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RESUMO 

 

O referido Trabalho de Conclusão de Curso propõe analisar a questão urbana brasileira, 

através do estudo de seu processo histórico no contexto do modo de produção 

capitalista, do seu reconhecimento legal, suas características e necessidades, assim 

como do posicionamento das classes e do Estado e, mais especificamente, no que tange 

ao Serviço Social, de sua gênese aos dias atuais. Refletir acerca do debate urbano a 

partir das configurações do capital se coloca bastante relevante, sobretudo para criação, 

ampliação e consolidação de direitos, o que atinge exponencialmente a realidade 

profissional do assistente social. 
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ABSTRACT 

 

This Final Paper propose to analyze the Brazilian urban issue, through the study of its 

historical process in the context of the capitalist mode of production, its legal 

recognition, their characteristics and needs, as well as the positioning of classes and the 

State and, more specifically, with regard to Social Work, its genesis to the present day. 

Reflect on the urban debate from the capital settings arises very relevant, especially for 

creation, expansion and consolidation of rights, which exponentially reaches the 

professional reality of the social worker. 

 

Key words: urban issue; capital; Social Work. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Na realidade urbana brasileira, há um abismo entre a ordem legal e a cidade real: 

o trabalhador brasileiro vive mal nas grandes cidades por conta do modelo hegemônico 

de desenvolvimento, caracterizado, ao longo da nossa história, pela produção e 

reprodução de disparidades socioeconômicas e espaciais. O presente trabalho pretende 

contribuir com os estudos sobre essas disparidades, colocando o foco nas disparidades 

espaciais – que, entretanto, não estão desvinculadas das disparidades socioeconômicas. 

Simultaneamente, pretende examinar características marcantes do processo de gênese e 

desenvolvimento do Serviço Social nas últimas décadas.  

 Assim, procuraremos destacar a relação entre desigualdades sociais e segregação 

socioespacial, tendo como recorte analítico a questão habitacional, assim como o 

protagonismo dos movimentos sociais urbanos nesse cenário. Por último, mas não 

menos importante, serão demarcados alguns temas e questões que possibilitem 

caracterizar mediações constitutivas da relação do Serviço Social com este debate. Para 

tanto, serão discutidos, ao longo de toda pesquisa a estruturação, aspectos importantes 

dos planos urbanísticos e seus propósitos de adaptação das cidades às exigências do 

capitalismo e de controle das insatisfações e lutas dos trabalhadores, especialmente 

pauperizados. Ao final, são apresentadas as considerações finais e as referências 

bibliográficas que sustentaram a redação desse texto. 
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CAPÍTULO 1 

 

Seção 1.1 Analisando características da expansão urbana no Brasil 

 

 O espaço é uma dimensão indispensável a ser analisada para a compreensão da 

dinâmica social por ser, ao mesmo tempo, condição e produto e do processo de formação e 

reprodução socioeconômicas. O espaço urbano, segundo Corrêa (2005), caracteriza-se por ser 

um ambiente socialmente construído, fruto do trabalho social, produzido a partir das 

intervenções acumuladas ao longo do tempo, engendradas pelos diferentes agentes que 

produzem e consomem, e que vão materializando as formas físicas da cidade. Pensar o urbano 

e a distribuição espacial das classes sociais dentro do processo de reprodução capitalista 

implica pensar também em seus inúmeros problemas, de ordem social, política, ideológica e 

econômica, visto que o espaço urbano não apenas reflete como também reproduz as 

contradições e fraturas estruturais da lógica social capitalista. Logo, o sistema 

socioeconômico no qual está inserido não lhe é indiferente, ao contrário, a construção do 

espaço urbano está associada às formas de organização da sociedade, perpassando as relações 

econômicas, sociais, políticas e culturais. De acordo com Botelho (2007), dentro do sistema 

capitalista toda a produção e consumo do espaço, assim como a urbanização, estão inseridos 

num amplo processo de reprodução das relações capitalistas, sendo guiadas pelos ditames da 

propriedade privada e regulados pelas necessidades do capital de gerar valor excedente. Trata-

se do movimento de generalização da transformação do espaço em mercadoria, que se utiliza 

de parcelas de espaço de propriedade privada. 

Ao remeter-se à análise de uma concepção histórica, que varia no tempo e também a 

partir da condição econômica e financeiro-cultural a que responde, note-se, segundo busca de 

informações aos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apesar 

de o país apresentar importantes cidades durante os séculos XVIII e XIX, a sociedade 

brasileira se urbanizou praticamente no século XX. O Brasil começou o século com 10% da 

população nas cidades e terminou com 81% – essa medição revelou que 79,9% da população 

brasileira reside em “área urbanizada de vila ou cidade” independentemente de estar 

localizada em zona rural ou urbana, assim classificada pelos municípios
1
. E, embora o 

processo de urbanização tenha ocorrido durante o regime republicano, o peso das heranças 

colonial e escravista é notável, também na formação das cidades. 

                                            
1
 A esse respeito, ver o anexo dos Cadernos do Ministério das Cidades, vol. 1, Governo Federal, 2004. 
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Até meados do século XIX no Brasil, as terras eram concedidas pela Coroa por meio 

da concessão por utilização, sendo praticamente destituídas de valor. A terra não tinha caráter 

comercial e sua concessão era feita mediante uma cláusula que permitia retorno à Coroa caso 

alguma exigência – ocupar, produzir e pagar os tributos – não fosse cumprida. A abundância 

de terras desocupadas no Brasil, entretanto, dispensava o rigor na aplicação das regras, sendo 

corriqueiro concessões arbitrárias ou ocupação pura e simples. Com a promulgação da Lei de 

Terras de 1850, a terra transforma-se definitivamente em mercadoria, ficando proibidas as 

aquisições de terras por outro título que não fosse o de compra. Podemos considerar “que pela 

primeira vez na história do país, se descrimina o que é solo público e o que é solo privado” 

(MARICATO, 1997, p. 23). Outro aspecto decorrente da Lei de Terras é que, antes de sua 

aprovação, a riqueza dos grandes latifundiários era medida pelo número de escravos que cada 

um detinha, no campo ou na cidade. O trabalhador cativo tinha uma dupla finalidade na 

economia escravocrata: era fonte de trabalho e de renda capitalizada – apresentada na pessoa 

do escravo – sendo comum seu uso como objeto de penhor na obtenção de empréstimos 

(FERREIRA, 2005; MARICATO, 1996). A propriedade privada da terra surge como direito 

para a exploração da força de trabalho (MARTINS, 2009). Não foi por coincidência, como 

lembra Maricato (1996), que a Lei de Terras e a proibição do tráfico de escravos foram 

promulgadas com uma semana de intervalo entre uma e outra. Como as terras agora poderiam 

ser adquiridas apenas mediante a compra e venda, afastou-se a possibilidade de que 

trabalhadores sem recursos se tornassem proprietários. Dessa forma, “garantia-se a sujeição 

do trabalhador livre aos postos de trabalho, antes ocupados por escravos” (MARICATO, 

1996, p. 17). 

A partir daí, é possível reconhecer que a organização social começou a percorrer um 

processo de polarização entre latifundiários e escravos e/ou imigrantes. Tal processo ocorreu 

predominantemente no espaço rural. Porém, a relação que se estabeleceu entre proprietários 

de terras e a lei refere-se também a terra urbanas. Portanto, está incorporado ao início da 

urbanização das cidades brasileiras uma noção fortemente segregadora. De acordo com a 

discussão que propõe Boulos (2012), ao analisar a realidade das duas maiores cidades 

brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, nos anos de 1940, reconhece-se que cada uma delas 

tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes, pois a maior parte da população vivia no campo e 

a industrialização – que foi o que atraiu milhões de trabalhadores para as cidades – ainda 

estava em seu início no país. Àquela época, as cidades se caracterizavam por más condições 

de vida, o que impulsionou o início da luta dos trabalhadores urbanos, mas apresentavam 

diferenciações em relação às povoações territoriais atuais: a periferia praticamente não existia. 
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Os trabalhadores moravam em bairros centrais, próximos do local de trabalho e também 

próximos das casas dos ricos. 

Mas, para se apreender a expansão urbana no país, é necessário analisar um fenômeno 

marcante: a formação das periferias. Boulos (2012) sinaliza que os grandes proprietários 

fundiários e imobiliários entraram em ação contra seus inquilinos, com apoio do governo, e 

fizeram o que chamaram de uma “limpeza” no centro: demoliram cortiços, despejaram favelas 

e aumentaram o valor dos aluguéis, que se tornou inviável para a maior parte dos 

trabalhadores. Ao mesmo tempo, abriram loteamentos clandestinos em áreas distantes – onde 

não havia nada – para vender os lotes aos trabalhadores. Sem ter outra alternativa, os 

trabalhadores compravam estes lotes, tendo ainda que se utilizar do tempo livre para garantir 

tal estruturação, muitas vezes por meio de endividamentos. Através de uma infraestrutura 

básica precarizada, o governo possibilitava, por exemplo, a mobilidade dos trabalhadores, a 

fim de garantir a extração da mais-valia. 

 Cabe acrescer a esta discussão que os proprietários, ao abrirem esses novos 

loteamentos, deixavam sempre uma grande área vazia, entre o local do loteamento e o centro 

da cidade. Grandes pedaços de terra, no meio do caminho, que ficavam ali, sem serem 

loteados. A resposta para isso se deu com o tempo. Depois do loteamento clandestino, o 

governo – pressionado pelos proprietários – levava uma estrada, uma linha de ônibus, rede de 

água e de energia elétrica etc. até a região. Mas, para que toda esta estrutura chegasse até o 

bairro mais distante, precisaria passar pelos bairros que estão no caminho. Com todos esses 

benefícios, os terrenos deixados no meio do caminho se valorizam muito e os proprietários 

puderam loteá-los a um preço muito maior. Daí se configura a especulação fundiária e 

imobiliária. Nessa situação, além da venda de lotes e da valorização de terrenos 

intermediários, os donos de terras, especuladores e loteadores ganharam a valorização das 

áreas centrais, pois ao tirar os pobres e demolir as casas mais antigas e precárias das regiões 

centrais da cidade, o valor dos imóveis destes bairros subiu muito. O trabalhador deixou de 

poder pagar um aluguel no centro, que virou propriedade exclusiva dos ricos. (BOULOS, 

2012, p.28) 

 Nesta sucessão de acontecimentos e expansões, ocorre o início da definição de 

segregação urbana, dotada de abundantes contradições. Por isso, fazer o desmonte dessas 

representações é fundamental, pois se sabe que não são neutras e incidem fortemente nas 

práticas territoriais com todos os seus componentes socioeconômicos e políticos. 
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Seção 1.2 Apontamentos sobre as cidades e a questão habitacional no Brasil 

 

 O Brasil é múltiplo em suas conexões, em suas condições, e isso se espelha ao longo 

das regiões de seu território. Um país que dissemina contradições e se apresenta como 

ricamente pobre e pobremente rico pela desigualdade de condições de vida entre seus 

pedaços. Com base nessa constatação e conforme sinaliza Boulos (2012), confere-se que o 

déficit habitacional quantitativo no Brasil é de 6.273.000 famílias, o que representa cerca de 

22 milhões de pessoas que não possuem residência. Isto é, os sem-teto são, portanto, mais de 

10% da população do país, sendo que, em sua maioria, estes não se encontram em situação de 

rua, mas são trabalhadores, ainda que muitas vezes na informalidade e sem direitos 

assegurados. São quase 15.307.406 famílias sem condições básicas de vida digna, 53 milhões 

de pessoas. Ou seja, quase um terço dos brasileiros sofre com a falta de condições mínimas de 

moradia digna. A contradição é que existem 7.351.000 imóveis vazios, sendo que 85% deles 

teriam condições de serem imediatamente ocupados por moradores. Esse índice envolve 

apenas os imóveis permanentemente desocupados, em sua maioria usados para fins de 

especulação imobiliária. 

 Com base nesta exposição, entende-se que a lógica capitalista dominante trata a 

questão urbana, assim como todos os direitos sociais, a partir do valor medido em dinheiro, o 

valor de troca. Tal lógica relacionada ao conteúdo fundiário e imobiliário teve gênese na 

implantação da Lei de Terras. A gênese da propriedade privada urbana, assentada com a Lei 

de Terras de 1850, transformou a terra definitivamente em mercadoria e afastou a 

possibilidade de acesso da grande maioria da população, empurrando o proletariado urbano 

que estava se formando nas cidades para os cortiços. Nesse sentido, habitar também se tornou 

mercadoria, morar passa a ser direito de quem consegue pagar por isso. 

Em conformidade com isso, entende-se que a questão habitacional possui 

especificidades que esclarecem o interesse da atuação governamental no que envolve esta 

temática. Vale destacar, a habitação é uma necessidade básica do ser humano, de modo que 

toda família é demandante em potencial deste bem, além de ser dispendioso e de responder 

por parcela significativa da atividade do setor de construção civil, que, por sua vez, responde 

por parcela significativa da geração de empregos e do Produto Interno Bruto (PIB) da 

economia.  

Tais características fazem que o Estado atue na direção de disponibilizar recursos para 

o financiamento do setor, seja de modo direto, isto é, por meio da utilização de fundos 

públicos, e/ou indiretamente, por meio da legislação incidente sobre o mercado financeiro. 
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Note-se que, nesse caso, trata-se de corrigir uma falha do mercado, levando-o a funcionar 

melhor ao gerar mais investimentos e, conseqüentemente, mais empregos na economia. 

Fazem, ainda, com que os governos também atuem na provisão de moradias destinadas às 

camadas menos favorecidas da população e, nesse caso, o governo não auxilia o mercado, 

mas o substitui, uma vez que atua em um segmento que não é atendido, mesmo que o 

mercado funcione com padrões satisfatórios de eficiência. 

Assim, ao tratar a discordância entre econômico e social, que faz emergir um conjunto 

de processos e dramas sociais próprios de uma sociedade em tensão, mergulhada em um 

mundo aquém de suas possibilidades, é que se coloca como crucial analisar os programas 

habitacionais federais Banco Nacional da Habitação (BNH) e Minha Casa Minha Vida. 

 

 

Seção 1.2.1 O Banco Nacional da Habitação (BNH) 

 

Através da compreensão que propõe Boulos (2012), pode-se pensar que os programas 

habitacionais desenvolvidos pelo Estado brasileiro não representaram jamais um contraponto 

à lógica de eliminação da moradia como direito, mas pelo contrário,  aprofundaram o 

caráter excludente e mercantil desta lógica. 

O BNH, criado em 1964, a título de primeira grande atuação nesta linha a instituir uma 

política habitacional, marca a história da mesma no Brasil. Na qualidade de gestor do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da formulação e implementação do Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro do Saneamento (SFS), o BNH foi 

responsável, até o período da sua extinção (1986) por parte expressiva das unidades 

habitacionais construídas no país.  

Boulos (2012) sinaliza que o BNH pretendia ser, no início, uma forma de dar 

legitimidade ao governo dos militares, depois do golpe de 1964. A proposta seria transformar 

o trabalhador em proprietário de um imóvel e, assim, ganhar a simpatia das classes menos 

favorecidas ao governo repressivo e antipopular dos militares. Mas nem isso fez. As 

iniciativas do BNH voltadas aos mais pobres - seja nos projetos de desfavelização do Rio de 

Janeiro ou no caso das Cohabs - resultaram em fracassos estrondosos. Isso ocorreu por conta 

da lógica bancária e empresarial adotada pelo programa. Não havia praticamente nada de 

subsídio, isto é, o valor completo do imóvel tinha que ser pago pelo mutuário do plano. Além 

disso, as prestações eram elevadas e seguiam as normas de crédito bancário privado. Em 

outras palavras, o BNH formulou projetos capazes de adquirir e manter o apoio das massas 
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populares, de modo a contrabalancear a ideologia disseminada e a política de contenção 

salarial estabelecida. Somente a partir de 1964 a política nacional de habitação consolidou-se 

como área de intervenção estatal pela produção de unidades em larga escala. O espaço 

institucional do processo decisório centralizou-se, portanto, na burocracia pública federal, 

dotada de recursos políticos suficientes para legislar, alocar recursos e definir planos e 

programas. 

De acordo com isso, enfatiza Boulos (2012) que o BNH não fez nada diferente de um 

banco privado ou uma grande empreiteira. Seu objetivo sempre foi o lucro com a produção e 

financiamento de moradias. A moradia, tratada pelo próprio Estado como mercadoria, 

permaneceu sendo privilégio dos que podiam pagar alto por ela. Tais quais, os números não 

mentem: das cerca de cinco milhões de casas financiadas pelo BNH, apenas 25% foram 

destinadas a famílias com renda menor que 5 salários mínimos. E isto correspondeu a somente 

12% do total de recursos aplicados pelo Banco Nacional da Habitação. Ou seja, o BNH 

financiou moradias para a classe média e não para os trabalhadores mais pobres, que 

representam 90% do déficit habitacional. Seu maior objetivo sempre foi dar lucro, nunca 

garantir o direito à moradia. 

