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RESUMO 
 
Partindo do diálogo interinstitucional entre dois projetos de 
pesquisa, que analisam o desenvolvimento urbano das cidades 
de Juiz de Fora e do Rio de Janeiro, o texto problematiza as 
transformações nas mesmas e discute o espaço como 
dimensão estruturadora da vida social e do processo de 
produção e reprodução das relações capitalistas. Destaca a 
inserção do assistente social na política habitacional através 
das requisições sócio-institucionais estabelecidas, assim 
sintetizando elementos característicos do trabalho profissional 
que expressam um campo contraditório e conflituoso.  
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Urbano. Política de 
Habitação.  Serviço Social. 
 
ABSTRACT 
 
From the interinstitutional dialogue between two research 
projects, that analyze  the urban development in the cities of 
Juiz de Fora and Rio de Janeiro, this text questions the 
transformations in them and discusses the space as a 
structuring dimension of social life as well as of the production 
and reproduction process of capitalist relations. It highlights the 
insertion of the social worker in the housing policy through the 
socio-institutional requests so synthesizes characteristic 
elements of the professional work, which expresses a 
contradictory and conflicting field. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é fruto dos diálogos interinstitucionais3 entre dois projetos de 

pesquisa4 que estudam o desenvolvimento urbano das cidades de Juiz de Fora e do Rio de 

Janeiro e o papel do Estado e das classes sociais na estruturação do espaço urbano 

capitalista das referidas cidades, notadamente através da política de habitação e de grandes 

projetos de reestruturação urbana.  

Ao partir dos resultados das pesquisas o texto argumenta que o processo de 

transformação do desenvolvimento urbano das cidades de Juiz de Fora e do Rio de Janeiro, 

ao contrário de manifestar apenas dinâmicas locais, expressa a articulação entre as escalas 

local e global de produção do espaço urbano da cidade capitalista. Tal processo de 

desenvolvimento define  também as condições de criação e reatualização de requisições 

sócio-institucionais ao trabalho do assistente social, no âmbito da política urbana de 

habitação. Essa contém, de forma contraditória, tanto as formas democráticas de 

institucionalização do direito social e humano à moradia, quanto a sua antítese, a 

subordinação dos direitos sociais à gestão e controle da pobreza urbana. É nesse contexto 

de contradições que se evidencia o crescimento do mercado de trabalho do Serviço Social 

em programas de produção de moradias populares, com ênfase para o Programa Minha 

Casa Minha Vida (PMCMV), e de urbanização e regularização fundiária de assentamentos 

informais.  

Assim, o texto  analisa  uma hipótese geral  que insere o trabalho do assistente 

social na política  habitacional como parte integrante do trabalho coletivo, a partir da sua 

inserção na divisão social e técnica do trabalho característica da interseção entre a cadeia 

produtiva imobiliária e a política urbana de habitação - através das requisições sócio-

institucionais do “trabalho social”5 enquanto componente obrigatório da política de habitação.  

                                                           
3 Os diálgoso tem ocorrido através da particpação no GTP Questão urbana, agrária e ambiental” da 
ABEPSS/ENPESS, da participação em bancas de pós-graduação e através da rede Questão Urbana 
e Serviço Social – Rede QUESS. 
4 Os dados e análises estão embasados nos resultados das pesquisas “Habitação em cidades 
médias: políticas públicas e uso do solo urbano – um estudo em Juiz de Fora..NUGEA/UFJF.” e 
“Trajetórias urbanas do trabalho e da cidade: o Projeto ‘Porto Maravilha’ e as transformações do 
desenvolvimento capitalista da cidade do Rio de Janeiro”. 
5 De acordo com a Portaria nº 21 do MCidades, de 2014, que estabelece o manual de instrução para 
o trabalho social, esse “compreende um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir 
de estudos diagnósticos integrados e participativos do território, compreendendo as dimensões: 
social, econômica, produtiva, ambiental e políticoinstitucional do território e da população beneficiária, 
além das características da intervenção, visando promover o exercício da participação e a inserção 
social dessas famílias, em articulação com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria 
da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados. o 
trabalho social”. (MCidades, 2014) 
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Para desenvolvimento da análise o texto inicia com uma breve discussão teórica, 

a partir da tradição marxista, sobre a importância do espaço como dimensão estruturadora 

da vida social e do processo de produção e reprodução das relações capitalistas. Dá 

continuidade à análise através da exposição de resultados das pesquisas que evidenciam: 

1) o perfil desigual de estruturação das formas de uso e ocupação do espaço urbano das 

cidades de Juiz de Fora e do Rio de Janeiro; e 2) a centralidade da categoria trabalho para 

compreensão de algumas tendências  das condições e relações de trabalho do assitente 

social no PMCMV. Como conclusão o texto sintetiza nove elementos característicos do 

trabalho do assistente social que expressam o campo contraditório e conflituoso desse 

trabalho. 

 

2 – DESENVOLVIMENTO 

2.1 - O Espaço Como Dimensão Teórica De Análise. 

