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RESUMO 

O presente trabalho tem como título “Política Habitacional de Interesse Social: Uma análise do 

Serviço Social no Programa Morar Feliz no Município de Campos dos Goytacazes/RJ” 

pretendo com este realizar uma análise da Política Habitacional de Interesse Social, 

especialmente do Programa Morar Feliz que é realizado no Município de Campos dos 

Goytacazes/RJ, e como se dá a atuação do Serviço Social no mesmo. O instrumento utilizado 

foi a coleta de dados por meio de entrevista com as assistentes sociais do Programa analisando 

de forma critica o mesmo que gera a exclusão socioespacial no município, prezando pela 

remoção das famílias de suas casas de origem para os Conjuntos Habitacionais que são 

construídos em locais segregados, que não interessa ao setor imobiliário do município, deste 

modo o direito a cidade não se efetiva. Logo o assistente social dentro da habitação busca 

efetivar o direito à moradia, mas não deve se desvincular do objetivo de inserir o indivíduo no 

contexto das cidades. A crítica, portanto, recai sobre os Programas Habitacionais que ao invés 

de incluir acaba por excluir os indivíduos dos seus direitos. 

 

Palavras-chave: Serviço Social; Habitação de Interesse Social; Direito a Cidade; Programa 

Morar Feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                             ABSTRACT 
 

The present work is entitled "Social Housing Policy: An analysis of Social Service in the Happy 

Living Program in the Municipality of Campos dos Goytacazes / RJ" I intend to carry out an 

analysis of the Housing Policy of Social Interest, especially the Happy Living Program Is 

carried out in the Municipality of Campos dos Goytacazes / RJ, and how the Social Service 

works in it. The instrument used was the collection of data through an interview with the social 

workers of the Program, critically analyzing the same that generates the socio-spatial exclusion 

in the municipality, taking into account the removal of the families from their homes of origin 

to the housing complexes that are built in Segregated sites, which does not interest the real 

estate sector of the municipality, thus the right to city is not effective. Therefore, the social 

worker within the housing seeks to realize the right to housing, but must not dissociate himself 

from the objective of inserting the individual in the context of cities. The criticism, therefore, 

rests on the Housing Programs that instead of including ends up excluding individuals from 

their rights. 
 

Keywords: Social Service; Housing of Social Interest; Right to City; Happy Living Program. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como tema a Política Habitacional de Interesse Social. A 

escolha deste parte do pressuposto de que a Habitação é um tema muito amplo e que atualmente 

tem recebido grande destaque pela construção dos Conjuntos Habitacionais para a remoção das 

famílias de baixa renda. A minha aproximação com o tema se deu por meio do campo de estagio 

que foi realizado no Departamento de Políticas Habitacionais situado na Secretaria de 

Desenvolvimento Humano e Social, lidando na ponta do atendimento no que concerne a Política 

Habitacional de Interesse Social, especialmente com a implementação do Programa Morar Feliz 

no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. No campo de estagio foi possível observar as 

diversas refrações da questão social e a questão urbana se manifestando como uma delas. 

Foi possível analisar de forma crítica o Programa Morar Feliz que é uma política 

pública criada neste caso, pela prefeitura do município para atender a população mais 

empobrecida. Analisar a essência do Programa, desvelar o seu caráter de ajuda. A partir disso 

nasce o desejo de realizar uma análise critico-reflexiva do modo de produção capitalista que 

cria o Programa com o objetivo de satisfazer as suas necessidades, que é a busca pelo lucro 

máximo sempre, e o Estado que atua hegemonicamente atendendo aos interesses da classe 

dominante busca por meio deste Programa perpetua a sua lógica de dominação. 

Início o trabalho analisando o modo de produção capitalista que tem como 

características básica a contradição e o antagonismo, vendo a pobreza como algo necessário 

para que eles alcancem sempre os lucros máximos. O capitalismo é  gerador da questão social 

que é a contradição representada de um lado pela classe dominante que são os donos dos meios 

de produção e o trabalho que é representado pelos trabalhadores que vendem a sua força de 

trabalho em troca de um salário que serve somente para a sua subsistência. Como uma 

consequência da questão social temos a questão urbana que se expressa pela falta de moradia, 

pela moradia irregular realizada em locais que muitas vezes coloca a vida dos moradores em 

risco, e pelo não acesso a cidade, de não usufruir dos benefícios que a cidade oferece, e todas 

essas características são resultados da sociedade que é polarizada por interesses antagônicos e 

divergentes. 

O foco do trabalho é justamente analisar a questão urbana como uma expressão da 

questão social, e como que se dá a atuação do profissional de Serviço Social na Política 

Habitacional de Interesse Social que é criada pelo modo de produção capitalista por meio do 

Estado objetivando atender aos interesses da classe trabalhadora, ou seja, busco por meio deste 

desvelar o que está por detrás desta política. Ao longo do Capitulo 1 é analisado a questão 
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social, a questão urbana e o direito a cidade que com a criação dos Conjuntos Habitacionais não 

se efetiva, pois é sabido que a cidade é excludente e que dentro da lógica do Capital o objetivo 

é segregar a população mais empobrecida nos Conjuntos Habitacionais distantes do centro da 

cidade. Relato sobre a questão habitacional no Brasil, como que se gesta o processo de formação 

das cidades que ocorre sempre de forma desigual, e o Brasil desde sua gênese é formado com 

caráter excludente e contraditório. O processo de formação das grandes e medias cidades 

brasileiras está marcado por um processo de segregação espacial, onde a população mais pobre 

é excluída, habitando locais onde não tem acesso aos serviços públicos que são essenciais para 

a existência humana. 

O Estado inicialmente não possuía uma ação pontual para agir na questão habitacional, 

com isso a população mais pobre criava as suas próprias estratégias, geralmente habitando 

locais inadequados para a moradia na periferia da cidade. No Brasil o direito à moradia é um 

direito recente que ocorreu após a Constituição Federal de 1988, com isso o Estado passa a criar 

alguns mecanismos para atuar no campo habitacional, mas é necessário que a sua atuação se 

paute pela criação das políticas públicas de habitação. Neste contexto se insere a atuação do 

Serviço Social, intervindo na questão habitacional por meio de políticas públicas. O assistente 

social dentro da Política Habitacional busca amenizar as desigualdades sociais e atuar por meio 

da consolidação da cidadania e da efetivação do direito à moradia e do direito a cidade, não 

perdendo o seu foco de tornar a cidade menos excludente e desigual. 

A análise do Capitulo 2 parte da moradia dentro do contexto do Capital, como que essa 

moradia se efetiva quando criamos laços com o local que habitamos, laços de pertencimento, 

de proximidade entre o homem e o local que ele habita, a sua casa é sempre vista como o seu 

abrigo, como o local onde ele se sente seguro, ou seja, o homem cria vínculos e raízes com o 

local que ele habita. E dentro do modo de produção capitalista o acesso à terra e a uma casa se 

dá de forma desigual, onde é necessário comprar um lugar para residir e isso muitas vezes foge 

a realidade de vida dos trabalhadores, em que o seu salário não é suficiente para realizar essa 

compra. O Estado passa a atuar na questão habitacional somente com o objetivo de amenizar a 

questão e gerar a manutenção da classe trabalhadora para que eles possam sempre produzir bem 

e mais, sendo os locais destinados para essa população sempre os periféricos. 

Posteriormente após a Constituição Federal de 1988 onde a moradia passa a ser vista 

como um direito social e um dever do Estado, este passa a atuar por meio da construção dos 

Conjuntos Habitacionais que são construídos em locais distantes do grande centro, sem os 

serviços e equipamentos necessários a manutenção da vida. Com a construção dos Conjuntos 

Habitacionais é realizado a remoção das famílias de suas casas de origem para tais Conjuntos, 
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deste modo a população de mais baixa renda é que sofre com os impactos do processo de 

gentrificação, que é verificado cotidianamente no Programa Morar Feliz.  

Inserindo o Serviço Social no contexto da habitação constata-se que sua atuação se 

pautava por meio do Desenvolvimento de Comunidade baseado na teoria desenvolvimentista 

desempenhada no Brasil nos anos 50, buscando a organização e mobilização das populações 

pobres, ainda com um caráter conservador da profissão, após o movimento de reconceituação 

o Serviço Social passa a questionar essas bases conservadoras engendradas na profissão, passa 

a ter uma nova postura critico-reflexiva, criticando o Serviço Social tradicional e ingressando 

num Serviço Social critico que produz conhecimento, que formula políticas públicas e que 

utiliza sobretudo a teoria marxista, posteriormente assumindo um compromisso com o projeto 

ético-político da profissão.  

É realizado uma análise de como se deve dar a atuação do assistente social na Política 

Habitacional, analisando a importância desse profissional para que se efetive o direito à moradia 

e o direito a cidade. 

No capítulo 3 é onde temos uma aproximação com o Programa Morar Feliz que é 

desenvolvido no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. É possível perceber que desde o 

surgimento da cidade de Campos a população mais pobre já ocupa os lugares periféricos, 

aqueles que são vistos como irregulares e que podem em algum momento trazer riscos. Ou seja, 

a cidade desde sua gênese já se divide entra a área central que é ocupada pela população de 

maior poder aquisitivo e a área periférica para a população mais empobrecida, a cidade deste 

modo já se gesta num processo de desigualdade socioespacial. E isto faz com que o Estado 

paute sua intervenção nas situações de moradia que apresenta algum risco para os moradores, 

são estes os locais considerados áreas de risco. 

Na cidade de Campos a prefeitura passou a atuar de forma mais sistematizada na 

Habitação de Interesse Social a partir dos royalties do petróleo, criando em 2009 o Programa 

Morar Feliz que é o alvo do debate. Para se responder aos questionamentos que se levanta ao 

longo do trabalho é necessário conhecer a realidade do exercício profissional do assistente 

social atuando na Política Habitacional de Interesse Social e mais precisamente no Programa 

Morar Feliz. Com isso fez-se necessário a pesquisa de campo para observar os fatos e coletar 

os dados da realidade social que atua o profissional de Serviço Social. A pesquisa terá caráter 

qualitativo, pois busca compreender a singularidade do sujeito pesquisado, que são os 

profissionais de Serviço social do Departamento de Políticas Habitacionais do Município de 

Campos dos Goytacazes. A pesquisa qualitativa nos fornece técnicas que não estão engessadas 

num modelo pré-determinado, podendo estar aberta a informações relevantes que irão surgindo 
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no decorrer da pesquisa e que podem ser extremamente importantes, o objetivo neste caso é 

compreender a subjetividade, os significados, as atitudes do pesquisado. 

 O método utilizado é a dialética marxista, sendo este método necessário para 

compreendermos o exercício ´profissional do assistente social na Política Habitacional, na 

perspectiva de que um elemento poderá dar significado ao todo, este ainda nos possibilita uma 

reflexão crítica desse exercício profissional. A técnica utilizada para a pesquisa é a coleta de 

dados com a entrevista semiestruturada com um roteiro pré-elaborado. Por ser uma pesquisa 

qualitativa é a técnica que mais se adequa, pois com ela é possível absorver o maior número de 

informações inerente ao que se busca pesquisar. Utilizarei um gravador, o que permite 

transcrever as falas com uma maior exatidão. As unidades de analise para a pesquisa são as 

assistentes sociais que atuam diretamente na Política de Habitação no Município de Campos 

dos Goytacazes. A escolha deste profissional é muito clara, pois são eles que estão na ponta do 

atendimento no que concerne a Política Habitacional, lidam de frente com a execução e 

implementação destas no município. As entrevistas serão realizadas no Departamento de 

Políticas Habitacionais que se encontra inserido na Secretaria de Desenvolvimento Humano e 

Social deste município. Logo a análise que se estrutura ao longo do capitulo 3 parte das 

respostas das assistentes sociais com relação ao roteiro de entrevista pré-elaborado. 
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1 A QUESTÃO URBANA COMO EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL E O DIREITO 

A MORADIA NUMA SOCIEDADE MARCADA POR INTERESSES ANTAGÔNICOS. 

 

1.1 Questão Social 

A sociedade atual possui como modo hegemônico de produção o capitalismo, tendo 

como características básicas a contradição e o antagonismo, que tem incumbido em sua lógica 

a pobreza como condição necessária para o seu desenvolvimento e alcance dos lucros. É 

necessário que muitos sejam pobres para que poucos possam ser ricos, e é nesse contexto que 

surge a questão social como uma contradição entre o capital e o trabalho, em que pode ser 

entendida como o conjunto das expressões das desigualdades sociais que se manifesta de várias 

formas, na cultura, na política, na economia. 

A questão social é uma categoria própria da contradição que ocorre no modo de 

produção capitalista, num contexto em que a sociedade é polarizada, de um lado há os 

detentores da propriedade privada e de outro os trabalhadores detentores da força de trabalho 

que não é sua propriedade exclusiva, pois a vende para o capital em troca de um salário para a 

sua subsistência. São os trabalhadores que produzem a riqueza, mas não são os proprietários 

dela, uma vez que os capitalistas se apropriam dela e geram assim os seus lucros. 

A questão social1 é a contradição entre o capital e o trabalho, e ela possui suas refrações 

que irão se manifestar em diversas formas como, desemprego, doenças, pauperismo, falta de 

saneamento básico, falta de transporte coletivo, falta de moradia, entre outros. A questão urbana 

e o direito à moradia se expressa, portanto, como uma expressão da questão social que necessita 

da intervenção do Estado por meio de políticas públicas para estar atendendo essa classe mais 

pobre. 

Segundo José Paulo Neto (2001) a expressão questão social é nova, surgindo para 

responder as questões que emergiram na Europa Ocidental por conta do fenômeno da 

industrialização. Surgia neste momento um grande pauperismo da classe trabalhadora como 

uma consequência do capitalismo, uma sociedade polarizada entre ricos e pobres, e a 

desigualdade entre as classes começava a se manifestar. Ao mesmo tempo em que crescia a 

produção de bens e de riqueza crescia o número de trabalhadores que não tinham acesso a esses 

bens, que não desfrutavam dos bens que eles mesmos participavam no processo produtivo. E 

                                                           
1  “A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operaria e de 

seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado 

e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a 

qual passa exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e repressão. ” (CARVALHO e IAMAMOTO, 

1983, p. 77) 
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com isso o pauperismo surge como questão social, onde essa parcela da população que se 

encontra nessa situação passa a fazer diversos tipos de protestos o que é visto como uma ameaça 

para as próprias instituições sociais que existiam. 

A partir da segunda metade do século XIX a expressão questão social passa a ser 

utilizada pelo pensamento conservador e não somente pela concepção dos críticos sociais.  

A partir do viés conservador a questão social e as suas manifestações como o 

pauperismo, desigualdade, desemprego, fome, doenças, entre outros, são vistos como algo 

natural como características próprias da sociedade, onde pode ter uma intervenção política, mas 

uma intervenção limitada, este é o ideário reformista que tem o objetivo de amenizar e reduzir 

a questão social, mas nunca acabar com ela. Busca-se uma reforma moral do homem e da 

sociedade, ou seja, de acordo com o pensamento conservador a questão social é vista com o 

caráter da moralização, intervindo na questão social não com o objetivo de acabar com ela, mas 

de manter intacta a propriedade privada dos meios de produção, o objetivo não é questionar a 

ordem burguesa. Busca-se algumas medidas para atuar e combater de certa forma a questão 

social, mas sem tocar nos fundamentos do capitalismo que é a propriedade privada dos meios 

de produção. (NETTO, 2001) 

Os trabalhadores demoraram alguns anos para compreender como que se dá a gênese 

e a constituição da questão social. Marx já escrevia sobre esse processo, com um grande 

conhecimento dos fundamentos do capitalismo ele relatava a questão social como algo mais 

profundo do que somente o pauperismo, onde a questão social está intrinsicamente relacionada 

com o modo de produção capitalista, não existindo fora dele. “A “questão social” é constitutiva 

do desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira conservando-se o segundo. ” 

(NETTO, 2001, p.157) “A “questão social” é indissociável da sociabilidade capitalista fundada 

na exploração do trabalho, que a reproduz ampliadamente. Ela envolve uma arena de lutas 

políticas e culturais contra as desigualdades socialmente produzidas. ” (IAMAMOTO, 2008, 

p.119) 

Marx analisa no seu livro O Capital que a questão social está diretamente ligada a 

relação que se estabelece entre o capital e o trabalho, relação está de exploração e isso nos 

permite distinguir os processos de escassez que aconteciam nas sociedades anteriores a 

sociedade burguesa. A exploração não é uma característica única deste modo de produção, mas 

a exploração dentro do capitalismo é marcada por contradições e antagonismos sendo ela a 

geradora da riqueza social. 

Nos anos sessenta e setenta o capitalismo vivia o seu auge, o que ficou conhecido como 

décadas gloriosas, uma sociedade marcada pelo consumo e com a construção do welfare state 
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na Europa e com a economia norte americana experimentando o seu auge, poucas eram as 

pessoas que analisavam o outro lado da América, com pobreza e pauperismo, somente os 

marxistas se ocupavam dessa investigação e analise. O capitalismo esta globalizado, se tornou 

transnacional e isso fez com que surgisse de forma mais evidente uma “nova pobreza” com que 

aparece “os excluídos”, sendo assim descoberto “uma nova questão social”. (NETTO, 2001) 

No entanto segundo Netto (2001) não existe uma nova questão social, mas sim novas 

expressões da questão social dentro da ordem do capital. O capitalismo vai se modificando e 

vai tornando as manifestações da questão social mais complexas, intensificando cada vez mais 

a exploração que é o motor condutor do modo de produção capitalista. Ou seja, são 

manifestações do capitalismo já conhecidas, mas que apresenta novas expressões. 

 Logo a questão social só existe dentro do capitalismo e só é possível superá-la 

superando este modo de produção. 

A possível derrota do capital, em condições tais em que se suprima a escassez, 

determinara a superação da “questão social”. Isto não significa, absolutamente, a 

realização da Idade de ouro: os homens e as mulheres continuarão a enfrentar 

problemas, a indagar porque vivem e porque morrem, empenhados em encontrar 

sentidos para as suas vidas limitada- alguns, ou muitos, se encontrarão 

vulnerabilizados, formas de cooptação e apoio mútuos serão requisitados e 

desenvolvidos.  (NETTO,2001, p.162) 

 Diante da formação da questão social dentro do capitalismo verificamos que ela é o 

objeto de trabalho do Serviço Social uma vez que o Serviço Social é uma profissão inserida na 

divisão sócio técnica do trabalho social onde a atuação dessa profissão está intimamente ligada 

as formas estruturais que formam a questão social e como vai se dar o enfrentamento da mesma. 

O assistente social atua nas mais diversas expressões da questão social no cotidiano da vida 

social seja ela individual ou coletiva, ou seja, é uma profissão que intervém na realidade social 

no âmbito das desigualdades sociais. Segundo Iamamoto, (1997, p.14) 

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais variadas 

expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam no trabalho, na 

família, na área habitacional, na saúde, na assistência social pública, etc. (...) A 

questão social, cujas múltiplas expressões são o objeto do trabalho cotidiano do 

assistente social.  

 O assistente social ao atuar sobre a questão social está intervindo na realidade de vida 

da maior parte da população que é aquela que sofre com todas as refrações da questão social, 

os trabalhadores aqueles que vendem a sua força de trabalho para o capital, ele analisa as 

desigualdades sociais e busca uma forma de superá-la. A questão social representa a luta dos 

trabalhadores, da população mais pobre em busca da conquista de direitos no âmbito 
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econômico, político, social e cultural e é nesse movimento de resistência e de luta que se insere 

a intervenção do Serviço Social. 

 

1.2  Questão Urbana e Direito a Cidade 

 

A questão urbana é uma expressão da questão social, a falta de moradia ou a moradia 

inadequada, o não acesso a cidade são frutos do antagonismo que se estabelece na sociedade de 

classes. 

A urbanização possui dois lados, de um lado ajuda a absorver os excedentes do capital 

e de outro lado faz com que as massas urbanas não tenham acesso as cidades e isso muitas vezes 

gera movimentos sociais urbanos revolucionário. 