Para auxiliar o lado empresarial do BNH, foi criado o Sistema Financeiro Habitacional 

(SFH), que captava recursos advindos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – 

tipo de poupança compulsória, constituída com base em 8% dos salários do mercado de 

trabalho formal – e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), com base no 

sistema de poupança voluntária. O primeiro, o FGTS, deveria ser usado para financiar as 

obras destinadas à população de baixa renda, enquanto o SBPE financiaria o setor de classe 

média e alta Mas, na verdade, a criação do SFH seria um dos elementos da constituição de um 

sistema financeiro nacional, capaz de intermediar o crédito e permitir a realização de 

financiamentos de médio e longo prazo. 

Em vista disso, a julgar pelo seu caráter de banco, o BNH se colocou à frente como 

um incentivador da economia, tendo como principal meta de remunerar o capital investido. E, 

semelhantemente, a crítica ao modelo adotado pelo SFH passa, primeiramente, pelo abandono 

da questão social em benefício do desenvolvimento econômico. Atrelada ao objetivo 

econômico em detrimento do social, destaca-se a questão de financiar casas próprias e novas, 

gerando um boom no setor imobiliário. Outro imperativo que favorecia a construção de novas 

moradias era, como já mencionado, o de dinamizar a economia através da construção civil.  

Mediante o exposto, compreende-se que a retórica social não condiz com a prática 

empresarial adotada pelo BNH. Após sua falência e dissolução, em 1986, o Brasil passou 20 
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anos sem ter qualquer política habitacional de grande expressividade, até em tempos do 

governo de Luís Inácio Lula da Silva, em 2009, quando emerge o Programa Minha Casa 

Minha Vida.  

 

 

Seção 1.2.2 O Programa Minha Casa Minha Vida 

 

O Minha Casa Minha Vida é um programa de habitação do Governo Federal lançado 

no mês de fevereiro do ano de 2009 e que perdura até os dias de hoje, gestado por meio da 

mesma lógica que conduziu as atuações que o antecederam. Quer dizer, através dele, 

executam-se funções que atendem, sobretudo, aos interesses do setor privado, e não da 

sociedade como um todo. Entretanto, é preciso sublinhar uma diferença crucial em relação ao 

BNH: o subsídio, na casa dos 90%, para famílias de renda mensal entre 0 a 3 salários 

mínimos, o que, além de ser uma diferença perante o BNH, é uma novidade na política 

pública habitacional brasileira. 

Nas exposições que faz sobre o assunto no livro “Por que ocupamos?”, Boulos (2012) 

atenta para uma importante evidência, o programa foi lançado alguns meses depois da 

explosão da maior crise econômica deste século, no ano de 2008, nos Estados Unidos. Crise 

esta que teve como cerne o mercado imobiliário norte-americano e os entraves postos pela 

especulação imobiliária. De acordo com o autor, a questão da crise vai bem mais além que 

uma simples falência coletiva, mas o que vale ressaltar é que, depois de 2008, os 

investimentos no ramo da construção civil caíram brutalmente no mundo todo. Os bancos 

deixaram de oferecer crédito e, sem crédito, nem as empresas capitalistas produzem, nem os 

trabalhadores compram. Boulos (2012) afirma que a relação disso com o Programa Minha 

Casa Minha Vida é que, por todas essas razões, 2009 caminhava para ser um ano com poucos 

lucros – provavelmente com prejuízos e até falências para grandes empreiteiras do Brasil. 

Nesse sentido é que a utilização do referido programa se ressalta, 

 

O programa foi desenvolvido com objetivo central de salvar o capital imobiliário, 

injetando R$ 34 bilhões em recursos públicos para empresas privadas. E neste ponto 

deu certo: as empresas do ramo puxaram a alta da Bolsa de Valores de São Paulo em 

2009 e atraíram interesses do mundo todo. Hoje, 75% das ações das maiores 

construtoras do país estão nas mãos de investidores estrangeiros! (BOULOS, 2012, 

p. 21) 
 
 E mais,  

Assim, as empreiteiras receberam o presente de R$ 34 bilhões para aliviar sua crise. 

O sistema é simples, o governo dá o dinheiro, a empreiteira constrói e o governo 
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apresenta os compradores. Ou seja, não há nenhum risco para o capitalista nem 

necessidade de gastos com a venda (corretores, propaganda, etc.). E tudo com 

dinheiro público. (BOULOS, 2012, p. 22) 
 
 Por conseguinte, Boulos (2012) desconstrói o que o então Presidente Lula pôs em 

discurso, ao tratar o programa a partir da perspectiva de representação da “reconciliação entre 

o capital e o trabalho”, pois ao definir como meta central atender os interesses do capital, o 

programa reafirmou a lógica adotada com o BNH, conforme anteriormente exposto. Isto 

significa que, em relação à população atendida, cerca de 75% do recurso e 60% das 

habitações do programa foram destinadas a famílias com renda menor que três salários 

mínimos, exatamente porque, se tratando de imóveis mais caros, as empreiteiras ganham 

mais, Apenas 40% das moradias do programa são destinadas para famílias com renda inferior 

a três salários mínimos, o que representa menos de 10% do déficit habitacional nesta faixa de 

renda, grupo menos interessante para negócios. 

Uma das principais críticas a serem feitas em qualquer um dos estágios do programa, é 

em relação a localização dos seus empreendimentos. Por situarem-se em bairros periféricos, 

distantes da malha dotada de melhor infra-estrutura e mercado de trabalho, agravam-se 

problemas urbanos e sociais já insustentáveis da vida nas cidades. Itens como saneamento, 

mobilidade urbana, acesso a grandes centros culturais se configuram infortúnios que 

reafirmam a segregação desses bairros de habitação do valor da cidade.  

 Bem como assinala Boulos (2012), por mais que o programa represente um avanço 

importante em relação à quantidade de subsídio para aquisição de casas, já que o volume de 

subsídios, que envolve especialmente famílias com renda de até três salários, é expressivo e 

inédito, isso se combina ao fato de que todo o processo de projeto e construção está sob poder 

de empresas, através das quais surgem as piores aberrações. Compreende-se, então, que o 

investimento é destinado com finalidade quantitativa, porém, não é possível transformar o 

déficit habitacional do país apenas numericamente, é preciso alterar a lógica de gerenciamento 

das cidades. Em virtude disso, o Estado não deve abrir mão de seu papel de planejador do uso 

e da ocupação das cidades a fim de não proliferar anomalias. Sem planejamento amplo e bom 

uso dos mecanismos previstos no Estatuto das Cidades para coibir a especulação imobiliária, 

os subsídios do Minha Casa Minha Vida beneficiam mais os latifundiários urbanos que a 

população de baixa renda, sobretudo, agora, com a ampliação das faixas de renda dos que 

podem ter acesso ao programa, é preciso atentar para a lógica do mercado imobiliário não 

prevalecer sobre os interesses sociais. 
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 Decerto, conclui Boulos (2012), Lula não conseguiu conciliar o capital com o 

trabalho, mas conseguiu outra conciliação, a que realmente pretendia com o programa: 

conciliou a garantia de impressionantes doações de campanha das empreiteiras para sua 

sucessora, presidente Dilma, nas eleições do ano de 2010, com milhões de votos de 

trabalhadores que acreditaram na propaganda de que teriam vez de habitar dignamente. Desta 

maneira, não se nega aqui a existência de projetos que promovam a cidadania, mas denuncia-

se que a burocracia, aliada a interesses privados, impediu e impede que tais idéias se 

positivem. A mesma burocracia que tem ficado atônita e passiva com os seguidos casos de 

construções com problemas estruturais, inclusive com ameaças de desabamentos; denúncias 

de superfaturamento; transformação dos conjuntos habitacionais em condomínios fechados e 

expulsão de moradores por milícias. 

 

 

Seção 1.3 A lógica dominante atual de gerir cidades 

  

 Analisar o processo de metropolização que sofrem as cidades do Brasil e a 

conseqüente estruturação desigual do tecido urbano resulta em algumas características típicas 

deste processo de reprodução. Mais especificamente, a apreensão de certas lógicas que 

impulsionam a intensa expansão urbana e a produção fundiária e imobiliária que ocorre nas 

cidades, sobretudo nas últimas décadas. Como não poderia deixar de ser, deve-se tratar das 

influências do modo de produção capitalista no controle da dinâmica das cidades, visto que o 

movimento urbano real não é, certamente, um fato natural. 

 David Harvey (2005) aponta os anos de 1970 como ponto importante da 

reestruturação da economia mundial, ainda que necessário considerar que esse processo é 

anterior à esta data, mas é a partir deste marco que o rebatimento da mudança do capitalismo 

se efetiva nas cidades. De acordo com ele, há uma relação direta entre as novas formas de 

produção e gestão nas cidades capitalistas, transição de um regime fordista-keynesiano para 

um regime de “acumulação flexível” e a mudança do paradigma do administrativismo para o 

empreendedorismo urbano. Pode-se mencionar junto a isso o papel decrescente do Estado-

Nação de controlar os fluxos financeiros internacionais, assim como, na capacidade deste de 

repassar recursos financeiros para as municipalidades. Isto resultou na necessidade das 

cidades buscarem no mercado de capitais insumos para realizarem suas funções, assim 

passaram a competir entre si, buscando maximizar as suas potencialidades para se tornarem 

atrativas ao capital, adotando o empreendedorismo como modelo de gestão. 
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A cidade está voltada para a reprodução e elevação do capital por todos os segmentos, 

mas sua socialização crítica e ampliada não acontece. Nesse sentido, a questão social é 

agravada. Isso remete claramente a idéia de “direito à cidade” trabalhada por Lefebvre (2004), 

direito que não se resume específica e unicamente ao direito a simples moradia e condições de 

habitações, mas sim o direito de se viver em plenitude no espaço construído socialmente, 

logo, pertencente a todos. 

 A partir da década de 1990, pode-se observar mais claramente uma forma de se 

planejar e gerir a cidade, a partir de uma lógica empresarial/empreendedora. O planejamento 

estratégico de cidades chega à América Latina, passando a ser adotado em cidades brasileiras. 

Difundido por Borja e Castells a partir do sucesso de Barcelona – o modelo defendia que as 

políticas públicas urbanas, por meio da parceria público-privada teriam a capacidade de 

resolver os problemas urbanos e tirar as cidades da crise –. Esta constatação se evidencia a 

partir do momento em que a gestão e o planejamento urbano passam a trabalhar dentro de 

uma lógica de competitividade entre territórios, cidades, que se vêem cada vez mais dentro de 

uma dinâmica global. O planejamento estratégico passou a dominar as lógicas e ideologias 

presentes na formulação do planejamento e na gestão públicas, além de apresentar um caráter 

totalmente heterônomo, evidenciando como a relação público-privada tomou novos caminhos 

a partir desta década, passando a atuar em favorecimento de instituições privadas, que são 

praticamente responsáveis diretamente, a partir desta nova associação que se formou, pela 

construção do espaço e pelo direcionamento dessas políticas de gestão e planejamento 

público. O que se vê é uma espécie de “empreendedorismo periférico” - imitação do modelo 

estrangeiro, sem participação popular e favorecimento da elite local. 

 O planejamento estratégico tem como uma de suas bases a junção dos diferentes atores 

urbanos através de parcerias público-privadas, pois se entendia que “a definição de um 

Projeto de Futuro só será eficaz se mobilizar, desde o seu momento inicial, os atores urbanos 

públicos e privados” (Castells & Borja, 1996, p. 158). Entretanto, as chamadas “parcerias” 

entre as esferas pública e privada são criticadas pelo modo como muitas vezes são 

conduzidas, tendo em vista que, 

Este novo modelo de gestão público-privada tem provocado profundas e 

questionáveis mudanças na atuação dos governos municipais com relação às suas 

prioridades na alocação de recursos e compromissos na implementação de políticas, 

com tendências cada vez maiores a uma mercantilização da vida urbana. 

(SÁNCHEZ, 1999, p. 118) 

 
 Em vista disso, de acordo com Harvey (1996), o objetivo dessas parcerias é, mesmo 

que não exclusivamente, “muito mais o investimento e o desenvolvimento econômico através 
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de empreendimentos imobiliários pontuais e especulativos do que a melhoria das condições 

em um âmbito específico” (HARVEY, 1996, p.53). E, dentro desse contexto, a propagação de 

tal modelo de organização escamoteia a impossibilidade da implementação de um governo 

efetivamente democrático para as cidades. É o governo local que, para sair da crise, precisa 

agir como um ator privado, de modo a se promover no cenário competitivo no qual deve se 

enquadrar. A promoção da cidade deve ser feita para o exterior, a partir do seu interior, na 

medida em que 

Cabe ainda ao governo local a promoção interna à cidade para dotar seus habitantes 

de “patriotismo cívico”, de sentido de pertencimento, de vontade coletiva de 

participação e de confiança e crença no futuro da urbe. Esta promoção interna deve 

apoiar-se em obras e serviços visíveis, tanto os que têm caráter monumental e 

simbólico como os dirigidos a melhorar a qualidade dos espaços públicos e o bem-

estar da população. (CASTELLS & BORJA, 1996, p. 160). 

 
 Em síntese, essa relação entre público e privado representa o elemento principal para a 

consolidação do empreendedorismo, sendo que o discurso da crise legitima a expansão do 

capital, ao invés de denunciar suas disparidades. As cidades, mesmo não sendo, comportam-

se como e reproduzem processos metropolitanos de desordenamento, subemprego, problemas 

de mobilidade, ausência de saneamento básico, entre outros projetos mais amplos que visem o 

desenvolvimento social, garantindo a manutenção do pauperismo. Tudo que se coloca 

contrário a isso, causa estranhamento. 

 O empreendedorismo passa a ser encarado como solução para as cidades, entretanto 

essa ação despolitiza a sociedade. Os ditos “benefícios” são apenas obtidos pelas cidades que 

adotam uma postura empreendedora em relação ao desenvolvimento econômico. As 

construções de complexos turísticos e de lazer, centros de exposição, museus, shopping 

centers e revitalização de centros históricos, por exemplo, são intervenções que compõem o 

repertório de ações do modelo empreendedor, acentuando a competição entre cidades, por 

isso, percebe-se que elas atuam fundamentadas em uma perspectiva “autônoma” uma das 

outras. Ademais, a lógica de empreendedorismo nas cidades faz com que estas sejam 

repensadas com base na incessante necessidade de inovação, para que não se aparente 

retrógrada. O marketing urbano, por sua vez, serve na estruturação da imagem sedutora da 

cidade, da ideologia desse projeto como única saída para enfrentar a “crise” difundida e, para 

conseguir legitimar tais planos, o marketing atrela-se às mídias locais e até internacionais 

propagandeando o desenvolvimento da cidade. Em virtude disso, 

 

A ênfase no turismo, na produção e consumo de espetáculos, na promoção de 

eventos efêmeros numa dada localidade representam os remédios favoritos para 
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economias urbanas moribundas. Investimentos urbanos desse tipo podem ser 

paliativos imediatos apesar de efêmeros aos problemas urbanos. Mas estes são, em 

geral, altamente especulativos. (HARVEY, 1996, p. 59) 

 

Porém, a disseminação da exploração de todos os meios possíveis com finalidade de 

minorar sua situação calamitosa é inegável. Somado a isso, a concepção de individualismo 

cresce, legitimando a sociedade da culpabilização. Isto é, julgam-se indivíduos como capazes 

e incapazes pelo lugar que ocupam na sociedade, ainda reverenciando os tidos como capazes.  

 Paralelamente, dentre todas as críticas já feitas aqui a esse modelo de planejamento, 

ressalta-se as idéias da obra de Carlos Vainer (2009), “A cidade do pensamento único: 

desmanchando consensos”, na qual o autor faz uma análise sobre o planejamento estratégico, 

suas características e ferramentas. Vainer (2009) se utiliza de três analogias para explicar 

criticamente a leitura da cidade a partir da ótica dos defensores do planejamento estratégico 

de cidades: a cidade-mercadoria, a cidade-empresa e a cidade-pátria. 

