos que deveriam ser entregues junto com empreendimentos para atender 

essa demanda, na maioria das vezes não entregues, conforme já menciona

99%

65%

63% CN/CC

RG

CPF

Gráfico 19 - Condomínio Residencial Ayres.
6. Composição familiar. Quem reside 
permanentemente nessa casa: 5 - DOCUMENTOS:

35%

65%

Sim

Não

Gráfico 20 - Condomínio Residencial Ayres.
6. Composição familiar. Quem reside
permanentemente nessa casa.
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documentos, pessoas que perderam documentos e entrevistados que não souberam responder 
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crianças fora da idade escolar, 

por questões de vagas 

Flagramos também, que estes têm sido um 

s famílias são reassentadas, mas os 

equipamentos públicos que deveriam ser entregues junto com empreendimentos para atender 

mencionamos anteriormente.  
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6.8 - Situação de trabalho  

 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV - Fev/2013 

Na compilação desses dados, foram considerados como desempregados, adolescentes 

até o 5º ano do ensino fundamental, crianças matriculadas na Educação Infantil (creche e Pré 

escola) e pessoas recebendo auxilio desemprego. 

O TS busca apoiar os moradores que se apresentam no Plantão social dentro dos 

empreendimentos, mas ainda são muito frágeis as articulações com a rede socioassistencial. O 

fato dos profissionais serem contratados por empresas terceirizadas e nem sempre iniciarem o 

trabalho Social, no momento do reassentamento dificultam a identificação dessas demandas, 

principalmente pelo fato de terem que conter outras demandas de exigências da Caixa, como 

por exemplo a adimplência dos condôminos. Há um total descompasso com o início do 

Trabalho Social e a mudança das famílias.                                                                                

6.11 Programas Sociais:   

                                                                                   

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV -  Fev/2013 
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Gráfico 21 - Condomínio Residencial Ayres.
6. Composição familiar. Quem reside permanentemente nessa casa:
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Gráfico 22 - Condomínio Residencial Ayres.
6. Composição familiar. Quem reside
permanentemente nesta casa:
11. PROGRAMAS SOCIAIS:



 

Com as experiências 

Bolsa Família, tiveram seus benef

dos condicionantes do PBF, como freqüência a escolas e 

responsáveis afirmam que esses fatos ocorreram após a mudança para o 

vez que ainda não conseguiram acessar a rede escolar e a unidade de saúde.

8. Identificação de necessidades

   

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA 

 

Do universo de 726 moradores permanentes, 16 tem participações em:

Associações de Moradores e 

pessoas são associadas e participam diretamente da administração/conselho/Direção

associadas e participam regulamente das reuniões

das reuniões; 06 não são associados e participam de atividades promovidas (festas, cursos, 

etc.); 02 não são associados e apenas

Esse é um dos itens que pretendemos dar maior realce, pois vislumbramos nesses 

espaços à possibilidade de avanços nos eixos de organização comunitária, com vistas à 

construção de documentos que possam tencionar os órgãos públicos em busca de respostas 

para ausência de integração da moradia com as demais políticas sociais. 

Compreendemos que a 

processos que fomentem 

social,  a cerca das ações

instituição organizativas da

suporte aos seus direitos como

 
 

Gráfico
8. Você

grupo

Com as experiências de campo, pude constatar que muitos beneficiários do

seus benefícios bloqueados e/ou cancelados, por falta de cumprimento 

dos condicionantes do PBF, como freqüência a escolas e rede de saúde

responsáveis afirmam que esses fatos ocorreram após a mudança para o 

e ainda não conseguiram acessar a rede escolar e a unidade de saúde.

8. Identificação de necessidades 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV 

universo de 726 moradores permanentes, 16 tem participações em:

Moradores e 06 em outras instituições (igrejas). Da seguinte forma: 

participam diretamente da administração/conselho/Direção

e participam regulamente das reuniões; 04 são associados e raramente participam 

não são associados e participam de atividades promovidas (festas, cursos, 

não são associados e apenas utilizam os serviços oferecidos. 

Esse é um dos itens que pretendemos dar maior realce, pois vislumbramos nesses 

à possibilidade de avanços nos eixos de organização comunitária, com vistas à 

construção de documentos que possam tencionar os órgãos públicos em busca de respostas 

ausência de integração da moradia com as demais políticas sociais.  

Compreendemos que a prática profissional pode contribuir 

 a mobilização, a sensibilização,  a partic

es públicas, em seu caráter ético político, tende garantir apoio 

da sociedade civil, as quais buscam pelo ac

os como cidadão. 

92%

8%

Não 

Sim

Gráfico 23 -
Você ou pessoa da sua família, participa de algum

grupo ou associação?
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constatar que muitos beneficiários do Programa 

bloqueados e/ou cancelados, por falta de cumprimento 

rede de saúde. As justificativas dos 

responsáveis afirmam que esses fatos ocorreram após a mudança para o empreendimento, uma 

e ainda não conseguiram acessar a rede escolar e a unidade de saúde. 

                                                                         

Fundo Social MCMV -  Fev/2013 

universo de 726 moradores permanentes, 16 tem participações em: 10 em 

Da seguinte forma: 02 

participam diretamente da administração/conselho/Direção; 02 são 

são associados e raramente participam 

não são associados e participam de atividades promovidas (festas, cursos, 

Esse é um dos itens que pretendemos dar maior realce, pois vislumbramos nesses 

à possibilidade de avanços nos eixos de organização comunitária, com vistas à 

construção de documentos que possam tencionar os órgãos públicos em busca de respostas 

 

 para a introdução de 

cipação e o controle 

em seu caráter ético político, tende garantir apoio à 

acesso à habitação e o 
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Ao mesmo tempo, o trabalho profissional dos assistentes sociais pode contribuir para que as 
lutas empreendidas pelos diversos movimentos locais, regionais e nacionais não se resumam a 
reivindicações pontuais e desarticuladas entre si (um sério problema que afeta os movimentos e 
a sua própria sobrevivência). Portanto, revitalizar o vínculo com os movimentos sociais e 
qualificar o trabalho popular é caminho necessário para estabelecer importantes contatos entre a 
“academia”, a esfera de atuação profissional que se situa fora dela, os movimentos sociais e as 
demandas sociais (SILVA, 2013, p.252-253). 

 

 Fortalecer a participação desses atores sociais, de maneira que, eles alcancem a 

compreensão, que para além de um “teto”, as famílias que ali estão precisam do cumprimento 

da instalação dos equipamentos públicos, os moradores não devem ser “jogados” a própria 

sorte, o Estado ser responsabilizado, se fazer presente, assumindo suas responsabilidades no 

cumprimento dos direitos sociais.  

Quadro 04- Algumas anotações de demandas identificadas durante o processo de 

entrevistas com os moradores: 

 A existência de um significativo número de crianças que ainda continuam sem 

matrícula na escola; 

 O fato de muitas famílias estarem perdendo benefícios pelo fato das crianças não 

estarem matriculadas na rede regular de ensino; 

 Ocupação irregular em alguns apartamentos do empreendimento; 

 Presença de traficantes, circulando pelo condomínio, armados e inclusive coagiram 

moradores a abandonar seus imóveis; 

 Apartamentos alugados para outrem; 

 Nomes pejorativos, nesse caso o condomínio já esta sendo chamado de “Comunidade 

da Perereca”; 

 Muitas reclamações pela falta de médicos e remédios na Unidade de Saúde mais 

próxima; 

 Alguns moradores manifestaram interesse em viabilizar uma forma de comércio 

(quiosques), dentro do condomínio de forma organizada; 

 Que muitos moradores vendem produtos diversos em seus próprios apartamentos, por 

não terem área apropriada e nem autorização, para a comercialização destes produtos; 

 O esgoto do condomínio é tratado e não jogado nos rios ou canais próximos; 

 Que há a necessidade de uma organização do síndico com os condôminos para 

definições mais claras sobre a convivência entre os moradores; 
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 Moradores, casais ou companheiros, sem renda alguma, o que demandaria uma 

avaliação criteriosa da Prefeitura sobre as condições de vida destas pessoas. 

 Moradores relataram que no início da mudança das famílias para o condomínio havia 

representantes de blocos, manifestaram o interesse que isto continuasse; 

 Solicitaram um órgão fiscalizador que cobre uma ação mais efetiva e séria da 

administração do condomínio; 

 Instalação de unidades do SENAI e/ou FAETEC na proximidade do condomínio, que 

possam resultar em possibilidade de capacitação profissional; 

 Os apartamentos apresentaram problemas na fiação elétrica, segundo os moradores os 

fios são mais finos do que deveria; 

 Necessidade de uma Vila Olímpica para ocupação permanente de crianças e jovens; 

 Há ainda muita necessidade de informações e encaminhamentos de moradores para os 

benefícios do governo; 

  Moradores reclamaram de demora do atendimento médico da UPA, falta de médicos e 

demora na entrega de exames; 

 Hospital da Mulher não tem aparelhagem para exames básicos; 

 Incômodo manifestado em relação ao mau cheiro da área de tratamento do esgoto; 

 Reclamação de falta d’água; 

 O escoamento das águas das chuvas é demorado deixando o terreno alagadiço por 

muitos dias. 

 Reclamações sobre equipamentos de ensino: distantes, não oferecem vagas suficientes, 

o que impacta no quantitativo de crianças fora da escola; 

 Ausência de sensibilização e equipamentos apropriados para coleta seletiva. 

 Significativo número de mulheres, que se autodenominaram no momento das 

entrevistas, como “Chefes de família” e que apenas são beneficiárias do Programa 

Bolsa Família. Em muitos casos, esta foi à única fonte de renda relatada e a qual a 

família se “sustenta”.  

Fonte: Anotações do diário de campo da pesquisadora, ao longo de sua experiência junto ao empreendimento 

Ayres. 
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VII- SITUAÇÃO ATUAL DO AYRES: 
 

FOTO 03- Rua em que está localizado o Residencial Ayres. 
 
 

                                                                                      
Fonte: Pesquisa Diagnóstico Social CAIXA - Fundo Social MCMV - Fev/2013 

 
Quando no início do capítulo, metaforicamente descrevemos o Residencial Ayres como 

um “Novo lugar, mesmo espaço”, queremos chamar atenção para problemas que 

exaustivamente foram pontuados ao longo da pesquisa, problemas estes, que são contínuos na 

vida dessas famílias e não são superados com a garantia da casa. 

Reconhecemos à importância e a dignidade de se ter um lar, um espaço de proteção e 

organização da primeira instituição, a família, no entanto, sem as devidas articulações com 

outros setores fica inviável se ter uma vida melhor. 

Como já alarmamos anteriormente, a ausência por parte do Estado no cumprimento da 

implantação dos equipamentos públicos, torna o MCMV, um novo lugar, mas com os mesmos 

problemas dos locais excluídos, exatamente, como as favelas, de onde esse moradores são 

oriundos.  

Ao logo das nossas idas ao empreendimento Ayres, e das experiências de campo ao 

longo desses 06 anos, percebemos a grande dificuldade do TS em realizar as atividades de 

convivência, principalmente pelo formato das atividades, previstas no caderno de orientação 

definidos pela Caixa. Estes materiais não são adaptados para fácil compreensão do público 

alvo, o que dificulta o diálogo. Paz complementa, com outras que: 

 

Outra questão central diz respeito ao modelo de gestão condominial, inspirado nos 
condomínios do mercado de classe média, os quais têm se revelado inadequados para o modo 
de vida da população de baixa renda, reproduzindo o autoritarismo, a centralização e não 
favorecendo o convívio, a participação e a sociabilidade. A verticalização e os projetos 
arquitetônicos são definidores desse modelo, ao reforçarem o condomínio enquanto espaço 
fechado, privado, murado e não aberto, público. As ruas do conjunto habitacional são de 
responsabilidades do condomínio e não da prefeitura, pois com os muros se configuram como 
espaços privados. (PAZ, 2012 p.12) 
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A formação dos conselhos e o estímulo a participação comunitária para resolver os em 

problemas comuns tem sido um grande desafio nos empreendimentos. 