A urbanização desempenhou um papel crucial na absorção de excedentes de capital, 

e que o tem feito em escala geográfica cada vez maior, mas ao preço de processos 

florescentes de destruição criativa que implicam a desapropriação das massas urbanas 

de todo e qualquer direito a cidade.  (HARVEY,2014, p.59) 

No século XIX tivemos um processo acelerado de urbanização, que é um fenômeno 

de classe, reivindicando o direito a cidade é necessário reivindicar as relações de poder que se 

encontra nesse processo de urbanização. O capitalismo e a urbanização se relacionam, o 

capitalismo gera os excedentes que a urbanização precisa e o capitalismo precisa do processo 

de urbanização para se desenvolver e produzir o seu excedente, pois o objetivo deste modo de 

produção é sempre produzir mais excedente e gerar uma acumulação maior de lucros. Os 

capitalistas precisam estar sempre buscando novos meios de produção e novos recursos 

materiais, novas tecnologias, porque uma crise para o capital significa o bloqueio da 

acumulação de capital, desvalorização e até mesmo destruição do dinheiro e do trabalho. A 

urbanização é importante pois faz com que não haja a crise, ela absorve as mercadorias 

excedentes e isso faz com que os capitalistas não parem de produzir 

Os Estados Unidos em 1942 também enfrentaram uma crise de aplicação do capital 

excedente. Essa suburbanização dos Estados Unidos desempenhou um papel importante para 

ajudar a absorver o excedente nos anos do pós-guerra, no entanto gerou uma “crise urbana” nos 

anos 60. Em 1968 houve uma rebelião e trouxe com ela uma grande crise financeira, a crise 

intensificou-se no final dos anos 60 ocorrendo uma crise global. O capitalismo internacional 

sofria com várias crises, sofrendo uma quebra global em 2008. Em momentos de crise o 

mercado imobiliário é um importante estabilizador da economia, ele absorve o excedente de 

capital utilizando em novas construções. (HARVEY, 2014) 
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O processo urbano tornou-se global e muitos países assemelham-se aos Estados 

Unidos. O processo de industrialização se deu inicialmente nas zonas econômicas especiais 

passando depois para outros municípios. A crise do mercado hipotecário aconteceu inicialmente 

nos Estados Unidos e depois no seu entorno, afetando gravemente os afro-americanos de baixa 

renda, as mulheres solteiras dos guetos, aqueles que não tinham recursos para enfrentar os altos 

preços das moradias nos centros urbanos. Essa crise teve perversos impactos locais sobre a vida 

urbana e as infraestruturas, desencadeando uma recessão de grandes proporções. Essa grande 

expansão no processo urbano alterou o estilo de vida, tudo passa a ser visto como mercadoria 

para aqueles que podem consumir, até mesmo as áreas suburbanas entram nessa lógica do 

consumismo, como um modo de vida criado pelos agentes imobiliários. 

Logo esse processo acelerado de urbanização gera uma cidade diversa formada por 

pessoas de diferentes culturas que vivem num mesmo lugar, a cidade envolve diversas pessoas 

comuns que possuem interesses diversos e isso traz em seu bojo conflitos que envolve interesses 

de classe e interesses políticos. Dentro das cidades o maior conflito é com o uso da propriedade 

privada, a propriedade dos comuns. “ Ainda que relutante e conflituosamente, para produzir 

uma vida em comum, embora perpetuamente mutável e transitória. A comunalidade dessa vida 

tem sido há muito tempo objeto de analises de urbanistas de todas as tendências. (...)” 

(HARVEY, 2014, p.134) 

Através da luta de classes que se dá nas cidades a administração pública passa a intervir 

com o objetivo de suprir a classe trabalhadora urbanizada. A rua é o local que ocorre 

movimentos revolucionários, repressão por meio de violência, ou seja, é onde se dá a ação 

política, onde as classes entram em conflito em busca dos seus objetivos e dos seus ideais. 

A lógica do capitalismo, de obtenção dos lucros tem invadido as cidades e alterado o 

seu caráter de lugar comum. Práticas predatórias dos agentes imobiliários, dos financistas e dos 

consumidores de classe média são capazes de deteriorar o cotidiano criado pelos comuns que 

ali residem. “(...) A luta pelo direito a cidade é contra os poderes do capital que se alimentam 

impiedosamente e extraem renda da vida comunal que outros produziram. (...)” 

(HARVEY,2014 p.153) 

Dentro do processo de urbanização das cidades esta incumbido em sua lógica a luta de 

classes como já explicitado anteriormente, a cidade é o local da luta política. Diante dessa 

situação o poder público procura amortecer a questão social, reorganizando as cidades para 

manter as populações insatisfeitas, geralmente a população mais pobre sob controle, com o 

objetivo de evitar movimentos sociais revolucionários, revoltas com conflitos, entre outras 

situações. 
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Dentro das cidades é desenvolvida a luta anticapitalista e ela é fundamental, pois busca 

acabar com a relação estabelecida entre o capital e o trabalho, o objetivo principal dessa luta é 

abolir essa relação de classe, principalmente a exploração do trabalho alheio através da 

apropriação da mais valia pelo capitalista.  “(...) A abolição da relação de classe na produção 

depende da abolição dos poderes de que a lei capitalista do valor dispõe para ditar as condições 

para produção por meio do livre comercio no mercado mundial. (...)” (HARVEY,2014 p.221) 

 Logo todas as pessoas têm o direito a cidade, de usufruir daquilo que ela produz, bem 

como adaptá-la de maneira que possa satisfazer as suas necessidades e anseios, ou seja, é o 

direito de reconstruir e de recriar a cidade de acordo com nossos desejos. “O direito a cidade 

não é um direito individual exclusivo, mas um direito coletivo concentrado. Inclui não apenas 

os trabalhadores da construção, mas também todos aqueles que facilitam a reprodução da vida 

cotidiana. (...)” (HARVEY,2014, p.246) 

A cidade é o local criado pelo homem para a sua vivencia, criando a cidade a todo 

tempo ele mesmo se recria, e com isso o tipo de cidades que buscamos se relaciona com o tipo 

de pessoas que queremos ser e com as relações que desenvolvemos e estabelecemos, ou seja, 

buscamos transformar as cidades de acordo com nossos desejos e anseios.  “O direito a cidade 

– seu direito a mudar o mundo, a mudar a vida e a reivindicar a cidade de acordo com seus mais 

profundos desejos. ” (HARVEY,2014 p.65) 

O direito a cidade é um direito coletivo e não se relaciona a ter somente direito aos 

recursos que a cidade oferece, mas de transformar essa cidade para satisfazer as suas 

necessidades e desejos. A luta pela cidade envolve a luta das próprias pessoas, os movimentos 

sociais urbanos têm um grande destaque, onde uma grande conquista foi garantir o direito a 

cidade na Constituição Brasileira de 2001.  São lutas importantes para configurar a vida urbana 

cotidiana, haja vista que toda conquista de direito é fruto da luta de classes. 

A ideia do direito a cidade não surge fundamentalmente de diferentes caprichos e 

modismos intelectuais (embora eles existam em grande número, como sabemos). 

Surge basicamente das ruas, dos bairros, como um grito de socorro e amparo de 

pessoas oprimidas em tempos de desespero. (HARVEY,2014 p.15) 

 A cidade está enquadrada na lógica do individualismo neoliberal, mas há vários 

movimentos sociais urbanos buscando superar essa lógica. Busca transformar o urbano através 

da dimensão de classe, sendo os mais pobres os que sofrem mais com esse processo por meio 

de violência. A burguesia transfere o problema para outro lugar, tirando a população daquele 

local e transferindo para um local mais distante do grande centro. “(...) em resumo, um processo 

de deslocamento e desapropriação também se encontra no cerne do processo urbano sob o 
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capitalismo. Essa é a imagem espetacular da absorção do capital por meio do 

redesenvolvimento urbano. (...)” (HARVEY,2014 p.53) 

A cidade possui incumbido em sua lógica o poder político de classe, onde a classe 

detentora do capital, a burguesia aquela que possui poder econômico, social e político exclui de 

certa forma as classes sociais mais pobres do direito a cidade, até mesmo o direito de acessar 

os recursos e benefícios que a cidade possui. Cada vez mais é possível verificar que os grupos 

mais vulneráveis têm suas moradias mais afastadas dos grandes centros, e isso os impede de ter 

acesso a um transporte público de qualidade, a escolas e creches no seu entorno, muitas vezes 

são locais que não possui saneamento básico. O direito a cidade como meio de transforma-la 

de acordo com seus anseios e desejos não se efetiva para a população mais vulnerável, uma vez 

que não conseguem nem acessar os recursos disponíveis no espaço urbano. Essa é a lógica do 

modo de produção capitalista uma sociedade segregada, dividida pelo poder de classe, onde 

aqueles que detém o capital se sobrepõe a classe que não possui o capital e somente a sua força 

de trabalho, essa população fica cada vez mais excluída e seus direitos cada vez mais 

destituídos. As cidades passam a estar articuladas aos interesses da classe dominante. Segundo 

Santos, (2009, p.116) “A cidade- sobretudo a grande cidade-  constitui um meio material e um 

meio social adequados a uma maior socialização das forças produtivas e de consumo. A vida 

urbana induz a criação de meios coletivos. ”  

A cidade é o local onde se dá a produção de mercadorias e consequentemente da mais 

valia e do valor para o Capital, é onde as relações estão mais concentradas, ou seja, é o espaço 

produtivo e de concentração da população humana, segundo Santos, “A cidade é um grande 

meio de produção material e imaterial, lugar de consumo, nó de comunicação. ” (2009, p.114) 

O capital molda a cidade de acordo com os seus interesses e a classe trabalhadora busca 

nas cidades moradia e serviços públicos que sejam de qualidade e com preços acessíveis. A 

população mais pobre constrói as suas próprias moradias de forma desigual nos seus períodos 

de folga e essa prática contribuiu para a acumulação capitalista no período de industrialização 

no Brasil. Fazendo uma análise do Brasil é possível verificar que é um país que possui uma má 

distribuição de renda, gerando dentro da lógica do capital uma exclusão da classe trabalhadora 

do mercado do consumo e consequentemente da cidade. O cenário neoliberal vem para piorar 

essa situação, trazendo efeitos desastrosos como desemprego e redução dos investimentos do 

setor público nas políticas sociais. “O direito a cidade não pode ser concebido como um simples 

direito de visita ou de retorno as cidades tradicionais. Só pode ser formulado como, direito a 

vida urbana, transformada, renovada. (...)” (LEFEBVRE,2013 p.117/118) 



24 
 

O objetivo não é saber se as pessoas estão bem e sim como está a acumulação de capital 

nas cidades, isso estimula o credito hipotecário de alto risco, e uma grande suburbanização. 

Ocorreram várias crises financeiras desde 1973 e todas elas relacionadas ao desenvolvimento 

imobiliário ou urbano. Sendo a crise do petróleo a mais desastrosa. 

Diante dessas crises financeiras teve um grande aumento no preço dos alugueis e 

muitas desapropriações e Marx chama de forma secundária de exploração da classe operária. 

Para Marx o sistema de crédito é importante para a circulação do capital, e as crises capitalistas 

traz reflexo para o sistema de crédito. Os interesses de classe se relacionam dentro do processo 

de circulação do capital e os protagonistas passam a ser os banqueiros, os empreiteiros, as 

construtoras, e há incumbido ainda nessas transações o preconceito de classe e de cor. 

Há um grande aumento no preço das moradias e isso fez por exemplo, nos Estados 

Unidos crescer a demanda efetiva na economia de modo generalizado, aumenta cada vez mais 

a demanda por moradia. Nos Estados Unidos após 1928 houve uma quebra do mercado 

imobiliário que acarretou várias consequências, entre elas, o desemprego na construção civil. 

O governo Roosevet tentou ressurgir o mercado imobiliário realizando reformas no 

financiamento de hipotecas, o Estado visto como um grande incentivador da casa própria, o 

objetivo dele era: “estimular a economia por meio da construção maciça de moradias e da 

suburbanização dos espaços periféricos e atrair os trabalhadores mais bem remunerados para 

uma política mais conservadora por meio da posse de uma moradia sobrecarregada de dividas.” 

(HARVEY,2014 p.106) 

Nos anos 50 e 60 essas políticas funcionaram, pois foi um período de grande 

desenvolvimento nos Estados Unidos, nos anos 60 houve um grande crescimento urbano que 

se deu de forma insustentável e geograficamente desigual. 

Enquanto a periferia prosperava, os centros estagnavam e entravam em decadência. A 

classe trabalhadora branca florescia, mas as minorias impactadas das áreas centrais- 

afro americano em particular- não. O resultado foi todo uma sequência de rebeliões 

nesses lugares. (HARVEY,2014 p.107) 

O colapso do mercado imobiliário e a queda de 20% no preço das moradias provocou 

um forte abalo nas finanças locais que é muito dependente dos impostos imobiliários. Uma crise 

fiscal urbana esta fermentando a medida que os governos municipais e estaduais perdem força 

e a construção debilita-se. Há com isso uma grande crise urbana, com baixo crescimento de 

moradias e um grande desemprego. Para superar essas crises cria-se práticas urbanos 

predatórias, formas que buscam o lucro máximo em detrimento de desapropriações, por 

exemplo. Segundo Harvey, (2014, p.18) “As práticas predatórias que atingem os pobres, os 



25 
 

vulneráveis e os de alguma maneira desprivilegiados são incontáveis. A economia da 

desapropriação de populações vulneráveis é tão ativa quanto perpetua. ”  

A cidade na qual vivemos, na qual construímos através de nossas forças de trabalho 

não nos possibilita desfrutar dos recursos que ela possui, ou seja o direito a cidade não se efetiva 

dentro de uma sociedade marcada pela lógica do Capital. “Chegamos, assim, a uma era em que 

o produto acumulado do trabalho de todos, representado por esse capital social que é a cidade, 

é cada vez menos possível de ser utilizado pelos membros da sociedade local. ” (SANTOS, 

2009, p.129) 

 

1.3 Questão habitacional no Brasil 

 

Analisando a questão habitacional e as políticas adotadas no Brasil, verificamos que a 

primeira crise de moradia no Brasil surgiu em 1808 com a chegada da família real, pois chegou 

uma corte com muitas pessoas e não havia lugar para acomodar todas aquelas pessoas. A falta 

de moradia nas cidades tornava-se algo mais grave a medida que crescia a urbanização da 

população nas últimas décadas do século XIX. Neste momento surgem os cortiços como 

solução para a moradia popular. Após a revolução de 30 com a crise do modelo agroexportador 

e com o avanço da industrialização, houve grande êxodo rural, o que possibilitou o crescimento 

do loteamento de antigos terrenos rurais e a construção de imóveis para locação. Ou seja, o 

empreendimento imobiliário urbano das grandes cidades tornou-se uma boa atividade 

econômica para o capital. (BONDUKI, 1994) 

Diante do acelerado processo de urbanização e crescimento das cidades verificamos 

que o investimento em moradia partia da iniciativa privada e os trabalhadores em sua maioria 

moravam de aluguel. As moradias eram precárias, muitas vezes realizadas nos cortiços. 

No governo Vargas iniciou a regulação da moradia por meio de iniciativas como o 

Decreto-lei 58/1937, que regulamentava a venda de lotes a prestação pela criação das carteiras 

prediais dos institutos de aposentadoria e pensão e pelo Decreto-lei do inquilinato de 1942, que 

congelava os alugueis. Entre a queda do governo de Vargas e o regime militar houve algumas 

iniciativas governamentais para enfrentar a crise da moradia popular. Entre elas, destacam-se a 

criação da Fundação da Casa Popular (FCP) em 1946, e a Lei de Favelas em 1956. Foi um 

período impulsionado pelo crescimento industrial e uma das mais importantes medidas no 

Brasil com relação a habitação foi a Lei do inquilinato, onde através da intervenção do Estado 

trouxe melhores condições de habitação e vida para a população brasileira. A proporção que as 

massas populares passaram a reivindicar de forma a buscar a intervenção do Estado, o mesmo 
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foi obrigado a traçar estratégias políticas e econômicas para tentar atender o que estava sendo 

reivindicado. (BONDUKI 1994). 

Diante disso, podemos perceber que através do congelamento dos alugueis instituído 

pela Lei do Inquilinato que foi regulamentada para uma melhoria das relações entre 

proprietários e inquilinos acarretou uma forte consequência para aqueles que dependiam do 

consumo e da construção de moradias populares. Esta foi uma maneira por parte do Estado de 

controlar e reduzir as reivindicações em torno das políticas habitacionais, trazendo a 

fomentação apenas para os setores industriais de produção que mantinham a força de trabalho 

por um valor reduzido, porque com o congelamento dos alugueis não era necessário ter um 

aumento dos salários da classe trabalhadora. Assim os trabalhadores que vinham do campo para 

viver nas cidades teriam onde morar, pois conseguiriam de certa forma um aluguel e isso fazia 

com que o governo não se preocupasse com a construção de uma sólida política habitacional. 

(BONDUKI, 1994) 

Até meados do século XX, a população se abrigava em casas de aluguel produzidas de 

forma mercantil por investidores privados. Geralmente situadas na zona urbanizada do mundo 

e que passa então a viver na periferia, construindo suas próprias casas e seu modo de vida. 

Portanto a Lei do Inquilinato foi de grande importância, pois o congelamento de alugueis 

determinado pelo regulamento de Vargas em 1942 teria desestimulado a produção de moradia 

para locação pelo setor privado e com isso levado os trabalhadores a buscar os loteamentos da 

periferia, até então poucos ocupados. 

Embora A Lei do Inquilinato, o Decreto-lei 58, que regulamentou em 1933 a venda de 

lotes a prestação e a criação de órgãos federais ou regionais de produção de habitação, como as 

carteiras prediais dos IAPs em 1938, a Fundação da Casa Popular em 1946 e o Departamento 

de Habitação Popular do Distrito Federal. Todas essas medidas foram tomadas no mesmo 

período, mas nada indica que elas foram adotadas como parte de uma política deliberada e 

planejada, algo como uma política habitacional especifica para o país. Tudo indica que foram 

estabelecidas com suas próprias lógicas, com objetivos específicos e a partir de diversas 

perspectivas ideológicas, econômicas ou sociais presentes no período do nacional-

desenvolvimentismo. No entanto, sua adoção tem um ponto em comum: o reconhecimento de 

que a provisão habitacional era uma responsabilidade do Estado e que exigia sua intervenção 

para ser trabalhada de forma adequada, ou seja, era uma questão social a ser tratada. 

(BONDUKI, 1994) 

O processo de formação das grandes e médias cidades brasileiras está marcado por um 

processo de segregação espacial, deixando a população mais pobre excluída, colocadas em 
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lugares sem nenhuma infraestrutura dificultando o acesso dessa população aos serviços 

públicos. A ocupação do solo foi marcada por desigualdades sociais, pois as cidades não foram 

planejadas, os locais ocupados pela população pobre são bairros sem infraestrutura, afastados 

de outros serviços como saúde, educação, etc. Desse modo, o Estado agiu de forma 

centralizadora quando interveio na questão habitacional, pois direcionou suas tentativas de 

intervenção apenas nas regiões centrais, apesar de ter tentado ampliar a economia através da 

construção civil relacionada a habitação, consequentemente acabou agindo de forma focalizada. 

Por não haver um enfrentamento mais preciso da moradia popular, a população mais 

carente começou a criar as suas próprias casas de forma irregular, geralmente em locais 

inapropriados para a moradia, em áreas periféricas. 

A segregação sócio espacial nas cidades capitalistas foi baseada na função social dos 

indivíduos, estes precisavam ter determinadas características para morar em certos lugares, a 

divisão era baseada na renda, no status profissional e outros fatores. 

Até meados dos anos 60 as ações de moradia popular foram pouco significativas, 

mesmo o Estado desde os anos 30 realizando algumas políticas voltada para o fim das favelas 

e dos cortiços. 

A partir da metade dos anos 70 há o surgimento de vários movimentos sociais urbanos, 

que reivindicavam espaço político no Brasil, sendo a Constituição Federal de 1988 resultado 

desse exercício político coletivo. 

É nesse contexto que a Emenda Popular da Reforma Urbana, de iniciativa popular, 

tomou corpo a partir de mobilizações populares, ganhou concretude no capítulo da CF 

dedicado a política urbana, incorporando a função social da cidade, além da função 

social da propriedade e da gestão democrática das cidades.  (CFESS, 2016, p.26) 

Nos anos 80 temos um Brasil que representa um contraste, de um lado a economia está 

em queda e do outro lado vários movimentos sociais e operários que buscava romper com a 

ditadura militar e trazer algumas mudanças políticas. Houve um grande movimento pela 

Reforma Urbana haja vista que a população das cidades teve um grande acréscimo desde 1960 

e os problemas urbanos se aprofundavam cada vez mais. 

O movimento pela Reforma Urbana conquistou alguns marcos institucionais 

importantes como o surgimento de várias leis após a Constituição Federal de 1988, sendo um 

destaque o Estatuto das Cidades, a política urbana passa a ser feita de forma democrática pelo 

Ministério das Cidades e pelas secretarias de habitação e a conquista de espaços de participação 

como destaque as Conferências Nacionais das Cidades e o Conselho Nacional das Cidades. 