  A cidade-mercadoria remete à cidade como uma coisa, um objeto de luxo, o qual deve 

ser preenchido de atributos e embelezado para melhor ser vendido para aproveitamento de 

uma demanda solvável. De acordo com essa visão, “a cidade não é apenas uma 

mercadoriamas também, e sobretudo, uma mercadoria de luxo, destinada a um grupo de elite 

de potenciais compradores: capital internacional, visitantes e usuários solváveis” (VAINER, 

2009, p. 83). Entende-se que a relação de mercadoria, no modo de produção capitalista, não 

está presente apenas em objetos. Cidade-empresa remete a necessidade de a cidade funcionar 

estrategicamente coesa, para atingir os objetivos propostos, isto é, estar submetida às mesmas 

condições e desafios que as empresas. A noção de cidade-empresa deixa claro que as questões 

sociais são inferiorizadas pela busca incessante de lucro, já que o que ocorre não é apenas 

uma mudança gerencial, mas é a mudança no conceito de cidade, transformando-a em um 

sujeito econômico, cuja lógica de poder é usada para “legitimar a apropriação direta dos 

instrumentos de poder público por grupos empresariais privados” (VAINER, 2009, p. 89). A 

idéia de cidade-empresa é acompanhada ainda da cidade como pátria, visto que no 

pragmatismo empresarial não há espaço para a política. A apropriação da cidade por esses 

interesses depende, em grande medida, do banimento da política e da eliminação do conflito e 

das condições de exercício da cidadania. Sem dúvida, é por esse motivo que qualquer 

manifestação de contestação desta lógica é duramente reprimida. Para isso, considera-se 

crucial a consciência ou o sentimento de crise por parte dos cidadãos, transformado em 

patriotismo de cidade, de forma com que se subestimem as críticas ao modelo adotado, dando 

a impressão de que tudo se dá na mais perfeita ordem. 
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 Tendo a cidade do Rio de Janeiro como parâmetro, é possível analisar que seu tecido 

urbano é caracterizado pela fragmentação e desigualdade sócio-espacial. É factível 

reconhecer, cada vez mais, uma cidade gerida por tal lógica de cunho empresarial, que ao 

invés de propor alternativas reais para os problemas visíveis da cidade, apresenta propostas 

que incentivam mais ainda à segmentação, a fragmentação e a desigualdade sócio-espacial. 

Um exemplo dessa dinâmica atualmente na cidade do Rio de Janeiro é a presença cada vez 

mais constante de grandes eventos, retrato de esforços integrados entre os diferentes níveis de 

governo. Esses eventos atuam de forma tanto para atrair novos consumidores potenciais para 

consumir essa nova mercadoria criada, que é a cidade, como para indicar a capacidade que a 

cidade atualmente possui para abrigar tamanhos investimentos e consumos, além de indicar 

um grande potencial mercadológico, que é justamente o que interessa às instituições privadas. 

Neste caso, fica evidente a ação integrada entre o público e o privado, mostrando como as 

ações públicas vão atuar no território a fim de proporcionar infra-estruturas essenciais em 

pontos estratégicos que servirão para o consumo em massa pelos grandes eventos e para a 

reprodução em massa do capital e de suas relações. Esse planejamento estratégico afeta 

diretamente a essência da gestão pública, afastando-a cada vez mais de sua dimensão social, 

que deveria ser base de sua atuação. 

 Concomitantemente, uma noção de crise urbana paira sobre a realidade de algumas 

cidades, aqui se considera essa idéia como uma crise materializada em diversas dimensões: 

crise de mobilidade; aumento nos índices de violência; multiplicação de moradias insalubres; 

segregação sócio-espacial; desastres ambientais; desequilíbrio na distribuição de serviços 

públicos e demais questões. 

 Mediante a isso, é certo que o Estado se mostra ineficiente no seu papel de gestor da 

cidade, quando se refere à capacidade de coordenação e integração entre as diferentes áreas do 

governo para atuar no desenvolvimento sócio-urbano. A aplicação de normas de regulação, 

com respeito ao direito à cidade, à gestão democrática, à função social da propriedade e ao 

direito à moradia está permeada por essa lógica, e não é (apenas) incompetência de gestão ou 

falta de planejamento, mas sim rebatimentos do modelo de estruturação do capital. 

A rigor, nas cidades-negócio, o urbanismo faz de seus modelos e gestores públicos 

meros executivos do capital, já que o controle e as decisões políticas são feitas por um pacto 

mercadológico representado por empreiteiras, construtoras, incorporadoras que financiam 

campanhas e administram concessões públicas, e assim por diante. São esses atores que 

definem as formas de políticas públicas. Por isso, as políticas são dirigidas para eles, não para 

a população. Todo o setor público está estruturado para esta finalidade e esse modelo serve de 
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instrumento para abrir uma frente imobiliária. A cidade-negócio triunfa sobre a cidade de 

direitos e o resultado disso, conforme tratado ao longo deste trabalho, pode ser caracterizado 

através de muitos aspectos, como por exemplo, o encarecimento da vida, as remoções 

forçadas, a precarização dos serviços públicos e, em especial, a especulação imobiliária. 

 O capital imobiliário tem um papel central na definição e redefinição da estrutura de 

uma cidade. Ele aparece, sobretudo, como força hegemônica que articula, por meio de suas 

lógicas e práticas, o processo de ocupação do solo e a produção do espaço urbano. A 

produção, a gestão e o planejamento da cidade capitalista estão submetidos às regras do 

capital imobiliário e do mercado fundiário, regras estas que imprimem um ritmo ao 

desenvolvimento urbano e comportam suas próprias contradições. Isto é, a acumulação 

capitalista transforma o espaço urbanizado por meio de diferenciadas maneiras, dentre as 

quais está a especulação imobiliária. 

Segundo Campos Filho (2001), define-se por especulação imobiliária, em termos gerais, “uma 

forma pela qual os proprietários de terra recebem uma renda transferida dos outros setores 

produtivos da economia, especialmente através de investimentos públicos na infra-estrutura e 

serviços urbanos [...].” (CAMPOS FILHO, 2001, p. 48). Portanto, a especulação imobiliária 

se caracteriza pela distribuição coletiva dos custos de melhoria das localizações, ao mesmo 

tempo em que há uma apropriação privada dos lucros provenientes dessas melhorias. Esse 

progresso acaba por valorizar áreas de interesse predefinido através de algumas formas, 

agregando maior valor a tais localidades. As melhorias mais comuns referem-se à provisão de 

infra-estrutura, ocupação para atividades residenciais e comerciais, serviços, acessibilidade, 

mobilidade, e assim por diante. Os preços dos imóveis em uma cidade não escapam da velha 

“lei da oferta e demanda”(com ativa participação do Estado, nos diferentes níveis e esferas de 

poder). Os fatores fundamentais são a atratividade da cidade ou bairro em questão para novos 

moradores (demanda) e a limitação do estoque de imóveis (oferta). Com relevância, destaca-

se que o Estado corrobora com esta conduta, subsidiando os especuladores com frequência e 

criando bolhas ainda maiores, andando nas vias de contramão dos interesses da classe 

trabalhadora. O Estado é um favorecedor de condições para o mercado imobiliário. 

 Boulos (2012) é enfático ao chamar atenção para a relação entre uma taxa média de 

valorização da especulação imobiliária altíssima e o fato do país liderar os níveis de 

desigualdade social em esfera mundial: 

O fato é que o capital imobiliário – os donos de terra e as grandes construtoras – 

nunca foram tão poderosos no Brasil como nos dias de hoje. Basta observarmos os 
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dados da valorização dos imóveis nas grandes cidades e do crescimento dos 

empreendimentos imobiliários do país todo. Dados que tomamos das próprias 

instituições do mercado imobiliário, como o Creci (Conselho Regional dos 

Corretores de Imóveis) e o Secovi (Sindicato da Habitação e Condomínios). 

(BOULOS, 2012, p. 29) 

 Especular, em seu sentido literal, nada mais é do que uma aposta. Quando se usa o 

termo “especulação” para investimentos, seu significado se torna um pouco mais preciso, mas 

não perde sua essência. Um especulador é aquele investidor que compra um determinado 

recurso apostando no seu valor futuro, seja qual ele for: uma commodity, ações de uma 

empresa, moeda ou, enfim, imóveis. Uma aposta no valor futuro, sem qualquer tipo de ação 

sobre o recurso, com risco de estar errado. Os lucros do capitalismo imobiliário se explicam 

pelo direito exercido sobre uma parte do espaço urbano, sendo que este direito lhe confere o 

poder de cobrar de seus compradores, por vantagens locacionais que lhe são totalmente 

externas. 

Ademais, vê-se que a expansão da lógica dos empreendimentos imobiliários, sobretudo nos 

últimos anos, no Brasil, deu-se por algumas motivações importantes, e Boulos (2012) 

evidencia duas delas. O crescimento do crédito, o aumento dos financiamentos para que a 

classe média possa adquirir imóveis. Se, por um lado, isso pode ser visto como algo bom, já 

que possibilita a uma parte dos trabalhadores o acesso a mais produtos, por outro, cria um 

endividamento com prestações, muitas vezes, a serem pagas até o fim da vida. Outra 

motivação diz respeito à concentração concentração das empresas imobiliárias em 

pouquíssimas mãos, especialmente nos últimos anos e por causa de monopólios acordados 

entre construtoras, que passam a assumir dois papéis simultâneos, de construtores e 

especuladores. 

 Para Boulos (2012), nenhum destes fatores teria sido possível sem a já mencionada 

principal força do capital imobiliário no país: sua aliança com o Estado brasileiro em todas as 

esferas políticas existentes. Essa aliança entre Estado e capital imobiliário não ocorre apenas 

em tempos recentes, mas vem sido amadurecida com o passar dos anos e se perpetua sob a 

efetivação de quatro eixos centrais sustentados pelo Estado: concessão de dinheiro público 

aos empreiteiros, fornecimento de infra-estrutura para áreas de especulação, despejos e 

remoções de comunidades e mudanças na legislação como forma de subsídio.  

 Essa relação tem garantia de manutenção renovada a cada mandato de políticos 

financiados por grandes empreiteiras durante as campanhas eleitorais. E não há preferência 

partidária, conforme adverte Boulos (2012), apenas interessa o retorno financeiro de quem 

ganhar. O retorno é sempre certo, mas o que não se pode perder de vista é que essas 
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retribuições são feitas em todo tempo com dinheiro público. Em vista disso, tendo os políticos 

de plantão a favor de seus interesses e as terras vazias em suas mãos, os especuladores e 

empreiteiros tornam-se os verdadeiros donos das cidades. “Moldam a cidade de acordo com 

seus interesses e prejudicam os trabalhadores em nome de seus lucros. Esta é a cidade em que 

vivemos.” (BOULOS, 2012, p. 34). É evidente que a função social da propriedade impõe que 

o uso da terra seja feito com interesse geral, e não enfrentar a especulação imobiliária 

equivale a obstaculizar o direito à moradia. 

 

  

Seção 1.4 Os movimentos sociais urbanos 

 

 Gohn (1985) sinaliza que os movimentos sociais populares urbanos caracterizam-se 

por um conjunto diferenciado de manifestações que ocorrem no meio urbano, solicitadores de 

bens e serviços coletivos e de questões que giram ao redor da habitação e do uso do solo, 

questões estas fundamentais para a reprodução da força de trabalho. Eles são sujeitos 

históricos e protagonistas de ações que revelam a exploração e espoliação das camadas 

subordinadas, quanto aos salários reais que percebem e quanto às suas condições concretas de 

sobrevivência. Eles revelam também novas formas de articulações dos interesses e das 

carências dos subordinados. 

 Deste modo, a origem dessa organização em determinados momentos específicos está 

intimamente vinculado ao acirramento das questões conjunturais, com o marco do processo de 

luta pela redemocratização do país. Esse estímulo é conseqüência de fatos que não se 

restringem ao motivo econômico, mas também a esfera política, tendo o Estado como 

mediador e concessor de algumas articulações, uma forma de articular sua sobrevivência. 

 Essas lutas sociais no Brasil, país de capitalismo dependente e periférico, no contexto 

das transformações contemporâneas pensadas a partir do final da década de 1970 aos dias 

atuais, podem ser designadas desde as greves operárias no ABC paulista, perpassando a 

eleição do Partido dos Trabalhadores (PT) para o governo da república, até a atuação do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Com a falência dos modelos globais de 

planejamento – projetos ditos modernizadores do período autoritário – somada ao fim da 

ditadura militar, descentralização política, redemocratização e efervescência de movimentos 

sociais, formou-se uma conjuntura de crítica radical do planejamento urbano e, ao mesmo 

tempo, reforçou a crença de que somente as lutas urbanas seriam capazes de influenciar 
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decisivamente os destinos da cidade. Antes disso, em conformidade com o que explicita 

Boulos (2012), a primeira grande luta urbana se deu acerca da questão da moradia, entre os 

anos de 1917 e 1919, com a formação da Liga dos Inquilinos, contra despejos e o valor dos 

aluguéis. Entre 1945 e 1947 também ocorrem grandes movimentos nesse sentido, em especial 

em São Paulo e Rio de Janeiro, mesmo a sociedade apresentando organização urbana 

diferenciada.  

 Tomando por base a década de 1970, compreende-se que o contexto histórico-político 

apresentado não era dos mais favoráveis aos trabalhadores e até aos demais segmentos da 

sociedade de um modo geral. A crise derivada do chamado “milagre econômico brasileiro” 

fez surgir movimentos de luta contra a repressão por parte dos governos militares e pelo 

período de crise econômico-social. Parte significativa desses movimentos avançava nas 

cidades em prol da reforma urbana e do acesso à moradia adequada. 

 Posteriormente, o movimento social para o processo constituinte retratou um 

importante avanço na direção de conquistas relacionadas a diversas esferas da vida social 

brasileira. As reivindicações e a força dos movimentos sociais em torno da vida na cidade e da 

questão urbana, que se manifestavam assentadas em alguns princípios básicos como direito à 

cidade, gestão democrática das cidades e função social da cidade e da propriedade, e tiveram 

como uma das suas conquistas centrais a formulação do “Capítulo II – Da Política Urbana” na 

Constituição Federal Brasileira de 1988. 

 As lutas sociais pela Reforma Urbana ganharam maior visibilidade e encontraram 

outros modos de organização com a mobilização de certos segmentos sociais e políticos pelos 

interesses da Assembléia Nacional Constituinte. Dessa forma, destacou-se, no campo das 

lutas operárias e populares, a criação do Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU), 

em 1985, com objetivo de unificar e articular diversos movimentos e sujeitos políticos 

mobilizados e organizados por lutas locais e reivindicações específicas, dentre estas a 

moradia.  

 O MNRU possibilitou a ampliação das denúncias em relação aos processos que 

transformavam a maioria das cidades brasileiras em espaços segregados e violentos e, 

também, a articulação de uma luta maior, no plano nacional, com as idéias de cidade para 

todos e da defesa do direito à cidade, situado na luta pelo acesso universal aos equipamentos e 

serviços públicos urbanos, como moradia adequada, água e saneamento, transporte público 

acessível e eficiente, etc. Também foi possível articular diversos órgãos e entidades 

responsáveis pela elaboração e apresentação de propostas de lei relativas à questão urbana a 
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serem incorporadas no texto da Constituição Federal. O objetivo comum e maior era 

modificar o cenário excludente das cidades brasileiras. 

 Nessa conjuntura do processo de luta pela Reforma Urbana é que, “diante da 

mobilização popular dos anos 80, a facção da classe dominante com interesses vinculados ao 

espaço urbano – especialmente o setor imobiliário – reage exatamente como a ditadura militar 

de 64: com Plano Diretor” (VILLAÇA, 2000, p.13). A obrigatoriedade do Plano Diretor foi 

introduzida no artigo 182 da Constituição Federal de 1988, mas é preciso esclarecer que esse 

novo Plano Diretor tem uma natureza diferente daquele da época ditatorial, pois este trata do 

plano diretor participativo, a ser regulado pelo que veio a ser, posteriormente, a lei federal 

intitulada Estatuto da Cidade, o aporte legal para a transformação na maneira de se planejar o 

espaço urbano, com uma maior preocupação social. Vale destacar, os planos diretores, 

exigidos pela lei e incentivados pelo Ministério das Cidades
2
, não se constituíram um fato 

novo nessa época, pois já apareciam na estrutura de planejamento urbano de cidades 

brasileiras nas primeiras décadas do século XX. 

 Salienta-se ainda, que a partir das afirmações da Constituição de 1988 e os processos 

políticos subsequentes a ela, buscou-se dar uma nova roupagem ao papel dos planos diretores, 

a partir da atuação dos movimentos sociais organizados, bem como de planejadores 

mobilizados. Emergia a idéia de planejamento politizado, a qual buscava reduzir as 

desigualdades sociais presentes nas cidades (RIBEIRO & CARDOSO, 2003). O planejamento 

politizado pretendia também ultrapassar o caráter tecnocrático dos planos diretores do 

passado, introduzindo novos instrumentos de gestão nos planos diretores para regular o 

crescimento urbano, conter a especulação imobiliária, dar transparência à gestão da cidade e 

melhores condições de participação da sociedade e de controle dos orçamentos públicos. 