 
O papel do síndico ocupa lugar central nesse debate.   Com a mudança para os 
empreendimentos os síndicos substituem as lideranças das áreas, tornam-se “chefes” das 
áreas, com fortes marcas autoritárias, responsáveis por resolver toda ordem de problemas, 
não há lugar para organização social e participação dos moradores. Novas formas de 
convivência e sociabilidade não são estimuladas. Por outro lado, os síndicos se sentem 
abandonados pelo poder público e reféns do tráfico que se instala nos conjuntos habitacionais. 
(PAZ, 2012 p.12) 

 
 

A falta de apoio aos síndicos ao longo da presença do TS e principalmente em no 

termino de trabalho, agravam significativamente os problemas no interior dos condomínios.  

No caso Ayres, identificamos uma forte a presença do tráfico, no domínio da 

administração do condomínio, inclusive, no período da pesquisa em 2013, ouvimos muitos 

relatos dos moradores, sobre a comercialização de drogas dentro do residencial, expulsão de 

moradores considerados de outras facções, além da presença da milícia na comercialização de 

botijão de gás, serviços de internet clandestinos e segurança fictícia. As falas ecoam o medo, o 

mesmo medo que moradores das regiões mais precárias sofrem.  

Entre 2013 a 2015 presenciamos inúmeras reportagens apresentando a situação 

deplorável em que vivem os moradores do Residencial Ayres e os 63 condomínios do 

PMCMV na zona oeste. Os problemas são os mesmos, ausência de segurança pública, falta de 

equipamentos públicos, Estado, como maior violador dos direitos desses moradores. Seguem: 

 
 

Reportagem Jornal o globo em 2013, destaca os principais problemas com o pagamento de 
tarifas. https://oglobo.globo.com/rio/minha-casa-minha-vida-enfrenta-problemas-como-contas-
nao-pagas-puxadinhos-trafico-11302923 
 
A reportagem do Jornal Extra documentou a movimentação no local e mostrou como é feito 
o tráfico de drogas. Disponível em: https://extra.globo.com/casos-de-policia/moradores-de-
conjuntos-do-minha-casa-minha-vida-em-senadorcamara-sofrem-com-acao-simultanea-do-
trafico-da-milicia-15712204.html 

 
 

Segundo dados do banco estatal, obtidos via Lei de Acesso à Informação, o condomínio Ayres, 
onde vivia Bruno, é recordista em ações de reintegrações de posse: são 59, de um total de 73 no 
município do Rio. Entre os seis de Senador Camará, o conjunto — o último em relação à via 
principal, a Avenida de Santa Cruz — é o que mais sofre com as ações criminosas. Mesmo com 
a presença do tráfico, moradores afirmam que são obrigados a pagar uma taxa mensal de R$ 10 
a milicianos. As desavenças entre vizinhos podem ser intermediadas tanto pelos traficantes 
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quanto pelos paramilitares — que, por vezes, acabam em lados opostos. (Editorial, Jornal 
Extra, 27-03-2015) 105 

‘Moro na rua, mas para lá eu não volto’ 
Depoimento de um morador expulso do condomínio Ayres 
Morei dois anos em Senador Camará. Quando me mudei, minha esperança era dar uma vida 
melhor para minhas quatro filhas. Fiquei muito feliz, nunca tinha morado numa casa de 
verdade. Via os bandidos andando por lá de fuzil, metralhadora... Todas as armas que você 
possa imaginar eles tinham, mas não achava que aconteceria alguma coisa comigo. Um dia, 
desconfiaram das minhas tatuagens, perguntaram se eu era bandido. Eu disse que não. Mas logo 
começaram a perguntar da minha vida e eu disse que era da Providência. Saí de lá sem nada, só 
eu e minhas quatro filhas. Hoje, vivo na rua e, às vezes, consigo passar algum tempo morando 
de favor. Não volto para lá nunca mais. “Moraria em qualquer lugar, menos lá.” (Jornal Extra, 
2015) 

‘Minha casa, minha sina’                                                                                               

Após três meses de apuração, o EXTRA constatou que todos, absolutamente todos os 64 
condomínios do “Minha casa, minha vida” destinados aos beneficiários mais pobres — a 
chamada faixa 1 de financiamento — no município do Rio são alvo da ação de grupos 
criminosos. Neles, moram 18.834 famílias submetidas a situações como expulsões, reuniões de 
condomínio feitas por bandidos, bocas de fumo em apartamentos, interferência do tráfico no 
sorteio dos novos moradores, espancamentos e homicídios. Mais de 200 pessoas foram ouvidas, 
entre moradores, síndicos, policiais civis e militares, promotores, funcionários públicos e 
terceirizados, pesquisadores e autoridades. Além disso, foram analisados documentos da Polícia 
Civil, do Ministério Público, da Secretaria de Habitação, do Disque-Denúncia, da Caixa 
Econômica e do Ministério das Cidades, parte deles obtidos por meio da Lei de Acesso à 
Informação. O material deu origem à série “Minha casa, minha sina”. (Jornal Extra, 2015) 

 

É lamentável a situação dessas famílias, o que reforça a necessidade de luta, não pode 

ver esses fatos e não problematizá-los com responsabilidade, acima de tudo responsabilizar o 

Estado. As violações são as mais truculentas possíveis. O capitalismo, não mede esforços para 

garantir sua acumulação, nesse caso, são 18.834 famílias massacradas, pela lógica da 

especulação imobiliária (EMCAMP), onde nesse campo de disputa o que menos importa é a 

vida.  

2.3.2 Análise dos investimentos do Programa Minha Casa Minha Vida como plano para 
redução do déficit habitacional nos governos do PT (2009 a 2016). 

 

Não satisfeitos com as experiências vivenciadas em campo, e no desejo de levantar 

outros estudos sobre a questão da moradia, buscamos apurar os dados estatísticos, sobre o uso 

                                                           
105Reportagem Jornal o globo em 2013, destaca os principais problemas com o pagamento de tarifas. 
https://oglobo.globo.com/rio/minha-casa-minha-vida-enfrenta-problemas-como-contas-nao-pagas-puxadinhos-
trafico-11302923 
A reportagem do Jornal Extra documentou a movimentação no local e mostrou como é feito o tráfico de 
drogas. Disponível em: https://extra.globo.com/casos-de-policia/moradores-de-conjuntos-do-minha-casa-
minha-vida-em-senadorcamara-sofrem-com-acao-simultanea-do-trafico-da-milicia-15712204.html 
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do Programa Minha Casa Minha vida, como justificativa, para enfrentamento do déficit 

habitacional no Brasil.  

Para a elaboração da análise dos dados captados para este estudo, foi necessário certo 

refinamento por parte do pesquisador até que se alcançasse uma estratégia metodológica que 

possibilitasse a apreender o fenômeno na sua essência, tal como, e sua materialidade no 

cotidiano. 

A tentativa de obter informações via portal da transparência e outras fontes de 

informação por parte do governo Federal demandou certo esforço, na busca de uma análise 

mais atualizada sobre os recursos disponibilizados nos últimos anos na implantação dos 

empreendimentos do PMCMV (2009 a 2017) e o total de unidades habitacionais entregues 

para a população de fato. 

Os parâmetros do Ministério das Cidades (2011) apontam que o conceito de déficit 

habitacional não está ligado diretamente às deficiências do estoque de moradias, mas com as 

moradias “sem condições de ser habitadas; coabitação familiar forçada (casos em que mais de 

uma família mora na mesma casa), o adensamento excessivo (quando mais de três pessoas 

dividem o mesmo quarto) ou ônus excessivo de aluguel (quando uma família compromete 

mais de 30% de sua renda com aluguel).” Portanto, o déficit habitacional pode ser entendido 

como “déficit por reposição de estoque e déficit por incremento de estoque.” O primeiro está 

relacionado aos domicílios rústicos, aos quais deveria ser acrescida parcela proveniente de sua 

depreciação, em decorrência de suas condições de insalubridade. Esse tipo de edificação 

proporciona desconforto e traz risco de contaminação por doenças. Já o déficit por incremento 

de estoque contempla os domicílios improvisados, coabitação familiar forçada e dois tipos de 

domicílios alugados: os fortemente adensados e aqueles em que famílias pobres (renda 

familiar de até três salários mínimos) pagam 30% ou mais de sua renda para o locador. 

As informações apresentadas no Portal Brasil106 afirmam que: “Em seis anos, programa 

recebeu investimento de R$ 270 bilhões em subsídios do governo federal”. 

O Programa Minha Casa Minha Vida completa seis anos e meio em setembro com a marca de 
mais de 2,4 milhões de unidades habitacionais entregues, desde março de 2009, quando foi 
apresentado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A construção de moradias 
populares atingiu a marca de R$ 270 bilhões em investimentos que transformaram a realidade 
de mais de 9,2 milhões de pessoas. Com rendimento mensal de R$ 300, a auxiliar de cozinha 
integra a principal faixa de renda do Minha Casa Minha Vida, que beneficia famílias com 
ganho bruto de até R$ 1,6 mil por mês. O MCMV contratou a construção de 1,7 milhão de 
unidades nessa faixa de renda desde 2009, tendo entregado 778.651 das 958,7 mil já 

                                                           
106Portal Brasil, governo Dilma. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2015/09/minha-casa-
minha-vida-entregou-2-4-milhoes-de-moradias. Acesso em: 05 abril2017. 
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construídas. Já na Faixa 02, aquela que atende a famílias com renda mensal bruta de até R$ 3,2 
mil, o número de unidades entregues soma 1,3 milhão de um total de mais de 1,4 milhão 
construídas. Nessa faixa de renda, os recursos financiados diretamente pela União somam R$ 
27,4 bilhões e o que foi investido por meio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) atingiu R$ 149,4 bilhões. Na Faixa 3, que abarca a renda entre R$ 3,2 mil e R$ 5 
mil em ganho bruto por mês por família, foram entregues 192.530 unidades habitacionais de 
299,2 mil concluídas. A União subsidiou com recursos próprios R$ 797,6 milhões. Outros R$ 
2,7 bilhões foram financiados pelo FGTS”. (Portal Brasil, 2017). 

 

Até o ano de 2017 não foi possível encontrar fontes de pesquisas consideradas seguras, 

imparcial, que apresentasse de fato o atual cenário do déficit habitacional no Brasil.  

Os dados mais atuais para realizar a análise desse fenômeno, foram os números 

apresentados nos anos 2013/2014, disponíveis pelo centro de estatística Fundação João 

Pinheiro, não podemos garantir veracidade nos dados, expostos pela Fundação, entretanto, foi 

uma das instituições onde os números apresentados estavam mais atualizados. 

Diante disso, houve um esforço por parte da pesquisadora, para encontrar ferramentas 

que pudessem subsidiar o debate a partir de dados que imprimisse de alguma maneira a 

situação do déficit após os governos petistas (2016-2017). Para isso, buscaram-se informações 

contidas no Portal da transparência e do Ministério das Cidades nos anos de 2017, como tática 

de confrontar os números já apresentados pela Fundação e os dados atuais do portal da 

transparência. 

Antes de confrontarmos os materiais e examinar as modulações dentre os períodos, 

julgamos por bem, apresentar a definição do déficit, como recurso teórico de análise. 