(MARICATO, 2015) 
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A Constituição Federal de 1988 vem trazendo em seu bojo os direitos sociais e a 

importância da participação popular, buscando uma sociedade mais democrática, efetivando-se 

a justiça social. O Estatuto da Cidade que é a lei n° 10.257/2001 encontra-se nos artigos 182 e 

183 desta Constituição. O Estatuto das cidades, 

Materializa-se em importantes instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos, com 

vistas a garantir os princípios da função social da cidade e da propriedade urbana, 

incorporando embates e contradições que refletem a diversidade de interesses de 

segmentos da sociedade brasileira.  (CFESS, 2016, p.17) 

A introdução do direito à moradia é recente ocorrendo a partir da Constituição Federal 

de 1988 e representa um grande avanço do Estado Brasileiro, no entanto é necessário que o 

Estado se esforce e crie políticas habitacionais eficientes para que tal direito possa ser efetivado, 

com a criação de programas eficientes e com grandes esforços políticos, investindo mais no 

âmbito habitacional, para que a população mais pobre que necessita ser assistida por meio de 

políticas públicas possa ter uma moradia digna  e ter seu direito efetivado de fato. 

Na Constituição Brasileira o direito à moradia é visto como um direito social e como 

um dever de o Estado prover essa habitação por meio de políticas públicas habitacionais. O 

Estado tem que criar políticas públicas de habitação para que a população mais pobre tenha 

acesso a moradia, permitindo assim que não haja um regresso com relação aos direitos sociais. 

Grande parte dos problemas urbanos que temos hoje no Brasil, por exemplo, relaciona-se a 

questão habitacional que é propulsora de uma grande desigualdade, portanto quando o Estado 

atua na questão habitacional, garantindo o acesso da população a moradia adequada está 

atuando no sentido de combater a pobreza e diminuir as desigualdades sociais, no entanto o 

Estado muitas vezes não tem de fato cumprido essa função, não tem implementado politicas 

publicas eficazes no âmbito habitacional, pois um dos grandes problemas urbanos hoje é a falta 

de moradia ou a moradia inadequada que apresenta riscos para os moradoras, tal fato se verifica 

mais claramente entre a população de mais baixa renda. 

Após a Constituição Federal de 1988 ocorrem mudanças com relação a questão 

habitacional, está passa a ser descentralizada deixando de ser responsabilidade somente do 

governo federal e passa a ser dos estados e municípios. Houve nesse momento uma certa 

incerteza com relação as atribuições e competências destes órgãos, fazendo com que apenas 

alguns municípios desenvolvessem ações no setor de habitação, estes foram pressionados por 

movimentos sociais, pois os governos municipais não tinham muito interesse em desenvolver 

políticas habitacionais nesses primeiros anos de vigência da nova Constituição. 
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A Constituição Federal de 1988 defende estes direitos, mas nos anos 90 é 

implementado no Brasil a política neoliberal, que é orientada pela lógica do capitalismo, 

trazendo um desmonte para as políticas sociais, uma redução do investimento no social. E isso 

faz com que a política urbana seja vista sob uma ótica tecnocrática e não sob a ótica do direito 

e da sua consolidação, onde os interesses dos grupos dominantes sempre prevalece e estes 

mesmos criam os programas no campo habitacional, por exemplo, para atender a sua parcela 

da população. No entanto são programas que não acabam com a segregação e a pobreza. 

(CFESS, 2016) 

Em 2005 há a entrada do Sistema Financeiro de Habitação Social (SFHS), e com ele 

tem-se o objetivo de superar a questão da moradia popular. Até a década de 70 as políticas 

habitacionais eram de cunho desenvolvimentista, porque a moradia só foi vista enquanto um 

direito social a partir da Constituição Federal de 1988. No Brasil o reconhecimento da moradia 

enquanto um direito social se deu mais precisamente com a promulgação da Emenda 

Constitucional n° 26, onde o direito à moradia foi inserido no texto da Carta Magna. 

(MARICATO, 2015) 

No governo Lula foi criado uma importante política no âmbito habitacional, que tem 

o objetivo de mitigar a crise habitacional, que é o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV). Tal programa foi instituído pela Lei Federal 11.977 de 07 de julho de 2009, é um 

dos desdobramentos do Plano Nacional de Habitação (PLANHAB), que é parte integrante do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Lula. Tal programa pretende ser 

um instrumento de política para dar efetividade a um direito social, que é o direito à moradia. 

O Programa Minha Casa Minha Vida é uma política habitacional que é financiada com 

subsídios do governo Federal, segundo Maricato (2015, p.37), “Retoma-se a visão empresarial 

da política habitacional, ou seja, de construção de novas casas, apenas, sem levar em 

consideração o espaço urbano em seu conjunto e muito menos a cidade já comprometida pela 

baixa qualidade. ” 

Na cartilha sobre o programa apresentada pelo Ministério das Cidades, estão alocados 

seus principais objetivos: implementação do Plano Nacional de Habitação, construindo um 

milhão de moradias; aumento do acesso das famílias de baixa renda a casa própria; geração de 

emprego e renda por meio do aumento de investimento na construção civil. A mesma cartilha 

informava que o Programa Minha Casa Minha Vida contribuiria para reduzir em 14% o déficit 

habitacional no país. 

O Programa está centrado na construção de unidades residenciais com a utilização dos 

recursos públicos e com a criação de linhas de financiamento para o pagamento pelos 
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adquirentes. O projeto inicial era a construção de um milhão de residências, na fase atual houve 

a proposta de elevar esse número para dois milhões de residências em todo o território nacional. 

Há um grande crescimento no setor imobiliário atualmente por conta dos grandes 

eventos que ocorreram no país como a copa do mundo em 2014 e as olimpíadas no Rio de 

Janeiro em 2016, este crescimento busca legitimar o urbanismo do espetáculo. “Muitos 

exemplos poderiam ser dados sobre a truculência com que as grandes obras expulsam 

moradores das redondezas para viabilizar um processo de expansão imobiliária e de construção 

de um pedaço do cenário urbano global. ” (MARICATO, 2015, p.41) 

Ou seja, não há nenhuma preocupação com a população que ali reside, o objetivo é 

satisfazer as necessidades do Estado, estas grandes obras retiram grande parte do dinheiro dos 

cofres públicos para a sua construção. 

O Programa Minha Casa Minha Vida continua implicando traços de desigualdade, por 

meio de processos de periferização e segregação, formando guetos nos conjuntos habitacionais, 

ou seja, foi criado com o objetivo de fortalecer o Capital, levando a população mais pobre para 

lugares mais distantes. Diante da sociedade de classes que vivemos, baseada em interesses 

distintos, o verdadeiro direito a cidade, de transforma-la para satisfazer as nossas necessidades 

não tem se efetivado na prática. 

Portanto o Brasil desde as suas bases é um país desigual que enfrentou grande 

estagnação, neoliberalismo e uma classe dominante que representa somente os seus interesses, 

todas essas características aprofunda a concentração de renda e a pobreza nas cidades. 

 

1.4  Questão habitacional no Município de Campos dos Goytacazes e o Serviço Social 

 

No município de Campos dos Goytacazes tivemos um fato importante que possibilitou 

uma mudança no orçamento da cidade na década de 90, que foi a aprovação da Lei do Petróleo 

(lei ordinária n° 9.478, de 6 de agosto de 1997), essa lei implicou transferência na forma de 

royalties, referente a exploração do petróleo na bacia de Campos, possibilitando assim 

investimentos do governo municipal na habitação sem necessidade de parcerias com outras 

esferas de governo. Com essa mudança no orçamento do município, este começou a focar na 

questão da habitação e com destaque nas políticas de assistência social. O público-alvo dos 

programas habitacionais seriam os setores mais pobres da população, que não possuíssem 

condições de arcar com mensalidades da casa própria. O município teve como principal objetivo 

a desfavelização das regiões periféricas. 
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Além do Programa Minha Casa Minha Vida é implementado no Município de Campos 

dos Goytacazes o Programa Morar Feliz2 (PMF), que é uma política habitacional própria do 

município, que tem por objetivo oferecer moradia digna as famílias que se encontram em área 

de risco, que estejam inseridas no Programa Aluguel Social3, que é também um Programa 

instituído pelo município que paga um valor de meio salário mínimo para a família arcar com 

as despesas do aluguel e para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

No entanto analisando as políticas habitacionais de forma crítica verificamos que 

possui o objetivo de favorecer as relações estabelecidas pelo Capital, haja vista que busca tirar 

a classe mais pobre dos grandes centros e transferi-la mais locais mais distantes e periféricos. 

Um exemplo disso é o que aconteceu aqui na cidade de Campos dos Goytacazes na 

Comunidade da Margem da Linha, onde tirou a população que vivia ali muitos anos, 

transferindo-as para um local mais distante do centro e ali construiu um shopping e prédios de 

classe média. Alegam que a moradia é imprópria pois encontra-se em área de risco, no entanto 

essa população sempre residiu ali. “(...)Respaldadas pelo Estado, os poderes financeiros 

pressionam pela remoção dos moradores pela força, e muitas vezes tomam posse violentamente 

de um terreno ocupado a gerações pelas famílias que ali vivem. (...)” (HARVEY,2014 p.53) 

Há situações que os moradores deixam os lugares sem gerar grandes problemas, mas 

há casos de grandes resistências, com violentos movimentos de resistência. Outra situação 

relaciona-se a proposta de vender esses terrenos por preços baixos, ou seja, concede direito de 

propriedade privada mostrando que eles são os donos dos terrenos. São políticas de cunho 

progressista que gera esse mercado de expropriação, em pouco tempo, por exemplo, as favelas 

do Rio de Janeiro, será transferida para lugares cada vez mais distantes e os locais onde se 

encontra as favelas hoje será repleto de condomínios de luxo. Ou seja, são situações que levam 

o problema cada vez mais para longe, aprisionando as populações vulneráveis e marginalizadas 

dentro da acumulação de capital. 

A análise da situação habitacional no município de Campos dos Goytacazes, 

principalmente o Programa Morar Feliz será retomada ao longo do Capitulo 3, com uma 

pesquisa de campo com assistentes sociais do Departamento de Políticas Habitacionais deste 

município. 

                                                           
2  O Programa Morar Feliz é regido pelo Decreto n°. 055/2011, nele são estabelecidos os critérios e o procedimento 

para a concessão das casas populares do referido Programa. 
3  O Programa Aluguel Social é instituído através da lei n° 8.236, de 30 de junho de 2011. 
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O assistente social é o profissional que atua nas refrações e consequências da questão 

social, portanto a falta de moradia, as más condições de moradia, o crescimento desordenado 

dos bairros e o surgimento das favelas são expressões da questão social relacionadas à 

habitação, logo é um espaço em que se insere a atuação do assistente social. 

Na habitação o assistente social tem que desenvolver atividades que venham reduzir 

ou acabar com a desigualdade habitacional. Promover a cidadania e os direitos dos usuários da 

política habitacional. A habitação necessita do assistente social porque são profissionais 

engajados nas lutas sociais e na ampliação e acesso aos direitos civis, políticos e sociais. 

A relação do Serviço Social na área habitacional é de amenizar as desigualdades 

sociais através do planejamento, execução e acompanhamento de programas e projetos 

habitacionais. “O trabalho social na política urbana, exercido por assistentes sociais sob a 

direção do projeto ético político, deve estar orientado na perspectiva do direito a cidade. ” 

(CFESS, 2016, p.41) 

Na perspectiva do direito a cidade o Serviço Social se vê diante de demandas que 

exigem cada vez mais a sua qualificação, numa sociedade marcada pelo aumento da miséria e 

da desigualdade. A cidade como já explicito anteriormente é o local onde se dá a reprodução 

da força de trabalho, é o local que o Capital se utiliza para realizar os seus negócios. É nas 

cidades que se reproduzem as misérias, injustiças, desigualdades, e a segregação sócio espacial 

realocando a população mais pobre em locais cada vez mais distantes do grande centro. E temos 

atualmente um grande déficit habitacional haja vista que há uma grande concentração da 

população na área urbana, especificamente nas cidades. 

A cidade é excludente, segregativa e desigual, é o locos da desigualdade, é onde se 

expressa as consequências da questão social. Logo é nessas mazelas que se dá a atuação do 

assistente social. “A luta pela cidade é a luta pela cidadania, pelos direitos de todos/as ao 

trabalho, a educação, ao lazer, a saúde, a habitação, a criação, a participação política, a cidade 

como fruição. ” (CFESS, 2016, p.16) 

Com isso quando buscamos a efetivação do direito a cidade buscamos romper com as 

características do Capitalismo enquanto modo hegemônico de produção, buscando a construção 

de uma cidade que satisfaça as necessidades das pessoas que habitam nela e não as necessidades 

do Capital. 

Nessa perspectiva que o assistente social atua objetivando a ampliação e consolidação 

dos direitos, ele busca a efetivação do direito à moradia, do direito a ter uma casa, tal direito 

está colocado na Constituição Federal de 1988. 
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Um desafio que se coloca para o Serviço Social é entender o processo de reprodução 

das relações sociais, e as transformações que se operam no mundo do trabalho. O trabalho 

exercido por assistentes sociais na política urbana deve se embasar no conhecimento teórico 

metodológico, técnico operativo e no compromisso ético político. 

Posteriormente será realizada uma análise mais aprofundada sobre a trajetória técnica, 

teórica, ética e política do Serviço Social com rebatimentos no projeto ético-político da 

profissão bem como a conquista de direitos. 

 

 

2 QUESTÃO HABITACIONAL E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE 

SOCIAL FRENTE AS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL. 

 

2.1 A moradia no contexto do capital 

 

A morada se constitui por duas vias, de um lado o subjetivo e de outro o objetivo. 

(MENDES, 2015). Pelo trabalho o homem transforma a natureza e cria o seu habitar como ser 

genérico na sua relação e interação com a natureza. O homem ao transformar a natureza ele 

mesmo se transforma, e o trabalho ao longo do tempo vai se diversificando e se 

complexificando, vai criando-se novas atividades no campo do trabalho. Com isso o trabalho 

necessita de um espaço para se reproduzir, o homem cria o espaço no qual ele vai se reproduzir, 

onde ele engendra as suas relações sociais, ou seja, através do trabalho o homem cria o espaço 

urbano no qual ele habita. O habitar faz parte da vivencia do homem e se relaciona ao modo de 

construir e de criar para habitar, de criar os seus espaços de vivencia. (MARX4 E ENGELS, 

1977, apud, MENDES, 2015) 

Habitamos e ocupamos um determinado espaço, sendo esse espaço dotado de 

significações, de afetividades, de limites e possibilidades, ou seja, o homem ao habitar 

estabelece uma relação de proximidade entre ele e as coisas, entre ele e o espaço construído. É 

um local que lhe traz segurança, paz, abrigo, é o local da morada no qual ele se sente seguro. 

Habitar significa construir algo e tira toda a sua essência, o homem se realiza dentro do seu 

habitar, é onde como já dito anteriormente ele cria os seus espaços e nele as suas vivencias e 

relações sociais e com isso a casa é vista como o elemento que funda o habitar, ela possui traços 

das pessoas que ali residem, traços estes subjetivos e simbólicos que se expressa na estrutura 

da própria casa. Ela inclui laços afetivos, onde durante a vivencia trilhamos diversos caminhos, 

                                                           
4  MARX, K; ENGELS, F. Textos. São Paulo: Alfa-Omega, 1977. 
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mas o retorno é sempre para a casa, vista como o nosso lugar, estabelece assim com a casa uma 

relação de pertencimento. (MENDES, 2015)  

Com isso a questão do habitar significa pertencer a uma casa, criando-se raízes e 

vínculos com esse espaço estabelecido e determinado, é o lugar que nos protege, nos ampara, 

ou seja, a casa em sua essência traz muito mais do que somente um espaço físico, ela é o lugar 

dos sonhos, das vivencias, dos pensamentos, das lembranças que nos remete ao passado. A casa 

está inserida no mundo e para habitar o mundo o homem inicialmente habita a casa. Segundo 

Bollnow 5(2008), apud, Mendes (2015) o homem necessita de um ponto de referência, um 

centro fixo de onde pode partir e retornar. Um centro enraizado no espaço. O homem precisa 

estar inserido num espaço determinado que possa dizer que é seu e criar suas raízes ali 

protegendo-se das ameaças externas. 

A casa é muito mais do que uma proteção física sendo um abrigo para ele realizar as 

suas tarefas do dia a dia, mas é também um lugar onde ele trava as suas lutas com o mundo lá 

fora, é dentro da casa que o homem se realiza com os seus desejos e anseios. Ele cria um grande 

laço afetivo com a casa, se identifica com aquele espaço e é lá onde ele se sente seguro.  Habitar 

significa ocupar três lugares, a casa no âmbito privado, o espaço do corpo e o espaço ao redor 

de sua casa que é a cidade. Sendo a cidade o local de busca pela sua sobrevivência e a casa o 

local que ele busca abrigo e proteção. Segundo Mendes (2015, p.35) No processo de habitar, o 

homem constrói, edifica, cria lugares e espaços, onde a casa (espaço interno, abrigo e ponto 

fixo) passa a ser uma referência importante, pois é a partir dela que o homem caminha e explora 

o mundo, construindo espaços externos.   

Ou seja, a casa permite ao homem criar raízes no espaço e com isso habitar o mundo. 

O homem ao habitar ele está a todo tempo construindo coisas e produzindo o próprio espaço. 

Analisando a produção e realização do espaço podemos observar que ele se gesta na realização 

da existência humana. 

O habitar se concretiza através da relação e interação do homem com a natureza e com 

isso criando o espaço. Este espaço que é o habitar segundo Lefebvre (2013) é complexo e 

desigual dentro da sociedade marcada pela lógica do capital, pois ele se relaciona com a 

reprodução das relações sociais dentro do processo produtivo, com a criação do espaço urbano. 

Para analisar a produção do espaço urbano Lefebvre (2013) toma como base o processo de 

industrialização, diante deste processo as cidades tradicionais desapareceram, onde o espaço 

que é necessário para a vida humana passa a ser vendido, o produto passa a ser o objeto 

                                                           
5  BOLLNOW, Otto F. O Homem e o espaço. Curitiba: Editora UFPR, 2008. 
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principal, tudo se transforma em mercadoria, até mesmo as relações sociais passam para a lógica 

da troca e as relações sociais passam a ser vistas como relações entre coisas, relações entre 

mercadorias. 

Esse processo de industrialização vai produzindo o urbano como espaço central sendo 

este processo de industrialização necessário para que haja a produção e ampliação do capital. 

O urbano vai se manifestar nas cidades, com uma grande massa populacional se deslocando 

para as cidades e isso vai gerando a produção de novos lugares e uma urbanização marcada por 

contradições, onde de um lado forma a concentração de riquezas e de outro lado a segregação 

sócio espacial e desta forma as relações sociais vão sendo substituídas, vai se criando novas 

formas de habitar e o homem precisa se adaptar a essas novas formas de habitar. 

O espaço no qual vivemos é social e político e com isso se torna contraditório e 

complexo, pois de um lado participa do processo de reprodução social e de outro lado se produz 

pelas necessidades econômicas que se engendra na sociedade pelos grupos sociais distintos pela 

lógica do capital. Esta contradição se materializa dentro do espaço das cidades, onde as 

contradições entre as classes sociais ficam evidentes e as desigualdades se afloram, a cidade se 

mantem sustentando essas relações de produção e de reprodução do capital. “Nessa perspectiva, 

a cidade como espaço de vivencia contém as relações sociais de reprodução dos indivíduos e 

as relações de produção material que se encadeiam. ” (MENDES, 2015, p.40) 

O espaço é uma condição necessária para a sobrevivência, ter um pedaço de terra é 

fundamental para que haja a manutenção e reprodução da força de trabalho. Estamos diante de 

espaços privados, que é o lugar da casa e de espaços públicos como as ruas, os transportes 

coletivos, que são necessários para a manutenção da vida social. 

No capitalismo o acesso à terra só ocorre mediante a compra ou aluguel da mesma, no 

qual o preço da terra é sempre superior ao salário recebido pelo trabalhador. A escolha da terra 

onde se pretende morar relaciona-se com a localização, um espaço que vá suprir as suas 

necessidades para manutenção e reprodução da vida social. Com isso o preço das moradias se 

relacionam com a localização e com os serviços que esse local oferece. O Capital utiliza a 

ideologia da casa própria individualizada com o objetivo de lucrar e a classe trabalhadora luta 

contra a lógica monopólica da propriedade privada. 

A lógica da casa própria fortalece o capitalismo com os seus ideais da propriedade 

privada, mas sabemos que em muitos casos os proprietários da casa própria contraem 

empréstimos em bancos, nos setores financeiros, o que faz com que eles não sejam os donos 

reais daquela casa. O Capital tem com a casa um instrumento ideológico para controlar o 

trabalhador. 
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Podemos entender também que o espaço nas cidades é segregado, dividido entre os 

grupos sociais raciais, a cidade é fragmentada, e cada um identifica qual é o seu lugar, cada 

grupo reside onde consegue pagar por aquela residência. Essa característica de segregação é 

própria das metrópoles brasileiras. A população mais pobre geralmente reside em locais 

periféricos afastados do grande centro, e com isso o lugar destinado para o trabalho e ao lazer 

não é o mesmo de onde se mora e é isso que Proença6 (2011), apud, Mendes (2015), relata ao 

dizer que “a fragmentação da cidade gera também a ruptura entre a estrutura temporal e o 

espaço. ” E isso traz várias alterações na vida dessas pessoas, onde o local em que se mora é 

visto somente como o habitar, somente para residir e sua vida social não se encontra inserido 

nesse espaço. 