Embora houvesse certa esperança que os processos jurídicos causassem avanços, havia 

também a descrença no planejamento urbano. A vertente mais crítica que abrangia parcela da 

esquerda pode ser resumida, segundo Souza (2004), com a seguinte máxima: “O Estado 

capitalista está a serviço das classes dominantes; o planejamento urbano é levado a efeito pelo 

Estado capitalista; logo, o planejamento urbano é feito para beneficiar as classes dominantes” 

(SOUZA, 2004, p.20). Nessa visão, o planejamento se constituía intrinsecamente como 

conservador. Contudo, o próprio Souza (2004) explica que essa perspectiva era reducionista 

                                            
2
 O Ministério das Cidades foi criado em 2003 com o objetivo de, em tese, segundo a sua cartilha, combater as 

desigualdades sociais, transformar as cidades em espaços mais humanizados e ampliar o acesso da população a 

moradia, saneamento e transporte. Atualmente, porém, o ministério centraliza a sua atuação em torno de obras – 

sem aqui desmerecer sua importância –, abstendo-se de se ater a uma política urbana de controle do uso e 

ocupação do solo. 
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por não considerar uma possível ocupação do Estado por forças políticas comprometidas com 

a mudança, além de que os setores da sociedade civil tinham a possibilidade de conceber 

propostas e lutar para colocá-las em prática. Se, por um lado, não faltava desconfiança da 

esquerda ao planejamento urbano, a ala conservadora também criticava o planejamento, 

afirmando ser a gestão algo mais flexível do que a rigidez estatal e, por isso, dever-se-ia 

substituir o planejamento pela gestão. De todas as formas, o planejamento foi perdendo, nessa 

medida, a sua legitimidade. 

 Dando prosseguimento a análise, destaca-se que as influências do novo planejamento 

urbano que as cidades assumiram, com posicionamento de aliado do mercado fizeram recuar a 

construção do movimento pela Reforma Urbana. Mesmo assim, o movimento social já 

conseguira paulatinos avanços na política urbana. Por isso, é notório que Constituição de 1988 

foi um marco para a política urbana brasileira. Porém, é importante destacar que, ao longo 

desse ciclo de lutas, apesar das importantes vitórias, as expressões da questão social, 

especialmente a reposição da segregação sócio-espacial, de forma cada vez mais ampla e 

complexa, indicam que a dinâmica concreta das cidades do Brasil encontra-se 

significativamente distante da efetivação do ideário da Reforma Urbana. 

 O Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de julho de 2001, regulamentou os artigos da 

Constituição de 1988 que tratam da política urbana e garantiu condições legais para o 

desenvolvimento da reforma urbana por parte dos municípios. É um instrumento que deveria 

assegurar a correção do mau uso, do não uso e do sub-uso da propriedade de imóveis e 

terrenos na cidade, permitindo ainda o combate à especulação imobiliária. Segundo Alfonsin 

(2003), é a busca por “virar a página de um tempo de clientelismo, troca de favores e 

promiscuidade entre a elite das cidades e os gestores urbanos” (ALFONSIN, 2003, p. 96). No 

que tange às exposições de Ribeiro (2003), o Estatuto da Cidade trouxe à tona diversos 

instrumentos, sendo alguns desses de responsabilidade dos municípios, na elaboração do 

Plano Diretor. Entretanto, mesmo com os avanços nacionais de luta pela reforma urbana e de 

remodelação política dos planos diretores: A idéia de plano para a cidade é substituída pela de 

projeto, e as preocupações finalísticas são abandonadas em favor de uma concepção 

instrumental na intervenção, através da qual se busca dotar a cidade de elementos que melhor 

a adaptem aos requerimentos e necessidades da flexibilidade e da competitividade. É por esta 

razão que presenciamos a volta ao monumentalismo e ao embelezamento como padrão de 

intervenção urbanística.  

 As cidades brasileiras ainda permanecem dominadas pela lógica do planejamento 

estratégico, com a priorização de grandes investimentos públicos para as áreas de maior 
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potência da cidade, ou seja, para as áreas nobres, no intuito tornar a cidade mais atrativa. 

Inclusive nos municípios de menor porte, mesmo sem terem tanto investimentos no discurso 

da cidade global, apresentam fragmentos desse modelo de planejamento. Dessa maneira, se 

reconhece que a meta das cidades ainda é crescer economicamente e melhorar sua condição 

de competitividade através da construção de elementos ou atributos para serem vendidos para 

visitantes e investidores. 

 Outro significativo e atual aspecto relacionado ao tema dos movimentos sociais 

urbanos tem como enfoque central as recorrentes expressões de desigualdade sócio-espaciais 

que se materializam no plano da vida urbana real e cotidiana: trata-se do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST). Conforme a explicação do próprio movimento
3
, o MTST, 

desde 1997, organiza trabalhadores urbanos a partir do local em que vivem, os bairros 

periféricos, por uma série de reivindicações comuns sobre o mundo do trabalho, as condições 

de vida nas cidades e os reflexos da sociabilidade do modo de produção capitalista, por meio 

de sindicatos ou movimentos populares. O MTST tem como seu maior objetivo a luta contra o 

capital e o Estado que representa os interesses capitalistas, já que na forma de organização 

social contemporânea não há espaço para a realização dos interesses da maioria, por isso, a 

luta é muito mais ampla do que a conquista de um pedaço de terra, é pela construção de um 

poder popular. 

Consequentemente, com base no que afirma Boulos (2012), o MTST, ao combater o 

capital imobiliário e sua aliança com o Estado, atraiu inimigos poderosos e paga o preço por 

isso: repressão, despejos violentos e, em alguns casos, ausência de concessões dos governos. 

Estendendo a elucidação, pontua que, mais recentemente, em 2007, surgiu a Resistência 

Urbana, uma frente nacional que reúne vários movimentos combativos em luta por direitos 

sociais, por uma Reforma Urbana anticapitalista e contra a criminalização dos trabalhadores e 

dos movimentos populares. 

 Com base nos eixos acima apontados, reconhecendo a conjuntura, concebe-se que isso 

determina o movimento dos sujeitos históricos e produz impactos na economia, na política, na 

cultura, com implicações para os trabalhadores, dentre os quais os assistentes sociais. Trata-se 

de momentos de inflexão histórica, que atingem diretamente as condições do exercício 

profissional, seja pelo lado da demanda que aumenta exponencialmente, pelas condições de 

trabalho que se deterioram visivelmente em limitados investimentos e precarização da 

                                            
3
 Disponível em: http://www.mtst.org/quem-somos/as-linhas-politicas-do-mtst/. 
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formação e do exercício profissional, ou mesmo pela organização política e pelas alianças que 

se deve estabelecer para a resistência à barbarização da vida social. Ante o exposto, destaca-se 

a necessidade de problematização dessa articulação com a categoria profissional. 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

Seção 2.1 A questão urbana e o Serviço Social 

 

O Serviço Social como profissão, em suas décadas de existência no Brasil e há pouco 

mais tempo no mundo, ampliou e vem ampliando a sua manifestação ocupacional para os 

espaços e repartimentos nos quais a questão social explode com repercussões no campo dos 

direitos, no universo da família, do trabalho (ou da ausência dele), da saúde, da educação, dos 

idosos, da criança e do adolescente, das relações de gênero, dos grupos étnicos que enfrentam 

a investida arrasadora do preconceito, da expropriação de terra, das questões ambientais 

resultantes da socialização do ônus do setor produtivo, da discriminação a orientação sexual, 

entre outras formas de violação de direitos.  Tais situações demandam do Serviço Social 

projetos e ações sistemáticas de pesquisa e de intervenção de conteúdos os mais diversos, que 

vão além de medidas ou projetos rasos ou paliativos. 

Assistentes sociais possuem e desenvolvem atribuições localizadas no âmbito da 

elaboração, execução, e avaliação de políticas públicas, como também na assessoria a 

movimentos sociais e populares. Trata-se de uma profissão que exige de seus profissionais 

formação técnica, ética e política, orientando-se por uma Lei de Regulamentação Profissional 

e um Código de Ética que, somados a outras forças dos processos de trabalho nos quais os 

assistentes sociais estão inseridos, compõe o projeto ético-político profissional. 

No que reflete a trajetória do Serviço Social é consenso o reconhecimento da 

vinculação da emergência da profissão à questão social. A questão social se apresenta como 

uma expressão da contradição fundamental do modo de produção capitalista. Enquanto o 

trabalho é coletivo e desenvolvido pelo conjunto da sociedade, a apropriação da riqueza e dos 

frutos produzidos pelo trabalho social é privada, sendo usurpado por uma parcela da 

população, notadamente, pela classe burguesa. Esta forma de estruturação econômica, social e 

política da sociedade, por um lado, levou ao crescimento estrondoso da miséria e, por outro, 

possibilitou igualmente agigantado acúmulo e concentração de capital. Sob este ponto de 
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vista, com base nas contribuições de Netto (2009), tal idéia vincula-se ao que Marx chamou 

de lei geral da acumulação capitalista, a qual significa que “no modo de produção capitalista, 

a produção da riqueza social implica, necessariamente, a reprodução contínua da pobreza.” 

(NETTO, 2009, p. 674) 

Acolhe-se, na presente análise, a idéia de que pensar o trabalho dos assistentes sociais 

perpassa repercussões de um contexto sócio-histórico, assim como estão postas as 

possibilidades de enfrentamento teórico e ético-político de posturas conservadoras que se 

apresentam em conformidade com os padrões de produzir e gerir da sociedade do capital. Em 

outras palavras, entende-se que o Serviço Social se configura como parte e expressão da 

história em consonância ao movimento das classes sociais e do Estado em suas relações com a 

sociedade. 

Nesse sentido, de acordo com as considerações supracitadas, faz-se necessário no 

exercício profissional dos assistentes sociais a capacidade de realização de leituras críticas do 

movimento do real, de modo a priorizar a efetividade de uma cidadania ampliada a partir da 

vivência cotidiana, fundamentado na concepção de que a democracia inclui a socialização da 

economia, da política e da cultura na direção da emancipação humana. 

Assim, é importante explicitar que 

“Essa observação merece atenção: as alternativas não saem de uma suposta “cartola 

mágica” do Assistente Social; as possibilidades estão dadas na realidade, mas não 

são automaticamente transformadas em alternativas profissionais. Cabe aos 

profissionais apropriarem-se dessas possibilidades e, como sujeitos, desenvolvê-las 

transformando-as em projetos e frentes de trabalho. Assim, a conjuntura não 

condiciona unidirecionalmente as perspectivas profissionais; todavia impõe limites e 

possibilidades. Sempre existe um campo para a ação dos sujeitos, para a proposição 

de alternativas criadoras, inventivas, resultantes da apropriação das possibilidades e 

contradições presentes na própria dinâmica da vida social. Essa compreensão é 

muito importante para se evitar uma atitude fatalista do processo histórico e, por 

extensão, do Serviço Social: como se a realidade já estivesse dada em sua forma 

definitiva, os seus desdobramentos predeterminados e os limites estabelecidos de tal 

forma, que pouco se pode fazer para alterá-los. Tal visão determinista e a-histórica 

da realidade conduz à acomodação, à rotinização do trabalho, ao burocratismo e à 

mediocridade profissional.” (IAMAMOTO, 2007, p. 21)  

Da mesma forma, a autora afirma 

“Mas é necessário também, evitar uma outra perspectiva, que venho chamado de 

messianismo profissional: uma visão heróica do Serviço Social que reforça 

unilateralmente a subjetividade dos sujeitos, a sua vontade política sem confrontá-la 

com as possibilidades e limites da realidade social.” (IAMAMOTO, 2007, p. 22)  

 
Entende-se, a partir disso, que os assistentes sociais estão inscritos no âmbito da 

produção e reprodução da vida, isto é, são postas condicionalidades pelo Estado, pelo 
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mercado e pela sociedade civil, já que estes trabalham na tensão entre interesses sociais 

distintos, os quais não é possível abstrair, porque tecem a vida em sociedade. A preocupação, 

segundo Iamamoto (2007), é afirmar a ótica da totalidade na apreensão da dinâmica da vida 

social, identificando como o Serviço Social se relaciona com várias dimensões da vida social. 

Parte-se aqui do pressuposto de que o Serviço Social, em seu desenvolvimento 

histórico, assume um importante papel em múltiplos domínios de intervenção que são 

abrangidos em nível local, regional e nacional, e que englobam fenômenos urbanos e políticas 

urbanas. Nesse sentido, sendo o assistente social um profissional que possui a base material 

do exercício profissional de sua profissão inserido nesta realidade, sua atuação é norteada pelo 

projeto ético-político que preconiza a direção social do trabalho no enfrentamento das 

expressões da questão social postas e na defesa dos interesses da classe trabalhadora. É 

necessário, assim, que o assistente social disponha de um acúmulo de materiais e informações 

sistemáticas sobre a questão social para construir propostas críticas e inovadoras de 

enfrentamento.  

A questão urbana exige a mobilização de esferas variadas da sociedade em torno da 

defesa dos direitos dos indivíduos e tais profissionais somam-se a outras forças sociais 

contribuindo para dar visibilidade pública e atuação pertinente a essa face da questão social. O 

debate que engloba o direito à cidade é traduzido na defesa de políticas e programas que 

garantam o acesso universal dos trabalhadores aos direitos humanos fundamentais, incluindo 

o princípio da função social da propriedade e da cidade. 

Assim, pelo conjunto de considerações arroladas (e trazendo para o foco a questão 

urbana), percebemos a necessidade de o assistente social constituir-se como sujeito 

polivalente, proativo e criativo, capaz de adaptar-se às mudanças e permanências do 

movimento do real, enfrentando todas as dificuldades postas no cotidiano do trabalho 

profissional. Nessas dificuldades incluem-se, além da precarização das condições de trabalho, 

as interferências da lógica da administração empresarial, das exigências de gerenciamento e 

dos padrões normativos de gestão, e a proposição de práticas que, supostamente, estariam 

voltadas para superar os gargalos da burocracia pública. Em outras palavras, um impasse para 

efetivação ampliada do projeto ético-político do Serviço Social. 

        Isto posto, entende-se como necessária a reflexão acerca do desenho e da 

execução delineadas pelo Serviço Social no que tange a temática supracitada, como forma de 

investigação constitutiva do exercício profissional, no sentido de adequar a realização 

comprometida das suas competências. Cristina Kologeski Fraga (2010), elucida que por se 

tratar de uma profissão essencialmente interventiva, parte-se da premissa de que o exercício 
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profissional do assistente social exige uma atitude investigativa constante para que não se 

torne meramente pragmática, sem intencionalidade e clareza de finalidade. 

As produções de conhecimento da categoria, assim como a atuação dos movimentos 

sociais e organizações populares, de acordo com o que postulam os anais dos principais 

eventos da classe, o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) e o Encontro 

Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), além de expressarem um acréscimo 

na quantidade de trabalhos relacionados a questão urbana, demonstram que a tríade 

capitalismo-estado-neoliberalismo tem perpassado a fundamentação teórica da maioria das 

produções. De igual modo, a exploração dessa discussão no que faz referência a gênero, 

movimentos sociais, políticas sociais e mundo do trabalho se dá numa clara demonstração da 

articulação inconteste e necessária entre estes distintos aspectos que, ademais, assolam a 

realidade urbana. 

Porém, interessa chamar a atenção, 

Verificamos ainda a presença, em alguns trabalhos, da noção de planejamento 

urbano como supostamente sendo o cerne da questão. Nestes casos, atribui-se à 

ausência de “planejamento eficaz” o determinante dos problemas urbanos e, por 

decorrência, concentra-se neste âmbito sua solução. Há certo reducionismo na 

discussão de dimensões da questão urbana, cuja resolução demandaria “modelos de 

planejamento e de gestão”, técnicas mais apropriadas, etc. A discussão central dos 

mecanismos geradores das desigualdades sociais no processo de acumulação do 

capital é silenciada. (GUIMARÃES; GUERRA; SILVA, 2012, p. 206) 

 
Em vista disso, o assistente social tem por obrigação articular-se perante essas 

requisições. Assim como Mota (2010), “[...] entendemos que os limites da autonomia técnica-

profissional não se confundem com as possibilidades de construção de uma consciência 

crítica das relações que marcam a inserção dos assistentes sociais no mundo do trabalho 

profissional”. Portanto, o ato de defrontar-se com essas fundamentações supõe a exigência de 

um mero compromisso, mas incumbência de articulação e reconhecimento das lutas pela 

radicalização da democracia com o fortalecimento dos movimentos sociais da classe 

trabalhadora. Trata-se de um exercício político que deve acontecer a par das atividades 

cotidianas da intervenção profissional. 

 

 

Seção 2.2 Resgate histórico e surgimento do debate urbano no Serviço Social 
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Sabe-se que a gênese do Serviço Social no Brasil supõe uma ligação com o panorama 

conjuntural da época. Em uma breve contextualização, é possível associar tal ocorrência a 

condição a qual o modo de produção capitalista estava submetido, pois, no que data da década 

de 1930 no país, é notória a vinculação com o desencadeamento do processo de urbanização e 

industrialização. Pode-se, ainda, atribuir o momento aos reflexos sofridos em correspondência 

à Primeira Guerra Mundial, à Revolução Russa e aos derivados da Crise de 1929. A equação 

que traduz a criação da profissão aponta dois eixos principais, o nível de insatisfação da classe 

trabalhadora organizada como ameaça ao capital e a necessidade da classe burguesa em 

realizar a manutenção da exploração desses trabalhadores, resultando na mobilização do 

Estado na intenção de fazer pelas duas classes, isto é, conservando a ordem, a continuidade de 

poder e uma espécie de “tutela” econômica da burguesia e respondendo de maneira 

questionável a outra. 