 

noção mais imediata e intuitiva de necessidade de construção de novas moradias para a 
solução de problemas sociais e específicos de habitação detectados em certo 
momento”. O conceito de déficit habitacional utilizado está ligado diretamente às 
deficiências do estoque de moradias. Engloba aquelas sem condições de serem 
habitadas devido à precariedade das construções ou em virtude de desgaste da 
estrutura física. Elas devem ser repostas. Inclui ainda a necessidade de incremento do 
estoque, devido à coabitação familiar forçada (famílias que pretendem constituir um 
domicilio unifamiliar), aos moradores de baixa renda sem condições de suportar o 
pagamento de aluguel e aos que vivem em casas e apartamentos alugados com grande 
densidade de pessoas. Inclui-se ainda nessa rubrica a moradia em imóveis e locais com 
fins não residenciais. (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013/2014, p.18) 

 

A ausência de moradias é o principal definidor do déficit, não sendo considerado, 

entretanto, o acesso a infraestrutura e aos serviços que garantam a inclusão das famílias de 

fato ao direito a cidade. Esse conceito apresentado pela Fundação também vai de encontro ao 

que preconiza o Ministério das Cidades, pode parecer redundante, mas a idéia foi realmente 

mostrar essa paridade.  Contudo, a Fundação apresenta uma ressalva: 



 

118 
 

 

O primeiro relatório foi o Déficit Habitacional no Brasil, de 1995, que sistematizou as 
informações da área habitacional em duas vertentes de análise: o déficit habitacional e a 
inadequação dos domicílios. Basicamente o conceito de déficit indica a necessidade de 
construção de novas moradias para atender à demanda habitacional da população em dado 
momento. A inadequação de domicílios, por sua vez, não está relacionada ao dimensionamento 
do estoque de moradias, mas sim às especificidades dos domicílios que prejudicam a qualidade 
de vida de seus moradores. (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013/2014, p.11) 

 
 

Como subsídio de compreender os números do déficit nos anos de 2013, encontramos os 

seguintes relatos da Fundação João Pinheiro:  

 
Em 2013, o déficit habitacional estimado corresponde a 5, 846 milhões de domicílios, dos quais 
5,010 milhões, ou 85,7%, estão localizados nas áreas urbanas. Em relação ao estoque de 
domicílios particulares permanentes e improvisados do país, o déficit habitacional em 2013 
corresponde a 9,0%. Em 2014,observa-se aumento do número de domicílios de déficit 
habitacional, perfazendo um total de6,068  milhões  de unidades.  Mas, considerando o estoque 
de domicílios particulares permanentes e improvisados do país,verificou-se estabilidade, como 
o percentual similar do ano anterior (9,0%). O déficit habitacional urbano em 2013 é de 5,010 
milhões de unidades (85,7%do déficit habitacional total); em 2014, o percentual em relação ao 
total do déficit habitacional aumentou para 87,6%. O déficit habitacional rural caiu de 835mil 
unidades, em 2013, para752 mil unidades, em 2014. Do total do déficit habitacional em 2013, 
38,4% localiza-se na região Sudeste, o que corresponde a 2,246 milhões de unidades. Sem 
seguida vem a região Nordeste, com1,844milhões de moradias estimadas como déficit, o que 
corresponde a31,5% do total (gráf.3.1). Em 2014, a região Sudeste continua concentrando a 
maior parcelado déficit habitacional, com 2,425 milhões de unidades, que corresponde a 
40,0%do  déficit  do país. As  nove áreas  metropolitanas do  país selecionadas pela PNAD 
possuem, em 2013,1,637 milhão de domicílios classificados como déficit, o que representa 28% 
das carências habitacionais do país. Em 2014, observa-se aumento na concentração do déficit 
nas regiões metropolitanas, que respondem por 1,715 milhão de unidades, ou 28,3%do déficit 
habitacional do país.(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013/2014, p.11) 

  

Compreender que para além da moradia, é importante garantir o acesso aos bens e 

serviços, e o movimento cíclico da sociedade, conforme acrescenta (Brandão, 1984):  

 

As necessidades do habitat, nesse sentido, não se limitam exclusivamente a um objeto material, 
“[...] mas dependem da vontade coletiva e se articulam às condições culturais e  a  outros 
aspectos da  dimensão individual e  familiar." (BRANDÃO,1984,p.103) Dessa forma, as 
demandas habitacionais são diversas nos diferentes segmentos sociais e, além disso, variam 
esse transformam com a própria dinâmica da sociedade.” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 
2013/2014, p.13) 
 

 
Com base nos elementos que demarcam teoricamente esta demanda social, inferimos 

que o déficit habitacional no Brasil nos anos de 2013 a 2014, está mais concentrado na faixa 

de renda de vai de zero até três salários-mínimos.  

Em 2013, o déficit nessa faixa de renda corresponde a 83,4% do déficit habitacional 

urbano do país. Entre 2013 e 2014, houve um pequeno aumento de 0,5 pontos percentual, e o 
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déficit da faixa até três salários-mínimos passou a representar em 2014 83,9% do total do 

déficit habitacional urbano. 

Esse preâmbulo nos chama atenção pelo seguinte fato. Primeiro: a faixa apontada como 

de maior investimento do Programa Minha Casa Minha Vida é a faixa de 0 a 03, não somente 

por acaso, deduz-se que tenha havido um estudo antecessor para delimitar as bases do 

Programa, mas o que nos faz interrogar nessa ocasião é o fato do Programa já ter 04 anos de 

lançamento e ainda não revelar nenhuma alteração. Segundo: Será que as moradias estão 

sendo direcionadas de fato para as demandas que necessitam delas? 

 Ao analisarmos as regiões Norte e Nordeste, dentro desta mesma faixa de renda o 

percentual diminui: sai de 79,6% e 89,9%, em 2013, para 79,5% e 88,2%, respectivamente. 

Nas demais regiões–Sudeste, Sul e Centro-Oeste – há uma elevação do déficit habitacional na 

faixa de renda de até três salários-mínimos. Em 2013 era de 82,3%, 76,8% e 83,5%,  

respectivamente e passa para 83,7%, 78,2% e 83,9% em 2014. 

Sabemos que esses dados ainda são muito imaturos para revelar algum possível avanço 

no que se refere à redução do déficit, via PMCMV, por isso, definimos outra estratégia de 

análise. Não satisfeito com essas questões, fomos instigados a apurar sobre as questões 

implícitas na conjuntura desse Programa. 

Por isso, tivemos a artimanha de confrontar o total de recursos destinados a provisão de 

moradias no Brasil, com total de Unidades Habitacionais entregues de fato. Nossa saída para 

realizar esta pesquisa foram às informações Portal Brasil do governo Federal, que 

apresentavam os valores de obras contratados para todo o país, carregada de um discurso em 

negrito, que a utilidade do Programa seria uma resposta a redução do déficit habitacional, com 

destaque para o investimento: “O MCMV contratou a construção de 1,7 milhão de unidades 

na faixa de renda de 0 a 03 desde 2009, tendo entregado 778.651 das 958,7 mil já 

construídas”. (portal, Brasil.gov:2015).107 

 

Tabela 01- Dados das unidades contratadas de 2009 a 2016108 

                                                           
107 http://www.brasil.gov.br/editoria/infraestrutura/2015/09/minha-casa-minha-vida-entregou-2-4-milhoes-de-
moradias 
108 Fonte: Camara.leg_Publicado: 10/2017, acesso em: 12/2017. http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-
uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf  
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proventos advindos de impostos, do fundo público e das negociações do mercado rentista com 

o Banco internacional. 

Retomando a análise dos questionamentos da não conclusão das obras, uma das 

possibilidades definidas por nós, é que esses recursos estejam em restos a pagar do orçamento 

da União, uma vez que, esses recursos já tenham sido destinados as empreiteiras. Nas 

ocorrências de obras que foram paralisadas, temos 02 hipóteses: Obras paralisadas por conta 

do superfaturamento, ou, empreiteiras que estão envolvidas nos processos de licitações ilegais, 

como é o caso da operação Lava Jato109, da polícia federal. 

Esses questionamentos nos levaram a uma conjectura inicial, de que os investimentos 

foram destinados, porem ocorreram alguns percalços relacionados ao uso indevido dos 

recursos públicos que acabam por gerar essa incompatibilidade no Programa, sobretudo, dos 

milhares de desvios e principalmente pelo fato da fiscalização orçamentária está a cargo de 

um banco (CEF), que na sua estrutura atenderá os interesses do mercado financeiro. 

Por conta desses fatos, buscamos construir um caminho político e crítico ao longo de 

todo material, na tentativa de captar as contradições que estão por trás dos noticiários e da 

ideologia do desenvolvimento social, econômico e de distribuição de renda propostas pelos 

governos Petistas. 

Um dos maiores problemas encontrados nos desenhos do PMCMV, é que valor 

destinado à habitação é de aproximadamente R$66.000,00 para aquisição em qualquer área, 

porém as empreiteiras que normalmente são administradas pelos próprios donos dos terrenos, 

irão construir as moradias em locais distantes do centro urbanos, onde o valor da terra é super 

desvalorizados, pela falta equipamentos e serviços públicos, sem que haja uma avaliação dos 

parâmetros mínimos de qualidade e as condições de inserção urbana dos empreendimento.  

Uma das maiores críticas destacadas por alguns autores sobre o Programa Minha Casa Minha 

Vida, é que não há de fato uma garantia para a implementação dos empreendimentos 

habitacionais de Faixa 01, de maneira a garantir que esses moradores tenham acesso a espaços 

públicos que fortaleçam a sociabilidade, uma mobilidade qualificada e segura de pedestres e o 

pleno acesso tanto a quanto aos equipamentos público e sistema de transporte, como para o 

comércio, serviços e a outras atividades essenciais à vida urbana. (ROLNIK 2009, p. 5), 

destaca que esses modelos dos empreendimentos não dão conta de responder o déficit “casas 

empilhadas não faz em uma cidade, não constituem um tecido urbano”. Esse modelo, de 

habitação social é estratégico para alavancar os ganhos do mercado imobiliário, gera cidades 

                                                           
109 https://oglobo.globo.com/brasil/minha-casa-minha-vida-alvo-de-mais-de-300-inqueritos-18172897, acesso em 

29, de novembro de 2015 
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segregadas, que não dão conta de atender as necessidades da classe trabalhadora, pelo 

contrário, reforça as desigualdades estruturais. 

Nesse ensejo, como possibilidade de uma reflexão mais densa sobre o lançamento de 

programas de governo nesse formato, consideramos ser de muita relevância que nos 

questionemos qual é a função das políticas sociais de fato? Porque elas são componentes tão 

necessários nas medidas anticrises? (BOSCHETTI, 2010, p.36) nos conclama a refletir 

considerando que: “é imprescindível para lutar contra a usurpação do fundo público para 

salvar o capital, uma vez que este é constituído majoritariamente por impostos indiretos que 

incidem sobre o trabalho e menos sobre a propriedade.” 

A ideia a partir dessas exposições é qualificar o debate problematizando as nuances 

entre políticas públicas e políticas de governo. Para tal, reafirmamos que há uma grande 

lacuna entre Política Pública (universal), para Políticas de Governos. O Estado deveria manter 

seu caráter imparcial no jogo entre dominação e interesses da burguesia sob a classe 

trabalhadora, mas na sua estrutura institucional ele já apresenta de fato qual lado ele está. 

Esses elementos contraditórios, que nos fazem problematizar os documentos 

balizadores das ações estatais O discurso do enfrentamento do Déficit habitacional pelos 

governos petistas via PMCMV não atende de fato as particularidades das classes mais 

populares. É importante considerarmos a diferença de um Programa de Governo para uma 

Política Pública. O primeiro tem prazo de validade, pelo fato de está diretamente vinculado ao 

poder estatal o segundo, estão na letra da lei posterior as lutas da sociedade com o objetivo de 

atender a todos plenamente.  

 

Em geral, diz-se que as políticas de Estado são aquelas que conseguem ultrapassar os 
períodos de um governo. Ou seja, políticas públicas são políticas de Estado ou políticas de 
governo. A diferença entre aquilo que é política de Estado e o que é política de governo é a 
maneira como elas são institucionalizadas. Se elas são fortemente institucionalizadas em uma 
sociedade, não há quem as mude. Não adianta trocar o governo. Um exemplo disso é o Bolsa-
família. Dificilmente, se houver um governo diferente do atual, ele vai mexer nesse programa. 
Hoje, existe uma concepção social de que esse tipo de assistência aos pobres é um requisito 
da sociedade moderna. Outro exemplo é o que aconteceu com a política econômica do 
governo anterior, que o governo atual adotou. A política macro-econômica é igual. Então, a 
política de estabilidade monetária, que é uma política pública, é uma política de Estado. As 
políticas de governo são aquelas têm menor durabilidade, com institucionalização mais fraca. 
Tanto a política do Bolsa-família quanto à política econômica atual estão muito 
institucionalizadas; vai ser difícil mexer nelas. (DI GIOVANNI, 2012).110 
 

                                                           
110 DI GIOVANNI, Geraldo. Entrevista: o que são políticas públicas. CRP-RJ - Jornal do Conselho Regional de 
Psicologia, v. 7, n. 27, p. 1-3, mar./abr. 2010. Disponível em: <Disponível 
em: http://www.crprj.org.br/publicacoes/jornal/jornal27-geraldodigiovanni.pdf >. Acesso em: 15 de maio 2017. 