Os capitalistas passam a enfrentar a questão habitacional somente porque é necessário 

a manutenção e reprodução da classe operaria, era necessário ter um lugar para eles 

descansarem e poderem produzir bem no trabalho. Deste modo eles criam as moradias precárias 

para essa população, com condições inabitáveis, com lixos e entulhos no seu entorno, são casas 

com condições deploráveis e sem saneamento básico e higiene, essa população operaria viviam 

em condições insalubres diante de uma grande miséria ocasionada pela burguesia.  

Com isso instaura-se um problema habitacional pelas condições de moradia dessa 

população e o Estado passa a atuar nessa situação, onde a periferia desde então passa a ser o 

local destinado para a população mais pobre. Portanto analisamos que dentro da sociedade de 

classes antagônicas que possui interesses divergentes, verificamos que a classe mais pobre é a 

que mais sofre com as refrações da questão social e especialmente neste caso com a questão da 

moradia, possuindo moradias precárias e em locais distantes de onde ele desenvolve o seu 

trabalho, por exemplo. 

Destacamos que essa vivencia é advinda de uma relação homem-espaço, marcada 

historicamente pela dificuldade de acesso aos bens mais básicos ao desenvolvimento 

do ser humano na sua integralidade e que são preconizados através dos direitos 

humanos fundamentais: moradia, educação, saúde, trabalho, etc. (MENDES, 2015, 

p.49) 

A urbanização transformou o espaço e a vida cotidiana, fazendo com que o problema 

habitacional possa ser visto como o problema de ter ou não acesso a uma casa, deixando de 

lado o fundamento central que é o acesso aos bens e serviços que a cidade possui, ou seja, a 

efetivação do direito a cidade. O homem passa a se relacionar com o lugar e desenvolver 

                                                           
6  PROENÇA, Maria Cristina Oliveira. A Cidade e o Habitar no Pensamento de Henri Lefebvre. Dissertação 

de Mestrado, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2011. 
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interações com ele, criando laços com os outros habitantes e com o próprio lugar. Segundo 

Mendes (2015), é um espaço concreto e real, onde o indivíduo se reconhece, usufrui e modifica. 

A questão da habitação tem as suas expressões na cidade com as desigualdades e isto 

se relaciona com a contradição que se encontra no cerne do capitalismo. Para este modo de 

produção o espaço é necessário para que ocorra a acumulação, para que ele possa gerar os seus 

lucros, o espaço é visto como uma mercadoria que para ter acesso a ele é necessário a compra. 

O Estado atua nessa situação por meio da criação de leis, ofertando serviços públicos que vá 

beneficiar as duas classes sociais, no entanto sabemos que esse beneficiamento ocorre de forma 

desigual. 

A questão habitacional é uma expressão da questão social e por isso necessita ser 

respondida por meio de políticas públicas, ou seja, por meio da intervenção do Estado. Podemos 

entender que as políticas sociais são determinadas pelas relações que se estabelecem na 

sociedade capitalista, da relação entre o capital e o trabalho, por isso não deve ser vista como 

uma decisão do Estado e nem como o favorecimento de somente uma classe social. As políticas 

habitacionais são destinadas para a população mais pobre, o Estado que é guiado pelas classes 

dominantes e que hegemonicamente atende aos interesses dela acaba obrigando uma família a 

deixar sua casa e ir para outro lugar com poucas opções de escolha de onde essa família vai 

residir, com isso o Estado passa a determinar os locais onde a população mais pobre vai morar, 

transformando os modos de moradia desses grupos e classes sociais e essas pessoas vão 

ressignificando os seus espaços, criando novos sentidos e significados para o ato de morar, em 

que as políticas habitacionais são capazes de satisfazer as necessidades mais imediatas daquela 

população, isso é o que acontece na cidade de Campos dos Goytacazes com o Programa Morar 

Feliz que será explicitado no Capítulo 3. 

Todas as classes sociais necessitam construir o seu espaço, a sua moradia, pois é nela 

que ocorre toda a nossa vivencia cotidiana, ocupar um espaço e construir uma moradia é 

necessário para a sobrevivência humana, no entanto a construção dessa moradia só é possível 

por meio da compra de um espaço urbano. Mas sabemos que o preço dessas propriedades é bem 

elevado o que impossibilita uma parcela muito grande da população de poder pagar pela 

ocupação desse solo fazendo com que as pessoas construam suas casas em locais impróprios 

como beiras de rios, rodovias, entre outros. Num determinado momento os direitos de 

propriedade vêm à tona e essa população é despejada, sendo obrigadas pelo Estado a sair de 

suas casas. Historicamente essa população que não conseguia comprar um pedaço do solo foram 

se constituindo nos cortiços, que eram habitações coletivas, com péssima estrutura de 
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conservação, sem saneamento básico e sem condições de higiene, eram moradias 

completamente precarizadas. 

Com o advento da proclamação da república o Brasil em 1890 busca se igualar com 

os países capitalistas centrais passa a intervir na questão urbana, segundo Mendes (2015) 

, era uma modernização excludente, investindo nas áreas centrais da cidade e excluindo 

os pobres de tais direitos de investimentos, ou seja, busca embelezar a cidade e expulsar o pobre 

para as áreas periféricas, foi o que aconteceu no Rio de Janeiro no início do século XX. O 

objetivo era mostrar que as cidades não tinham pobreza, uma vez que afastava os pobres, os 

mendigos dos grandes centros, portanto era uma proposta urbanística que não trazia uma 

solução para a questão de moradia da população mais pobre. 

Diante dessas obras urbanas o preço das propriedades aumentou de forma 

considerável, havendo um controle dos proprietários de terra e do Capital Imobiliário sobre as 

obras públicas no setor urbano, sendo o Estado o grande responsável por determinar o valor 

dessas propriedades. As empresas investiam fazendo o parcelamento das moradias para que as 

classes média e alta da sociedade pudessem adquirir a propriedade e os pequenos comerciantes 

faziam pequenas casas e alugava para os seus empregados, havia industrias que criavam vilas 

operarias e com isso os patrões sempre mantinham um certo controle sobre os seus empregados. 

Até os anos 30 no Brasil as classes populares residem nas vilas operarias e nas 

moradias de aluguel que se assemelhavam aos cortiços pela péssima qualidade. É um contexto 

em que os grupos populares mais pobres são expulsos das cidades, habitando lugares periféricos 

e distantes do grande centro. Os investimentos estatais no setor urbano se davam com o objetivo 

de controlar as epidemias, um embelezamento paisagístico dos grandes centros e com o objetivo 

de acelerar o processo de industrialização do país. 

O Estado por meio das classes dominantes atuava na produção e no gerenciamento da 

segregação, realizando a separação de regiões ricas com oferta de vários serviços urbanos e 

regiões pobres com poucos investimentos em serviços urbanos O Estado7 para Gramsci é o 

local onde as classes dominantes exercem o seu poder, onde elas mantem o seu domínio, 

buscando de certa forma o consentimento das classes que sofrem com a sua dominação. O 

Estado é ocupado por sujeitos e não possui vontade própria, busca perpetua o ideário burguês 

atendendo hegemonicamente aos interesses da classe dominante. Gramsci em sua análise nos 

                                                           
7  “A importância do Estado como aparelho de hegemonia está para Gramsci ainda enraizada na estrutura de 

classe, uma estrutura de classe definida por e vinculada as relações de produção. ” (CARNOY, 2006, p.98) O 

Estado é um instrumento utilizado pela burguesia para gerar a dominação das classes subalternas, ou seja, na 

concepção de Gramsci o Estado é um instrumento utilizado pela burguesia para perpetuar a sua ideologia. 
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traz a importância da sociedade civil para o desenvolvimento positivo do capitalismo, são as 

relações que se estabelecem na sociedade. O Estado incorpora a sociedade civil e a sociedade 

política, sendo um instrumento utilizado pela burguesia para gerar a dominação das classes 

subalternas, como já dito anteriormente, Ele é um instrumento utilizado pela burguesia para 

trazer a sua concepção de ideologia, ou seja, a sua atuação parte de uma noção de superestrutura 

que se encontra nos conflitos dentro das classes sociais. 

Ou seja, a habitação está inclusa na lógica do capitalismo que busca sempre a 

lucratividade. E o acesso ao solo urbano acaba se dando de forma desigual, gerando o 

favorecimento de um grupo social, aquele que tem o poder aquisitivo de compra do imóvel. A 

conquista do solo urbano se dá por meio de disputa dos grupos sociais para a conquista dos 

melhores lugares. “O espaço da cidade é um espaço de disputa, onde se defrontam interesses 

diferenciados que lutam, por um lado, pela apropriação de benefícios e, termos de obtenção de 

lucros e renda e, por melhores condições materiais e simbólicas diluída. ” (MENDES, 2015, 

p.63) 

Assim os grupos sociais de maior poder econômico entram em confronto com as 

classes mais pobres que cada vez mais encontra os seus lugares nas favelas, cortiços, periferias, 

onde é ausente os serviços e equipamentos urbanos, locais irregulares, inseguros e insalubres. 

Diante disso se tornava necessário a atuação do Estado nessas situações. 

No entanto até a segunda metade do século XX  não havia uma intervenção estatal na 

questão habitacional, não tinha uma política habitacional para atender as necessidades da 

população mais pobre, está criava as suas estratégias habitacionais. Os trabalhadores formais 

moravam nas vilas operarias que eram fornecidas pelos patrões, que exerciam um certo controle 

sobre esses trabalhadores que ficavam aprisionados nas casas e não buscavam melhores 

condições de trabalho. 

Com a Revolução de 30 e Getúlio Vargas no poder há um grande investimento no 

campo econômico, impulsionando o setor agrário, o setor de produtos, a indústria, ele criou 

políticas sociais de cunho populista, criou o Ministério do Trabalho, trazendo alguns direitos 

para os trabalhadores formais, o Estado passou a atender as demandas de várias parcelas da 

população. No campo habitacional havia os IAPs que concedia moradias para os trabalhadores 

do mercado formal. 

Com a criação da Casa Popular (CP) a política habitacional que o Estado atua para a 

busca da casa própria se concretiza, com isso a população mais pobre passa a adquirir as casas 

por um valor mais baixo, no entanto esta ação contemplava somente os trabalhadores do setor 

formal, deixando os do setor informal mais uma vez de lado. Tal política foi importante para o 
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Capital, uma vez que introduz a lógica da casa própria para a população mais pobre. “A partir 

desse processo, a casa própria se tornou a regra estruturante da política habitacional brasileira, 

pautando inclusive os movimentos de luta por moradia urbana. ” (MENDES, 2015, p.66) 

O trabalhador criou uma expectativa que a conquista da casa própria seria a solução 

para a questão habitacional. 

Nos anos 50 é grande a repercussão da ideologia de Desenvolvimento de Comunidade, 

visto como um processo que une a população e as autoridades governamentais com o objetivo 

de melhorar as condições econômicas, sociais e culturais daquela comunidade. Esta melhora 

nas condições da comunidade gera um progresso para o país. (AMMANN, 2013) 

A ideologia de Desenvolvimento de Comunidade preza pela participação8 comunitária 

alegando que deste modo as autoridades irão atuar e gerar o progresso econômico, social e 

cultural, mas é sabido que não é um processo fácil e que muitas vezes somente a participação 

não é a grande propulsora da mudança. 

O Desenvolvimento de Comunidade no Brasil é visto como uma ideologia 

repercutindo os interesses dos centros hegemônicos internacionais, perpetuando os interesses 

do Estado. No primeiro momento o seu objetivo era modernizar o meio rural, extinguindo os 

obstáculos que impediam o desenvolvimento do capitalismo. No segundo momento o seu 

discurso se pauta nas reformas, com o objetivo de expandir a classe trabalhadora. No entanto a 

ideologia não questiona as estruturas que se encontram no poder, mas reproduz a lógica das 

estruturas dominantes. 

Após o golpe militar de 64 o Estado altera a sua atuação no campo habitacional, 

buscando aumentar e modernizar o setor de construção civil e não somente intervir no setor 

econômico. Extinguiu-se o FCP e criou o Sistema Financeiro de Habitação-SFH e o Banco 

Nacional de Habitação-BNH. Para o governo a solução para a questão habitacional no Brasil é 

como já dito anteriormente a casa própria. O financiamento da política habitacional era feito 

por meio da poupança forçada, as políticas habitacionais que eram realizadas para a população 

de baixa renda eram por meio das Companhias Habitacionais, que realizava todo o 

procedimento com relação aos conjuntos habitacionais. 

O Sistema Financeiro de Habitação tornou a ideologia da casa própria uma realidade, 

com isso transformou o espaço urbano brasileiro. Mas a população mais pobre ainda não tinha 

condições de arcar com a casa própria e continuavam morando nas favelas, nos cortiços e nos 

                                                           
8  “A participação do ´próprio povo nos esforços para melhorar seu nível de vida e o apoio técnico governamental 

para tornar mais eficazes os programas de ajuda mutua. ” (AMMMANN, 2013, p.49). Ou seja, na visão da autora 

a participação é necessário para que haja a transformação. 
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bairros clandestinos. A solução para essa população era eles mesmo construírem as suas casas, 

e essas casas eram inadequadas para moradia e logo se deterioravam. 

O BNH não atuou nas necessidades dessa população criando moradias adequadas, ou 

seja, ele não queria resolver o problema da moradia para a população mais pobre, o seu objetivo 

era promover ações que viesse fortalecer os interesses do Capital. Em 1986 o BNH foi extinto 

porque havia alta taxa de inadimplência e não possuía um desempenho social, este foi 

substituído pela Caixa Econômica Federal. 

Com relação a conquista do direito à habitação no Brasil merece destaque os 

movimentos sociais. Nos anos 80 o Brasil enfrentava uma crise econômica, mas do ponto de 

vista político havia uma grande ascensão, com eleições para governadores e presidente com o 

fim do regime ditatorial e com os movimentos sociais urbanos se fortalecendo.  A luta por 

moradia se tornou mais politizada com os movimentos sociais, que merecem destaque: A União 

Nacional por Moradia Popular, o Movimento Nacional de Luta por Moradia e a Confederação 

Nacional de Associações de Moradores. Esses movimentos foram importantes pois traz para o 

debate a questão urbana e não somente a questão da moradia e da casa, onde o Estado pudesse 

tratar a moradia e também a cidade como direito de todos. A luta pela reforma urbana ganhava 

força, objetivando tratar as questões da cidade de forma integrada e descentralizada, pois a 

descentralização fortalece a democracia trazendo um maior bem-estar para a população. Uma 

grande conquista desses movimentos sociais foi ter um capítulo especifico sobre política urbana 

na Constituição Federal de 1988 e no início do século XXI a moradia passa a ser vista como 

um direito social fundamental a partir do Plano Nacional de Habitação. 

 

2.2 Direito a habitação e as remoções da população de baixa renda 

 

Com a Constituição Federal de 1988 temos em seu bojo o princípio da descentralização 

e com ele o objetivo de uma alteração nas políticas habitacionais, mas as ações voltadas para a 

habitação não tiveram grande destaque. Foi lançado o Programa Habitar Brasil (PHB), que era 

voltado para a população mais pobre nos municípios grandes e o Programa Morar Munícipio 

para os municípios menores. Os recursos destinados a esses programas foram insuficientes e 

com muitas exigências legais o que dificultou o acesso de alguns municípios aos programas. A 

descentralização conforme preconiza a Constituição Federal de 1988 incentiva a formação de 

conselhos participativos para os Estados e Municípios, mas não se criou um fundo nacional 

para isso de fato ocorrer. 
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Na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso os programas habitacionais para 

a população de baixa renda continuavam na lógica da autoconstrução, uma ajuda destinada para 

os trabalhadores construírem suas próprias moradias. O investimento em habitação no governo 

de Fernando Henrique privilegiava as classes mais ricas da sociedade. Um ganho social 

importante no seu governo foi a moradia ser vista como um direito social no artigo 6° do texto 

constitucional. E a aprovação do Estatuto das Cidades9 em 2001 com o objetivo de regulamentar 

a política urbana por meio de instrumentos jurídicos e urbanísticos. Ele busca promover o bem 

coletivo, o bem-estar dos cidadãos em torno da propriedade urbana, ou seja, o que é de interesse 

social.  Segundo Mendes (2015, p.74) “O Estatuto é resultado de mais de 40 anos de debates e 

articulações em torno do estabelecimento da função social da propriedade, e representa uma 

grande vitória dos segmentos que historicamente lutavam pela ampliação do direito à moradia 

e a cidade. ”  

O Estatuto prevê a gestão democrática da cidade, buscando a participação social nas 

esferas federal, estadual e municipal por meio de conferências, debates, audiências. O 

presidente Luís Inácio Lula da Silva criou o Ministério das Cidades com o objetivo de acabar 

com as desigualdades sociais e fazer com que as cidades sejam um espaço mais humanizado e 

que a população de uma forma geral tenha acesso aos serviços que ela possui, como moradia e 

transporte, por exemplo. Em 2004 o Ministério da Cidade elaborou a Política Nacional de 

Habitação-PNH, que buscava planejar o setor habitacional e gerar o acesso a moradia digna a 

todos os setores da população. 

O PAC (plano de aceleração do crescimento) foi também um meio importante para o 

setor habitacional, destinando recursos para investir em habitação, com o objetivo de urbanizar 

favelas e construir novas moradias. Ou seja, o PNH tem o objetivo de atender as necessidades 

das classes mais pobres, o governo Lula passa a investir em habitação para a população de baixa 

renda e isso significa um grande avanço para as políticas habitacionais. 

Foram criados no governo Lula dois importantes programas habitacionais, o Credito 

Solidário e o Programa Minha Casa Minha Vida, sendo este último o principal programa 

voltado para moradia que continuou na gestão da presidenta Dilma Roussef. O objetivo deste 

programa é construir uma quantidade grande de casas sem focalizar na questão urbana, e isto 

tem gerado efeitos negativos nas cidades, onde as moradias são construídas em locais 

inadequados. O governo Lula teve destaque na questão habitacional pois buscou implementar 

                                                           
9  O Estatuto da Cidade é a denominação da lei 10.257 de 10 de julho de 2001, trazendo o debate da política urbana 

para a Constituição Federal. Ao longo do seu desenvolvimento as suas principais pautas são o planejamento a 

participação e a função social da propriedade no modo de produção capitalista. 
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o que estava instituído na Constituição Federal de 1988, no entanto em seu segundo mandato a 

formação do PNH e do Ministério das Cidades perdeu a força. “Podemos considerar que as 

políticas habitacionais implementadas até o momento foram incapazes de eliminar a penúria da 

habitação na sociedade brasileira. ” (MENDES, 2015, p. 79) 

As ações do campo habitacional são pautadas nos interesses do Capital. O Estado ao 

atuar sobre a questão habitacional favorece o Capital, porque a moradia se torna uma 

mercadoria que favorece a reprodução do Capital, gera o controle dos trabalhadores buscando 

aderência ao projeto societário dele. 

O Estado inicialmente pautava sua atuação na construção de unidades habitacionais 

nos conjuntos de forma horizontal e posteriormente vertical. A casa era vista como o principal 

item na questão do urbanismo, onde o homem tem nela as suas principais vivencias e 

experiências. A construção dos conjuntos habitacionais era vista como a melhor opção de 

moradia para os trabalhadores. O objetivo era construir conjuntos de apartamentos ou de casas 

para essa população. Tais projetos valorizavam o espaço público com equipamentos que a 

população possa utilizar em momentos de lazer. 

No Rio de Janeiro construíram casas isoladas nos conjuntos habitacionais com o 

objetivo de realizar a remoção das pessoas mais pobres das favelas e cortiços, ou seja, o objetivo 

era acabar com as aglomerações, com as condições sub-humanas de habitação. Os conjuntos 

habitacionais eram feitos predominantemente em blocos de apartamentos, afastados do grande 

centro com infraestrutura básica, como água, esgoto, energia elétrica e transporte coletivo, mas 

no seu entorno não possuía equipamentos sociais urbanos. 