Nesse processo, é de suma importância o destaque para a estruturação religiosa que 

possui tal profissão. A ligação do Serviço Social com a Igreja Católica se dá pelo fato de que 

no momento anterior à sua institucionalização, a igreja sempre foi responsabilizada por 

assistir parcelas necessitadas da sociedade, o que significa a existência de uma relação de 

continuidade de ações conservadoras e de uma intervenção típica de modo caritativista, a fim 

de disciplinar, silenciar e frear o movimento operário no primeiro momento, mesmo quando o 

significado social da sua ação é alterada da boa vontade individual para o assalariamento. Ou 

seja, a profissão emerge quando a Igreja Católica, presença central na sociedade na Era 

Vargas, buscava recuperar seu “rebanho” em tempos de laicização do Estado através da 

inserção em espaços sócio ocupacionais já legitimados e depois com a criação de instituições 

assistenciais, caracterizando-se por uma visão moralista sobre a questão social. 

No que se refere às idéias de Maria de Fatima Cabral Marques Gomes (2005) e 

dialogando com a análise acima, verifica-se que a categoria suscitou uma atuação mais 

diretamente urbana na década de 1940. De acordo com a autora, o ponto de partida se dá 

através da área da habitação, na qual a influência da perspectiva franco-belga e norte-

americana
4
 na prática dos assistentes sociais em favelas se revela a partir do aumento da 

favelização decorrente da intensificação do processo de industrialização que atraiu um grande 

número de migrantes das regiões mais pobres do país afetadas pela concentração de 

propriedade, formando imensos latifúndios e, pela seca. 

                                            
4
 As duas vertentes têm embutidas uma influência higienista em suas bases conceituais e metodológicas e 

estavam presentes, inclusive, no currículo das escolas de formação até uma reforma em 1970, conforme salienta 

Vasconcelos (2000). 
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Por isso, 

[...] Os assistentes sociais são chamados a participar na solução desse “problema” 

desenvolvendo uma prática de caráter tutelar exercida através da ação educativa e da 

viabilização da assistência e de outros serviços concretos. Essas requisições 

profissionais tradicionais faziam do assistente social um agente útil no 

disciplinamento de cidadãos, exercendo a tutela ou o paternalismo para que as 

pessoas se enquadrassem e se integrassem no círculo constituído. Nesse trabalho 

educativo realizado pelo Serviço Social a forma inapropriada de utilização das idéias 

do movimento higienista, ao mesmo tempo que justificavam a manutenção de certas 

populações à margem do parque imobiliário. Assim, essas populações eram 

consideradas inadaptadas, incapazes, dependentes, o que exigia uma intervenção 

social. (GOMES, 2005, p. 4) 
 

Dessa forma, Gomes (2005) ainda esclarece o caráter pontual e focalizado de uma 

fragmentada intervenção profissional, por se desconsiderar, à época, um contexto de políticas 

sociais mais amplas que fizessem multiplicar os direitos de cidadania e garantissem aos 

habitantes das favelas o mesmo estatuto de cidadania dos habitantes da cidade formal. O que 

se tem de todo esse acontecimento, então, é o incremento da dependência de grupos cada vez 

maiores da população em relação aos serviços sociais públicos para o atendimento de suas 

necessidades, particularmente no que se refere às condições de vida no espaço urbano. 

Mais especificamente no caso da cidade do Rio de Janeiro, referência em todo este 

debate, conforme assinala Maria de Fatima apud Burgos (1999), o papel de algumas 

instituições nesse processo fora de suma importância para a institucionalização do Serviço 

Social por meio de espaços sócio ocupacionais ligados à questão urbana, como por exemplo, 

o desenvolvimento de ações no interior da Fundação Leão XIII, criada pela Igreja Católica. 

Seguindo os passos da atuação profissional da fase compreendida acima, relata-se que a 

instituição tinha como objetivo maior o controle político da população favelada, apesar de no 

seu discurso recorrer a ideia de democracia e de promoção da vida associativa nas favelas. Em 

síntese, “trata-se, então, de assisti-lo para que ele aprenda ou reaprenda as normas de conduta 

necessárias para utilizar de maneira ‘adequada’ sua moradia” (GOMES, 2005, p.5). 

Entende-se que essa prática tradicional que traduzia a atitude profissional partia de um 

pressuposto equivocado, já que não tratava de garantir a plena informação e discussão sobre 

as possibilidades e consequências das situações apresentadas, assim como não se apresenta 

respeitando democraticamente as decisões dos usuários, mesmo sendo estas contrárias aos 

valores individuais dos profissionais, mas sim caracterizando, no exercício, a censura, o 

cerceamento da liberdade como valor ético central, o policiamento dos comportamentos e 

afins, não agindo no sentido de garantir uma autonomia ampliada. O trabalho assim 

conduzido, expõe Gomes (2005), se intensificou anos depois com a ação dos assistentes 
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sociais nos programas de remoção de favelas promovidas durante o regime militar, 

desenvolvido, sobretudo, na segunda metade da década de 1960, através da Coordenação da 

Habitação de Interesse de Classe Social da Área Metropolitana do Grande Rio (Chisam)
5
. 

Com efeito, de acordo com Santos, Vieira e Diniz (2012), coloca-se como relevante 

fazer uma ressalva, pois no campo da política urbana, o trabalho do assistente social acaba por 

se efetivar na área das políticas habitacionais - com alguma interface com o saneamento - e 

não nos demais setores da política. Nesse campo, as demandas postas aos assistentes sociais, 

na atualidade, são requisições técnicas operativas que incorporam exigências de gestão da 

pobreza, e não do seu combate e erradicação, ou seja, é a implementação de políticas com 

funções compensatórias com alternativas estratégicas à crise, que não estão associadas a 

políticas de emprego e, tampouco, à universalização dos direitos sociais.     

Deve-se apontar, diante do exposto, que as curvas ascendentes e descendentes, os 

avanços e recuos, momentos de estagnação e desarticulação permanentes ou temporários, a 

pluralidade político-ideológica e o seu caráter multifacetado são características dos 

movimentos entre Estado, sociedade e da categoria profissional. Porém, sem se abster de uma 

análise crítica do processo que revela o trabalho do assistente social como demanda de norteio 

econômico, visto que atuava no sentido de perpetuar uma segregação social e urbana – como, 

por exemplo, reservar áreas valorizadas nas regiões centrais da cidade para usos mais 

lucrativos – e estímulo da indústria privada da construção civil. 

 

Seção 2.3 A conformação de uma nova atuação do assistente social a partir do 

Movimento de Reconceituação do Serviço Social 

 

O Movimento de Reconceituação do Serviço Social alterou, conforme sinaliza Netto 

(2004),além de demandas práticas, a inserção nas estruturas organizacional-institucionais, nos 

quadros técnicos, nos referenciais teórico-culturais e ideológicos. Porém, é importante 

ressaltar que a reconceituação não anulou completamente as formas profissionais 

conservadoras. De acordo com o próprio autor, 

[...] tudo indica que este componente atendia a duas necessidades distintas: a de 

preservar os traços mais subalternos do exercício profissional, de forma a continuar 

                                            
5
 Órgão do Ministério do Interior, ligado ao Banco Nacional da Habitação (BNH), que estabelece uma política 

malsucedida de extermínio das favelas do Rio de Janeiro. 
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contando com um firme estrato de executores de políticas sociais localizadas 

bastante dócil e, ao mesmo tempo, de contrarrestar projeções profissionais 

potencialmente conflituosas com os meios e os objetivos que estavam alocados às 

estruturas organizacional-institucionais em que se inseriam tradicionalmente os 

assistentes sociais. Vale dizer: um dos componentes das relações entre a autocracia 

burguesa e o Serviço Social operou para a manutenção, sem alterações de monta, das 

modalidades de intervenção e (auto)representações que matrizavam a profissão 

desde o início dos anos cinquenta. Se se leva em conta a força da inércia no bojo da 

institucionalidade profissional (inércia ela mesma potenciada pelos referenciais 

ideais do Serviço Social “tradicional”), é possível agarrar a significância deste 

componente da postura ditatorial – ele é um dos vetores que responde, em grande 

medida, pela continuidade de práticas e (auto)representações profissionais que, 

prolongando-se nos dias atuais, mostram-se inteiramente defasadas em face das 

requisições socioprofissionais postas pela dinâmica da sociedade brasileira. 
(NETTO, 2004, p. 117) 

 
 Assim como a sociedade, o Serviço Social não se configura como uma totalidade 

homogênea. Nesse sentido, concebe-se o processo de renovação da profissão a partir de três 

grandes perspectivas: modernização conservadora, reatualização do conservadorismo e 

intenção de ruptura. De modo breve e objetivo, a tendência denominada modernização 

conservadora, a que mais cresceu no período ditatorial (1964-1985), especialmente entre os 

anos de 1964 até 1974, representa uma reforma social do modo de produção capitalista, sem 

questionar, entretanto, sua estrutura. Ou seja, ela se moderniza tecnicamente, mas sem 

alcançar as raízes dos fenômenos sociais. Ao se preocupar apenas com os meios, limita o 

horizonte da intervenção de uma forma a consolidar a ordem social dada, e, com isso, 

preocupa-se com algumas questões demandadas pelas mudanças da sociedade, sem mudar sua 

finalidade. 

No que diz respeito a vertente difundida como reatualização do conservadorismo, 

pode-se dizer que esta nunca apresentou um protagonismo que se pudesse comparar aos 

outros dois movimentos. Datada de quando a modernização conservadora começou a ruir, 

mas a intenção de ruptura ainda não havia se legitimado, é relativa ao grupo de assistentes 

sociais mais tradicionais vinculados à Igreja Católica, grupo tal que não se entusiasmou com 

os discursos de renovação, porém não podia confrontá-lo. Através de uma abordagem micro 

social baseada na idéia de que a intervenção profissional era sinônimo de orientação/ajuda 

psicossocial, continuou a perpetuar antigas práticas, como por exemplo, o Serviço Social de 

caso e grupo
6
. 

A intenção de ruptura é a posição crítica do movimento, propunha que o Serviço 

Social trabalhasse para a denúncia e superação da lógica do capital, e se deu por volta de 

                                            
6
 Ver: NETTO, José Paulo. Ditadura e serviço social: uma análise do serviço social no Brasil pós-64. 4ª ed. São 

Paulo: Cortez, 1998. 
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1979. Esta vertente influenciou centros de formação com uma perspectiva mais crítica, assim 

como as reformas curriculares, do código de ética e das entidades representativas. Ela é 

proveniente de alguns segmentos de assistentes sociais questionadores da atuação no 

desenvolvimento de comunidades, visto que esta servia como técnica de fortalecimento da 

estrutura capitalista. Nasceu, então, uma espécie de desenvolvimento crítico de comunidades 

de esquerda, a fim de construir não só um novo conceito de profissão, mas também uma outra 

sociedade. 

 Convém mencionar, de acordo com as exposições de Maria de Fatima Cabral Marques 

Gomes (2012), que embora as experiências inspiradas em Padre Lebret
7
 já sinalizassem uma 

mudança no trabalho profissional, é com o agravamento das expressões da questão social 

produzido pelo padrão de desenvolvimento dependente e associado, dos anos de 1960, na 

América Latina, sob a égide do Movimento de Reconceituação do Serviço Social, que a 

atividade profissional na área de habitação se redefine. Ainda que o movimento compreenda 

as três diferentes tendências supracitadas, os assistentes sociais redimensionaram sua ação no 

sentido de uma atuação mais ampla e, na perspectiva de intenção de ruptura, essa ação 

adquiriu um sentido político definido na direção de uma transformação social que atendesse 

aos interesses dos segmentos espoliados da sociedade. Neste sentido, é possível constatar no 

que diz respeito à questão urbana, sobretudo na área da habitação, e especialmente no trabalho 

que os assistentes sociais desenvolveram em espaços favelados, uma inflexão dessa prática. 

Ela passou a se articular com as lutas dos movimentos sociais tendo como referência, em 

alguns casos, os direitos de cidadania, em outros, a organização da classe trabalhadora com 

vistas à revolução socialista. 

 Gomes (2012) também salienta que a partir da segunda metade da década de 1970, o 

Código de Ética do assistente social, a democratização do debate profissional impulsionado 

por suas entidades representativas e os resultantes da revisão curricular dos anos de 1980 

contribuíram para construir um projeto profissional em uma outra direção social, contraposta 

a anteriormente mencionada (e que abriu novas alternativas para o trabalho profissional, 

inclusive na área da habitação). Para tanto, a participação dos assistentes sociais em 

movimentos sociais, conforme já mencionado, especialmente no Movimento Nacional pela 

                                            
7
 Louis-Joseph Lebret foi um economista e religioso católico dominicano francês, criador do centro de pesquisas 

e ação econômica “Economia e Humanismo”, em 1942, e de um grande número de associações para o 

desenvolvimento social em vários países do mundo. No Brasil, se destacou pelo desempenho no planejamento 

urbano, mais especificamente com pesquisas e formação de quadros técnicos para atuarem no desenvolvimento, 

entre os anos de 1947 e 1955. 
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Reforma Urbana (MNRU)
8
 e em outros fóruns que tomaram parte da formulação da 

Constituição de 1988, contribuiu para a consolidação de uma atitude profissional do Serviço 

Social em um panorama mais ampliado, na medida em que, com a recepção da 

universalização dos direitos de cidadania na Constituição, alargaram-se os espaços de  atuação 

profissional incorporando-se modificações importantes pleiteadas pelo movimento popular no 

aparato legal do país, delineando-se novos contornos para a gestão pública e a participação 

popular. Esses novos contornos provocaram uma maior democratização do Estado e na 

descentralização da gestão com objetivo de incorporar a participação da sociedade no 

planejamento e nas decisões governamentais, muito aquém, todavia, do que transformações 

estruturais exigem. 

 Pode-se dizer, dessa maneira, que todos esses elementos trabalham na direção de 

demonstrar as possibilidades inovadoras postas a partir do Movimento de Reconceituação do 

Serviço Social, representando assim, um marco no desencadeamento do processo de revisão 

crítica da profissão, não só no Brasil, mas na América Latina. Consoante ao que trata 

Iamamoto (2007, o processo de renovação, ao longo de sua década de duração  permitiu 

posicionamentos bastante expressivos, como a primeira aproximação do Serviço Social com a 

tradição marxista – mesmo sem desconsiderar se tratar, em parte, de um marxismo vulgar e 

sem compromisso com fontes originais, fato este que produziu algumas consequências, como, 

por exemplo, o ecletismo, a busca da compreensão dos rumos peculiares do desenvolvimento 

latino-americano em sua relação de dependência com os países “cêntricos”, a 

contextualização histórica do trabalho profissional, a contestação de seus fundamentos ídeo-

teóricos, de suas raízes sociopolíticas, de seu modus operandi.  

 

 

Seção 2.4 O papel do Serviço Social no desenho e na execução de políticas urbanas na 

atualidade 

 

 Ao considerar que o assistente social tem sido requisitado a assumir um papel 

preponderante em diferenciados espaços sócio-ocupacionais e, por isso, em múltiplos 

domínios de intervenção, entende-se como necessária essa problematização. Para isso, será 

                                            
8
 O Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU) foi criado em janeiro de 1985 e, no princípio 

centralizava sua luta em torno da reivindicação por moradia, mas com o fim do regime militar passou a 

incorporar uma ideia ampliada de cidade. Foi responsável pela elaboração da emenda popular ao projeto 

constitucional, o qual o eixo principal dado foi construir novos princípios e instrumentos de planejamento e 

gestão das cidades, além de articular um cenário de participação popular em todo o Brasil através de um grupo 

heterogêneo de participantes. 



40 
 

feita uma síntese das principais inflexões da trajetória profissional no desenho e na execução 

de políticas sócio urbanas, com a intenção de suscitar uma reflexão crítica acerca dos eixos 

desse cenário. 

 Resguardando a particularidade histórica de uma sociedade profundamente desigual 

como a brasileira, conforme já salientado, a luta pelo direito à cidade tem sido impulsionada 

pelos movimentos sociais, por alguns setores da sociedade civil e por minorias de categoriais 

profissionais restritas, como o Serviço Social, compromissados com a perspectiva de 

construção de uma nova ordem societária. 

 Nessa pauta, a defesa de cidades justas e igualitárias coloca-se como necessidade 

central, mas não se esgota por aí. No caso do Serviço Social, a representação que o assistente 

social deve apresentar em face dessa demanda tem de estar em conformidade com a ótica dos 

direitos sociais e, nesse sentido, o trabalho profissional precisa permitir o envolvimento com 

questões para além do acesso à moradia, que inegavelmente, é um direito indispensável, mas 

que precisa se manter conectado com os vários outros componentes do rol de direitos sociais. 