 

125 
 

Apoiados nas contribuições de BOTELHO para elucidar e reafirmar o papel do fundo 

público nesse contexto. O autor informa, que Ele teria se tornado um componente estrutural da 

reprodução do capital (sendo decisivo na formação da taxa média de lucro das grandes 

empresas) e da força de trabalho (através do ‘salário indireto’ composto pelos gastos públicos 

com saúde, educação, moradia, transporte etc. dos trabalhadores) [...] A ele, somam-se o peso 

de cada classe social no seu controle e os fatores tradicionais de localização industrial, “como 

a proximidade do mercado consumidor, das fontes de matérias-primas e recursos energéticos, 

da oferta de mão de obra e a existência de infraestrutura adequada à produção (meios de 

comunicação e transportes)” (BOTELHO, 2008, p. 26-27).  

Com relação aos investimentos nas políticas sociais nos governos do PT, Menegat 

(2015) define como sendo a “gestão da barbárie”. Mesmo que, para uma grande maioria da 

sociedade o Programa de Transferência de Renda pareça ideologicamente como uma 

estratégia necessária para superação da pobreza e das desigualdades. O referido autor afirma 

que: “em toda sua arquitetura as políticas sociais passaram a ser concebidas como uma linha 

auxiliar da tentativa de reanimação econômica do gigante combalido” (MENEGAT, 2015, p. 

15).  

 

Para a política macroeconômica a direção desse modelo de desenvolvimento nos dados da 
auditoria cidadã da dívida, 19 os quais demonstram que, do total de R$2, 268 trilhões do 
orçamento geral da união executado em 2015, 42% foram direcionados para o pagamento de 
juros e amortizações da dívida. Por outro lado, o caráter “socialmente justo e ambientalmente 
sustentável” não parece revelado na destinação de recursos para as políticas de saúde (4,14%), 
educação (3,91%), assistência social (3,05%), habitação (0,0), saneamento (0,01%), direitos de 
cidadania (0,03) e gestão ambiental (0,13). Os dados contrariam a fala de Barbosa (2010, p.29), 
que ao tratar do superávit primário afirma: “nos últimos anos o governo federal tem atuado 
como um grande Robin Hood, ele é um grande redistribuidor de renda. (SALVADOR, 2010). 

 

Diante do que foi exposto percebemos que há uma linha tênue no que os governos 

petistas consideram como avanço e real saída para o enfrentamento da questão social. No caso 

da Habitação de Interesse Social, não há como negar que de fato houve investimentos 

crescentes e consideráveis, mas em uma sociabilidade onde o capital é o principal protagonista 

da história é necessário que se tenhamos certo cuidado para não afirmar que os ditos avanços 

deram conta de reduzir qualitativamente o déficit habitacional em consonância com o direito a 

cidade, possibilitando que essas famílias tenham acesso em sua plenitude ao espaço urbano 

bem estruturado.  
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Problematizar no quanto de fundo foi investido para as políticas habitacionais, porem 

maior parte deste fundo está destinado à amortização da Dívida Pública. A estratégia tomada 

pelo Estado na participação público privado (PPPs) tem como nicho do mercado imobiliário 

via linhas de crédito pelo FGTS, fundo do Trabalhador. “[...] da extração de recursos da 

sociedade na forma de impostos, contribuições e taxas, da mais-valia socialmente produzida 

[...], e de parte do trabalho excedente que se transformou em lucro, juro e renda da terra, sendo 

apropriado pelo Estado.” (SALVADOR; TEIXEIRA, 2012, p. 126).  

Acima de tudo, a classe trabalhadora para acessar as Políticas Públicas é duplamente 

explorada, uma vez que, parte do Fundo Público equivale ao excedente do trabalho somado a 

mais valia.  

O modelo atual de desenvolvimento urbano segue bloqueando as cidades aos pobres, pois se 
alicerça num padrão de acesso à moradia com vista à propriedade privada da terra. Em 
detrimento ao direito à moradia e à função social da propriedade da terra, a especulação e a 
desorganização do espaço urbano seguem sendo a regra sob o domínio do capital (ROLNIK, 
2008). 
 
 

Alguns materiais da auditoria cidadã da dívida111 reafirmam que é no seio das crises 

que as desigualdades se apresentam como mais latentes.  

O resultado imediato que os Governos e banqueiros representados pela equipe 

econômica querem alcançar está explícito na Proposta de Orçamento da União para 2017 

enviada pelo Governo para o Congresso Nacional, a qual amplia de 42,43% para 50,66% 

(gastos executados em 2015 com o pagamento de juros e amortizações da dívida 

pública), enquanto reduzem de 22,69% para 19,13% os gastos com a Previdência Social 

(gastos executados em 2015). Enquanto isso, os lucros dos bancos só crescem de forma 

absurda.  

O formato do PMCMV, orquestrado por interesses do mercado imobiliário e do capital 

financeiro jamais dará conta de reduzir plenamente não só a falta de moradia, mas 

principalmente o acesso ao espaço urbano bem estruturado. Programas nessa linha, só tendem 

a “limpar” e segregar os pobres para as áreas mais distantes do centro urbanos, agravando as 

expressões da questão social. 

                                                           
111 Auditoria Cidadã da Dívida. Disponível em:  http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2017/01/16/pec-
2872016-proposta-emenda-constitucional-acabar-com-seguridade-social-e-favorecer-banqueiros-fundos-de-
pensao/ Acesso em: 03 mar. 2017 
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Portanto, o maior beneficiado nesse processo contraditório e desigual são as 

empreiteiras, o capital rentista, extrativista, que buscam cada vez mais alcançar lucros 

abusivos no superfaturamento das obras, produzindo empreendimentos verticalizados para 

garantir mais quantidade e menos qualidade; Unidades habitacionais com materiais de 

baixíssima qualidade, onde, com menos de 01 ano as famílias precisam fazer reparos; Sem 

contar a falta de equipamentos públicos no entorno, que deveriam ser implementados, já que 

estes são uma exigência do Ministério das Cidades. 

Ao recorrer a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017112, foi possível identificar uma 

redução nos recursos destinados às políticas sociais são. “I - Orçamento da Seguridade Social: 

R$ 938.050.719.854,00 e III - Refinanciamento da dívida pública federal: R$ 

946.407.726.665,00 (novecentos e quarenta e seis bilhões, quatrocentos e sete milhões, 

setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), constantes do Orçamento 

Fiscal.” 

 
CAPÍTULO III – DESAFIOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL NO 
ACIRRAMENTO DA ESTRUTURA 

 

                                                          O Sal da Terra 

Anda, quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa vem que 
ta na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais duzentos anos, quero não 
ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo 
mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova, vamos 
precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode 
ver. A paz na Terra, amor, o pé na terra, a paz na Terra, amor, o sal da... 
Terra és o mais bonito dos planetas, tão te maltratando por dinheiro, tu que 
és a nave nossa irmã, Canta, leva tua vida em harmonia e nos alimenta com 
teus frutos, tu que és do homem a maçã Vamos precisar de todo mundo, um 
mais um é sempre mais que dois, pra melhor juntar as nossas forças é só 
repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora para merecer quem vem 
depois. (Beto Guedes, 1981). 

 

Em tempos, (2017, 2018) onde o liberalismo aparece como saída econômica, nos 

discursos da extrema direta, carregados principalmente pela defesa de alguns valores, como o 

conservadorismo, autoritarismo, racismo, machismo, homofobia e o extermínio da classe 

trabalhadora, como discurso para reafirmar o “patriotismo”, o que infelizmente tem 

mobilizado uma grande parcela da população, não só as elites, como parte dos militares e 

                                                           
112Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/orcamento-anual-
de-2017Acessoem 03. abril 2017  
Disponível em http://wwwmarcelomarcelinoeconomiaepolitica.blogspot.com.br/2010_05_01_archive.html , 
acesso em 03/04/07. 
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sujeitos da classe média, a aderir tais ideais, na certeza que estes são de fatos impulsionarão e 

auxiliarão na resolução dos problemas do país.  

Percebemos que estamos caminhando para tempos difíceis, em específico no âmbito 

das políticas sociais.  

Sabemos que a combinação do Liberalismo e da ditadura (1964) deixaram muitas 

marcas na história e na memória do país, não precisamos de mais retrocessos, precisamos unir 

as bases, unir a esquerda para o enfrentamento político em busca da superação das 

desigualdades. “Vamos precisar de todos juntos, para banir do mundo a opressão... Vamos 

precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois, pra melhor juntar as nossas 

forças é só repartir melhor o pão”. (BETO GUEDES, 1981). 

 
3.1. Trabalho Social em Programas Habitacionais – Na Conjuntura da PEC 241/2017 do 
Congelamento de gastos públicos;  
 

Historicamente a política habitacional de interesse social tem sido marcada por 

processos extremamente desiguais e perversos em todo seu desenvolvimento, os problemas 

apresentados no acirramento da estrutura, estão diretamente associados a fatores estruturais e 

dinâmicos de reorganização do capital.  

Recuperamos que os governos petistas foram os principais responsáveis pela 

decadência dos sindicatos, pelo declínio dos salários reais, pelo aumento da precariedade do 

trabalho. Depois disto, ergue-se, finalmente, o ataque à Previdência que ficou escondido em 

uma superfície de caráter emancipatório. Esta compreensão liberal-individualista do 

"progresso" substituiu as concepções, anti-hierárquicas, igualitárias, que movimentaram as 

classes anticapitalistas de emancipação que floresceram nos anos 80. 

No momento em a esquerda deixou de realizar a crítica sobre a estrutura da sociedade 

capitalista esse entendimento “individualista-liberal” tão tradicional na formação país se 

reafirmou, e as ideologias mais "progressistas" dos autodeclarados esquerdistas caíram em 

contradição. Isso resultou em um "neoliberalismo progressista", que mesclou ideias truncadas 

de emancipação e formas letais de financeirização. (SAFATLE, 2017) 

Esses fatores foram aguçando a ira nos partidos opositores, os partidos de direita, 

acirrando as estruturas. Diante disto, nos meados de 2016 a então presidente, Dilma Rousseff 

eleita legitimamente no ano de 2014 foi retirada do poder, pelos “tucanos”, com um grande 

golpe a democracia brasileira.  
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Deixo de lado tal questão e vou direto ao que o golpe significa. Talvez a melhor definição para 
o governo Temer seja que estamos diante de uma cleptocracia escachada – segundo o Houaiss, 
trata-se de regime político-social em que práticas corruptas são admitidas e consagradas. O 
presidente lidera a lista dos fortemente envolvidos em corrupção. Oito ministros acusados de 
corrupção o secundam. Sua base parlamentar é liderada e composta por um bando de corruptos. 
Os partidos da base do governo no Congresso Nacional têm em comum, como liga que os une, 
a prática da corrupção e a busca de medidas legais para se livrar de possíveis investigações e 
condenações. Não vale a pena seguir a lista de escândalos e da pequenez política dos 
cleptocratas, pois isso é de conhecimento público. Como foi que corruptos de tal quilate 
armaram o golpe… e, o que é mais incrível, em nome do combate à corrupção dos governos 
petistas? Aí é que entra a disputa de hegemonia. (Grzybowski, 2017113) 

 

A então conjuntura do golpe do impeachment “golpetcham”, que elegeu 

ilegitimamente o então presidente Michel Temer no ano de 2017 e a resolveu por em voga a 

“agenda de reformas”; cujas origens não garantem continuidade e pleno desenvolvimento das 

políticas públicas, Reformas trabalhistas e da Previdência, para retirar os direitos dos 

trabalhadores, já garantidos em lei, alem de Propostas de Ementas Constitucionais para as 

políticas sociais, dentre estes a PEC 241/2016 de congelamentos dos gastos públicos, onde 

esse teto de gastos ficaria em vigência pelos próximos 20 anos. A PEC conhecida 

popularmente como “PEC do mal”, tende a retroceder em quase 100 anos o país.  