Os conjuntos habitacionais pela necessidade de barateamento do custo foram 

construídos em locais sem os serviços e equipamentos sociais, longe dos grandes centros. E 

esta distância dos locais anteriores de moradia gerava uma certa precariedade na situação dessas 

famílias, pois rompia-se os vínculos pessoais, comunitários, sociais. Esses conjuntos 

habitacionais foram construídos em grande escala em áreas periféricas, sem a criação de um 

projeto social, isso promoveu a segregação espacial, gerando assim a desigualdade social, onde 

a escolha dos locais é feita pelo alto, pelos arquitetos e a população que vai residir nele em nada 

influencia, tais características são verificadas no Conjunto Habitacional Morar Feliz no 

Município de Campos dos Goytacazes. A população de baixa renda tem acesso aos conjuntos 

habitacionais por meio da remoção, deixando suas antigas casas objetivando uma melhora na 

qualidade de vida. Com o advento da industrialização o Estado passa a atuar sobre as demandas 

das cidades, no início do século XX essa intervenção tem o caráter higienista e de limpeza 

social, com o tempo essas ações vão ganhando novos significados. No século XXI essas práticas 
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estão pautadas no investimento urbanístico e industrial, tais investimentos tem o objetivo de 

favorecer os interesses do Capital, alegam ainda que os locais onde são realizadas as moradias 

dessa população de baixa renda são inapropriados para moradia, por conta disso a população 

mais pobre é removida para os Conjuntos Habitacionais. Muitas vezes essas remoções são 

forçadas o que gera um grande impacto na vida dessas pessoas, este é conhecido como processo 

de gentrificação, este processo gera a troca de uma população que reside em um local 

transferindo-a para um outro local, geralmente tirando a população de menor poder aquisitivo 

e colocando as de maior poder aquisitivo nos melhores locais, a população mais pobre é sempre 

colocada nas periferias afastadas do grande centro. Os melhores locais na cidade são sempre 

ofertados para a classe social que pode pagar pelo local e pelos serviços ofertados ali. 

Tais remoções não surgiram agora, são verificadas ao longo da história, com a remoção 

dos trabalhadores que moravam nas favelas, nos cortiços e em outros tipos de aglomerações. 

Ao promover a desocupação das áreas das favelas e cortiços, alcançavam-se três 

importantes objetivos para a classe dominante: removia-se o obstáculo que impedia a 

supervalorização da terra, colocavam-se os segmentos empobrecidos em áreas 

distantes do centro urbano e, com isso, da participação da vida urbana, e por fim, eram 

liberadas frações de terras que poderiam ser urbanizadas e utilizadas futuramente. 

(MENDES, 2015, p.90) 

Nos conjuntos habitacionais os laços sociais e familiares já não existem mais, a seleção 

para tais conjuntos é feita de acordo com a renda. Ou seja, os laços afetivos ficaram em suas 

antigas residências. Essa população é expulsa do seu local de origem e levadas para periferias 

desurbanizadas, onde muitas vezes não possui serviços urbanos necessários, deixando nos seus 

locais de origem os seus laços afetivos com o local e com a própria comunidade, há com isso 

uma espécie de separação sem valorizar os sentimentos da população, no entanto o discurso do 

Estado é o favorecimento dessa classe pela concessão de uma “casa nova”, mas sem a 

valorização dos laços que se criou naquele local. 

Logo é sabido que o Capital busca também com a remoção forçada levar essa 

população para longe em detrimento dos investimentos do setor urbano industrial e em função 

das grandes obras. Em Campos dos Goytacazes o Programa Morar Feliz está pautado nessa 

lógica da remoção forçada muitas vezes, o que será melhor explicitado no Capitulo 3. 

 

2.3 O exercício profissional do assistente social na Política de Habitação de Interesse Social 

 

O Serviço Social surge nos anos 30 ligado as bases da igreja católica, a profissão 

inicialmente possui um caráter conservador, visto como a profissão da ajuda, filantropia e 

benesse, sofrendo influencia franco-belga e da fenomenologia. No entanto em meados dos anos 
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60 ocorreu na América Latina o movimento de reconceituação, como uma forma de romper 

com o Serviço Social tradicional e ingressar num Serviço Social sob novas bases, totalmente 

reformulado. Segundo Netto (2005, p.06), antes da reconceituação temos um, 

“Serviço Social tradicional”: a pratica empirista, reiterativa, paliativa e burocratizada, 

orientada por uma ética liberal burguesa, que, de um ponto de vista claramente 

funcionalista, visava enfrentar as evidencias psicossociais da “questão social” sobre 

indivíduos e grupos, sempre pressuposta a ordenação capitalista da vida social como 

um dado factual ineliminável.  

A atuação voltada para o campo habitacional se relaciona ao Serviço Social de 

comunidade. Os assistentes sociais trabalhavam com o objetivo de mobilização e organização 

das comunidades pobres, ainda numa perspectiva conservadora da profissão. Ou seja, a atuação 

do Serviço Social na política habitacional neste momento se dava por meio do desenvolvimento 

de comunidade. (NALIN, 2013). 

Durante a década de 40 e 50 o Brasil apresenta diversos avanços com relação a 

economia exterior, buscando aprofundar a industrialização, busca-se expandir economicamente 

o capitalismo, esta é a teoria desenvolvimentista desenvolvida no país. 

“A ideologia desenvolvimentista em seu aspecto mais aparente e geral envolve a 

proposta de crescimento econômico acelerado, continuado, auto-sustentado. ” (IAMAMOTO, 

1985, p.347) O objetivo da ideologia desenvolvimentista é fazer com que o país se desenvolva, 

gerando paz e ordem social na nação. Ela busca a expansão econômica, alcançar a riqueza 

material e acabar com o pauperismo e com a miséria para que possa proporcionar uma elevação 

na qualidade de vida da população, o problema que o país enfrentava para tal fato era o seu 

atraso econômico. Os resultados garantidos com o progresso econômico seriam partilhados para 

todo o conjunto da sociedade e não somente para uma classe. “O desenvolvimentismo significa, 

pois, no plano desse discurso, a valorização do homem brasileiro, e traz como consequência o 

fim do pauperismo, a elevação do nível de vida” (IAMAMOTO, 1985, p.348)  

Neste primeiro momento da ideologia desenvolvimentista o Serviço Social se mostra 

contrário a ela por diversas situações, por utilizar a pratica populista de Vargas, acreditar que o 

crescimento deve se dar somente no campo econômico, a política demagoga. Nos anos 50 novas 

opções de trabalho se abre para o Serviço Social com as grandes empresas, geralmente as 

grandes indústrias, surgimento de novos programas voltados para a população rural. A 

perspectiva desenvolvimento de comunidade passa a ser o foco. Em 1961 acontece o II 

Congresso Brasileiro de Serviço Social, ocorreu numa conjuntura diferente. Nos anos anteriores 

o desenvolvimentismo buscava somente a política populista e o crescimento econômico. Com 

a vitória de Jânio Quadros esses objetivos irão mudar. Segundo Iamamoto (1985, p.352), 
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A preocupação central do que poderia ser caracterizado como projeto 

desenvolvimentista janista estaria na formação de uma nação forte e uma economia 

globalmente forte. Desse eixo central decorre uma atenção especial ao social; a meta 

prioritária é o homem e não o crescimento econômico em si mesmo.   

Com isso ele se diferencia dos anteriores, o objetivo dele é diminuir a pobreza e com 

isso gerará o crescimento econômico, a sua ênfase é no social, mas buscando sempre melhorar 

a saúde e a educação com campanhas contra a desnutrição infantil, insalubridades.  Com relação 

ao trabalho o seu objetivo é aumentar a produtividade, mas do mesmo modo aumentar os 

salários dos trabalhadores. O projeto desenvolvimentista de Jânio centra-se no homem e 

mantendo os grandes eixos de crescimento econômico. 

O Serviço Social passa a estar de acordo com a proposta desenvolvimentista de Jânio 

Quadros. Segundo Iamamoto (1985, p.359) “Os assistentes sociais se propõem a aceitar o 

desafio de sua participação no novo projeto desenvolvimentista, exigem posições e funções, e 

avaliam as formas para prepara-se para desempenha-las a contento. ”  

Neste momento o assistente social realizava uma função educativa, gerando o 

disciplinamento dessas pessoas que eram vistas como incapazes. O objetivo dentro do contexto 

habitacional era fazer com que a população utilizasse de maneira correta essa moradia e a 

própria cidade. 

Havia grande número de favelas e o BNH (banco nacional de habitação) tinha como 

objetivo remove-las para os conjuntos habitacionais periféricos sem os serviços essenciais para 

a vida humana. Com o movimento de reconceituação nos anos 60 o Serviço Social passa a se 

apropriar da teoria crítica e social e a questionar essas remoções, que muitas vezes ocorria de 

forma forçada com os moradores das comunidades. 

  É importante salientar que o Serviço Social nesse período: 

Tinha um caráter mais administrativo, pois se preocupavam com a seleção da 

demanda, o acompanhamento da adimplência dos mutuários e a organização 

comunitária, especialmente com a constituição de associação de moradores nos 

conjuntos habitacionais, para que essas pudessem administrar os espaços 

comunitários construídos nos conjuntos habitacionais. (Centros comunitários, por 

meio de comodatos).  (PAZ; TABOADA, 2010, p.46)  

A reconceituação é um processo em que há uma inquietação de um grupo de assistentes 

sociais com a conjuntura e realizam a crítica ao Serviço Social tradicional que possui como 

principais características uma fragilidade teórica, uma inadequação entre a teoria e a pratica, e 

o profissional possui uma atuação limitada a uma atividade predominantemente 

institucionalizada. Segundo José Paulo Netto (2005) o movimento de renovação que ocorreu 

no Brasil possui 3 principais direções, a primeira é a perspectiva modernizadora que busca 
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adequar o Serviço Social as exigências do modo de produção capitalista após a ditadura militar, 

se baseia no positivismo e no método estrutural-funcionalista. A segunda perspectiva é de 

reatualização do conservadorismo, que recupera alguns traços conservadores da profissão se 

baseando na fenomenologia da proposta de Anna Augusta de Almeida. Já a terceira perspectiva 

é a intenção de ruptura que critica o conservadorismo e o tradicionalismo, seu aporte ideológico 

e metodológico buscando romper com o mesmo para dar resposta ao desenvolvimento que se 

gestava no Brasil. Foi desenvolvido na Universidade Católica de Minas Gerais, sendo o Método 

Belo Horizonte uma alternativa para romper com o tradicionalismo utilizando-se o método 

dialético para alcançar os objetivos com a transformação do homem e da sociedade por meio 

da conscientização, capacitação e organização. (NETTO, 2005) 

Ou seja, o objetivo da renovação do Serviço Social é romper de fato com o Serviço 

Social tradicional e ingressar num Serviço Social critico que produz conhecimento, que formula 

políticas públicas e que utiliza sobretudo a teoria marxista. A interlocução com a teoria social 

de Marx se dá no início dos anos 80, consolidação acadêmica do projeto de ruptura e 

desdobramento para além das fronteiras universitárias. 

As principais conquistas da renovação no Brasil foi a profissão assumir uma dimensão 

política, interlocução critica com as ciências sociais, inauguração do pluralismo profissional, 

um Serviço Social renovado e crítico, que segundo Netto (2005, p.18), 

É precisamente este “Serviço Social crítico” que vem redimensionando radicalmente 

a imagem social da profissão e hoje é reconhecido no plano acadêmico como área de 

produção de conhecimento,, interagindo paritariamente com as ciências sociais e 

intervindo ativamente no plano da formulação de políticas públicas, É este “Serviço 

Social crítico” que dispõe de hegemonia na produção teórica do campo profissional ( 

resultado de forte investimento na pesquisa), desfruta de audiência acadêmica 

nacional e internacional e goza de respeitabilidade pública, inclusive pela sua 

intervenção política.  

Na metade dos anos 90 a profissão acumula um compromisso com o projeto ético-

político do Serviço Social, criticando e recusando mais uma vez o conservadorismo engendrado 

na profissão. A estrutura básica do novo projeto profissional relaciona-se com os princípios do 

Código de Ética de 1993. É um projeto antagônico aos interesses da classe dominante, sendo 

contra o ideário neoliberal, ou seja, ele busca atender aos interesses da classe trabalhadora, da 

classe oprimida. Assumir um compromisso com o projeto ético-político significa irmos contra 

os princípios que se encontram na sociedade atual.  Segundo Netto (1999, p.104/105) o projeto 

ético-político: 

Tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético central concebida 

historicamente, como possibilidade de escolher entre alternativas concretas: daí um 
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compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos 

sociais. Consequentemente, o projeto profissional vincula-se a um projeto societário 

que propõe a construção de uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração 

de classe, etnia e gênero.  

O Serviço Social é uma profissão interventiva, que intervém na realidade por meio de 

políticas públicas, agindo diretamente na questão social e nas suas refrações. Portanto o 

profissional de Serviço Social tem que buscar a constante qualificação e aperfeiçoamento, de 

modo que seja um profissional crítico e questionador e principalmente comprometido com o 

projeto ético-político da profissão. Deve-se especializar nas suas particularidades, mas 

entendendo sempre a totalidade da realidade social, buscando se atualizar frente as 

transformações. 

O Serviço Social atua na política de habitação por meio da coleta de dados, repasse de 

informações, no planejamento, execução e avaliação dos projetos, na coordenação do 

Departamento do Serviço Social. Realiza os atendimentos por meio do plantão social, 

desenvolve a mobilização e organização comunitária; monitora, avalia, supervisiona o trabalho 

terceirizados; elabora os diagnósticos junto com as famílias e comunidades que buscam a 

moradia e principalmente repassa as informações para a gestão quanto as famílias que foram 

contempladas com a habitação. (NALIN, 2013)  

Os assistentes sociais que atuam na política de habitação de interesse social (PHIS) 

estão vinculadas as instituições públicas e com isso inseridos na divisão sócio técnica do 

trabalho, a sua atuação incidindo sobre a questão social e as suas mais diversas expressões, 

sendo este o seu objeto de trabalho. O trabalho desenvolvido na habitação não se dá de forma 

individualizada, haja vista que o Serviço Social está inserido na sociedade capitalista e se torna 

necessário analisar o todo social para desta forma poder atuar na questão habitacional. Pois é 

sabido que a solução para a questão habitacional no Brasil não é somente beneficiar uma família 

com uma casa do Programa Morar Feliz (PMF) do município de Campos dos Goytacazes, por 

exemplo, é necessário analisar outras expressões da questão social para que de fato o direito a 

habitação se estabeleça, é necessário analisar as condições afetivas e emocionais que se criam 

com o lugar de origem, o interesse daquela família em deixar a sua casa, entre outras situações 

que será melhor explicitado no capitulo 3.   

O assistente social inserido na política de habitação de interesse social atua com o 

objetivo de garantir o acesso da população, efetivar o seu direito, com isso atua no Estado por 

meio de políticas públicas. As políticas públicas são ações que o Estado desenvolve para gerar 

o bem da comunidade, com o objetivo de instituir os direitos para assim gerar a cidadania.  
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O assistente social é o profissional que atua na realidade intervindo nela, o seu objeto 

de trabalho é dinâmico, pois a realidade é dinâmica e muda a todo tempo, por isso a necessidade 

de atualização constante para construir e reconstruir esse objeto com o objetivo de dar respostas 

as múltiplas expressões da questão social, ou seja, o objeto de trabalho do Serviço Social é a 

questão social.  O assistente social é chamado a atuar na falta de moradia e no não acesso a 

cidade, intervindo na formulação e implementação de propostas. 

A profissão de Serviço Social participa do processo de reprodução das relações de 

classe com todos os conflitos e contradições que as classes engendram na sociedade capitalista. 

As relações sociais ultrapassam o processo que é realizado no trabalho o aspecto físico, mas 

envolve os aspectos espirituais, de como se toma consciência das mudanças que ocorre no 

mundo produtivo. Segundo Iamamoto, (1985, p.72) 

A reprodução das relações sociais é a reprodução da totalidade do processo social, a 

reprodução de determinado modo de vida que envolve o cotidiano da vida em 

sociedade: o modo de viver e de trabalhar, de forma socialmente determinada, dos 

indivíduos em sociedade.  

Ou seja, a reprodução das relações sociais engloba a vida cotidiana do indivíduo 

expressando-se em todas as dimensões da vida dessa pessoa, seja no seu trabalho, família, 

profissão, lazer. O assistente social é o profissional que vai atuar nessas relações contraditórias. 

As relações sociais se concretizam na sociedade e é nela que se dá o exercício 

profissional do assistente social, realizando a mediação entre as classes sociais fundamentais. 

O profissional é contratado pelo Capital por meio do Estado para atender as demandas da classe 

trabalhadora assalariada. 

O Estado buscando manter a reprodução da força de trabalho cria alguns mecanismos 

de apoio aos trabalhadores por meio das políticas sociais, para o Capital os benefícios sociais 

são vantajosos porque os custos dele advêm dos impostos e com isso não precisa aumentar os 

salários de forma direta, é uma forma de reduzir os custos da força de trabalho. Ou seja, os 

serviços sociais são complementares para o Capital pois reproduz a força de trabalho com 

menor custo e são complementares na renda e manutenção da vida dos trabalhadores e sua 

família. 

O assistente social atua por meio das políticas sociais para gerar o controle social na 

sociedade, mas os benefícios sociais não são capazes de acabar com a desigualdade social, 

continua existindo o antagonismo social. 
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O profissional é solicitado a intervir como “fiscalizador da pobreza”, comprovando-a 

com dados objetivos e in loco, quando necessário, evitando assim que a instituição 

caia nas “armadilhas da conduta popular de encenação da miséria”, ao mesmo tempo 

em que procura garantir, dessa forma, o emprego “racional” dos recursos disponíveis. 

(IAMAMOTO, 1985, p.114) 

Os assistentes sociais trabalham por meio da linguagem10 e com o repasse de 

informações para a população usuária daquela política, portanto ao se dirigir a esse público alvo 

não deve utilizar termos complexos e sim uma linguagem mais simples para que possa ser 

compreendido, isso deve ser realizado por toda equipe. 

O assistente social é o profissional que vai ao local conhecer a realidade e o espaço 

que vivem aqueles sujeitos, como são permeadas as suas relações sociais.  

 O acesso a informação sobre a cidade e os territórios tem se tornado uma ferramenta 

cada vez mais necessária para o processo de gestão em todos os níveis. Sem 

informação da realidade não se elaboram estudos/diagnósticos efetivos, não se criam 

parâmetros avaliativos, não se constroem indicadores, não se traz à tona as reais 

condições de vida dos moradores.   (KOGA11, 2003, apud, NALIN 2013, p.152) 

Além do trabalho desenvolvido dentro da instituição o assistente social realiza um 

trabalho nas comunidades, ou seja, a sua intervenção se dá dentro dos territórios, que é o local 

onde aqueles sujeitos residem e desenvolvem suas vivencias, é o local das trocas materiais, 

afetivas e espirituais. O profissional inicialmente conhece o território, depois constrói vínculos 

com aquela comunidade para posteriormente realizar sua intervenção. Na política habitacional 

ele deve se fazer presente antes, durante e após a conclusão das obras, conhecendo a situação 

familiar daquelas pessoas e reconhecendo as lideranças locais do território.  

Pelo fato de estar na linha de frente, o assistente social carrega o peso da insatisfação 

das famílias beneficiarias, não somente relativo ao trabalho social, que por vezes não 

atinge os objetivos propostos, mas também pelas obras físicas e de outras ações 

governamentais.  (NALIN, 2013, p.168) 

O Serviço Social ao atuar sobre a moradia tem que atuar de forma conjunta com outras 

políticas públicas, de forma interdisciplinar com os CRAS12 e CREAS13, por exemplo, e dentro 

da instituição de forma multidisciplinar com os outros profissionais, como engenheiros, 

advogados, arquitetos. Para que a política pública se desenvolva de modo positivo é necessário 

o trabalho multidisciplinar nas equipes, no entanto muitas vezes este trabalho encontra uma 

                                                           
10  “ É este o meio privilegiado, através do qual se efetiva a peculiar ação persuasiva ou de controle por este 

profissional. ” (IAMAMOTO, 1985, p.115) 
11  KOGA, Dirce. Medidas de cidades: entre territórios de vida e território vividos. São Paulo: Cortez, 2003 
12  CRAS é o centro de referência da assistência social básica, visto como a porta de entrada para acesso as políticas 

sociais no campo da assistência. 
13 CREAS é o centro especializado de assistência social atuando na média e alta complexidade quando envolve 

situações de risco e de violação de direitos. 
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certa dificuldade em acontecer por diversos motivos, pela precarização do trabalho após a 

implementação do neoliberalismo no Brasil, com contratos temporários, por exemplo. Com isso 

a equipe que exercita os trabalhos está sempre em movimento, o que as vezes pode representar 

um empecilho para o planejamento e execução de projetos e programas. Tal prática muitas 

vezes está ligada a partido políticos que de 4 em 4 anos com o acontecimento das eleições altera 

o quadro de funcionários, altera as chefias, dificultando o trabalho já iniciado. 

Portanto é muito importante as reuniões em equipe e até de forma intersetorial para a 

atualização de projetos e programas e para que eles possam sempre atender aos interesses 

daqueles que utilizam os serviços. 