Para tanto, existem eixos essenciais que se configuram como caráter de interlocução entre 

assistentes sociais, usuários e demais segmentos da área em questão. A esse respeito, o 

requerimento se coloca acerca de relações de gênero que problematizem a condição da mulher 

na sociedade, da possibilidade de resgate de vínculos familiares, da participação efetiva dos 

cidadãos nas tomadas de decisões, na promoção de estratégias para desenvolvimento e 

fortalecimento de laços de vizinhança, ou seja, mobilização comunitária, assim como na 

participação e organização política e educação ambiental. 

Para pensar a agenda institucional da política urbana, é necessário ter presente a 

produção material da vida e a participação da força de trabalho para analisar os processos de 

luta contra a concentração de renda e da terra, com vistas a uma sociedade democrática. 

Conforme salienta Vieira (2004), 

[...] criar uma ‘sociedade de bem-estar’, sem dar a todos participação efetiva no 

controle das decisões e também nos rendimentos da produção, consiste unicamente 

na adoção dos homens para transformá-los em consumidores obedientes e bem 

humorados [...]. Participar dos rendimentos da produção envolve não só mecanismos 

de distribuição de renda, mas, sobretudo, níveis crescentes de coletivização das 

decisões, principalmente nas diversas formas de produção. (VIEIRA, 2004, p. 134) 

 
 Com base nas proposições do Código de Ética do/a Assistente Social comentado do 

Conselho Federal do Serviço Social (2012), tendo em vista esses conceitos de sociedade 

democrática, cabe aguçar a crítica dos fundamentos sobre os quais se baseou a matriz da 

política urbana, e acrescentar que as cidades brasileiras nunca tiveram um projeto estratégico 
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que envolvesse as diferentes dimensões do desenvolvimento urbano, com integração de 

políticas setoriais (habitação, mobilidade urbana, saneamento básico, planejamento e gestão 

do solo com acesso a terra urbanizada e regularizada), ao lado de estratégias de enfrentamento 

da valorização da propriedade fundiária e imobiliária.  

 Nesse sentido, como afirma Vieira (2004), 

Não se pode analisar a política social sem se remeter à questão do desenvolvimento 

econômico, ou seja, à transformação quantitativa e qualitativa das relações 

econômicas, decorrente de processo de acumulação particular do capital. O contrário 

também precisa ser observado: não se pode examinar a política econômica sem se 

deter na política social. (VIEIRA, 2004, p. 142) 

 
 Assim, é importante lembrar algumas determinações que tem contribuído para alterar 

a face da política urbana na sociedade brasileira. Em meados da década de 1970, tem-se o 

ideário de um novo paradigma da política urbana, principalmente o de não desvincular a 

política habitacional da política fundiária (MARICATO, 2011a), o que remonta à emergência 

dos movimentos sociais urbanos. Mas esta proposta original se perde; na implantação da 

política urbana, o velho patrimonialismo brasileiro venceu. O Ministério das Cidades é 

esvaziado da elaboração e execução da política, e as orientações são emanadas de um banco 

(Caixa Econômica Federal) e do Ministério do Planejamento, que concentra o desenho do que 

se tornou a política urbana. 

 Conforme ressaltam Mauricléia Soares dos Santos, Núria Pardilhos Vieira e Tânia 

Maria Ramos de Godoi Diniz, em texto publicado na Revista Temporalis (12/2012), a título 

de exemplo cabe registrar que a política de habitação foi de responsabilidade de diferentes 

ministérios nas últimas décadas: de 1985 a 1987, do Ministério do Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente; de 1987 a 1988, do Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente; 

de 1988 a 1990, do Ministério do Bem-Estar; de 1990 a 1995, do Ministério da Ação Social; 

de 1995 a 1999, da Secretaria da Política Urbana, vinculada ao Ministério do Planejamento; 

1999 a 2002, da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano, vinculada à Presidência da 

República. Essas mudanças expressam as diferentes leituras da questão urbana, tanto políticas 

quanto ideológicas que, historicamente, impactam a vida das classes trabalhadoras. 

 Em 2003, continuam elencando Santos, Vieira e Diniz (2012), foi criado o Ministério 

das Cidades. A partir daí, saneamento e mobilidade urbana passam a fazer parte do sistema, 

além da política de habitação. O marco regulatório do saneamento básico foi aprovado em 

2007 e o da mobilidade urbana, em 2011 e, mesmo assim, como se pode verificar nas decisões 
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do CONCIDADES
9
, observa-se a ausência dessa discussão e aprovação de resoluções 

referentes às temáticas.
10 

 Assim, sintetizam as autoras, refletir sobre o direito à cidade no Brasil e as estratégias 

de lutas para alcançá-lo remete-nos ao resgate histórico da atuação das classes populares. 

Mesmo porque, é possível constatar que as “arenas participativas” pouco influem nos 

processos decisórios (SANTOS; VIEIRA; DINIZ, 2012). Na realidade, são várias as 

dificuldades para o exercício cotidiano da participação coletiva e das lutas dos movimentos 

sociais, que vão desde a presença de estruturas de participação débeis até a mediação do 

Estado, “[...] induzindo relações de dependência e subordinação, pelo fracionamento dos 

grupos sociais em busca de privilégios” (RAICHELIS, 1998, p.180). 

 De acordo com Santos, Vieira e Diniz (2012), as conferências nacionais realizadas até 

hoje mostram, pelos debates e encaminhamentos pactuados, a diversidade das leituras 

políticas dos diferentes segmentos sociais sobre o direito à cidade. A 1ª. Conferência, 

realizada em 2003, aprofundou o significado do direito à moradia digna, além de discutir o 

plano nacional de desenvolvimento urbano. A 2ª. Conferência, em 2005, debate o desenho da 

política nacional de desenvolvimento urbano numa perspectiva de integração de políticas 

setoriais. A 3ª. Conferência, em 2007, apresenta para discussão a proposta de criação de um 

Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU). A 4ª. Conferência, realizada em 

2010, não avança politicamente no sentido de discutir o SNDU, mas debate o cumprimento do 

Estatuto da Cidade, mesmo porque, passados 10 anos de sua aprovação, a não implementação 

dos instrumentos ali desenhados apontam que não se estabeleceu como meta enfrentar a 

questão urbana. Não obstante, outros elementos agregam informações a essas reflexões sobre 

a política urbana e seu significado político no contexto do Estado brasileiro e da sociedade 

civil. O Plano Nacional de Habitação (PLANHAB), finalizado em 2009 e aprovado no 

Conselho das Cidades, tem sua implementação atropelada pelos programas governamentais 

Minha Casa Minha Vida e Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cujos projetos 

                                            
9
 O Conselho das Cidades, CONCIDADES, é um órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva, 

integrante da estrutura do Ministério das Cidades, e tem por finalidade estudar e propor as diretrizes para a 

formulação e implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, bem como acompanhar e avaliar 

a sua execução, conforme dispõe a Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade. É responsável por 

propor as diretrizes gerais para a formulação e implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, 

em consonância com as resoluções aprovadas pela Conferência Nacional das Cidades. Fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Decreto/D5790.htm. 
10

 Em junho de 2011, foi realizada, em Brasília, uma oficina de capacitação dos novos conselheiros do 

CONCIDADES. Foram elaborados diversos documentos analíticos para apresentar o estado da arte das políticas 

setoriais urbanas. Entre esses documentos, destaca-se o Relatório do Observatório das Metrópoles, que 

apresentou o monitoramento das resoluções emitidas pelo CONCIDADES, o que possibilitou verificar a 

capacidade decisória e a efetividade desse. 
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respondem aos interesses do capital, e, muitas vezes, revelam inadequação das intervenções 

físicas e das soluções habitacionais, seja nas ações higienista e na ausência de diálogo e da 

participação social da população envolvida, seja nas remoções provocadas e na violência dos 

despejos. 

 Apesar de avanços no âmbito das legislações, é notório que as propriedades fundiária 

e imobiliária seguem blindadas, fomentando as desigualdades socioespaciais. Os instrumentos 

legais anteriormente mencionados carecem de efetivação, e permanecem sujeitos ao 

clientelismo e patrimonialismo políticos, ainda hegemônicos no país. 

 De acordo com Milton Santos (1979), o território não constitui um conceito, pois só 

pode ser considerado como tal a partir do momento em que é pensado no contexto do seu uso 

e considerando os indivíduos que nele se movimentam. Isto significa que só é possível 

construir uma noção de território se consideradas as relações existentes entre este e as pessoas 

que nele convivem. Nesta perspectiva, compreende-se que o espaço urbano assume diversas 

interfaces que demonstram a sua complexidade, e que devem ser representados nas políticas 

públicas, permitindo uma visão global da questão social. A dimensão territorial pode, então, 

introduzir outra abordagem para a concepção de políticas sociais, na medida que não se 

restrinja às necessidades dos indivíduos, mas focando nas relações que os sujeitos 

estabelecem no seu cotidiano. É importante que as pessoas sejam assumidas como sujeitos e 

não apenas como carenciadas, e é nessa dimensão que o Serviço Social deve pautar a sua 

intervenção. Segundo Iamamoto (2007), é no terreno de disputas, na tensão entre reprodução 

da desigualdade e produção da resistência que vem ocorrendo avanços na construção e 

promoção de espaços de diálogo, concertação e democratização da política urbana brasileira. 

 

 

Seção 2.5 O Serviço Social e o direito à cidade 

 

 O Serviço Social na contemporaneidade, sem desconsiderar todo seu processo 

histórico, passa por um momento pleno de desafios. Estes novos tempos, sinaliza Iamamoto 

(2007), reafirmam que o modelo de acumulação de capital não caminha em parceria com a 

equidade social. Verifica-se, pois, o agravamento das múltiplas expressões da questão social, 

base sócio histórica da requisição social da profissão dos assistentes sociais. A linguagem de 

exaltação do mercado e do consumo, que se presencia na mídia e no governo, corre paralela 

ao processo de crescente concentração de renda, de capital e de poder. Nos locais de trabalho, 

é possível atestar o crescimento da demanda por serviços sociais, o aumento da seletividade 
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no âmbito das políticas sociais, a diminuição dos recursos, dos salários, a imposição de 

critérios cada vez mais restritivos nas possibilidades de a população ter acesso aos direitos 

sociais, materializados em serviços sociais públicos. Tal pano de fundo atravessa e conforma 

o cotidiano do exercício profissional do assistente social, afetando as suas condições e 

relações de trabalho, assim como as condições de vida da população usuária dos serviços 

sociais. 

No período recente, os manuais técnicos de operacionalização que orientam o fazer 

profissional do assistente social em projetos urbanísticos exigem que o trabalho técnico social, 

o qual deve ser articulado ao projeto físico, desenvolva determinados eixos básicos: a geração 

de trabalho e renda, a educação ambiental e a participação comunitária, por mais que a 

dimensão do trabalho profissional se estenda a outras abordagens. Entretanto, estudos em 

bibliografia especializada e experiências com o fazer profissional dos assistentes sociais 

atestam que na perspectiva atual do modelo de gestão de cidades, calcados na perspectiva 

neoliberal e orientado pelas agências multilaterais de crédito, realizam uma compreensão 

fortemente consultiva nas respostas aos requerimentos profissionais. Assim, os processos 

participativos contribuem para a eficiência/eficácia dos projetos, notadamente, o controle dos 

gastos públicos pelos gestores municipais, principalmente. Além disso, o próprio mercado 

demanda uma adesão de natureza numérica, tecnicista, instrumental e individualizante.  

 As características não se restringem aos profissionais do Serviço Social, o traço 

essencial refere-se ao fato de que a participação limitada do público usuário permite o aceite 

do projeto urbanístico posto, visto que ainda contribui para o desenvolvimento do sentimento 

de pertença dos usuários. Tal projeto, seguindo o contorno neoliberal que minimiza projetos 

sociais, inclusive os de habitação, apresenta uma característica setorizada e focalizada e nega 

a universalização da política urbana. Desta forma, as requisições demandadas aos assistentes 

sociais em projetos urbanísticos não visam a articulação com a dimensão política do debate 

sobre o direito à cidade. 

 Não significa que as respostas dadas pelos assistentes sociais demonstrem que os 

profissionais da categoria não busquem ampliar o significado social de sua participação, não 

só no processo de planejamento, mas também como da execução do trabalho técnico social, 

criando e executando alternativas no fazer profissional que ampliem os direitos sociais. Isto 

quer dizer, o profissional do Serviço Social não tem se isentado de articular sua atividade 

profissional com o Projeto Ético-Político Profissional. 

 Tais indicações apontam para a reflexão de que, 
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No papel de sujeitos coletivos qualificados, o grande desafio dos assistentes sociais, 

na defesa do direito à cidade, é desenvolver análises críticas e interpretar, 

sistematicamente, os complexos processos sociais, apreendendo suas determinações 

objetivas e subjetivas em relação às práticas sociais. Além disso, deve desvelar a 

crescente opacidade construída pelo uso de determinados conceitos, deslocados de 

seu sentido original e resignificados pelo projeto neoliberal, o que tornou a disputa 

política entre projetos muito distintos em uma aparente disputa de significados para 

referências comuns, como participação, sociedade civil ativa, etc. A 

homogeneização de vocabulários permitiu obscurecer diferenças: à expectativa de 

uma sociedade civil ativa e propositiva, disputada pelas agências financiadoras 

internacionais e incorporada por governos de diferentes matizes políticos-

ideológicos se conjuga, por vezes, a concepção de sociedade civil como sujeito de 

cooperação; abstraindo das relações entre Estado e sociedade, os conflitos e a 

disputa entre projetos de classe. (SANTOS; VIEIRA; DINIZ, 2012, p. 311) 

 
 Um aspecto a ser desvelado é que a consensual defesa da participação nos espaços 

democráticos para tomada de decisões ocorre, na melhor das hipóteses, com relação à gestão 

de segmentos da política urbana – saneamento, habitação e desenvolvimento urbano – sem 

articulação macroestrutural entre esses segmentos. Mais do que isso, não entra na pauta de 

debates a abertura de espaços participativos em relação às definições da política econômica 

que, de fato, é o que determina grande parte dos problemas vividos pelas cidades 

(MARICATO; SANTOS JR, 2006). Maricato (2011b) também aponta o fato de ser adentrado 

num processo de participativismo, ou mesmo no ativismo das demandas fragmentadas, com 

objetivos mais imediatistas e respaldado em interesses singulares. 

 Cabe salientar que esse é, portanto, um momento de impasse da política urbana no 

Brasil, só superável na medida em que se consiga elucidar “[...] a estratégia das formas 

selvagens que fazem do solo urbano e dos orçamentos públicos pasto para seus interesses” 

(MARICATO, 2011b, p.78) E, a partir da identificação das forças que tem poder sobre a 

produção das cidades, incidir para a mudança de rota na qual a defesa da função social da 

cidade é fundamental (MARICATO, 2011b). 

 Dessa forma, é necessário destacar que sendo o Serviço Social uma profissão que 

possui a base material de seu exercício profissional inserido na divisão social e técnica do 

trabalho e em processos de trabalho, como uma especialização da coletividade participante da 

reprodução das relações sociais, implica considerar a contraditoriedade fundamental que 

permeia a manutenção deste modelo de sociedade, logo, da reposição da força de trabalho e 

da profissão. As funções que os assistentes sociais cumprem tem relação direta com esse 

contexto. Concretamente, quanto mais os assistentes sociais forem capazes de decifrar e 

apreender as determinações da produção e reprodução das cidades, mais terão condições de 

elaborar respostas profissionais qualificadas, teórico, política e eticamente. 
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 Nessa conjuntura, Santos, Vieira e Diniz (2012) colocam algumas problemáticas que 

se findam como cruciais nessa formulação, pois, no campo da política urbana, debate 

elucidado ao longo de todo esse estudo, se reconhece que o trabalho dos assistentes sociais 

acaba por se efetivar na área das políticas habitacionais – com alguma interface no 

saneamento- e não nos demais setores da política. Nesse campo, as demandas postas aos 

assistentes sociais, na atualidade, são requisições técnicas operativas que incorporam 

exigências de gestão da pobreza, e não do seu combate e erradicação; é a implementação de 

políticas com funções compensatórias como alternativas estratégicas à crise, que não estão 

associadas a políticas de emprego e, tampouco, à universalização dos direitos sociais. 

 Por isso, segundo Antunes (2000), essas reflexões alimentam o pensamento sobre os 

principais desafios para concretização do Projeto Ético Político Profissional do Serviço 

Social: as condições objetivas do trabalho profissional precisam ser problematizadas, no 

quadro da desregulamentação do trabalho a que estão submetidos os trabalhos 

contemporâneos. Assim como a lógica do sistema produtor de mercadorias vem convertendo 

a concorrência e a busca da produtividade num processo destrutivo que tem gerado uma 

imensa sociedade dos excluídos e dos precarizados, também os assistentes sociais, que 

vendem sua força de trabalho em troca de salário, estão submetidos aos dilemas e 

constrangimentos comuns a todos os trabalhadores assalariados. A expansão de formas de 

trabalho precário (trabalhos terceirizados, cooperativismo, e trabalhos submetidos a contratos 

temporários, sem estabilidade e registro na carteira) no interior do campo urbano, vem 

alimentando uma destrutividade intensiva do trabalhador assistente social e da autonomia 

relativa do profissional, o aumento das competências e responsabilidades ao lado da 

flexibilização do trabalho, da jornada e da remuneração. 