A “agenda de reformas” formulada pelo gerente de banco, ministro Meirelles, tem em 
seu DNA o sentido único e certeiro de adequar o país, especialmente o principal 
instrumento de fazer política do Estado, que é o orçamento, para limitar gastos com 
direitos sociais (em seu sentido amplo), vistos como desperdício, para assim priorizar 
o mercado e a acumulação – na verdade, favorecer os lucros de banqueiros e 
especuladores sanguessugas da dívida pública, alimentada por uma política de juros 
beirando a agiotagem oficial. (Grzybowski, 2017). 

Outra medida realizada pelo governo de Michel Temer foi de reduzir o valor dos 

investimentos para o MINISTÉRIO DAS CIDADES para 0,61%, assim como, Saúde 4,89% e 

Educação 5,35% e Assistência Social, suprimindo para Ministério do Desenvolvimento Social 

e Agrário (Assistência, Previdência Social e Desenvolvimento Agrário) com 30% do 

Orçamento Geral da União. Essa junção de Ministérios gera uma série de incertezas na 

definição de recursos em cada pasta. 

Uma enxurrada de reformas propostas pelo Governo Temer, só reforçam e legitimam a 

origem das crises como um mal necessário, causando um efeito reboque no que se refere ao 

endividamento dos governos e na direção controversa, a prodigalidade de amplos segmentos 

do setor privado, e do setor financeiro, em particular.  (WOLF, 2010) hostiliza afirmando que: 

                                                           
113 https://diplomatique.org.br/os-limites-da-democracia-brasileira/ 
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“Os mercados financeiros financiaram a orgia e, agora, em pânico, estão se recusando a 

financiar a faxina resultante”.  

3.2. Trabalho social e possíveis estratégias de enfrentamento da Política Habitacional; 

 
Sem memórias, perdemos a oportunidade de rever a história, os erros do passado, em 

busca da construção de novas estratégias para a mediação do trabalho social.  

A construção de um projeto profissional que comungue com um projeto de sociedade, 

faz com que o Serviço Social, seja uma profissão profundamente preocupada em romper com 

as bases autocráticas do capitalismo. 

O Projeto Ético-Político, definitivamente, se põe a “escovar a história a contrapelo”, enquanto 
na maré-montante do metabolismo social trafegam as racionalizações pós-modernas, 
endossadas pela epiderme da vida capitalista atual (afirmando a positividade que lhe é própria) 
e espraiadas por poderosos aparelhos hegemônicos a serviço da “restauração do capital”; a qual 
vem, inclusive, repondo com novo ímpeto, e por complexas mediações, os fundamentos 
objetivos da estrutura sincrética do Serviço Social. (SILVEIRA JUNIOR, 2016, p:168) 

 

Colocar em diálogo questões da temporalidade para entender que nossas requisições 

sócio institucionais não são construídas apenas no tempo presente, atentando-nos que os 

profissionais estão situados a partir do seu tempo histórico, foi uma tática importante não e 

para justificar o passado como o tempo presente, mas flagrar elementos indispensáveis e de 

grande potencial dentro da profissão. 

 Os resultados desse trabalho tentaram apreender as transformações da sociedade e da 

própria política, com principal método para entender como os profissionais lidaram com as 

contradições, como eles regiram a cerca das dinâmicas políticas que revelam às marcas da 

dimensão política da ação profissional, e que as mesmas se deram a partir da uma análise das 

condições concretas.  

Recuperamos que foi pela porta da assistência que os profissionais do Serviço Social, 

chegaram às favelas, aos mutirões e principalmente nos movimentos de lutas da Reforma 

urbana, onde as Assistentes Sociais estiveram inseridas nesse processo como militantes. Essas 

lutas contribuíram para que a habitação saísse do plano para a construção da política. Outra 

questão histórica importante a ser recuperada é a aplicação das experiências no BNH, e realce 

de como o Movimento de reconceituação114, se fez presente no nosso fazer profissional, 

                                                           
114 (Netto, 2005) 
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principalmente nas experiências junto ao INOCOOP115, pensavam-se estratégias de 

enfrentamento, em toda a correlação de forças, a partir de muitos debates, muitas discussões e 

estratégias pensadas nas reuniões. 

Ao logo do processo as experiências de ensino, pesquisa e extensão, possibilitaram 

inúmeros avanços para pensar a relação teoria e prática116. Nesse contexto, o lugar da 

extensão, como lugar do ensino, pesquisa e extensão. Foi por esse caminho que o Serviço 

Social aprendeu a fazer pesquisa, com a extensão, abordando temas como cultura popular, 

moradia popular, organização popular, momento em que o Serviço Social afirma, somos 

classe trabalhadora, como um grande traço característico da história da habitação. 

 Com as experiências de campo, os profissionais passam a questionar o fato de a 

moradia ser pensada, apenas sobre os aspectos de “quatro paredes e um teto”, mas o 

verdadeiro sentido de direito a vida urbana e sua relação com o território. Como afirma Rolnik 

(2011),  

 

o direito à moradia deve ser garantido de forma ampliada, não significando apenas 
produção de moradias de forma desvinculada dos serviços urbanos que constituem a 
cidade. “Então não é apenas a moradia enquanto um objeto físico de quatro paredes, 
um teto, mas a moradia como possibilidade de acesso aos meios de vida, à água, a toda 
infraestrutura, à educação, à saúde. É nesse sentido que a moradia faz parte dos 
direitos econômicos, sociais e culturais” (ROLNIK, 2011, p. 38). 

 

Por isso, utilizamos temas transversais como pressupostos metodológicos para a 

compreensão da dinâmica do espaço. Conforme abordado no primeiro capítulo, não podemos 

reduzir a categoria espaço ao conceito de território, mesmo que este seja o elemento 

fundamental do arcabouço conceitual de território, para que consigamos compreender a 

dimensão da práxis no espaço. 

Ainda que houvesse avanços a partir das lutas do Movimento de Reforma Urbana, 

evidenciamos que estes movimentos foram cooptados e atropelados no momento de criação 

do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) em 2007 e Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV) em 2009. 

Nesse entremeio, percebemos no escopo desses projetos a banalização do conceito de 

território, como se esse, se subsumisse ao aspecto normativo das políticas de Estado e a um 

comum instrumento físico cartográfico, como se o conceito de território fosse simplesmente o 

ordenamento de equipamentos, políticas públicas e urbanas, no espaço de um determinado 
                                                           
115 O Inocoop (Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais) é um sistema de cooperativas habitacionais 
em vários estados brasileiros, muitas vezes usado como denominação de bairros formados através de construção 
cooperativista. 
116 SANTOS, Claudia Mônica, Na prática a teoria é outra? Editora, lumen júris, 2010. 
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lugar e ali já está evidente a dimensão territorial de políticas públicas, esvaziando-se toda sua 

compreensão das relações sociais que irão dar sentido a esse lugar, alem das condições que 

determinam sua forma, conteúdo e sua articulação com a dinâmica da produção do espaço no 

capitalismo. (SANTOS, 2005, p. 55) 

Esses elementos nos convidam enquanto Assistentes Sociais, a conhecer as condições 

de vida dessa população com a qual trabalhamos, precisamos conhecê-los sócio e 

economicamente, culturalmente, para que a nossa intervenção não seja reduzida a integração 

dessas pessoas as políticas, mas convocá-los a apreender as contradições e a partilha de poder. 

Paz e Taboada, (2010) ressaltam que essa atuação:  

 

Configura-se como processo de trabalho em territórios determinados, que efetiva um amplo 
leque de ações, permeado por uma perspectiva socioeducativa e política, pautado nos valores 
democráticos e de justiça social. O horizonte do trabalho é a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas, a defesa dos direitos sociais, o acesso à cidade, à moradia, aos serviços 
públicos e o incentivo e fortalecimento da participação e organização autônoma da população. 
(PAZ e TABOADA, 2010, p. 68.). 

 

 
No interior do PMCMV identificamos tamanha precariedade no local onde os 

condomínios são instalados, eliminando a dimensão territorial dessa política e esvaziando sua 

dimensão de totalidade. Essas condições são expressas na escassez de equipamentos, 

principalmente na mobilidade urbana, demarcando total ausência do poder público. A 

experiência de PAZ, (2012), em São Paulo, indica algumas situações também vivenciadas por 

nós na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

 

 
Terminada as obras e os prazos de contrato retiram-se empreiteiras, equipes da secretaria ou 
aqueles prestadores de serviços terceirizados. Os serviços de saúde, educação, assistência social 
cultura e esporte, transporte não tem previsão de implantação ou ampliação, e os existentes 
ficam sobrecarregados com as novas demandas. Que cidades estão se criando? (PAZ, 2012). 
 

 
O não cumprimento desses processos e a divergência entre término das obras a 

inserção do Trabalho Técnico Social, impõe um enorme desafio ao Assistente Social, 

principalmente pelo fato do TS não dar conta desses problemas estruturais, que irão se 

expressar no cotidiano de suas relações com as famílias e mesmo que havendo uma 

articulação com os profissionais envolvidos, esses problemas de ordem governamental estão 

para além da capacidade da equipe. 

Os limites estão diretamente conectados a própria estruturação dos Programas, um 

banco como a CAIXA, formular as ações do trabalho social no MCMV é extremamente 
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discrepante, não se pode realizar um trabalho social sem pensar na vida desses sujeitos, na 

cultura, nas particularidades regionais, nas necessidades individuais. 

 

É preciso reconhecer que o PMCMV é audacioso no seu desenho, nos recursos aportados e na 
escala nacional. Mas há dentro dele muitas contradições. Os estudos de inserção urbana já 
apontam que esse é um Programa de crédito imobiliário, que atende a interesses da construção 
civil e do mercado imobiliário. Observa-se que o Programa tem interferido nas cidades, na 
dinâmica territorial e na vida das famílias beneficiárias. As cidades brasileiras, em particular 
aquelas das regiões metropolitanas, encontram-se precárias de serviços urbanos e sociais e os 
projetos não alavancam processos de planejamento urbano e de investimentos das outras áreas. 
(PAZ, 2012). 

 
 

Nosso olhar para os princípios que norteiam o trabalho social admite que o direito a 

cidade, perpassa o direito a moradia e na conjuntura do PMCV, a intervenção do trabalho 

técnico social é limitada, está especificamente concentrada em atividade de mobilização 

popular, conscientização ambiental e geração de renda, o que, na maioria das vezes acaba 

restringir essas ações o trabalho ao âmbito educativo, auxiliar os moradores oriundos de 

favelas a convivência nos condomínios. 

Pensamos que uma das saídas para garantir um melhor esclarecimento para o público 

atendido são as atividades de organização e mobilização comunitária, munindo as lideranças 

de informações sobre o fortalecimento do controle democrático da política habitacional de 

maneira integrada com a compreensão do direito a moradia e do meio ambiente.  

A seguir, vamos descrever algumas dificuldades e fragilidades que impõe limites no 

processo de trabalho do trabalho social na política de habitação. 

 A diminuição dos concursos públicos que se aprofundam nos anos 90 com o Neoliberalismo, 

mais notados nos anos 2000 em diante, a partir do desenvolvimento da agenda Neoliberal e da 

implementação de reformas que redefinem o quadro das políticas sociais. “O que está no 

coração destas contrarreformas é a garantia da reprodução ampliada do capital em larga 

escala”, assinala Boschetti (2017, p.116), 

Esses fatos são os responsáveis pela descontinuidade do trabalho em todas as esferas 

das políticas públicas junto à população atendida.  

Flagramos também, que as transformações do mundo do trabalho, foram responsáveis 

pela terceirização do trabalho no bojo das políticas públicas, inclusive da política 

habitacional. No caso do PMCMV os (a) Assistentes Sociais são contratados por 

empreiteiras, que muitas vezes também está realizando o trabalho físico, o que contribui para 

a pressão na execução das atividades, de modo, que os relatórios de medição sejam enviados 

juntos aos órgãos de fiscalização, com vistas para garantir a liberação de recursos. Já que sem 
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a realização das atividades do TS a equipe de obras não consegue receber.  