Os assistentes sociais que trabalham nos órgãos públicos têm que lutar a todo momento 

para que o direito se efetive de fato, haja vista que dentro de uma instituição pública 

principalmente em períodos de eleições são muitos os casos de práticas clientelistas, 

paternalistas. O profissional nesses espaços busca a efetivação do direito de forma universal e 

não obedecendo um critério de poder ou hierarquia social, tal fato pode ser constatado quando 

analisamos as políticas de assistência dentro dos municípios. 

As instituições voltadas para a política habitacional muitas vezes são carregadas de 

normas burocráticas, sendo estabelecido uma hierarquia dentro da própria instituição. Segundo 

Iamamoto e Carvalho (2005), o Serviço Social é uma profissão assalariada que participa da 

divisão sócio técnica do trabalho. No entanto dentro das instituições extremamente burocráticas 

o profissional de Serviço Social tem que lutar contra esses preceitos, criando a todo momento 

estratégias de intervenção.  Pois as demandas impostas pela instituição geralmente se 

diferenciam da demanda do profissional de Serviço Social. 

É necessário que haja a participação dos assistentes sociais nos Conselhos de 

Habitação como forma de se atualizar e de debater a questão habitacional, tais Conselhos são 

recentes e estão em processo de formação. “Em se tratando da atuação dos Conselhos da política 

de habitação de interesse social (CHIS), estes permanecem em processo de organização, apesar 

de ser uma demanda histórica dos movimentos sociais de luta pela moradia e de reforma 

urbana.” (NALIN, 2013, p.150). É um lugar muito importante para a inserção do Serviço Social 

porque é um espaço decisório que busca melhorar e qualificar a política. 

A questão social se expressa no momento em que os sujeitos vão as instituições em 

busca de atendimento, relatando os seus casos, sendo possível verificar muitas refrações da 

questão social. 

Ao se debruçar sobre a questão social na sociedade capitalista, o assistente social 

busca intervir sobre as múltiplas expressões por meio do seu trabalho o qual é 
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partícipe, porém não há respostas rápidas ou mesmo definidas quanto a garantia de 

direitos por parte do poder público.  (NALIN, 2013, p.158) 

Podemos entender que a demanda por moradia é uma expressão da questão social, haja 

vista que temos um grande déficit habitacional no pais, fazendo com que a população de mais 

baixa renda ocupe locais impróprios para a moradia, como beiras de rios, encostas, linhas 

férreas, entre outros. Essa população não possui uma renda que os possibilite comprar um 

imóvel numa área central, por exemplo, com isso passa a habitar locais inadequados e 

periféricos, muitas vezes sem a mínima estrutura necessária para a moradia colocando estas 

famílias em situação de vulnerabilidade que pode se expressar em risco social. 

Logo as políticas por habitação são uma resposta do modo de produção capitalista por 

meio da questão social, uma sociedade marcada pela luta de classes, onde de um lado estão os 

donos do capital e de outro a população majoritária, gerando desta forma a desigualdade social. 

A sociedade é contraditória e ela gera em si a crise habitacional por falta de moradia ou por 

moradia em local inadequado, as moradias irregulares geram as remoções seja ela por 

enchentes, deslizamentos, desmoronamentos de terrar, alagamentos, incêndios, ou seja, 

qualquer situação que venham colocar aqueles cidadãos em situação de risco social. “A fonte 

da demanda profissional está na existência da chamada questão social, e sim mediatizada pelo 

Estado e outras instituições. ” MONTAÑO14, (2009, p.64), apud, NALIN, (2013, p.156) O 

déficit habitacional no Brasil é grande por isso a busca pelo direito à moradia ainda é persistente. 

É muito importante o Serviço Social está inserido na política de habitação e na política 

urbana, pois vai atuar na transformação do espaço físico e das pessoas que ali residem, no 

entanto não realiza todas as transformações, haja vista que sua atuação é polarizada pelos 

interesses antagônicos da sociedade capitalista. O trabalho do assistente social na política de 

habitação significar incluir esses sujeitos no direito à moradia, mas também no direito à cidade, 

haja vista que a política habitacional não se dissocia da política urbana e das outras políticas 

públicas. Conforme nos afirma Nalin, (2013, p.186) 

Além do mais destacamos a importância do Serviço Social na construção de vínculos 

com a população beneficiaria, na escuta qualificada compreendendo os vínculos que 

se constroem com a moradia e com o local, objetivando a conquista do direito à 

moradia, mas também numa perspectiva mais ampla inserindo o dentro do contexto 

das cidades.   

Dentro do contexto das cidades a sua luta é constante para que todos tenham acesso 

aquilo que é coletivo, aos benefícios que a cidade possui, além de buscar a mobilidade das 

                                                           
14  MONTAÑO, Carlos.  A natureza do serviço social: um ensaio sobre sua gênese, a especificidade e sua 

reprodução. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
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pessoas com deficiência e dos idosos sejam respeitadas, por exemplo, ou seja, é necessário que 

haja uma inserção nas cidades da população que é majoritariamente excluída. Nesse contexto o 

assistente social possui uma visão ampla dos direitos, objetivando o direito à moradia, mas 

também como se encontra o entorno dessa moradia. “O acesso a moradia e a cidade representa 

um direito essencial no processo de conquista da cidadania. ” (NALIN, 2013, p.190) 

O processo de urbanização no Brasil exclui a classe que vive do trabalho do direito de 

acesso ao solo urbano, gerando assim a exclusão socioespacial, que coloca a população mais 

pobre em locais periféricos, destituindo-as de acesso aos seus direitos, de acessar os recursos 

que a cidade oferece com isso o assistente social que atua na habitação busca garantir o direito 

à moradia, mas de uma forma mais ampliada, não somente garantir a casa para morar mas 

garantir o direito a cidade, o acesso aos bens e serviços que a cidade oferece. 

O direito à moradia relaciona-se com o sentimento de pertencimento, de se encontrar 

naquele lugar. A moradia faz parte da identidade que é construída pelo homem, faz parte da sua 

apresentação. Segundo Nalin, (2013, p.194) “A moradia identifica o sujeito e lhe atribui um 

conjunto de referências socioespaciais, positivas ou não, dependendo da localização do 

endereço. ”. Ou seja, se essa moradia se encontra em um local periférico, feio, numa favela, 

gera um estigma para aquela pessoa. O assistente social que vai intervir junto a esses moradores 

tem que conhecer esses moradores, a estrutura da casa, o território no qual ele está inserido, é 

necessário conhecer a sua vivencia e o seu território e não fazer pré-julgamentos de acordo com 

o lugar que se mora. É o profissional que vai atuar com esse grupo populacional excluído, possui 

um comprometimento político pois defende que a política habitacional deve ser universalista e 

inclusiva. 

Os desafios que se colocam para o Serviço Social atuando na política de habitação de 

interesse social é a realização do trabalho em equipe multidisciplinar e na rede de atendimento, 

a fragmentação das políticas públicas, haja vista que aqueles que carecem de moradia é uma 

população mais carente e com isso necessita do atendimento em outras áreas, necessitando ser 

incluso em outras políticas públicas como, saúde, educação e assistência, sendo necessário a 

inclusão no mercado de trabalho para que seja possível manter a casa. 

Os projetos habitacionais não podem ser criados para reproduzir as desigualdades 

como uma casa que é destinada para os pobres, pois desta forma continuaremos com o estigma 

de favelado, por exemplo. No Programa Morar Feliz é possível verificar esse estigma com a 

população que reside lá, onde a população é vista como “morador das casinhas de Rosinha”. 

Esses conjuntos habitacionais fazem parte das cidades e influência de forma positiva ou 
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negativa o seu andamento. É importante que esses conjuntos não sejam muito grandes, para que 

haja a participação dos beneficiários e que o trabalho do assistente social alcance os resultados. 

É muito importante a defesa do direito à moradia e a cidade haja vista que é um direito 

imprescindível para a vida humana, e o Serviço Social luta para garantir tal direito, 

principalmente para aqueles que não são vistos pela sociedade, aquela parcela da população que 

é excluída por não possui um endereço. 

 

 

3 A ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO PROGRAMA HABITACIONAL MORAR 

FELIZ NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. 

 

3.1 A moradia na cidade de Campos dos Goytacazes 

 

A cidade de Campos dos Goytacazes se funda as margens do Rio Paraíba do Sul desde 

sua gênese, com isso as primeiras moradias eram realizadas na baixada e nas margens do Rio 

Paraíba do Sul, com condições sanitárias precárias e sofrendo em períodos de muitas chuvas 

com as enchentes. Desde o surgimento da cidade a população de mais baixa renda habita os 

locais mais precários, aqueles vistos como inadequados para a moradia e que apresenta riscos 

para a população. A cidade já se dividia entre a área central para a população mais rica e os 

bairros periféricos com o surgimento das favelas para a população que não dispunha de recursos 

para habitar a área central. 

A expansão da cidade de Campos caracterizou-se por uma disputa de espaço com os 

canaviais, o reflexo disso é uma elevada taxa de ocupação dos loteamentos.  Os edifícios são 

construídos para a classe média e alta da sociedade e as favelas em áreas marginais para a 

população mais pobre.  (LOPES,1988) 

Ou seja, nos anos 80 a formação de favelas na cidade se intensificou pelo fim das 

usinas de cana de açúcar, passando a classe média e alta a habitar as áreas centrais, geralmente 

nos grandes prédios e loteamentos. 

Desde sua gênese o município se constitui de forma desigual, fazendo com que a 

população mais pobre ocupasse sempre áreas improprias para a moradia, e isso faz com que 

essa população necessite de uma intervenção por parte do Estado para lhe garantir o direito à 

moradia.  Segundo Santos (2009) A cidade possui a lógica do poder político de classe, onde a 

detentora do Capital exclui as classes sociais mais pobre do direito a cidade. A prefeitura só 

passou a intervir de forma mais sistematizada na habitação de interesse social com o surgimento 
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dos royalties advindos do petróleo, antes a intervenção se pautava em situações de calamidade, 

como enchentes, por exemplo. 

A partir de 2005 a prefeitura passa a atuar com recursos próprios na habitação, 

construindo conjuntos habitacionais para a remoções de famílias que residem em áreas de risco, 

a construção se deu basicamente nos locais onde residem a população mais pobre, nas favelas, 

com o objetivo de melhorar a estética das cidades, pois acabar com as favelas significa trazer 

uma melhoria na infraestrutura urbana. 

Os Programas Habitacionais possuem traços clientelistas, sendo criados inicialmente 

como uma resposta imediata e emergencial para as famílias que se encontravam em áreas de 

risco. Segundo Mendes (2015, p.125), “Respostas rápidas que permitiam o uso eleitoreiro como 

instrumento de reprodução de votos e demarcação dos territórios de influência política. ” 

A prefeitura também desenvolveu no período de 2010 a 2012 o Programa Cheque 

Construção para a compra de material de construção para reforma da casa e o Programa Bairro 

Legal, que vem melhorando a infraestrutura dos bairros. A partir de 2014 temos o Programa 

Minha Casa Minha Vida e o Programa de Regularização Fundiária, promovendo a titularidade 

da terra em parceria com a Caixa Econômica Federal. 

Os locais de construção dos conjuntos habitacionais em Campos são muito 

estratégicos, feitos sempre nas periferias com o objetivo de radicalização dos pobres na 

periferia, ou seja, os Programas Habitacionais acabam contribuindo para a expansão das 

periferias, o objetivo é que a população mais pobre se concentre nesses locais deixando as áreas 

centrais. Harvey (2014) nos aponta ainda que o direito a cidade é um direito coletivo que todos 

têm de desfrutar dos benefícios que ela possui e de satisfazer nossos desejos e anseios com os 

recursos que ela tem. “Assim os segmentos de classe mais empobrecidos sofrem com problemas 

ligados à infraestrutura urbana, violência, transporte e acesso aos equipamentos sociais: 

públicos necessários a vida na urbe. ”  (MENDES, 2015, p.126.) 

Mas com o Programa Bairro Legal15 e o Projeto Meu Bairro é Show16, essas áreas 

periféricas passam a ter uma infraestrutura básica trazendo melhoria nas condições de vida 

                                                           
15  O Programa Bairro Legal tem como objetivo realizar obras de urbanização e drenagem nas ruas dos bairros da 

cidade de Campos dos Goytacazes. O Programa compreende a construção de redes de galeria de agua e esgoto, 

pavimentação, urbanização, paisagismo e sinalização viária nas ruas, objetivando a melhora na qualidade de vida 

e na saúde pública da população. Disponível em: 

http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=21985, acesso em 06/06/2017. 
16  O Projeto Meu Bairro é Show tem como objetivo realizar obras nos bairros da cidade, com o objetivo de 

melhorar a infraestrutura dos bairros. Disponível em: 

http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=13415 acesso em 06/06/2017. 

http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=21985
http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=13415
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dessa população, no entanto sabemos que essas obras geralmente são superfaturadas e que 

muitas vezes com a troca de gestão nem são acabadas. 

Dentro da cidade há o local que é destinado para a população de baixa renda e as áreas 

do território urbano que é destinado para a construção dos conjuntos habitacionais de interesse 

social, não existe conjunto habitacional em Campos que seja construído na área central do 

município, muito pelo contrário o objetivo é acabar com as favelas próximas ao centro e retirar 

toda a população de baixa renda do centro da cidade, inserindo essa população nos locais 

periféricos, onde muitas vezes não possui os serviços essenciais como escolas e creches, 

transporte público, são bairros sem a infraestrutura necessária, sem saneamento básico, entre 

outras condições importantes para a manutenção da vida. 

A cidade é claramente dividida entre o centro e a periferia, o centro é onde encontra-

se o Capital, o espaço da economia, da política, da cultura. E a periferia é o local mais distante 

do centro e dos seus atrativos, por isso é visto como o local segregado. Tais características se 

manifestam na cidade de Campos, onde no centro encontramos a maior parte do comercio, as 

atividades bancarias, hospitais, escolas, entre outras atividades, e é onde reside as classes média 

e alta nos grandes prédios. E a periferia são os bairros afastados e onde são construídos os 

conjuntos habitacionais do Programa Morar Feliz. O objetivo do Capital é sempre retirar a 

população de mais baixa renda das áreas mais próximas do centro. 

 

3.2 O Programa Morar Feliz  

 

A cidade de Campos dos Goytacazes como fruto das relações sociais de produção é 

um local que reproduz as desigualdades sociais, pois é nela que o capitalismo cria as suas 

condições de desenvolvimento. A partir disso compreendemos que a cidade de Campos possui 

um lugar especifico que é destinado para a população mais pobre que é os locais periféricos, 

afastados do grande centro como já dito anteriormente. As Políticas Habitacionais Municipais 

de Interesse Social, muitas vezes, são fruto de uma grande luta de classes enfrentada pela classe 

trabalhadora em busca do seu direito, que é a moradia, mas o interesse é muito grande das 

classes que detém o poder no município, objetivam manter sempre essa população mais 

afastada, podendo as classes dominantes exerce o poder total sobre as áreas centrais.  

O Estado ao atuar sobre a cidade investe em ações que venha fortalecer as áreas 

centrais, ficando as áreas periféricas com ações pontuais, somente quando necessário algum 

investimento, a valorização recai somente sobre o centro da cidade. 
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No Capítulo II da Lei Orgânica Municipal está garantido o direito à moradia, onde o 

município tem que atuar por meio da construção de moradias para a população que reside em 

áreas de risco e para a melhoria das condições habitacionais, garantindo o acesso a moradia, 

mas também, ao transporte público, a energia elétrica, coleta seletiva de lixo, saneamento 

básico, ou seja, tem como objetivo inserir esse indivíduo no urbano, efetivando o direito a 

cidade. 

No entanto, o Programa Morar Feliz possui algumas características que faz com que o 

indivíduo não se insira no urbano e não usufrua do direito a cidade se analisado de forma crítica. 

O Programa não busca transformar o local que essas pessoas residem, não tem o objetivo de 

urbanizar áreas favelizadas, muito pelo contrário o seu objetivo é sempre escolher o local onde 

essa população vai morar, é um Programa pautado nas remoções dos habitantes para os locais 

que a prefeitura acha que deve ser, deste modo, acaba gerando muitos conflitos territoriais, onde 

populações rivais são colocadas para morar no mesmo local. 

Além do mais, como já dito anteriormente, são locais que muitas vezes não possui os 

serviços urbanos essenciais como, escolas, creches, postos de saúde, transporte público, 

saneamento básico, coleta seletiva de lixo. A prefeitura sempre em sua escolha opta por lugares 

periféricos reforçando o caráter excludente do Morar Feliz. 

O Programa Morar Feliz surgiu em 2009 no município de Campos dos Goytacazes no 

primeiro mandato da prefeita Rosinha Garotinho com o objetivo de reduzir o déficit 

habitacional no município, com a construção inicial de 10 mil casas populares, os recursos 

utilizados são os advindos dos royalties do petróleo. Do ponto de vista quantitativo é um 

programa de grande dimensão, onde muitas famílias são beneficiadas, sendo visto como o maior 

programa de habitação de interesse social realizado por um município. O Programa está 

dividido em duas etapas, a primeira etapa foi de 2009 até 2013, que já está concluída com a 

construção de 5426 casas que beneficiou 22 mil pessoas, já a segunda etapa iniciou-se em 2014 

objetivando a construção de 4574 casas. (PEDROZA; PERES, 2013) 

O município desenvolve esse programa de modo diferente das esferas federal e 

estadual, fazendo com que seja mais próximo da realidade de vida da população, no entanto o 

programa acaba se conduzindo para a falta de transparência com as ações autoritárias e 

eleitoreiras. Por não haver um Plano Municipal de Habitação não há a participação da 

população que irá utilizar os serviços, que são aqueles residentes em áreas de risco e que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social. O discurso do programa é que as famílias se 

encontram em áreas de risco, áreas irregulares de preservação e áreas improprias para a 

moradia, diante disso se torna necessário a remoção dessas famílias para os conjuntos 
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habitacionais. No entanto é sabido que está pratica de remoção é vista com fins clientelistas, 

especificadamente eleitoreiros, onde os políticos que implementam tal programa são vistos 

como os bons, aqueles que estão preocupados com o bem-estar da população, instituindo de 

certa forma uma troca de favores, onde te dou a casa em troca do seu voto. “O Programa foi 

qualificado como sendo a maior ação habitacional desenvolvida no pais sem verbas do governo 

federal e estadual, sendo utilizado como marketing eleitoral, por parte da prefeitura, 

expressando o bom uso das rendas do petróleo. “ (MENDES, 2015, p.130) 

A empresa contratada pela prefeitura nas duas etapas foi a Odebrecht serviços de 

engenharia e construção. Tais Conjuntos Habitacionais são construídos em locais periféricos o 

que faz com que o Capital não tenha interesse em investir nos mesmos, o mercado imobiliário 

não tem interesse em construir nada nesses locais. 

De acordo com informações no site da empresa construtora, o projeto consiste em 

casas germinadas, com 43 m/m, possuindo 2 quartos com piso cerâmico, 1 banheiro com 

azulejos, 1 sala com piso cerâmico, 1 cozinha com piso cerâmico e área de serviço. A área total 

é de 140 metros quadrados cercado e parcialmente gramada. Além disso 10% das casas seriam 

adaptadas para pessoas com deficiência. 

O Programa não possui uma infraestrutura adequada para a moradia segundo os 

próprios moradores dos conjuntos habitacionais, as casas muitas vezes apresentam problemas 

com rachaduras e infiltração, não possuindo uma área de lazer para os moradores, entre outros 

problemas, ou seja, podemos verificar que é um programa que não atende à demanda 

habitacional do município de Campos, mas olhando outro lado, para umas famílias é um 

programa extremamente importante, que tira da situação de risco social muitas famílias, por 

exemplo. 

Abaixo será listado todos os Conjuntos Habitacionais do Programa Morar Feliz 

instituído no Município de Campos dos Goytacazes. 

 

Tabela 01 – Levantamento dos Conjuntos Habitacionais do Programa Morar Feliz 

Projeto Quantidade de lotes Quantidade de ruas Entrega da casa 

Parque Prazeres I 250 16 Jan/2011 

Parque Prazeres II 164 20 Jun/2012 

Santa Rosa 598 71 1ª10/2011 

2ª12/2011 

3ª04/2012 
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Tapera I 380 22 1ª05/2011 

2ª05/2012 

Tapera II 418 41 Jun/2012 

Eldorado I 348 175* 1ª11/2011 

2ª12/2011 

Eldorado II 936 175 1ª02/2012 

2ª04/2012 

Eldorado III 140 175 Ago/2012 

Jockey 934 80 1ª07/2011 

2ª10/2011 

3ª01/2012 

Penha 370 49 Dez/2011 

Parque Aldeia 502 56 1ª11/2011 

2ª03/2012    

3ª04/2012 

Lagoa das Pedras 100 6 Mai/2011 

Travessão** 100 ____ Invasão 

Parque Esplanada 186 14 Jul/2012 

Dores de Macabu 30 5 Jun/2014 

Ponta Grossa 84 5 Set/2014 

Saturnino Braga 90 9 Mar/2015 

Ururaí I 468 _____ 1ª11/2014 

2ª02/2015 

3ª03/2015 

4ª06/2015 

5ª12/2015 

 

Fonte: arquivos do Departamento de Políticas Habitacionais da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. 