 Somado a isso, enfim, a falta de conexão entre demais categorias profissionais 

também atuantes no cenário urbano se constitui um atraso no desenvolvimento de um trabalho 

pautado no zelo pela qualidade dos serviços prestados, todavia, tal questão não impede a 

construção e afirmação de um compromisso crítico por parte dos assistentes sociais, 

afirmando seu engajamento com os interesses coletivos da população usuária. Conforme 

reiteram Santos, Vieira e Diniz (2012), na direção do projeto ético-político, o trabalho social 

na defesa do direito à cidade, defronta-se, portanto, com perspectivas teóricas distintas: uma 

que compreende a ação profissional a partir de uma dimensão de totalidade, de caráter 

histórico-ontológico, remetendo o particular ao universal, e incluindo as determinações 

objetivas e subjetivas dos processos sociais; outra, que compreende a ação profissional como 

um campo de fragmentos, restrita às demandas do mercado de trabalho, cuja apreensão requer 
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a mobilização de um corpo de conhecimentos e técnicas que não permite extrapolar a 

aparência dos fenômenos sociais. 

 Enfim, para pensar o Serviço Social dos novos tempos, conforme pauta Iamamoto 

(2007), é necessário romper com uma visão endógena, focalista da profissão, a fim de 

compreender questões para além dos muros que se limitam à categoria. Isto é, é desenvolver a 

capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de 

preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. Ser um 

profissional propositivo e não só executivo, que perpasse as esferas não só da execução, mas 

da formulação de políticas públicas e de gestão de políticas sociais. Responder a tais 

requerimentos exige uma ruptura com a atividade burocrática e rotineira, que reduz o trabalho 

do assistente social a mero emprego, limitando-o a atividades burocráticas preestabelecidas. O 

exercício da profissão é mais que isso. É uma ação de um sujeito profissional que tem 

competência para propor, negociar com a instituição os seus projetos, para defender o seu 

campo de trabalho suas qualificações e funções profissionais, respeitando, é claro, seus 

limites, desafios e possibilidades. 

 

 

DIALOGANDO COM ASSISTENTES SOCIAIS E TRANSITANDO PELOS 

CAMINHOS DA RECONCEITUAÇÃO 

 

O objetivo deste capítulo é se utilizar da entrevista como instrumental do processo de 

trabalho do assistente social, com a finalidade de analisar momentos da atuação do Serviço 

Social de modo mais concreto e incisivo, articulando as dimensões técnico-operativa, teórico-

metodológica e ético-política. Foram realizadas duas entrevistas com assistentes sociais que 

atuam no cenário urbano e, para tanto, elaborou-se alguns eixos de estudo a fim de explorar a 

temática pesquisada. Pretende-se, também, que este material seja uma possibilidade de 

compartilhamento do conhecimento acumulado na condição de pesquisadora que faz da 

entrevista um dos instrumentos de investigação. Como todo trabalho é uma produção histórica 

e social, ele está sujeito às reproduções das contradições do real. Por isso, espera-se que possa 

desencadear discussões que venham ser subsídio para análises e reflexões. 

 

1. Nome da instituição na qual se insere? 

ENTREVISTADO BRUNO: O nome da instituição que eu trabalho é Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro, a UNIRIO, sou professor adjunto da Escola de Serviço Social. 
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ENTREVISTADA CAMILA: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. 

 

2. Objetivos da instituição? 

ENTREVISTADO BRUNO: O objetivo da instituição é formar profissionais críticos, profissionais 

alinhados com o projeto ético-político profissional do Serviço Social. 

ENTREVISTADA CAMILA: O CRAS é uma unidade da proteção básica e se apresenta como a porta 

de entrada da política de assistência social. Tem como principais objetivos a prevenção de situações de 

“vulnerabilidade”, com toda minha crítica ao termo, e desproteção social no território de abrangência, 

assim como o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a ampliação do acesso a políticas 

setoriais. 

 

3. Objetivos do Serviço Social na instituição? 

ENTREVISTADO BRUNO: O projeto do Serviço Social, sobretudo, é esse. Da instituição como um 

todo é a formação profissional e humana, para além da formação para o mercado que, geralmente, a 

gente encontra um espaço melhor para isso nas universidades públicas. 

ENTREVISTADA CAMILA: A atuação da equipe psicossocial na proteção básica é principalmente no 

acompanhamento familiar através do Programa de Atenção Integral a Família (PAIF) e do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Tem como objetivos, o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e da ampliação 

do acesso aos direitos. 

4. Quantos assistentes sociais a instituição possui? 

ENTREVISTADO BRUNO: Isso eu não sei te responder, porque, na verdade, sou professor. Sei que 

existem outros assistentes sociais e outras assistentes sociais na universidade, mas não sei te dizer 

quantos. 

ENTREVISTADA CAMILA: Três, sendo duas técnicas e uma coordenadora. 

 

5. Qual o conceito de Serviço Social adotado e os principais desafios enfrentados? 

ENTREVISTADO BRUNO: Eu acho que no que diz respeito à formação, a atuação dos professores 

tem como referência a Reconceituação do Serviço Social e todas as propostas, todas as reflexões 

oriundas da teoria crítica, do diálogo entre Serviço Social e teoria crítica de Marx, que dão origem ao 

projeto ético-político profissional. Então, essa é a nossa referência, o Serviço Social que se localiza 

politicamente e teoricamente nos marcos do projeto ético-político profissional. Aí está o desafio. 

ENTREVISTADA CAMILA: A equipe técnica do CRAS é psicossocial, composta por psicólogas e 

assistentes sociais. Por isso, nenhum dos profissionais pode realizar atividades privativas da categoria. 

Fato que, em minha opinião, limita o trabalho do Serviço Social, ainda que o profissional do Serviço 

Social siga sendo referência na área da assistência social. Um dos desafios enfrentados são as péssimas 

condições de trabalho. Primeiramente, o vínculo de trabalho é o mais precário possível: salário baixo, 

nenhuma estabilidade, nenhum benefício e somos “contratadas” (entre aspas porque não tem nem 



49 
 

contrato, de fato) através de um regime ilegal. Está previsto no SUAS (Sistema Único da Assistência 

Social) que o profissional da assistência deve ser concursado e, no nosso caso, não temos nenhum 

vínculo empregatício. Recebemos através do Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), como se 

fôssemos autônomos e prestássemos serviço para prefeitura, mesmo a Constituição de 1988 dizendo 

que a prestação de serviços de caráter continuado, em atividades de natureza permanente, com 

subordinação, observância de horário e normas, como é o nosso caso, configura relação empregatícia. A 

insegurança causada pela desregulamentação dos direitos trabalhistas dificulta a articulação política da 

categoria entre si e com os demais trabalhadores e, na minha avaliação, possibilita  uma quantidade 

significativa de profissionais com formação limitada que tem dificuldade de articular as dimensões 

teórico-metodológica, técnica operativa e ético-política da profissão, muitas vezes reproduzindo valores 

conservadores e assistencialistas. Além disso, as condições objetivas para o trabalho são totalmente 

precarizadas. No nosso cotidiano precisamos realizar acompanhamento familiar, visitas domiciliares, 

visitas institucionais, articulação com a rede e para citar algumas das deficiências, o telefone e a 

internet, que são essenciais para o contato com as famílias e com a rede, tanto de nossa parte quanto da 

deles, funcionam esporadicamente, temos carro apenas uma vez na semana e o espaço físico do 

equipamento não possibilita que executemos as atividades desejadas para os SCFV e etc. 

 

Com base nas respostas supracitadas, é factível relatar que, assistentes sociais 

escolhem, intencionalmente, a tradição marxista por identificar nela a proximidade das coisas 

como elas são na sua essência natural. Tal vertente se configura como uma forma crítica de 

pensar a realidade e tem a finalidade de tornar a sociedade mais justa e democrática, sendo o 

pensamento revolucionário a intenção de encontrar um caminho para a transformação. Tendo 

em vista o recurso norteador da tradição marxista e seu entendimento com a recuperação da 

direção crítico- dialética, o Serviço Social torna-se capaz de romper com o conservadorismo. 

É possibilitado ao profissional a capacidade de intervir de forma qualitativa na garantia do 

projeto ético-político profissional. E é principalmente através do código de ética profissional 

que se torna possível decodificar o compromisso com valores emancipadores para a conquista 

da liberdade em defesa da classe trabalhadora.  

Nesse sentido, conforme Netto (1999), o projeto ético-político apresenta a auto-

imagem da profissão, elege os valores que a legitimam, delimita e prioriza seus objetivos e 

funções, formulando os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu exercício ao 

prescreverem normas para o comportamento dos profissionais, estabelecendo as balizas da 

sua relação com os usuários dos serviços, com as outras profissões e com as organizações e 

instituições sociais, privadas e públicas. São construídos por um sujeito coletivo – a categoria 

profissional e, através da sua organização (que envolve os profissionais em atividades, as 
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instituições formadoras, os pesquisadores, os docentes e estudantes da área, seus organismos 

corporativos e sindicais), que a categoria o elabora. No Serviço Social, esse projeto se 

expressa a partir de uma base filosófica e através de documentos que o legitimam, como o 

código de ética. O código de ética é resultado da compreensão filosófica do homem, como ser 

histórico, sobre o mundo. Expressa a moralidade, na medida em que a categoria profissional 

define seus direitos e deveres em relação aos compromissos, à atuação com usuários, colegas 

de profissão, demais profissionais e empregadores.  

Diante disso, pelo fato do projeto profissional do Serviço Social estar colocado com 

base em uma postura combativa, sua implementação exige um esforço árduo em função das 

disputas entre projetos antagônicos de classe. Isto é, requer do assistente social um processo 

de enfrentamento do conservadorismo, esforços cotidianos de luta contra a dinâmica da 

sociedade capitalista por meio dos processos de trabalho nos quais se insere. 

 Somado a isso, então, essa tensão entre projeto ético-político e estatuto assalariado, 

que permite compreender o trabalho na sua dimensão concreta e abstrata, é atravessada pelo 

descaso vivenciado no trato da questão pública, na fragilização dos serviços sociais, no 

descaso das políticas públicas, nas quais assistente social, que é chamado para implementar e 

viabilizar direitos sociais e os meios de exercê-los, vê-se engessado em suas ações, que 

dependem de recursos, condições e meios de trabalho cada vez mais escassos para operar as 

políticas e serviços sociais públicos (IAMAMOTO, 2001, p, 20). Temos, por um lado, o 

crescimento da pressão na demanda por serviços, cada vez maior, por parte da população 

usuária mediante o aumento de sua pauperização. Esta se choca com a já crônica – e agora 

agravada – falta de verbas e recursos das instituições prestadoras de serviços sociais públicos, 

expressão da redução de gastos sociais recomendada pela política econômica governamental, 

que erige o mercado como a “mão invisível” que guia a economia. (IAMAMATO, 2009, p. 

160). 

 

 

6. De que forma o Serviço Social aborda o cenário urbano como espaço sócio-

ocupacional? 

ENTREVISTADO BRUNO: Acho que existe uma sensibilidade do corpo docente a respeito do espaço 

urbano, ele é um cenário privilegiado, vamos dizer assim, dos assistentes sociais, na medida em que até 

a própria Marilda Iamamoto afirma que o Serviço Social é filho da industrialização e da urbanização e, 

nesse sentido, o espaço urbano é por excelência o espaço de intervenção dos assistentes sociais. Sem 

prejuízo, obviamente, das questões que emergem no espaço rural, mas que estão também ligadas ao 

espaço urbano. Aliás, até essa dicotomia entre urbano e rural ela só existe por conta desse processo de 



51 
 

modernização. Então, a gente entende nesse sentido, o urbano enquanto espaço privilegiado de atuação 

do assistente social. É essa a leitura que o corpo docente tem. 

ENTREVISTADA CAMILA: Os CRAS são divididos territorialmente, ou seja, a ação da equipe 

técnica é realizada nos territórios compreendidos como em situação de desproteção social. A ação no 

território considera a desigualdade sócio-territorial presente no espaço urbano. Temos a possibilidade de 

identificar os problemas concretos, as potencialidades, as soluções e denunciar a precariedade de 

políticas públicas a partir de recortes territoriais.  Nossa ação se caracteriza pela Vigilância 

Socioassistencial, que tem o objetivo de conhecer a presença das formas de “vulnerabilidade social” da 

população e do território, dentro dos limites e possibilidades do cotidiano, é claro. Além disso, a 

articulação com a rede e as parcerias realizadas possibilita identificar as demandas do território. 

 

 Conforme assinala Iamamoto (2007), a análise dos espaços ocupacionais do assistente 

social, em sua expansão e metamorfoses, requer inscrevê-los na totalidade histórica 

considerando as formas assumidas pelo capital no processo de revitalização da acumulação no 

cenário mundial. Isso significa que, sob a hegemonia das finanças e na busca incessante da 

produção de super lucros, há estratégias que vêm incidindo radicalmente no universo do 

trabalho e dos direitos. Por isso, no debate sobre os espaços ocupacionais, vale destacar o fato 

de que eles contêm elementos simultaneamente reprodutores e superadores da ordem, 

abrangendo tanto os espaços ocupacionais resultantes da ação do empresariado e de 

segmentos específicos da sociedade civil, quanto os derivados da implementação das políticas 

sociais de Estado e os acionados pela direção das organizações das classes trabalhadoras, 

todos eles sujeitos ao impacto das tensões de classe, através de mediações específicas. 

 Isto é, a operacionalização do projeto profissional supõe o reconhecimento da 

conjuntura sócio-histórica que demarca o trabalho do assistente social na atualidade, 

estabelecendo limites e possibilidades à plena realização desse projeto. E, também, articula 

um conjunto de mediações que interferem no processamento da ação e nos resultados 

individual e coletivamente projetados, pois a história é o resultado de inúmeros interesses 

lançados em diferentes direções que tem múltiplas influências sobre a vida social. Diante 

disso, compreende-se que os profissionais de Serviço Social, tendo suas diretrizes, princípios 

e atribuições são solicitados a trabalhar em um contexto contraditório, dos quais é preciso 

conhecer o funcionamento da instituição e as demandas do território, mas assim como os 

limites encontrados nesses espaços. Mesmo sendo um instrumento de fundamentação de base 

da profissão, existem desafios em trabalhar na operacionalização do Código de Ética e de 

outros elementos que compõe o quadro de diretrizes legais, diante das demandas que são 

apresentadas a todo o momento. 
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7. Como você reconhece o posicionamento do Conjunto CFESS/CRESS no que se refere 

a atuação do Serviço Social no cenário urbano? 

ENTREVISTADO BRUNO: Então, eu acho que o conjunto CFESS/CRESS vem avançando nesse 

debate. Hoje, por exemplo, existe no CRESS do Rio de Janeiro toda uma convenção sobre direito à 

cidade, existem assistentes sociais, pessoas que trabalham diretamente como assistentes sociais, pessoas 

que são formadas em Serviço Social e exercem a profissão de professor, que fazem parte desse espaço e 

o próprio CFESS também tem promovido eventos, reuniões, enfim, existe um esforço importante de 

articulação em relação a esse tema. Até porque é um tema que eu diria que está na crista da onda, vamos 

dizer assim, um tema que está bastante em evidência, sobretudo, a partir do final da década passada e 

acho que o ano de 2013, as jornadas de junho de 2013 foram bastante importantes para demarcar a 

cidade enquanto um cenário definitivo de lutas sociais, de contradições, de conflitos e lutas sociais que 

se desenvolvem nesse espaço. Acho que é por aí. 

ENTREVISTADA CAMILA: Como grande interlocutor dos esforços da categoria. 

 

De acordo com o próprio Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), os conselhos 

profissionais, nos seus primórdios, se constituíram como entidades autoritárias que não 

primavam pela aproximação com os profissionais da categoria respectiva, nem tampouco se 

constituíam em um espaço coletivo de interlocução. A fiscalização se restringia à exigência da 

inscrição do profissional e pagamento do tributo devido. Tais características também 

marcaram a origem dos conselhos no âmbito do Serviço Social. 

Na atual conjuntura, o conjunto, seja em domínio federal ou regional, através dos 

Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), reafirma e fortalece, em sua pragmática, a 

valorização da ética, da socialização da riqueza e da defesa dos direitos, na perspectiva de 

reconhecer, analisar e se contrapor às formas de mercantilização de todas as dimensões da 

vida social. Tem o compromisso com o projeto ético-político profissional como mobilizador 

para a luta em defesa de uma cultura política com direção emancipatória e respeito à 

diversidade, além de se sensibilizar para conhecer as reais condições de vida da população e 

buscar formas de intervir contra todos os processos de degradação da vida humana
11

. 