Por causa desse fato, não são levados em consideração, que o trabalho social não é 

algo pronto, repetitivo e braçal como as obras, mas que o TS, se efetiva a partir do contato 

continuo com os atores sociais e que esses sujeitos, possuem particularidades, questões 

sociais, culturais, que não serão resolvidas em uma ou duas reuniões, nem mesmo nas visitas 

domiciliares, sustentando que o trabalho com essas famílias precisam ser contínuos.  

Os escopos da Caixa, afirmam que o trabalho social deve necessariamente começar 

antes do início das obras e continuar após o seu término, com a terceirização do trabalho os 

contratos normalmente são de 12 a 18 meses, mas para agravar a questão, nem sempre a 

equipe é alocada nos empreendimentos junto com a mudança das famílias, principalmente 

pela questão burocrática nos processos de licitação e as preferências de empresas para fins de 

caixa 02117.  

 

a lacuna existente entre o cronograma de entrega dos empreendimentos, período de seleção da 
demanda, a aprovação do Projeto de Trabalho Social na CAIXA, abertura do Convênio, 
abertura de licitação e contratação de empresa especializada. Reconhecemos que estas 
diferentes temporalidades são parte estrutural do MCMV e, por isso, dificilmente serão 
superadas pelos municípios. Para garantir o mínimo de qualidade no processo de realização do 
trabalho técnico social a equipe do município tem se responsabilizado pelas atividades de apoio 
aos moradores para solucionar problemas construtivos encontrados nos apartamentos entregues, 
o que abrangeu cerca de 20% do número total de unidades entregues; realizar o levantamento 
de ocupação de imóveis, tendo sido encaminhados à CAIXA os casos em que o beneficiário 
não realizou a sua mudança no prazo contratual ou alugou o imóvel a terceiros. A equipe do 
município também tem assessorado a gestão dos condomínios, cuja taxa de inadimplência é de 
aproximadamente 40% do número de unidades. (SENRA & RODRIGUES, 2015, p. 15) 
 
 

Consideramos, que redução da carga horária dos Assistentes Sociais para 30h horas, 

tenha sido um avanço, entretanto, ainda é um campo de muitos embates. O fato das 

contratações permitirem outras nomenclaturas para a mesma função acaba por desqualificar a 

profissão, dando possibilidade para contratações em funções: Educador Popular, técnico 

social, onde essa carga horária não é cumprida, prevalecendo às 40hs.  

No âmbito dos documentos institucionais, identificamos o aumento da normatização e 

Regulação da Política habitacional e Saneamento principalmente pelos agentes que são 

curadores e reguladores do FGTS, a CAIXA. A CEF, como responsável pela orientação e 

fiscalização do Trabalho Técnico Social, via COTS; Aumento as demandas de medição do 

Trabalho Social pelos agentes financeiros da política habitacional, CAIXA, Banco do Brasil. 

As orientações partem de pressupostos de separação entre a formulação e a 

                                                           
117 recursos disponibilizados por empreiteiras para os parlamentares em busca de financiamento de campanhas 
políticas.   
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execução. A execução seria algo meramente técnico e a análise parte sempre de uma 

perspectiva cronológica das etapas. Desconsiderava-se, assim, os efeitos de hierarquia e 

integração entre atores e instituições envolvidas no processo de implementação, bem 

como a influência de variáveis exógenas ao processo de implementação. Questionamos que 

esses manuais explicitam um entendimento equivocado sobre o que é essa participação 

social, quem deve participar e como devem ser classificados aqueles que participam. Tais 

definições, disseminadas pelas agências de financiamento, impõem uma padronização e um 

modelo de participação a ser seguidas. 

Percebemos ainda, uma fragmentação do Trabalho Social como processo, diante 

das etapas de planejamento e execução, onde há possibilidade de que empresas diferentes 

realizarem as ações, o que gera um enorme descompasso processual na continuação das 

etapas. Essa perda da dimensão processual, do TS, gera momentos fragmentados para os 

processo, aumenta a alienação do trabalhador, diante do processo de trabalho, que não é só 

dele, mas principalmente do trabalho do Assistente Social no Trabalho Social. 

O debate contemporâneo traz consigo novos espaços sócio ocupacional e 

competências do Assistente Social, a habitação vem ganhando destaque. “É possível 

perceber a singularidade dos novos papéis que o Serviço Social exerce” (MOTA, 2010, 

[n.p.]). Um dos problemas que tem sido central nesses espaços é o aumento das demandas 

para o Assistente Sociais elaborar Termos de Referência do trabalho social e 

acompanhamento aos processos de terceirização, o que é raro efeito dentro dos municípios, 

as grandes metrópoles, porque ainda há uma série de municípios que o TS ainda está 

relacionado à Assistente Social, onde se quer, possuem secretaria de habitação.  

Ressaltamos que, política de habitação não é assistência, política de habitação tem 

um recorde intersetorial, mas a intersetorialidade não é política, ela precisa ser vista na sua 

totalidade, precisa perpassar todos os projetos. Não podemos pensar habitação fragmentando 

esse ser social, caso isso seja feito, não iremos entender moradia conectada com outros 

direitos sociais e urbanos que constroem a possibilidade da vida social. 

 Para a elaboração dos TR os profissionais são obrigados a lidar com esse nível de 

complexidade da administração pública, onde cada vez mais são imputadas essas 

responsabilidades aos Assistentes Sociais, mesmo que o aprendizado de elaboração desses 

documentos se quer tenham sido tratados nas graduações, são limites que precisamos 

enfrentar principalmente por essas responsabilidades acarretarem na diminuição e na 

ausência dos trabalhos sistemáticos desses profissionais junto aos territórios. 
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o Assistente Social tornou-se um solucionador dos problemas que se apresentam diante dele. 
Os problemas eram identificados pela própria instituição, pelos próprios objetivos do contexto 
em que atuava o Assistente Social, obrigando-se este à manipulação de certos recursos, e a 
partir deles, pensar os problemas apresentados. (FALEIROS, 1999, p. 17). 
 

Não podemos desaprender que está trabalhando com habitação, significa está 

território, no diálogo direto com essas famílias. Buscar na correlação de forças e na 

construção desse trabalho social coletivo, em busca de mudar alguns elementos das 

tipologias desses projetos de habitação, que na maioria das vezes chegam de cima para baixo 

dentro dessas localidades. 

 Muito embora o Trabalho Social se apresente com caráter de desenvolvimento 

sócio econômico e sustentável das famílias acompanhadas, o fator potencial para o alcance 

dos objetivos propostos no Projeto está na maneira em que o Serviço Social se apresenta 

para sua demanda, ou seja, de forma a desvencilhar as barreiras impostas, pensar estratégias 

de organização internas da equipe nos espaços sócio ocupacional e nas correlações de forças. 

O que sugerimos como possibilidade de enfrentamento diante de programas no 

formato do Minha Casa Minha Vida. É o fortalecimento em espaços de Organização 

Comunitária, pois acreditamos que posterior a saída do TS, os moradores continuarão nesses 

condomínios com as suas demandas, se não estiverem organizados de alguma maneira, não 

conseguirão avançar diante dos problemas que se apresentam. É importante que os 

profissionais sejam capazes, num contexto de extremas adversidades, “de formular, avaliar e 

recriar propostas ao nível das políticas sociais e da organização das forças da sociedade 

civil” (SILVA; SILVA, 2006). 

O que o TS pode fazer, é instrumentalizar esses grupos, capacitá-los, orientá-los sobre 

os possíveis materiais de cunho coletivo, que possam ser utilizados para enfrentamento dessas 

questões junto aos órgãos públicos. Apenas o tenciona mento, pode garantir a escuta das 

necessidades desses sujeitos, claro, sem esquecermos a dimensão ético-político da profissão, 

como nos ensina Guerra, (2000).  

 

Igualmente, a instrumentalidade para o Serviço Social não é somente um conjunto de técnicas, 
mas sim, o uso constantes de instrumentos que se faz necessário ao cotidiano de profissional, 
sendo assim, é por meio desses instrumentos que os assistentes sociais modificam, alteram e até 
mesmo transformam a realidade social. (GUERRA, 2000, p. 54). 

 

Reforçamos que o lugar do Serviço Social é no território, para que não percamos o 

entendimento sobre a totalidade e o sentido de onde a vida se processa. Pensar política de 

habitação é pensar o exercício cotidiano necessário de aproximação a esses territórios e essas 
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necessidades.  

Diane disto, para realizar a defesa do direito a terra, implica em falar dos conflitos da 

moradia na cidade capitalista, além de problematizar os processos de expropriação seculares, 

principalmente do ponto de vista ético racial e lugar dessa classe moradora. 

Por fim, precisamos ter clareza que o Serviço Social é uma profissão, e os Assistentes 

Sociais são trabalhadores e não componentes de uma política habitacional. Precisamos fazer a 

crítica interna, já que o trabalho social é componente dessa política, o que significa, portanto, 

a necessidade da categoria pensar na elaboração de projetos profissionais no interior da 

política habitacional, para que nossa atuação não seja reduzida a reprodução apenas dos 

componentes do trabalho social, sem o exercício de impregnar nesse processo do lugar 

profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Eu vejo o futuro repetir o passado, Eu vejo um museu de 
grandes novidades. O tempo não para... (CAZUZA, 1988) 

 
 

Nesse sentido, concluir não significa encerrar todas as questões, nossa pretensão não é 

propor caminhos ou soluções para dilemas de tamanha complexidade, mas, de alguma 

maneira, manter esse diálogo latente no campo de atuação profissional. 

Lembrando que a pesquisa não tem um sentido individual, profissional, mas um 

sentido coletivo, não se reduz o direito à habitação, mas ao direito a cidade, mesmo porque, 

muitas questões ainda estão no âmbito da luta. 

Historicamente as dificuldades assentadas sobre o caráter contraditório do direito à 

moradia urbana sempre puseram limites fundamentados à acumulação capitalista: a 

sacralização da propriedade privada e a centralidade do território na dinâmica da acumulação 

Harvey, (1995) a conseqüência disso, é a dificuldade em assegurar o direito à moradia toda 

sua integralidade, modificando o acesso à unidade habitacional, em mecanismo do Estado 

capitalista para a garantia de reprodução da força de trabalho. 

O primeiro rastro de construção dessa dissertação discorreu a luz de pensadores 

marxistas, Engles (1871), Harvey (2005), Lefebvre (1975), Santos (2001), que problematizam 

o uso do espaço urbano, do território visto que no desenvolvimento das cidades capitalistas 

aglutinam-se as condições gerais para a produção e os meios de reprodução do capital e do 

trabalho, de forma que ficam perceptíveis as contradições das relações estabelecidas a contar 

da apropriação privada dos bens produzidos, por parte do capital internacional, além das suas 

estratégias organizativas para manter a sua legitimação nos países periféricos, para que sejam 

alcançados novos patamares de acumulação, resultado da Lei Geral de Acumulação 

Capitalista e da Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado. Contamos com as 

contribuições dos autores: FERNANDES (1978), PRADO (2007), CHESNAIS (1996). 

Por conseguinte, tivemos o cuidado de rastear a história e a memória do Serviço Social 

frente às demandas habitacionais, pois entendemos que o movimento dialético extremamente 

importante para conhecer o problema na sua totalidade Marx, (1818-1883) e Engels, (1820-

1895), além de recuperar os avanços e potencialidades dessas mediações.  

Nesse contexto, ressaltamos para as especificidades e particularidades brasileiras, onde 

para debater o direito a moradia, requer examinar a questão fundiária, as Lei de terras (1850), 

a abolição da escravidão (1988), como momentos que preanunciavam as desigualdades sociais 
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e o acesso a terra. Acrescentamos ainda novas configurações a partir das mudanças do mundo 

do trabalho (ANTUNES, 2006) no período de industrialização.  