*A quantidade de 175 ruas representa do Conjunto Habitacional de Eldorado I II e III. 

**O Conjunto Habitacional de Travessão foi invadido antes de ser entregue. 

 

No entanto o Programa Morar Feliz não garante o direito a cidade, os moradores de 

certa forma são excluídos da cidade, passam a habitar os locais mais periféricos sem acesso aos 

serviços urbanos e com uma moradia que não atende as suas necessidades, ou seja, gera uma 

segregação das classes sociais. “Deste modo o Programa Morar Feliz segrega 
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socioespacialmente os trabalhadores e não garante o direito a cidade, pelo contrário, o programa 

se constitui como um mecanismo de legitimação da segregação socioespacial e de controle dos 

indivíduos. ” (ALVES, 2014, p.51) 

O maior interessado na situação, que é o morador não opina em nenhum momento 

sobre o local que será realizado a moradia e nem como será essa moradia, portanto as decisões 

são realizadas de forma arbitraria e autoritária pela prefeitura. 

O grande problema para as famílias contempladas com as casas e um entrave para o 

Programa é não conseguir manter as famílias perto dos seus locais de origem. Muitas vezes a 

prefeitura encontra dificuldades em encontrar um terreno próximo a esses locais e que seja 

possível a construção de um conjunto habitacional com toda infraestrutura básica com rede de 

agua e esgoto, por exemplo. Segundo Mendes, (2015, p.140), “Os agentes econômicos tendem 

a considerar necessário remover as famílias que estão inseridas nessas áreas, para que elas 

possam resultar em ganhos econômicos futuros. ”  

A cidade de Campos está passando por uma grande valorização fundiária com o 

Complexo Portuário do Açu, por exemplo, e com isso faz-se necessário expulsar a população 

mais pobre dos centros. Um exemplo é o que ocorre na Comunidade Margem da Linha, é uma 

Comunidade muito antiga em Campos datada de 1960 e que está sendo removida para um outro 

lugar longe do seu local de origem. A explicação de fato é que a Comunidade se encontra numa 

área de grande especulação imobiliária e com isso o objetivo é afastar essa população dali. Os 

conjuntos habitacionais passam a ser implementados em locais onde há pouquíssimo 

investimento público, longe da valorização imobiliária. 

As famílias eram notificadas para remoção por meio das assistentes sociais da 

Secretaria que agendava a demolição das casas que será realizada pela Defesa Civil.  Nos 

conjuntos os técnicos recebiam as famílias levando até as casas, onde assinavam o Termo de 

Permissão de Uso em duas vias e a autorização para a Defesa Civil demolir sua casa de origem. 

O acompanhamento das famílias pós ocupação é de responsabilidade do CRAS e dos plantões 

sociais que é realizado no Departamento de Políticas Habitacionais. O Programa Morar Feliz 

possui o caráter contraditório da política pública, de acordo com Mendes (2015, p.141) 

Ao olharmos para esse Programa, não podemos deixar de considerar que a prefeitura 

ampliou a oferta de habitação social. Ou seja, novas unidades habitacionais foram 

construídas em loteamento providos de acesso por via pública e de abastecimento de 

agua, esgotamento sanitário e energia elétrica. Porém não foi capaz de superar o 

binômio centro-periferia, que marcou o processo de urbanização de Campos dos 

Goytacazes.   
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Portanto o Estado é o grande definidor do lugar que o pobre vai ocupar no espaço 

urbano. Em Campos dos Goytacazes com o objetivo do embelezamento paisagístico dos 

grandes centros, busca-se sempre tirar o pobre dali e inseri-los em locais periféricos. 

Os pobres, cada vez mais afastados do centro urbano, foram ocupando as áreas 

periféricas, carente de infraestrutura urbana e social e, muitas vezes, improprias para 

a construção de moradia, em função das características topográficas propicias aos 

fenômenos de inundações.   (MENDES, 2015, p.149) 

Ou seja, coloca a população mais empobrecida nos locais periféricos como já dito 

anteriormente, fazendo com que eles necessitem da intervenção do Estado por meio da política 

habitacional, haja vista que os desastres ambientais estão sim interligados ao fenômeno 

produzido pela própria sociedade. O Estado cria essa situação de risco para a população, mas 

ao mesmo tempo cria estratégias para de certa forma intervi nessa situação, um exemplo é o 

Programa Morar Feliz que tem justamente o objetivo de tirar as famílias que residem em áreas 

de risco, que sofrem com enchentes, alagamentos, por exemplo, inserindo essas pessoas em um 

lugar visto como “seguro” 

Do ponto de vista político o Programa busca enfrentar o problema habitacional da 

população que sofre com os desastres, utilizando os recursos dos royalties do petróleo, mas não 

possui um Plano Municipal de Habitação, o Programa é regulamentado através de uma 

Resolução, o Decreto 055/2011. 

Por outro lado, também é visto como uma propaganda política, exaltando a prefeita 

Rosinha Garotinho como a idealizadora do Programa que se sensibiliza com a situação 

enfrentada por essa população. A concessão das casas é vista como uma “bondade” realizada 

pela prefeita e não como um direito, com isso utiliza-se a moradia em benefício próprio para a 

garantia de votos. 

Ao mesmo tempo em que permite aos segmentos mais empobrecido o acesso a um 

abrigo seguro, produz e reproduz as desigualdades sociais, por manter esses cidadãos 

distantes dos centros de decisão política e do conjunto dos equipamentos sociais 

urbanos, impondo limites a vida na urbe. (MENDES, 2015, p.153) 

Portanto, é possível analisar que a Política Habitacional de Interesse Social e 

especialmente o Programa Morar Feliz se constitui com um caráter contraditório da própria 

política, de um lado busca atender as necessidades da população mais empobrecida e mudar 

suas realidades de vida no que concerne à moradia, mas ao mesmo tempo o seu objetivo é 

fortalecer os interesses do Capital, deste modo o direito a cidade acaba não se efetivando. 
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3.3 Entrevista com as assistentes sociais do Departamento de Políticas Habitacionais 

 

Para de fato conhecer a realidade do exercício profissional do assistente social na 

Política Habitacional é necessário a pesquisa de campo. A pesquisa de campo se constitui em 

observar os fatos e coletar os dados da realidade social do exercício profissional do assistente 

social nas Políticas Habitacionais no Município de Campos dos Goytacazes, especialmente no 

Programa Morar Feliz. Pretendemos com isso entender como esse profissional age diante das 

demandas que lhe são impostas na área da habitação, quais são essas demandas, como é 

realizado o trabalho de seleção dos usuários e como o profissional analisa e executa essa política 

pública. 

A pesquisa terá caráter qualitativo, pois busca entender a singularidade do sujeito 

pesquisado, neste caso os profissionais de Serviço Social do Departamento de Políticas 

Habitacionais no Município de Campos dos Goytacazes. A pesquisa qualitativa nos fornece 

técnicas que não estão engessadas num modelo pré-determinado, podendo estar aberta a 

informações relevantes que irão surgindo no decorrer da pesquisa e que podem ser de extrema 

importância. O objetivo não é fazer levantamento de números com resultados matemáticos, e 

sim compreender a subjetividade, os significados, as atitudes do pesquisado. Minayo entende 

que esse conjunto de fenômenos humanos é parte da realidade social, pois segundo ela, “O ser 

humano se distingue não só ´por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas 

ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. ” (MINAYO, 

2008, p.21) 

Utilizando o método dialético a partir da dialética Marxista, entendendo que através 

deste é possível analisar o todo pelas partes. A dialética nos permite analisar fatos sociais a 

partir do estudo da realidade social do sujeito pesquisado, pois este sujeito constitui o todo, as 

suas ações não são individuais, mas pertencente ao grupo. Este método é necessário para 

compreendermos o exercício profissional do assistente social na política habitacional, na 

perspectiva de que um elemento poderá dar significado ao conjunto. O método dialético nos 

permitirá ainda uma reflexão crítica desse exercício profissional. (MINAYO, 2008) 

Utilizarei como técnica a coleta de dados, a entrevista semiestruturada com um roteiro 

pré-elaborado. Essa técnica é a mais adequada por se tratar de um estudo de caso e 

consequentemente de uma pesquisa qualitativa, com ela é possível absorver o maior número 

possível de informações inerentes do que se busca pesquisar. O instrumento utilizado será um 

gravador, o que garantira a exatidão das informações e possibilitará transcrever as falas do 

entrevistado para uma melhor analise posteriormente. 
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As unidades de análise para a pesquisa serão as assistentes sociais que atuam 

diretamente na política de habitação no Município de Campos dos Goytacazes. A escolha desse 

profissional é muito clara, pois são eles que estão na ponta do atendimento no que concerne a 

Política Habitacional, lidam de frente com a execução e implementação delas no município. As 

entrevistas serão realizadas no Departamento de Políticas Habitacionais que se encontra 

inserido na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. 

Portanto, a analise parte das respostas das assistentes sociais com relação ao roteiro de 

entrevista pré-elaborado. Todo o material da pesquisa e da monografia serão disponibilizados 

para os profissionais e também para o Departamento de Políticas Habitacionais. 

A entrevista foi realizada no Departamento de Políticas Habitacionais que se encontra 

inserido na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social (SDHS) do Munícipio de Campos 

dos Goytacazes no dia 14 de junho de 2017 as 14 horas. No Departamento é onde é 

desenvolvido as Políticas Habitacionais de Interesse Social e neste caso especifico o Programa 

Morar Feliz. Foi entrevistado três assistentes sociais que lidam de frente com a política e minha 

analise parte das respostas delas. Foram realizadas 5 questões, sendo a primeira analisando a 

questão habitacional num contexto mais amplo de inserção do indivíduo no direito à cidade e 

as demais questões são especificas do Programa desenvolvido no Município, ou seja, todas as 

questões relacionam-se com a Política Habitacional que está sendo desenvolvida em Campos 

dos Goytacazes. 

 

Questão 1 

 O que você entende de Questão Urbana e Direito a Cidade? 

 

“-Para o entendimento acerca da questão urbana e o direito a cidade é necessário levar 

em consideração os elementos e marcos históricos na trajetória da política urbana 

nacional, pois, consideramos que vivemos numa sociedade em constante movimento 

e mutação, de acordo com sua conjuntura histórica. Conforme a Constituição Federal 

de 1988, em seu Cap. II, art. 182, a política de desenvolvimento urbano, executada 

pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes. Contudo, observa-se que, historicamente, o 

desenvolvimento das cidades foi permeado por um processo de urbanização de intensa 

segregação socioeconômica. O conceito de direito a cidade segundo Henri Lefebvre 

é o direito de não exclusão da sociedade urbana, das qualidades e benefícios da vida 

urbana. ” (AS1) 

 

“-Pela Constituição Federal de 1988, o direito a cidade, que posteriormente passou a 

se chamar Estatuto das Cidades, é uma garantia que todo cidadão tem de usufruir da 

estrutura e dos espaços públicos de sua cidade, com igualdade de utilização. Trazendo 

a questão para o contexto habitacional entendo como os beneficiários do Programa 

Morar Feliz estarem sendo realocados em locais onde não se encontrem a margem da 

sociedade, distantes ou totalmente ausentes de equipamentos públicos, como por 

exemplo, transporte coletivo, comercio, entre outros. Entendo a questão urbana como 
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a problemática decorrente do viver nas cidades, da complexidade de viver em 

sociedade, com as desigualdades que se expressam a partir da urbanização. ” (AS2) 

 

“-O desenvolvimento das cidades foi marcado por um processo de urbanização 

fortemente segregador. Durante a ditadura militar o país viveu um momento de grande 

crescimento econômico, através do incremento das exportações de produtos nacionais 

e do fortalecimento da industrialização. Toda renda produzida era concentrada nas 

mãos de uma minoria e as ações governamentais, desde então, foram pensadas e 

implementadas sem dialogar com as pessoas interessadas sobre as demandas e 

necessidades que começavam a surgir no processo de desenvolvimento das cidades. 

Quando falamos em direito a cidade, entendo que todos os moradores das cidades têm 

direito à moradia digna, aos meios de subsistência, ao saneamento ambiental, a saúde 

e a educação, ao transporte público e a alimentação, ao trabalho, ao lazer e a 

informação. ” (AS3) 

 

Todas as respostas trazem que a cidade desde sua gênese se gesta num processo 

segregador e desigual, que a cidade expressa as desigualdades sociais. O direito a cidade se 

expressa com o objetivo de acabar com essa cidade desigual fazendo com que todos os 

habitantes dela possam usufruir dos benefícios que ela possui, ou seja, o Programa Morar Feliz 

tem que ir além, o seu objetivo não pode ser somente a oferta de uma casa, mas tem que buscar 

inserir essa casa num local que ofereça uma mínima estrutura para subsistência dessas famílias. 

No entanto pude perceber que muitos conjuntos habitacionais são localizados em locais 

distantes dos grandes centros com o objetivo mesmo de marginalizar essa população, afasta-la 

cada vez mais e isso reforça o caráter segregador das cidades, onde como já dito nos capítulos 

anteriores há na cidade o local que é destinado para a população de baixa renda. Logo numa 

sociedade marcada pela lógica do Capital onde o Estado hegemonicamente busca atender aos 

interesses da classe dominante as habitações de interesse social que são criadas pelo Estado não 

são permeadas pela lógica do direito a cidade e sim pela lógica da exclusão sócio espacial desse 

indivíduo. 

 

Questão 2 

O que é o Programa Morar Feliz? 

 

“-O Programa Morar Feliz é instituído por meio do Decreto n° 055/2011, que 

estabelece os critérios e o procedimento para concessão de casas populares no 

Munícipio de Campos dos Goytacazes. ” (AS1) 

 

“-Foi um Programa Municipal de Habitação criado para remoção de famílias 

residentes em áreas de risco sinalizadas pela Defesa Civil. ” (AS2) 

 

“-Um Programa Habitacional regulamentado pelo Decreto 055/2011, destinado ao 

atendimento das famílias oriundas do Programa SOS Habitação, das moradias 

irregulares nas áreas de risco, famílias sem condições socialmente. Essas famílias são 

contempladas com um Termo de Permissão de Uso de uma casa popular, 

comprometendo-se a não vender, alugar, ceder, nem abandonar o imóvel, para não 

perder o seu direito de uso do imóvel. ” (AS3) 
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O Programa Morar Feliz é um Programa Habitacional de Interesse Social instituído 

pelo Município de Campos dos Goytacazes para beneficiar as famílias como dito pela AS3, o 

seu objetivo principal é a oferta da casa para a família e a remoção da mesma para os conjuntos 

habitacionais sem analisar os laços da população criados com aquele lugar, as redes de ajuda 

mutua instituída pelos moradores, entre outras particularidades que deveriam ser analisadas. 

 

Questão 3 

Quais as demandas que chegam ao profissional de Serviço Social e quais os critérios de 

seletividade? 

 

“-Demandas de famílias que não possuem moradia própria para residirem, residentes 

em imóveis em condições precárias de construção, residentes em áreas de risco, são 

decorrentes no cotidiano de atendimento do Serviço Social do Departamento de 

Políticas Habitacionais. Contudo, o Programa é regido por critérios previstos pelo 

Decreto, que trata, além do tempo mínimo de moradia de 5 anos no presente 

município, mas também deverá ter referenciamento no CRAS de seu território, sendo 

destinada a famílias de baixa renda de acordo com as seguintes prioridades, 1° 

residentes em moradias irregulares, denominadas áreas de risco devidamente 

comprovada por laudo emitido pela Defesa Civil Municipal. 2° vulneráveis 

socialmente, baseado em Relatório Socioassistencial, emitido por técnico da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social. 3° Oriundas do 

Programa SOS Habitação e que não tiveram seus imóveis recuperados, após devida 

analise socioassistencial feita por técnico desta Secretaria. ” (AS1) 

 

“-Demandas oriundas do CRAS e Defesa Civil relacionadas a falta de condições de 

habitabilidade, em consequência de uma ausência de condições materiais para 

mudança dessa condição. Os critérios de seletividade usados ao meu ver, o que 

impera, é a avaliação socioeconômica realizada pelo assistente social. ” (AS2) 

 

“-As demandas que nos chegam geralmente são oriundas do CRAS, CREAS, 

Conselhos Tutelares, Órgãos Judiciais, mas existem também as informações dos 

próprios usuários. Os critérios de seletividade obedecem aos critérios do Decreto do 

Programa. ” (AS3) 

 

Portanto as demandas que chegam no Departamento de Políticas Habitacionais são 

todas relacionadas as condições precárias de moradia e como relatou a AS3 geralmente partem 

de algum órgão como os CRAS e CREAS, por exemplo, em um atendimento no CRAS o 

assistente social constata que aquela família necessita de um encaminhamento para o setor para 

ser analisado a questão de sua moradia, como já dito anteriormente são poucos os casos de 

pessoas isoladamente que buscam o setor almejando uma casa. No entanto essas demandas 

contam com critérios de seletividade que irá analisar entre todos os que buscam a contemplação 

os que mais necessitam, esses critérios se encontram no Decreto 055/2011 do Programa Morar 

Feliz. Deste modo verificamos como em outros programas da política de assistência social o 

seu caráter focalista e fragmentado, que busca atender através de uma análise socioeconômica 

os que mais precisam, ou seja, analisa os mais pobres dentro dos pobres. 



66 
 

É sabido que a moradia é um direito do ser humano e um dever do Estado prover essa 

moradia quando o indivíduo não tem condições de prover pelos seus próprios meios, conforme 

está posto na Constituição Federal de 1988, como um direito fundamental, no entanto dentro 

dos Programas Habitacionais de Interesse Social não vemos tal direito se cumprir. Com relação 

a demanda pude perceber também que a demanda institucional objetiva cumprir os critérios 

seletivos do Programa, não analisando os casos na sua particularidade,  mas o profissional de 

Serviço Social que está vinculado a instituição mesmo que tenha que se basear nestes critérios 

não pode perder o seu foco que é a efetivação do direito, analisando os casos particularmente e 

os inserindo dentro da totalidade social, realizando uma análise crítica do Programa e não 

tornando sua pratica burocratizada, engessada, mecanizada, que busca somente atender o 

usuário, realiza a análise socioeconômica e contempla-lo com uma casa, a sua atuação tem que 

ir muito além disso, devendo buscar a efetivação do direito a uma moradia digna mas também 

inseri-lo no contexto do direito a cidade como tanto já foi abordado. 

 

Questão 4 

Quais os instrumentos utilizados para a implementação da Política? 

 

“-Os instrumentos mais utilizados para atender ao usuário com o seu direito à moradia 

digna são: Visita Domiciliar, Relatório Social e Parecer Social, Formulário de 

Atendimento, Questionário Socioeconômico. ” (AS1) 

 

“-Visita Domiciliar, Questionário Socioeconômico. ” (AS2) 

 

“-Entrevistas, Visitas Domiciliares e Relatórios Sociais. ” (AS3) 

 

Os instrumentos que o Serviço Social utiliza são os meios pelo qual ele desenvolve o 

seu trabalho. Na habitação conforme resposta de todas as assistentes sociais o principal 

instrumento é a Visita Domiciliar, onde nela é possível constatar as reais condições de moradia 

daquela família, analisar a estrutura da casa, a composição familiar, realizar a entrevista com 

os moradores daquela casa. Na Visita Domiciliar é realizado o preenchimento do questionário 

socioeconômico e posteriormente a visita o assistente social vai fazer o Relatório Social, onde 

deve conter todas as informações que ele achar relevante sobre aquela situação familiar. Por 

isso a Visita Domiciliar é o instrumento mais importante na habitação onde é possível observar 

in loco as condições de moradia, no entanto o profissional não deve ter uma função policialesca, 

de vigiar o que a família tem ou deixa de ter, o seu objetivo é somente buscar efetivar o direito 

daquela família. No entanto, é necessário que o assistente social vá além das técnicas utilizadas, 
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é preciso tomar propriedade da capacidade que o exercício profissional vai constituindo ao 

longo do tempo e com isso modificar as relações sociais engendradas na sociedade. 

 

Questão 5 

Quais as principais dificuldades e desafios enfrentados na Política Habitacional?  