Discutir o desenvolvimento urbano tem sido uma das prioridades do conjunto 

CFESS/CRESS e a importância do debate e de ações estratégicas em torno das cidades para a 

atuação do assistente social tem mobilizado esforços da categoria, entre outras coisas, através 

da promoção de seminários, cursos e discussões. Porém, a compreensão das especificidades 

da luta pelo direito à cidade no âmbito das entidades profissionais como o referido conjunto 

                                            
11

 A esse respeito, ver: http://www.cfess.org.br/estrutura_frentes.php. 
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está e tem de estar articulada com os eixos de fiscalização, capacitação e denúncia do trabalho 

profissional de maneira crítica. 

 

 

8. O que muda quando o desenvolvimento urbano passa a utilizar o Serviço Social como 

um instrumento? Qual a importância do trabalho da categoria e quais as contradições 

desse trabalho na dinâmica brasileira atual? 

ENTREVISTADO BRUNO: Bom, essa própria idéia de desenvolvimento urbano é bastante ampla, 

mas, de fato, como disse em alguma outra dessas perguntas, o Serviço Social nasce como fruto desse 

processo de urbanização que também é impulsionado pelo processo de industrialização. Então, na 

verdade, o Serviço Social vai se institucionalizar, vai se tornar uma profissão, de fato, exatamente para 

poder trabalhar com as contradições desse processo de modernização e com a chamada questão social, 

que vai surgir intimamente ligada a esse movimento histórico. O Serviço Social tem, na sua origem, 

essa função, vamos dizer assim, que era de trabalhar na reprodução social dos trabalhadores urbanos, 

reprodução aí entendida não somente enquanto a dimensão física, no sentido da alimentação, enfim, da 

saúde e tal, mas a reprodução também ideológica. É por isso que a profissão, inclusive, vai nascer com 

um viés extremamente conservador. Bom, as contradições oriundas desse tipo de trabalho no espaço 

urbano são as mais amplas possíveis, porque, como eu falei anteriormente, a profissão vai ser chamada 

a agir enquanto um vetor de manutenção da ordem, no sentido ideo-cultural, vamos dizer assim, mas ao 

longo do próprio processo de desenvolvimento da profissão isso vai ser questionado. Aí hoje temos aí 

toda a discussão do projeto ético-político profissional que, obviamente, vai se colocar em uma 

perspectiva crítica a esse processo de urbanização que a gente tem aqui no Brasil, que é um processo 

que reflete, está amplamente sintonizado com o processo de desenvolvimento do capitalismo 

dependente brasileiro. Então, é uma urbanização que reproduz todo um processo de aprofundamento da 

desigualdade social, das desigualdades sociais, e nas suas mais diversas expressões, e aí obviamente que 

a categoria vai encontrar nessas contradições do espaço urbano, a sua principal, parafraseando a Marilda 

Iamamoto, vai encontrar a sua matéria-prima, a questão social como matéria-prima do trabalho 

profissional do assistente social. 

ENTREVISTADA CAMILA: A necessidade do capitalismo de se reorganizar no mundo globalizado 

tornou as cidades o principal alvo de reprodução das diversas formas de opressão, exploração e 

dominação, produzindo espaços de extrema desigualdade e conflito.  A intervenção do Serviço Social, 

com todas as contradições inerentes a profissão, possibilita o fortalecimento e o acesso as políticas 

sociais básicas para a classe trabalhadora. 

 

As contradições as quais os assistentes sociais estão submetidos, já se sabe, são, 

sobretudo, fruto dos paradoxos oriundos do modo de organização da sociedade 

contemporânea e desafiam estes profissionais a se instrumentalizarem para buscar estratégias 
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que respondam não só às particularidades da realidade vivida no cotidiano institucional, mas, 

também, às questões que envolvem a classe trabalhadora de modo geral. É nesse processo que 

os assistentes sociais devem se apropriar criticamente dos objetos de intervenção, 

problematizá-los e propor ações cuja direção esteja articulada as necessidades dos 

trabalhadores, fortalecendo os seus interesses de classe. 

 Em consonância com tais princípios, é necessário assumir um compromisso radical 

com a afirmação de uma cidadania plena, com a efetivação dos direitos humanos e com a 

recusa dos preconceitos. Tal dimensão política coloca-se a favor da equidade e da justiça 

social, na perspectiva da universalização do acesso aos bens e serviços relativos aos 

programas e políticas sociais. Ressalte-se, também, a defesa da ampliação e consolidação da 

cidadania para a garantia dos direitos sociais, civis, políticos, econômicos e culturais das 

classes trabalhadoras, com um perfil radicalmente democrático. 

Saliente-se a contribuição do assistente social na condição de elo político para a luta e 

a efetivação dessas garantias. Além disso, o arcabouço teórico, os marcos legais e as 

regulamentações que normatizam e legitimam o cotidiano profissional, contribuem 

consideravelmente para as mediações que alicerçam os direitos. A incorporação de toda essa 

lógica nos processos de trabalho nos quais o assistente social está inserido permite 

compreender que o indivíduo está posto nas relações sociais presentes nesse contexto e que 

existem demandas importantes para promover sua plena integração a esse ambiente social 

complexo. Então, a atuação do assistente social surge da necessidade de considerar o 

indivíduo que está assentado nesse espaço e as relações advindas das relações sociais 

presentes na cidade. A exigência do trabalho do assistente social como instrumento da política 

de urbanização é um avanço nesse sentido. Obviamente, ainda é um processo que tem muito 

para percorrer, mas houve avanços inegáveis. 

 

 

9. De que forma o assistente social pode se aliar aos movimentos sociais visando a 

efetivação do “direito à cidade”? 

ENTREVISTADO BRUNO: Então, na verdade, em geral, as questões que aparecem para os assistentes 

sociais, as manifestações da questão social que aparecem para nós no cotidiano de trabalho dos espaços 

sócio-ocupacionais, em maior ou em menor grau estão ligadas a efetivação do direito à cidade. Por 

exemplo, se você não tem um acesso devido à saúde, à educação, ao saneamento básico, certamente, 

você está sendo violado por esses elementos que fazem parte do direito à cidade. São direitos que fazem 

parte desse direito mais amplo, que é o direito à cidade. Nesse sentido, eu acho que o assistente social 

tem uma série de instrumentos a serem utilizados a partir de uma intervenção no cotidiano fora da 
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instituição. Somos, enfim, dotados de conhecimento técnico e ao mesmo tempo também de 

conhecimento político para poder fomentar, por exemplo, espaços de debate, de discussões entre os 

moradores de uma determinada localidade, que estão com problemas relativos ao saneamento básico, 

entre outras coisas, explicar isso e qual o impacto disso em relação à saúde das pessoas. Em relação a 

outras questões, por exemplo, a questão do transporte, o assistente social que trabalha em uma 

secretaria de habitação... O papel que os movimentos podem ter na efetivação de novas linhas de 

ônibus, fomentando essa articulação, assistentes socais fomentando esses movimentos, fomentando 

maneiras de articulação, estratégias de articulação desses movimentos para com o poder público, ou 

mesmo de enfretamento ao poder público. Enfim, eu acho que em uma intervenção profissional que 

esteja pautada no debate do projeto ético-político é quase que natural ter uma relação direta com atores 

sociais que tem um potencial de intervir e, de maneira contestatória, nos espaços onde eles atuam, estou 

falando dos movimentos sociais. Eu acho que uma atuação do assistente social que esteja sintonizado 

com isso é por si só já uma forma de contribuir de maneira qualitativa para esse processo. 

ENTREVISTADA CAMILA: Na atual conjuntura, extremamente desfavorável aos trabalhadores e de 

criminalização de sua existência e resistência, é essencialmente importante o Serviço Social 

potencializar propostas de fortalecimento dos movimentos sociais baseadas na perspectiva contra-

hegemônica ao capital com o objetivo de contribuir para um desenvolvimento político e melhores 

condições de vida para a classe trabalhadora. 

 

 

Há movimentos sociais que se organizam e lutam contrários ao modo de produção 

capitalista e em prol de direitos, bem como, pela reelaboração de conceitos de certos direitos. 

Lutas essas que ocorrem tanto no âmbito urbano, quanto rural. Por isso, o compromisso do 

Serviço Social com os movimentos sociais visa contribuir com os grupos sociais e pessoas 

que se esforçam por condições de vida e trabalho, articulando forças e construindo alianças 

estratégicas com os que sofrem opressões econômicas, de classes, gênero, de orientação 

sexual, entre outras, em recusa ao arbítrio e ao autoritarismo, com vistas à ampliação e 

consolidação de cidadania. Isto é, na defesa intransigente dos direitos humanos. 

A aproximação política com os interesses dos setores populares se deu de forma tardia 

na profissão, dado o surgimento do Serviço Social brasileiro atrelado a doutrina social da 

Igreja Católica conservador. De acordo com Iamamoto (2007b), os primeiros movimentos aos 

quais o Serviço Social se vincula no país são de base militante tradicional católica – o 

Apostolado Leigo, a Ação Social e a Ação Católica. O esforço político e teórico de superação 

do tradicional surge apenas nos marcos da década de 1960, no Movimento de Reconceituação 

latino-americano, que tem seus mais profícuos rebatimentos no Brasil na segunda metade dos 

anos 1970. 
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Muitas considerações originam-se da intensa presença do assistente social nas lutas e 

reivindicações dos trabalhadores pela consolidação e ampliação dos direitos de cidadania que 

antecedem a formulação da Constituição de 1988, principalmente a partir de meados da 

década de 1980. O debate acerca das políticas sociais obtém uma posição de espaço em 

disputa. Configurando-se, dessa forma, em objeto de reivindicação de segmentos organizados 

da sociedade. 

Segundo Cardoso e Lopes (2009), a possibilidade de trabalho na perspectiva do 

projeto ético-político-profissional do Serviço Social nos permite indicar algumas estratégias 

do trabalho profissional para reflexão e aprofundamento. Estratégias essas que podem ser 

fortalecidas nos espaços de organização da classe trabalhadora, sejam essas instituições 

empregadoras do assistente social ou em espaço no qual o profissional atua a partir de 

projetos organizativos vinculados a outras instituições com as quais mantém o vínculo como 

trabalhador assalariado. As estratégias indicadas são as seguintes: a) prestar assessoria técnica 

e apoio político aos setores organizados da classe trabalhadora, na criação de mecanismos de 

resistência e de luta, em âmbitos local, nacional e também mundial, em todas as esferas da 

vida social; b) desenvolver junto aos trabalhadores atividades educativas formadoras de um 

modo de pensar e de agir que lhes permitam a constituição de um núcleo organizatório que se 

proponha a tarefa de unificar as experiências parciais de setores organizados das classes 

subalternas, em uma alternativa política – um projeto global concreto que acene com as 

possibilidades de transformação da sociedade; c) desenvolver um trabalho pedagógico junto 

aos trabalhadores, em suas instituições de organização, que contribua com os mesmos, para a 

formulação e implementação de uma política que concretize a participação das massas que, 

pela prática concreta, alcance a necessidade de quebrar seus limites e, de forma organizada, 

construa novas relações hegemônicas. 

Entende-se aqui que a atuação dos assistentes sociais junto aos movimentos sociais 

também fortalece a sua práxis e seu compromisso social ao se posicionar a favor da classe 

trabalhadora. Além disso, Cardoso e Lopes (2009) são enfáticos ao declarar que é 

fundamental ressaltar a importância de todas essas estratégias de luta e resistência, sobretudo 

de união e organização dos trabalhadores e dos expropriados dos mais ínfimos direitos, mas é 

indispensável que tenhamos clareza de que a efetiva solução para o agravamento da questão 

social nos países de capitalismo dependente só é possível com a construção de uma sociedade 

alternativa ao capitalismo, que garanta a emancipação da humanidade e supere, portanto, as 

desigualdades sociais e a questão social. Uma tarefa que é, fundamentalmente, da classe 
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trabalhadora, na qual as práticas profissionais, enquanto expressão da práxis, tem papel 

relevante. 

 

 

10. Ainda pensando nos fazeres profissionais, o que mais se pode abordar? 

ENTREVISTADO BRUNO: Acho que suas perguntas estão bem amplas. Deu para contemplar bem o 

assunto. 

ENTREVISTADA CAMILA: Além do trabalho no CRAS, faço parte de um grupo de um projeto de 

extensão do Serviço Social da Universidade Federal Fluminense junto ao Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vivemos, afinal, em um mundo em que os direitos da propriedade privada e a taxa de 

lucro superam todas as outras noções de direito, em detrimento de um importante tipo de 

direito humano a ser implementado: o direito à cidade. A generalização da mercadoria e do 

valor de troca a partir desse marco decompôs e subordinou, gradativamente, as estruturas 

sociais existentes anteriormente, tornando essa lógica uma condição fundamental de 

reprodução do modo de organização da sociedade. 

 A lógica da acumulação capitalista determina as cidades, mas elas não se resumem a 

isso, pois os indivíduos atuam socialmente nos lugares. Nessa perspectiva, direito à cidade 

corresponde a uma ressignificação desse fundamento. Conforme afirma Harvey (2008), saber 

que tipo de cidade se deseja é uma questão que não pode ser dissociada de saber que tipo de 

vínculos sociais, relacionamentos com a natureza, estilos de vida, tecnologias e valores 

estéticos se ambiciona. O direito à cidade é muito mais que a liberdade individual de ter 

acesso aos recursos urbanos: é um direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. Além 

disso, é um direito coletivo, e não individual, já que essa transformação depende do exercício 

de um poder coletivo para remodelar os processos de urbanização. A liberdade de fazer e 

refazer as nossas cidades, e a nós mesmos, é, a esse ver, um dos nossos direitos humanos mais 

preciosos e ao mesmo tempo mais negligenciados. 
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A urbanização é muito importante para o capitalismo em termos de acúmulo de 

riqueza, mas deve ser também importante para os atores sociais que buscam fórmulas 

alternativas a ele. Neste contexto, a participação social assume um lugar privilegiado. A 

questão é fazer com que a participação social torne-se um instrumento efetivo de 

democratização, de explicitação de contradições presentes nas cidades, de conformação de 

uma arena pública e acessível de discussão e de atuação política em torno do direito à cidade. 

Há movimentos sociais urbanos tentando superar o isolamento e remodelar a cidade segundo 

uma imagem diferente daquela apresentada pelas incorporadoras imobiliárias, apoiadas pelos 

financistas, as grandes corporações e um aparato estatal local com mentalidade cada vez mais 

influenciada pelos negócios. 

Nesse sentido, é necessário pensar a questão social como uma mediação com as 

cidades, já que é nelas que as coisas acontecem. As expressões da questão social se 

materializam no plano de vida urbana real e cotidiana e permitem a constatação dos graves 

limites da efetivação de políticas públicas que contribuem para a concretização de direitos. 

Com isso, é requisitado ao assistente social a necessidade de reafirmar a direção de seu 

trabalho, na perspectiva dos interesses dos segmentos populares e tendo como postura inicial 

um posicionamento crítico que baseie a intervenção diante todas essas questões para dar 

subsídio às formulações, tanto de políticas quanto de ações. Gomes, Fernandes e França 

(2012) completam que o trabalho referenciado em múltiplas escalas e em um universo de 

reflexão mais amplo traz ainda outros desafios: exige o alargamento do marco teórico para dar 

conta da realidade e a necessidade de por em diálogo elementos das macroteorias e de 

abordagens que privilegiam as análises das dinâmicas cotidianas de produção da vida e dos 

espaços. 

Assim, o desafio consiste no esforço em construir condições alternativas de assegurar 

o acesso aos direitos, mesmo dispondo de recursos limitados e instáveis. É primordial uma 

articulação estratégica com movimentos sociais, fóruns, conselhos, órgãos de defesa de 

direitos, associações de moradores, populações locais. É essencial ter a convicção de que as 

transformações são efetuadas, sobretudo, a partir dos sujeitos políticos coletivos, assim como 

a regulação da problemática social não é encargo exclusivo dos assistentes sociais, ainda que 

este seja o papel central da profissão. 

O ambiente urbano é esfera política e econômica de disputa, tanto para objetivos de 

lucratividade e competitividade de mercado, quanto para a construção de estratégias de 

enfrentamento das diversas formas de subalternização e opressão da classe trabalhadora. O 
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primeiro é prevalecente em detrimento do segundo. Mas, é possível construir formas de 

resistência para reforçar o compromisso profissional direcionado para os interesses dos 

trabalhadores (especialmente os trabalhadores pauperizados, concentrados nas periferias 

urbanas), rompendo com heranças históricas que os mantiveram privados dos processos 

decisórios de posicionar-se na luta pelo direito à cidade.  

O presente trabalho pretende fornecer singelas contribuições a esse processo de 

reconstrução da cidade que coincide com a reconstrução da vida social. 
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