Em conseqüência disso, há a proliferação de favelas ou núcleos irregulares, onde 

essas formas de habitabilidade deveriam ser exceção, se tornaram a única forma de acessar a 

terra urbana. Onde as contradições inerentes a este tipo de ocupação consolidam espaços 

totalmente desiguais, no que se refere aos equipamentos urbanos marcando negativamente 

a paisagem urbana. Nesse contexto, são aprofundadas as questões de segregação espacial. 

(BURGOS, 2004). 

Basta testemunhar os dados estatísticos oficiais do país, que são questionadas pelos 

especialistas e movimentos sociais, mostrando que 6.329 aglomerados subnormais (vilas ou 

favelas), com 11.425.644 milhões de habitantes, representando 6% do total da população 

brasileira. O déficit quantitativo no Brasil está estimado em 6.242.645. Os dados 

quantitativos apresentam parte do universo de famílias que moram indignamente. E essa 

escassez da moradia equivale a uma das expressões da questão social, fenômeno este, que 

cresce à medida que o trabalho, o solo (terra) e a moradia se tornaram mercadorias no 

sistema capitalista. (MARX, 1988).  

A cena em que apresentam as transformações trazidas pelo movimento do capital, 

tem levado à precarização de todos os níveis de vida dos moradores das cidades, são as 

novas configurações da questão urbana, que expressam não somente o déficit de moradias e 

o aumento dos sem-teto, mas também os altos índices de criminalidade e a violência 

decorrente da exclusão econômica, social, cultural e espacial. (ROLNIK, 2011). 

Os Assistentes Sociais iniciam suas intervenções nessa correlação de forças, pela 

porta de entrada dos morros, das favelas que se constituíram no território, essas experiências 

que podem ser constatadas nos Projetos de pesquisa e extensão da época, (70 e 80), 

contribuiu para que a profissão repensasse o fazer profissional, qualificando o debate a partir 

de novos estudos, como subsídios e produzir teoria a partir da prática, contando também, 

com a participação militante dos profissionais em movimento de luta urbana na sociedade 

civil. Validando o papel político da profissão. Salientamos que essas experiências de campo 

foram riquíssimas no processo de correlação de força dentro dos espaços sócio ocupacionais. 

(PAZ, 2012). 

Os avanços constitucionais (CF, 1988) a partir dos movimentos de lutas pelo direito 

a moradia, se apresentam como funcionais aos governos, onde os Estado democrático de 

direitos, passa a encobrir os interesses econômicos. 

Nesse contexto, a institucionalização do Ministério das Cidades em 2003 
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possibilitou certo avanço no sentido de federalizar as diretrizes da Política de Habitação de 

Interesse Social, que instituiu o Sistema Nacional de Habitação, que se organiza da seguinte 

forma: Conselho de Habitação de Interesse Social, Fundo de Habitação de Interesse Social e 

Plano de Habitação de Interesse Social. Essa nova estruturação introduziu que a moradia 

como componente fundamental do direito à cidade, sendo indispensável à articulação entre a 

política habitacional e a política de desenvolvimento urbano. 

Os governos petistas (2003-2016) assumiram a postura de desqualificar o 

neoliberalismo, mas não romperam com as estruturas econômicas no capitalismo 

mundializado. 

o fenômeno tomou a forma de um populismo sui generis, não sem certas analogias 
com o de Getúlio Vargas. Com suas medidas sociais, Lula elevou o nível de vida de 
amplas camadas sociais desfavorecidas, em um modelo de integração da população 
pelo consumo que não mexeu com o consenso neoliberal e não diminuiu em nada o 
caráter profundamente desigual da sociedade brasileira. (LÖWY, 2017, p. 8).  

 

Como vimos no segundo capítulo, o Programa Minha Casa Minha Vida, ainda anda 

na contramão do que é a garantia do direito a moradia na sua plenitude. “O objetivo 

declarado do governo federal é dirigir o setor imobiliário para atender à demanda 

habitacional de baixa renda, que o mercado por si só não alcança.” (FIX, 2009). O Estado se 

apresenta, mais a favor das empreiteiras, do que da classe trabalhadora propriamente dita.  

Diante de projetos nesses formatos, destacamos que os desafios para o Serviço 

Social são cada vez maiores, já que a organização do Trabalho Social, pelos agentes 

curadores, o que menos importa é o compromisso com os valores ético-politicos, teórico-

metodologicos e técnicoóperativo que direcionam profissão, e o que mais importa é o 

cumprimento das etapas cronológicas do processo do novo morar. 

Entretanto, os limites e as possibilidades da intervenção profissional, bem como as 

respostas e enfrentamentos não se apresentam como prontas ou acabadas, mas são 

construídas na luta política, na correlação de forças presentes no cotidiano profissional e no 

contexto social mais amplo.  

Por isso, acenamos para o processo de formação e participação continuada por 

parte dos assistentes sociais com vistas a intervir com competência teórica, técnica e 

política. Conhecer o território, as políticas intersetoriais, as condições socioeconômicas 

dessas famílias é fundamental para o fortalecimento das lideranças que, mesmo de maneira 

esvaziada, ainda se apresentam nas reuniões nos empreendimentos. Precisamos assumir o 

compromisso de orientá-los que o Estado tem sido o maior violador do acesso ao urbano.  

Sabemos que o Serviço Social não caminha sozinho nesta luta, mesmo porque a 
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questão social não é exclusiva dos assistentes sociais, mas nosso caráter político pode 

contribuir a partir de orientações a esses movimentos e organizações que batalham pelo 

direito a cidade. 

Diante desse contexto, nos perguntamos sobre o que nos revela o tempo presente no 

Brasil, em que concluímos esse estudo, mais precisamente, nos meados 2º década do século 

XXI, entre 2016 e 2018?  

 
Revela-nos um GRAVÍSSIMO MOMENTO DA VIDA BRASILEIRA: momento de crise 
econômica, de crise política sistêmica, de democracia capturada pelo capital, com poder 
político submetido ao poder econômico. É momento de profunda instabilidade, com um 
Presidente da República ilegítimo, hoje, sem nenhuma credibilidade da população brasileira, 
envolvido em esquemas de corrupção, denunciado, de forma recorrente, pelo atual Procurador 
Geral da República, e que “barra” o impeachment a partir de um explícito esquema de 
subornos, em uma versão cínica da “política de negócios”. É um momento de desproteção 
social, inseguranças de toda ordem e insatisfação popular!... A rigor, vive-se, no Brasil do 
Presente, uma “situação insustentável e perigosa, social, econômica e politicamente”. 
(PINHO, 2017) 

 

Pinho, (2017) nos alerta sobre a necessidade de uma organização da esquerda, de 

maneira coerente e programática para enfrentar as eleições de 2018 no Brasil, o governo 

ilegítimo de Michel Temer (2017), contribuiu para que o país estivesse atolado em 

retrocessos, pela via do golpe a democracia e principalmente ao conseguir aprovação da PEC 

241/2017 que congela os gastos para as políticas públicas em 20 anos, deixando o país com 

uma “ferida exposta”, que precisa ser tratada e enfrentada com propostas e tencionamentos 

por parte da classe trabalhadora. 

Por fim, concordamos com Lowy, (2017), quando ele afirma, que a refundação da 

nova esquerda deverá ocorrer de maneira antissistêmica “democracia direta, gestão coletiva 

dos recursos públicos, de sistemas de crédito e do patrimônio ecológico, confisco de 

aparelhos produtivos para serem geridos pelos próprios trabalhadores, salário máximo, 

restrição do direito à propriedade privada”. (LÖWY, 2017, pp. 9-10), 
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO CAIXA 

 
 
 

 
 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DIAGNÓSTICO – MCMV 
 
 

1- IDENTIFICAÇÃO EMPREENDIMENTO MCMV                                                         
 
Empreendimento:_________________________________ Bloco:_______   UH________ 
Entrevistador:_______________________________ Tempo de Residência: __________ 
 

Visita Data Hora Situação da Entrevista: 

1a    Realizada  Casa vazia  Recusa  Outros  

2a.   Realizada  Casa vazia  Recusa  Outros  

3a.   Realizada  Casa vazia  Recusa  Outros  

 
Nos casos de recusa ou outros, informar o motivo:__________________________________ 
 
2 – DADOS DA MORADIA E PERFIL SOCIOECONÔMICO 
 
2.1 Em qual bairro/comunidade morava sua família anteriormente?  
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
2.2 Como você considera essa casa em relação à anterior?  
 

Pior Igual Melhor Muito Melhor 
 
 

   

Por quê? 
 
 

 
2.3 Como era a sua moradia anterior? 
 

1.3.1  Tipo de edificação 
 

1.3.2  Uso do domicílio 
 

Unifamiliar Multifamiliar Coabitação Residencial Misto 
   

 
 Residencial/ 

comercial 
Residencial/ 

outros 
  

 
2.4 Quais cômodos servem como dormitórios? 
 

Quarto Sala Outros 
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2.5 COMPOSIÇÃO FAMÍLIAR   (TODOS OS MEMBROS, INCLUSIVE BEBÊS E CRIANÇAS)*  
UH com mais de um núcleo familiar: (  ) Sim      (  ) Não                                                                                   

N° 

 
 

Nome 
S

ex
o 

Id
ad

e 

Posição 
na 

Famíl
ia 

Estado 
Conjug

al 

Frequenta 
escola 

Grau de Ensino 
Deficiência/ 

Doenças 
Crônicas 

Profissão  

 
 

Ocupação 

 
 

Outras fontes de 
renda  

Local onde 
trabalha 

Benefício de 
Transporte 

  
 

 
 

1- M 
2 
- 
F 

  

  
  

1 – Titular 
2 – 
Cônjuge 
3 – 
Filho(a)
/ 
Enteado
(a) 
4 – 
Neto 
5 – 
Parente 
6 - 
Outros 

  

1 – Solteiro(a) 
2 – 
Casado(a)/ 
Amigado(a
) 
3 – 
Viúvo(a) 
4 - 
Separado(a
)/ 
Divorciado
(a) 

  

1 –Creche 
2 - Pré-escola           
3 - Ensino 
fundamental  
4 - Ensino 
Médio/Técnic
o                 
5 - Supletivo 
ensino 
fundamental         
6 - Supletivo 
ensino médio          
7 - EJA                    
8 - 
Universidade    
9 - Curso 
Profissionaliza
nte  
10 – Não 
frequenta                
11 - Não sabe          
12 - Não 
informou 

  

1 – Nenhum 
2 – Alfabetizado 
3 - Fundamental 
incompleto 
4 - Fundamental  
5 - Médio 
incompleto 
6 - Médio  
7 – Superior 
incompleto 
8 - Superior  
9 – Ensino 
Profissionalizante 
incompleto 
10 – Ensino 
Profissionalizante  
11 - Não sabe 
12 - Não 
informou     
     

  

1- Física   
2 - Visual 
3 - Auditiva 
4-  Mental 
5 - Deficiências 

Múltiplas 
6 – Renal crônico 
7 – Transplantado 
8 – Hanseriano 
9 – Portador de HIV 
10- Cardiopata 
11- Tuberculose 
12- Hepatite 
13- Outros 

  
  

1 - Estudante  
2 - Dona de casa 
3 - Empregado 
com carteira 
4 - Empregado 
sem carteira 
5 - Funcionário 
Público 
6 – 
Empreendedor 
Formal  
7 – 
Empreendedor 
Informal 
8 – Aposentado 
9 - Pensionista 

10 – Desempregado 
11 - 
Doente/Inválido 
12 - 
Cooperativado 
13- Outros 
 

 

1 - Bolsa Família/ Carioca  
2- Seguro Desemprego  

3 - Benefício 
Previdenciário 
temporário      
4 – BPC/ LOAS  

5 – Pensão Alimentícia  
6 - Cesta Básica  
7 - Aluguel de casa 
ou quarto 
8 - Doação de não 
morador de sua casa       
9 - Doação de Igreja, 
entidades, empresas 

10 – Outro 
11 - Nenhum 

12 - Não sabe 
13 – Não Informou        
 

1 - Em casa 
2 - No entorno ou no 
bairro vizinho 
3 - No Centro 
4 - Em bairro da 
Zona Sul      
5 - Em bairro da 
Zona Norte  
6 - Em Bairro da 
Zona Oeste 
7 - Na Baixada  
8 – Em outro 
município do RJ 

9- Não trabalhou nos 
últimos 30 dias  
10 - Não Sabe 
11 - Não informou 

  

1 – Passe Interestadual do 
Idoso 

2 – Passe Livre 
(deficiência) 

3 – Passe Idoso 
4 – Riocard Estudante 

 
N° Renda 

 
N° Renda 

1 
 
       

 
 

 
 

 
  

 

2 
 
             

 
  

 
  

 
    

 

3 
 
             

 
  

 
  

 
    

 

4 
 
             

 
  

 
  

 
    

 

5 
 
             

 
  

 
  

 
    

 

6 
 
             

 
  

 
  

 
    

 

7 
 
             

 
  

 
  

 
    

 

8 
 
       

 
 

 
 

 
   

 

Identificar o N° do morador que respondeu o questionário: ________________



2.6 Nesta casa:  
 
 Sim Não NSA 

Se sim, Informar 
o(s) n°(s) do(s) 
morador(es) 

Se sim, qual? 