 
“-Grandes limites e desafios são postos cotidianamente no fazer profissional do 

assistente social para a implementação desta política, como em vários espaços sócio 

ocupacionais onde encontram-se inseridos. Contudo, além dos questionamentos mais 

comumente levantados, dentro deste Departamento nos deparamos com situações 

complexas, como por exemplo, a violência local, principalmente relacionada ao 

tráfico de drogas, onde famílias se veem em meio a conflitos externos que as impede 

de viverem com um mínimo de tranquilidade. Outra dificuldade posta está relacionada 

ao número de moradias ofertadas que não atende a toda demanda habitacional 

encaminhada para o setor, que cresce cada vez mais. É preciso transferir mais recursos 

para obras de habitação, infraestrutura e reforma agraria, para dar continuidade a esse 

tipo de programa, além de capacitar profissionais que atuem na realidade de cada 

território, atender as demandas, o que também acarretara na geração de empregos para 

vários cidadãos. Porém, sem uma ruptura com a atual política econômica não haverá 

suporte financeiro a qualquer projeto de combate a falta de moradia no país. ” (AS1) 

 

“-O principal desafio enfrentado na habitação é a pós-ocupação. Vários desafios são 

verificados, entre eles: a maioria dos conjuntos habitacionais para as quais as famílias 

são reassentadas estão localizados em áreas longuigas, sem acesso a equipamentos 

públicos, comercio e transporte coletivo. Muitas famílias são oriundas de condições 

extremas com ausência de habitabilidades e quando são beneficiadas com as casas, 

apresentam muita dificuldade de adaptação nesse todo. ” (AS2) 

 

“-A Política Habitacional no Município de Campos dos Goytacazes não consegue 

atender a demanda existente, visto que o número de pessoas residente em áreas de 

risco é muito grande e atualmente não temos nenhum conjunto habitacional em 

construção. Seria necessário criar estruturas institucionais permanentes, que permitam 

montar programas adequados as realidades locais e que possam ter continuidade, 

prover fluxo de recursos permanentes para a área de habitação, complementando os 

investimentos das instancia federal e estadual, criar e atualizar levantamentos sobre 

os problemas habitacionais. ” (AS3) 

 

Podemos entender que muitos são os problemas e desafios enfrentados na Política 

Habitacional, todos eles relatados pelas assistentes sociais. O problema da violência local é um 

problema criado pelo próprio Programa, que muitas vezes coloca num mesmo conjunto 

habitacional pessoas oriundas de várias localidades, “com facções diferentes”, por exemplo. 

A demanda por moradia é sempre maior que a oferta, muitas famílias residem em áreas 

de risco com moradias irregulares que apresenta risco para seus componentes e não consegue a 

remoção, já que o seu local de moradia não interessa para o Setor Imobiliário e para o Capital. 

O principal desafio para o Serviço Social é poder conciliar o direito à moradia com a 

implementação do direito a cidade, como fica a vida desses moradores depois que deixam suas 

casas de origem que muitas vezes viviam desde o seu nascimento naquele local, com vizinhos 

novos que ele nunca viu na vida e isso acaba por gerar a violência tão falada dentro dos 

conjuntos habitacionais. Os laços de pertencimento com o local não são respeitados, as redes 
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de ajuda mútua que se estabelecem com a vizinhança também não são respeitadas, o objetivo é 

sempre transferir a população para o conjunto habitacional que acham que é necessário. 

Conforme nos aponta a AS2 os conjuntos habitacionais são sempre localizados em 

locais distantes, longe do centro e destituído dos recursos necessários para a vida humana, logo 

a efetivação do direito a cidade como meio de usufruir dos benefícios que a cidade oferece não 

se efetiva. Também após a entrega das casas não é feito nenhum acompanhamento por parte do 

Programa Morar Feliz para os moradores do conjunto, o acompanhamento fica sendo realizado 

somente pelos CRAS. 

Portanto atuar na Política Habitacional significa atuar no meio de um conflito 

tensionado por interesses antagônicos, de um lado o Estado que cria os Programas Habitacionais 

de Interesse Social com o objetivo de afastar a população mais empobrecida dos centros da 

cidade, colocando as mesmas nos locais periféricos e utilizando os seus antigos locais de 

moradia para a utilização imobiliária, construindo shoppings, por exemplo. E de outro lado as 

famílias que possuem moradias irregulares que apresenta risco para as mesmas necessitando da 

intervenção do assistente social para a efetivação do seu direito. Ou seja, o profissional de 

Serviço Social está no meio deste conflito contraditório, buscando atender os interesses dos 

trabalhadores, mas sabendo que se encontra inserido numa instituição pública e que seus 

objetivos é sempre o fortalecimento do Capital. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise realizada neste estudo buscou mostrar a face oposta da Política Habitacional 

de Interesse Social, analisando o seu caráter contraditório, com traços clientelistas realizada 

pelas autoridades governamentais. O objeto especifico da análise foi o Programa Morar Feliz 

que em tese tem o objetivo de retirar as famílias dos locais que apresenta risco para os 

moradores, de locais vistos como irregulares e inadequados para a moradia de acordo com a 

análise realizada pela Defesa Civil Municipal. No entanto foi possível constatar que as 

remoções das famílias de suas casas de origem para os Conjuntos Habitacionais muitas vezes 

são realizadas de forma forçada, sem uma participação anterior dos usuários sem buscar 

entender as suas relações criadas com o local de origem, se ele quer realmente deixar sua casa, 

haja vista que o homem cria um laço de proximidade e pertencimento com sua casa. Um fato 

que chama bastante atenção com essas remoções é a que ocorreu recentemente na Comunidade 

Margem da Linha, a Comunidade é muito antiga no município e sempre as famílias residiram 

naquele local, no entanto com a construção de um grande shopping center e de grandes prédios 

que vai pertencer a classe média e alta da sociedade faz-se necessário retirar aquela população 

dali e transferi-la para um Conjunto Habitacional construído pela prefeitura num local que ela 

acha conveniente para essa população mais empobrecida residir. 

Fica claro e evidente mais uma vez que o Estado busca expulsar essa população pobre 

dali com o objetivo do embelezamento das cidades, haja vista que com a criação do shopping e 

de grandes prédios não fica bonito para a cidade ter uma comunidade ao lado. Com isso a Defesa 

Civil Municipal demarca o local como área de risco e a prefeitura faz a transferência dessa 

população para os Conjuntos Habitacionais que são em locais periféricos e distantes dos locais 

que moravam e isso vai trazer muitos prejuízos para essas famílias, como por exemplo, as 

escolas que as crianças estudam podem ser tornar mais distantes, os locais de trabalho dos 

moradores também, as redes de ajuda mutua entre vizinhos e amigos pode se tornar mais 

dificultosa. De um outro lado é possível observar que muitas moradias dos locais vistos como 

áreas de risco realmente apresentam riscos para os moradores, sendo necessário a demolição de 

sua casa mesmo, mas o Programa deveria pensar de uma outra maneira essa transferência da 

população para os Conjuntos Habitacionais de modo que não prejudicasse tanto as suas relações 

sociais estabelecidas com o local e com a comunidade. 

Durante o período de estagio foi possível observar o caráter contraditório do Programa 

Morar Feliz. Nas visitas domiciliares foi possível constatar muitas casas com a estrutura 

comprometida, em locais irregulares que em períodos de grandes chuvas acaba enchendo. 
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Muitos residem em casas em péssimo estado de conservação mas consideram aquele lugar o 

melhor do mundo e não tem o interesse de sair dali outros já veem o Programa Morar Feliz 

como a melhor coisa que já aconteceu na sua vida, os possibilitando viver num local que 

consideram mais tranquilo e que não vai trazer riscos para a sua vida. Mas é importante salientar 

que as ações do campo habitacional são pautadas nos interesses do Capital. O Estado ao atuar 

sobre a questão habitacional favorece o Capital, porque a moradia se torna uma mercadoria que 

favorece a reprodução do Capital, gera o controle dos trabalhadores buscando aderência ao 

projeto societário dele. 

O objetivo do processo de gentrificação é justamente realizar a troca de uma população 

que reside em um local transferindo-a para outro local e essa troca é sempre tirando a população 

de menor poder aquisitivo e colocando as de maior poder aquisitivo nos melhores locais, 

restando para a população pobre os locais periféricos, aqueles que não possuem os 

equipamentos sociais necessários para a moradia. 

Como já dito anteriormente os Conjuntos Habitacionais pela necessidade de 

barateamento do custo, as suas construções são realizadas em locais destituídos dos serviços e 

equipamentos sociais, como escolas, creches e postos de saúde, por exemplo. Além do mais a 

distância dos antigos locais de moradia gera uma certa precariedade na situação dessas famílias, 

pois rompe-se os vínculos pessoais, comunitários e sociais. Logo a escolha do local que vai ser 

construído o Conjunto Habitacional é feita pelo próprio Capital, não é realizado um projeto 

social para que os maiores interessados que é a população que vai morar lá possa opinar. E estas 

características são claramente verificadas no Programa Morar Feliz. Logo é sabido que o 

Capital busca com a remoção forçada levar essa população para longe em detrimento dos 

investimentos do setor urbano industrial e em função das grandes obras. 

O assistente social atuando dentro da Política Habitacional de Interesse Social busca 

amenizar as desigualdades sociais que a cidade reproduz, ao ser dividida entre área central e 

área periférica. O Serviço Social dentro do Programa Morar Feliz busca garantir o direito à 

moradia digna, mas muitas vezes pela correlação de forças no contexto do modo de produção 

capitalista e por estar vinculado a uma instituição pública que possui demandas institucionais 

diferentes das demandas apresentadas pelo Serviço Social, não consegue efetivar o direito a 

cidade no âmbito dos Conjuntos Habitacionais, e isto reforça mais uma vez o caráter segregador 

das cidades.  

Para entender como que atua o profissional dentro do Programa Morar Feliz foi 

realizado as entrevistas com as assistentes sociais do referido Programa. A partir desta é 

possível tecer algumas análises do Programa Morar Feliz. Observando inicialmente que as 
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Habitações de Interesse Social não têm o objetivo de incluir o indivíduo na perspectiva do 

direito a cidade, o objetivo do Estado é somente ofertar uma casa, e isso acaba por marginalizar 

a população mais pobre, ou seja, é possível concluir que os Conjuntos Habitacionais dentro do 

Programa Morar Feliz reproduzem as desigualdades sociais, reforçando a sua lógica de 

exclusão sócio espacial do indivíduo como tanto já foi explanado. 

Atuar na Política Habitacional é estar diante de um conflito do próprio capitalismo, 

onde de um lado temos o Estado que cria os Programas Habitacionais de Interesse Social com 

o objetivo de afastar a população mais empobrecida dos centros da cidade, colocando estas nos 

locais periféricos como já constatado e utilizando os seus antigos locais de moradia para a 

utilização imobiliária. E de outro lado muitas famílias que residem em locais irregulares 

necessitando da intervenção do assistente social para a efetivação do seu direito. 

É possível observar também que um grande problema nos Conjuntos Habitacionais se 

relaciona após a contemplação dos mesmos, onde muitos Conjuntos ficam abandonados, sem 

muitos investimentos na estrutura dos mesmos fazendo nos remeter que o objetivo é somente 

tirar a população dos seus locais de origem e que a pós-ocupação já não é mais um compromisso 

das autoridades governamentais, reforçando deste modo o caráter excludente do Programa. Ou 

seja, o Programa Morar Feliz gera uma segregação socioespacial dos trabalhadores e não 

garante o direito a cidade. 

O Programa Morar Feliz em sua lógica tem o objetivo de garantir o direito à moradia 

para aqueles que não tem condições de prove-la por seus próprios meios, neste caso visto como 

um dever do Estado realizar tal função. A moradia enquanto um direito social fundamental se 

deu a partir da Constituição Federal de 1988, e deste modo o Estado pauta sua atuação em 

alguns mecanismos para agir na questão habitacional e diminuir o déficit habitacional que ainda 

é muito grande. Especialmente realizando uma análise do Município de Campos dos 

Goytacazes é possível perceber que a prefeitura ao investir no Programa busca com ele 

fortalecer o setor imobiliário e se enaltecer com práticas clientelistas e paternalistas, usando o 

Programa em muitas situações com propagandas políticas e em troca de votos, onde a ex-

prefeita Rosinha Garotinho que foi a idealizadora do Programa é exaltada, vista como a grande 

ajudadora da população mais pobre. A moradia que é um direito legitimado passa a ser visto 

como uma ajuda, benesse por parte da prefeitura. 

Portanto é possível concluir que o Estado pauta sua atuação na questão habitacional 

de maneira limitada, atuando somente com o objetivo de atender a demanda imediata que é a 

casa, mas desvinculando essa casa do contexto das cidades e dos benefícios que a cidade 

oferece. Com isso busca perpetuar a lógica da classe dominante dentro do antagonismo 
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engendrado na sociedade marcada pelo Capital e pela busca dos lucros sempre. Deste modo o 

Programa Morar Feliz como parte constitutiva da Prefeitura Municipal não escapa a essa lógica, 

o seu objetivo é o fortalecimento do Capital em detrimento da classe trabalhadora. O direito a 

cidade não é o seu objetivo, optando somente pela remoção da população mais pobre para os 

Conjuntos Habitacionais não se importando de como essas famílias irão residir nesses locais. 

Por isso se torna de suma importância o Serviço Social dentro do contexto da Política 

Habitacional de Interesse Social, um Serviço Social critico que se utiliza do método dialético 

de Marx para de fato desvelar toda a problemática do capitalismo que está por detrás do 

Programa e deste modo pautar sua atuação de acordo com o Código de Ética Profissional e com 

o Projeto ético-político da profissão, garantindo o direito à moradia digna mas inserindo o 

indivíduo dentro da totalidade da realidade social, dentro do contexto das cidades. 
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APÊNDICE 

 

Roteiro de entrevista pré-elaborado para ser realizado com 3 assistentes sociais que 

atuam no Departamento de Políticas Habitacionais, diretamente com o Programa Morar 

Feliz que é o foco de analise deste trabalho. O roteiro se estruturou em 5 perguntas, na 

seguinte ordem. 

 

O que você entende de questão urbana e direito a cidade? 

O que é o Programa Morar Feliz? 

Quais as demandas que chegam ao profissional de Serviço Social e quais os critérios 

de seletividade? 

Quais os instrumentos utilizados para a implementação da política? 

Quais as principais dificuldades e desafios enfrentados na política habitacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

ANEXO 1: 

 

DECRETO N° 055/2011 

 

  Estabelece os critérios e o procedimento para concessão das casas populares do 

Programa Morar Feliz ou outro programa habitacional de moradia popular instituído neste 

Município. 

  A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio 

de janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, incisos IX, da Lei 

Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes; 

  CONSIDERANDO que Campos possui atualmente 463.545 habitantes com 

expectativa de crescimento exponencial nos últimos 10 anos, com a abertura do Porto do Açu 

e da Barra do Furado; 

  CONSIDERANDO que o estudo do déficit habitacional no Brasil demostra condições 

insalubres de moradia e habitação estimado em 5.572 milhões de domicílios, dos quais 83% 

estão localizados nas áreas urbanas, e ainda, que as habitações precárias contabilizam 20,5%; 

  CONSIDERANDO a elaboração de uma política habitacional que alcance a população 

mais carente, marginalizada e em risco iminente, além daquela vulnerável socialmente; 

  CONSIDERANDO a construção de casas populares, no intuito de atenuar as 

disparidades sociais e o flagelo das famílias campistas; 

  CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o atendimento quanto a justificativa, 

definição, objetivos, competências e operacionalização do Programa Morar Feliz, facilitando 

sua identificação como uma ação de política habitacional no Município de Campos dos 

Goytacazes. 

DECRETA: 

Art. 1° - O programa denominado Morar Feliz ou qualquer outro projeto habitacional popular 

instituído no Município de Campos dos Goytacazes será regido pelos critérios e procedimentos 

previstos neste decreto. 

Parágrafo Único – O programa de que trata o caput deste artigo compreende na construção e/ou 

concessão de moradias inseridas em espaços de convivência comum, compondo os chamados 

condomínios residenciais populares. 

Art. 2° - O programa de que trata este decreto será destinado para famílias de baixa renda que 

residem no Município de Campos dos Goytacazes há pelo menos 05 (cinco) anos e que estejam 
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previamente cadastradas junto a Secretaria de Família e Assistência Social em estrita 

observância aos critérios estabelecidos no art. 3°. 

 

Parágrafo Único – Para efeito deste decreto compreende-se como entidade familiar os arranjos 

familiares constituídos, que ocupem o mesmo espaço físico, com renda familiar 

individualizada. 

Art. 3° - Para concessão das casas de que trata este decreto serão priorizadas, na ordem que se 

segue, as famílias que se encontrem: 

I – Ocupando moradias irregulares em áreas de risco devidamente comprovadas por laudo 

emitido pela Defesa Civil Municipal; 

II – Vulneráveis socialmente, devidamente comprovada através de relatório socioassistencial 

emitido por técnico da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social; 

 III – Oriundas do Programa SOS Habitação e que não tiveram seus imóveis recuperados, após 

devida analise socioassistencial feita por um técnico da Secretaria Municipal da Família e 

Assistência Social. 

§ 1° - Haverá reserva de 10% (dez por cento) das casas a serem entregues para as pessoas 

portadoras de necessidades especiais e a idosos com mobilidade reduzida. 

§ 2° - É vedada a concessão de outra casa a qualquer membro da família que já tenha sido 

contemplado pelo programa de que trata este decreto, inclusive aquelas beneficiadas com a 

reserva prevista no parágrafo 1° deste artigo. 

Art. 4° - O procedimento para concessão das casas pautar-se-á na intersetorialidade entre a 

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social, Defesa Civil Municipal, Empresa 

Municipal de Habitação – EMHAB e Secretaria Municipal de Governo, cabendo a: 

I – Secretaria Municipal de Família e Assistência Social: 

a) Coordenar o programa de que trata este decreto, devendo proceder as visitas 

domiciliares para analise socioassisetencial das famílias com o perfil descrito no art. 3°; 

b) Proceder a analise, por meio de assistentes sociais, da possibilidade de inclusão das 

famílias no programa; 

c) Efetuar a marcação das casas a serem concedidas e posterior aplicação do formulário de 

levantamento socioeconômico-habitacional; 

d) Celebrar com o beneficiário o Termo de Permissão de Uso, nos termos do anexo único 

deste decreto; 

e) Formar e manter o CRAS itinerante, o qual fara o acompanhamento sistêmico das 

famílias beneficiarias; 
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f) Capacitar os agentes sociais e os estagiários bolsistas do Município, que entrevistarão 

as famílias no interior dos condomínios residenciais, sempre acompanhadas de um 

assistente social; 

g) Proceder a inclusão das famílias beneficiarias em programas socioassistenciais públicos 

e/ou da Rede de Proteção Social, co-financiados pelo Município; 

h) Efetuar reuniões periódicas com as famílias beneficiadas antes, durante e após a entrega 

das moradias, como forma de mensuração dos impactos obtidos com a política 

habitacional criada; 

i) Providenciar a apresentação de temas, através de palestras educativas, como higiene e 

limpeza, meio ambiente, uso correto da pia e vaso sanitário, preservação do imóvel, 

dentre outros assuntos correlatos. 

II – Defesa Civil Municipal: 

a) Emitir laudo de avaliação de risco iminente, procedendo o posterior envio a 

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social; 

b) Proceder a retirada, em caráter emergencial, das famílias que se encontram em áreas 

de risco iminente; 

III – Empresa Municipal de Habitação – EMHAB: 

a) Identificar as áreas a serem desapropriadas para a construção dos condomínios 

residenciais populares; 

b) Efetuar a construção de áreas de uso comum, bem como a de um escritório de 

campo; 

c) Fiscalizar as famílias beneficiarias no que tange a conservação do imóvel concedido. 

IV -  Secretaria Municipal de Governo: 

a) Articular com os órgãos municipais a disponibilização de programas e projetos 

destinados aos moradores dos condomínios residenciais populares; 

b) Supervisionar o cumprimento das competências destinados a cada um dos órgãos 

envolvidos; 

c) Efetuar a escolha e gestão do sindico, que será a pessoa responsável pela escuta das 

demandas dos moradores do condomínio residencial; 

Art. 5° - Haverá a perda de direito do uso do imóvel objeto do programa de que trata 

este decreto, na ocorrência das seguintes situações, sem prejuízo das demais previstas 

no Termo de Permissão de Uso: 
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I – Constatação de mau uso ou depredação do imóvel concedido, devidamente 

comprovado pela Empresa Municipal de Habitação – EMHAB, ou ainda a realização 

de qualquer obra sem previa autorização da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 

II – Venda, locação, comodato, cessão de uso ou qualquer outra forma que implique 

alienação ou transferência, a título gratuito ou oneroso, do bem concedido ao 

beneficiário; 

III – conduta que caracterize abandono do imóvel. 

Art. 6° - Será formalizado um procedimento para cada família beneficiaria do programa 

de que trata este decreto, constando todos os dados técnicos que fundamentaram a 

escolha da mesma, inclusive o formulário de levantamento socioeconômico-

habitacional devidamente preenchido e o Termo de Permissão de Uso devidamente 

assinado e, quando for o caso, laudo que ateste trata-se de família retirada de área de 

risco. 

Art. 7° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 25 de fevereiro de 2011. 

Rosinha Garotinho 
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