A. Tem alguém desempregado que está 
procurando emprego atualmente?      

B. Alguém na família trabalha e está 
procurando um emprego melhor?      

C. Alguém na família desenvolve algum 
tipo de produto ou serviço?      

D. Alguém na família tem alguma aptidão 
que gostaria de desenvolver ou 
aprimorar? 

     

E. Tem alguém que parou de estudar e 
deseja continuar seus estudos?      

F. Tem alguém precisando de curso 
profissionalizante?      

G. Há pessoas que freqüentam algum 
projeto de esporte, lazer, cultura e 
geração de renda? 

     

H. Existem mulheres grávidas no 
domicílio?      

I. Existem mulheres amamentando no 
domicílio?      

J. Os cartões de vacinação de todas as 
crianças estão em dia?      

 
2.7 Está contemplado na tarifa social?   
 

 Sim Não 
A. Água   
B. Energia elétrica   
C. Gás   

* Gás marcar somente para os empreendimentos que utilizam gás encanado (CEG). 

 
2.8 Após a mudança para a sua nova moradia, sua família tem conseguido pagar as contas de água, 

energia elétrica, gás e condomínio?   
 

Sim , com facilidade 
Sim, com 
dificuldade 

Não tem conseguido 
pagar 

Não sabe Não respondeu 

     

 
2.9 Alguma dessas despesas está com o pagamento atrasado há mais de 3 meses? 
  

 Sim Não NSA 
A. Água    
B. Energia elétrica    
C. Condomínio    
D. Gás    

 
Por quê?____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2.10 Após a mudança para sua nova moradia o(a) Sr.(a) precisou reduzir algum gasto? 
 

Sim, com a 
educação 
da família 

Sim, com a 
saúde da 
família 

Sim, com o 
lazer da 
família 

Sim, com 
alimentaç

ão da 
família 

Não precisei 
reduzir 
nenhum 

gasto 

Não sabe 
Não 

responde
u 

 
 

      

* Selecionar todas as opções que forem respondidas. 
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2.11 

Poderia indicar quais os problemas que existem em sua casa? Sim Não 
A. Pouca iluminação natural   
B. Pouca ventilação natural   
C. Fissuras    
D. Rachaduras   
E. Pouco espaço   
F. Infiltração   
G. Má vedação de janelas e portas   
H. Área de serviço devassada (sem janela)   
I. Sobrecarga da rede elétrica (o disjuntor desarma com frequência)   
J. Goteira    
K. Fundação, paredes ou chão úmidos    
L. Inundação   

Outro – Qual? 
 

2.11.1 
Nas unidades PNE (Portadores de Necessidades Especiais): Sim Não 

A. Inclinação inadequada de rampa de acesso à unidade   
B. Dificuldade de acessos pelas áreas comuns   

Outro - Qual? 
 

 

3 – ORGANIZAÇÃO CONDOMINIAL 
 
3.1 Como você considera a aparência: 
 

 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo NSA 

A. Do seu apartamento?       

B. Do seu edifício?       

C. Das áreas comuns?       
D. Do centro 

comunitário?       

E. Do condomínio?       

 
Observações: ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  
3.2 Manutenção, conservação e operação do condomínio 
 
3.2.1 Como você qualifica a manutenção, conservação e operação: 
 

 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo NSA 
A. Das fachadas do edifício?       
B. Dos corredores e escadas?       
C. Das áreas comuns?       
D. Do telhado?       
E. Da instalação (de água) 

hidráulica? 
      

F. Da instalação de esgoto?       
G. Da drenagem de águas 

pluviais? 
      

H. Da coleta/armazenamento 
de lixo (interno)? 

      

I. Do abastecimento de gás de 
cozinha? 

      

J. Da entrega de 
correspondência? 

      

 
Observações: ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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3.2.2 Como você qualifica a organização dos moradores para encaminhamento de melhorias? 
 

 
Ótimo 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Péssimo 

 
NSA 

      
 
Por quê?____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3.2.3 Você ou alguém da sua família presta algum serviço para o condomínio? 
 

 Sim Não 
  

Se afirmativo, é remunerado?   
 
Qual é o serviço: ______________________________________________________________________ 
 
Observações: ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.3 Relações de Convivência 
 
3.3.1 Após a mudança, a relação com as pessoas que moram com você... 
  

 
3.3.2 

Existe 
algum

a questão que dificulte o relacionamento da sua família?  
 

Sim Não 
  

 
Quais?_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

*Questões envolvendo ociosidade, desemprego, doenças, Alcoolismo, drogas, etc. 

 
3.3.3 Avalie a sua relação com seus vizinhos nas seguintes situações:  

 
Observações: _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.3.4 Avalie as Regras de Convivência nos seguintes aspectos: 
 

 Sim Não NSA 
A.     Existem regras de convivência acordadas pelos moradores?    
B.     Você ou alguém de sua família participou de reuniões ou atividades para 

definir estas regras?    

 
C.    Se não participou, por quê?        
 

Não Foi 
Informado 

Desinteresse 
Falta De 

Tempo 
Horário 
Inadequado 

    
Outro Motivo: 

Melhorou muito Melhorou Pouco Não Melhorou, Nem Piorou Piorou Pouco Piorou Muito NSA 
      

 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo NSA 

A. Com a antiga vizinhança (no lugar que 
morava antes de se mudar para a nova 
moradia) 

      

B. Com a atual vizinhança (depois que se 
mudou para a nova moradia) 
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D. Estas regras são respeitadas? 
 

Sim Não NSA 
   

Somente para quem respondeu “não” na questão anterior: 
Em sua opinião, essas regras não estão sendo respeitadas por quê... 
 

 
3.3.5 Indique quais os problemas de convivência existentes (Elencar apenas os problemas identificados 

pelo entrevistado, marcando com um X ao lado do problema e posteriormente classificar em ordem de 
prioridade, atribuindo o nº 1 para o problema considerado mais grave e assim por diante): 

 
PROBLEMA PRIORIDADE 

A. Objetos, pertences e materiais nas áreas comuns   
B. Desrespeito aos horários    
C. Falta de limpeza nas áreas comuns   
D. Uso inadequado do estacionamento   
E. Uso inadequado do Centro Comunitário   
F. Insalubridade das unidades vizinhas   
G. Desrespeito às regras de acondicionamento e coleta lixo   
H. Inadimplência de outros moradores   
I. Conduta do síndico   
J. Animais circulando no condomínio   
K. Crianças ociosas   
L. Circulação de motos e carro em alta velocidade   
M. Barulho das unidades vizinhas   
N. Barulho nas áreas comuns   
O. Disposição inadequada de plantas nas áreas comuns   
P. Furto   
Q. Uso inadequado de água e luz nas áreas comuns   
R. Pichação   
S. Depredação   
T. Gotejamento de ar condicionado vizinho   
U. Outro: 

 
  

 
4 – INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS                                                                                                      
 
4.1 Quantos minutos você leva para chegar a pé, de sua casa até a via de acesso principal onde passa 

transporte coletivo?  
 

Até 5 min 
Mais de 5 até 

10 min 

Mais de 10 
até 20 
min 

Mais de 20 até 30 min Acima de 30 – Quanto? 

 
 

    

 
4.2 Quais os meios de transporte que utiliza? 
 

Metrô Trem Van Moto-táxi Ônibus Bicicleta Outros 
       

 
4.3 Qual é o tempo de espera pelo transporte público? 
 

Até 5 min 
Mais de 5 até 

10 min 
Mais de 10 até 

20 min 
Mais de 20 até 

30 min 
Acima de 30 – 

Quanto? 

 
Não tem transporte 

Público* 
      

* Ônibus, trem e metrô. 
 

4.4 Os meios de transporte público atendem: 
 

Satisfatoriamente Parcialmente Precariamente Não Atendem 
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4.5 Qual o tempo de deslocamento até o trabalho? 
 

Até 10min 
Mais de 10 

até 20 
min 

Mais de 20 
até 30 
min 

Mais de 30 min até  
1 hora 

Acima de 1 hora – Quanto? 

     
* Priorizar o familiar com o maior tempo de deslocamento. 

4.6 Qual o tempo de deslocamento até escola? 
 

Até 5 min 
Mais de 5 até 

10 min 

Mais de 10 
até 20 
min 

Mais de 20 até 30 min Acima de 30 – Quanto? 

     
* Priorizar o familiar com o maior tempo de deslocamento. 

 
4.7 Em caso de criança* fora da escola, qual o motivo: 
 

Não procurou Perdeu a matrícula Distância 
Falta de 

vagas 
Outro – Qual? 

    
 
 

*Considerar crianças e jovens até 14 anos. 

 
4.8 Em caso de doença, a família procura:  
 

Posto ou Clínica da 
Família 

Hospital 
Público 

Hospital 
Particula

r 
UPA Outros 

 
 

    

 
Nome do hospital/posto de saúde: ___________________________________________________ 
 
4.9 Você sabe da existência na localidade dos equipamentos públicos que vou citar? 
 

 Sim Não 
A. Posto de saúde   
B. PSF/Clínica da Família   
C. Hospital   
D. Pronto-Socorro   
E. Escola pública de ensino fundamental   
F. Escola de ensino médio   
G. Creche/ EDI   
H. Delegacia   
I. Delegacia da mulher   
J. Posto de polícia comunitária   
K. CRAS/CREAS   
L. Conselho tutelar   
M. Clube esportivo/vila olímpica   
N. Casa de cultura/lona cultural   
O. Parque/praça   
P. Telecentro   
Q. Biblioteca pública   
R. Defensoria pública   
S. CAPS    
T. CAPS AD   
U. Centro Municipal de Trabalho   

 
4.10 Quais os serviços que não existem e são necessários na região? 
 

A. Supermercado  
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B. Farmácia  
C. Correios  
D. Hortifruti/ Sacolão  
E. Mercearia  
F. Padaria  
G. Restaurante/Lanchonete  
H. Bar  
I. Banco  
J. Loteria  
K. Papelaria/Armarinho  
L. Loja de eletrodomésticos  
M. Loja de Roupas  
N. Loja de Calcados  
O. Outro:  

 

4.11 Quanto aos serviços e equipamentos públicos da localidade, qual conceito você daria para: 
 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo NSA 

A. Iluminação pública       
B. Pavimentação pública       
C. Abastecimento de água       
D. Escoamento do esgoto       
E. Recolhimento do lixo pela Cia de Limpeza       
F. Segurança Pública       
G. Facilidade de acesso ao trabalho       
H. Facilidade de acesso aos locais de comércio e serviços       
I. Facilidade de acesso a serviços de assistência social       
J. Facilidade de acesso ao transporte coletivo       
K. Facilidade de acesso a cultura e lazer       
L. Facilidade de acesso de pedestres       
M. Facilidade de acesso aos serviços de atendimento a saúde 

(pronto socorro, centro de saúde, etc.) 
      

N. Facilidade de acesso a escola/creche       

 
5. O que você acha que está faltando para que sua moradia seja melhor?  

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
Nome do entrevistador: 

 
 

  
_______________________________________________ 

Assinatura 
Responsável pela validação: 
 

 

 
_______________________________________________ 

Assinatura 

 

 