 

A compreensão da centralidade da dinâmica de produção social do espaço para 

a acumulação capitalista e o desenvolvimento urbano, parte da indissociabilidade entre 

espaço e sociedade na medida em que, ao produzir a vida, suas condições materiais e 

relações sociais, a sociedade também produz, apropria e reproduz o espaço o que inclui o 

ambiente e interdita qualquer concepção de dissociação entre natureza e sociedade 

(MARX,2007). Da mesma forma, admite-se, conforme Harvey (2005), que o espaço é 

condição fundamental à acumulação capitalista “numa escala geográfica expansível e 

intensificada” (p.65), o que significa compreender que a reprodução ampliada do capital 

(MARX,2011) pressupõe um movimento contraditório entre crises de acumulação e 

processos de superação/recomposição conjuntural das referidas crises a partir de uma 

dinâmica  dialética entre intensificação e expansão do capital. A esse respeito, Harvey 

(2005)  irá destacar a função histórica do imperialismo e o papel fundamental da expansão 

geográfica do capital como condições de possibilidade histórica para a reprodução ampliada 

do capital e, em especial, para a relação orgânica entre acumulação e espoliação (HARVEY, 

2004 e 2011).  

Logo, não é de um espaço abstrato que se trata, mas antes das formas 

concretas capitalistas de uso e ocupação do solo urbano, construídas historicamente pelos 

principais sujeitos que produzem o espaço – proprietários dos meios de produção, 

proprietários fundiários, capital financeiro, promotores imobiliários, Estado e diferentes 

segmentos da classe trabalhadora. Longe de expressar uma situação de igualdade de 

condições, tais sujeitos não possuem nem os mesmos interesses, nem os mesmos 



 
4 

 
 

4 
 

                  

recursos, mas todos estão demandados a buscar satisfazer as suas diferentes 

necessidades a partir da lógica de acumulação capitalista que transforma o solo em uma 

mercadoria a ser vendida/consumida/estocada no mercado onde se poderá extrair as 

maiores rendas fundiárias através da sua posse, principalmente através da conversão da 

terra de rural para urbana, ou de outras formas de zoneamento do território,  e do sentido de 

localização do espaço (Villaça, 2009) a partir do conjunto da infra-estrutura pública instalada 

responsável pela valorização da terra.  

Os conflitos decorrentes desta dinâmica de produção e reprodução desigual do 

espaço urbano e as formas de regulação pública existentes sobre tais conflitos, remontam à 

história do desenvolvimento urbano do Brasil e das lutas democráticas pela reforma urbana 

e pelo direito à cidade.   

O conhecimento das esferas da vida cotidiana e da cidade, como ensina 

Lefebvre (1991), é uma chave interpretativa importante para a compreensão da dinâmica de 

produção social do espaço. Logo, é no plano da vida cotidiana que as classes sociais vivem 

e experienciam desigualmente a cidade, os fluxos globais da divisão sócio-espacial do 

trabalho, da acumulação, da dominação capitalistas, dos conflitos decorrentes deste 

processo e constroem formas individuais e coletivas de enfrentamento da própria 

desigualdade.  

 

2.2 – Tendências Recentes Da Dinâmica Capitalista De Produção Do Espaço Urbano Vistas 

A Partir Das Cidades Do Rio de Janeiro e De Juiz de Fora. 

 

Os dois processos de pesquisa aqui em foco se debruçam sobre as dinâmicas de 

transformação urbana das cidades do Rio de Janeiro e de Juiz de Fora, a partir de duas 

políticas públicas distintas, mas articuladas entre si ao campo da política urbana: a criação 

da operação urbana consorciada do Porto do Rio de Janeiro e a implementação da política 

habitacional, em Juiz de Fora, através do programa Minha Casa Minha Vida. Através dessas 

duas cenas empíricas de pesquisa, pretende-se destacar os seguintes elementos de 

estruturação do espaço urbano e que aprofundarão as contradições capitalistas subjacentes 

ao trabalho do assistente social na política urbana de habitação, tema do próximo segmento 

do texto:1) o aprofundamento das práticas de desigualdade e segregação socio-espacial; 2) 

o privilegiamento da cadeia produtiva imobiliária pelas políticas públicas urbanas, em 

especial a participação do fundo público no financiamento ao capital imobiliário; 3) a 

subordinação da função social da terra, da propriedade e da cidade aos mecanismos de 

extração da renda fundiária e da financeirização da terra; e 4) a intensificação dos conflitos e 
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das contradições advindas da subordinação das conquistas das lutas sociais pela reforma 

urbana, ao processo de acumulação ampliada do capital.  

2.2.1 - O projeto “Porto Maravilha” e a subordinação da terra à lógica mercantil e financeira 

O Projeto Porto Maravilha, criado pela Lei nº101/2009, tem seu território 

delimitado pela Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) que abrange a totalidade dos 

bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo e parte dos bairros do Centro, São Cristóvão e 

Cidade Nova. A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio 

(CDURP) tem a responsabilidade de promover todo o desenvolvimento urbano da AEIU do 

Porto do Rio; coordenar, viabilizar ou executar ações de concessão e parcerias; gerir ativos 

patrimoniais, dentre outras funções. 

Um dos principais pilares de sustentação financeira da OUC da Região do Porto 

é a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs), pelo município 

do Rio de Janeiro, na quantidade de até 6.436.722 (seis milhões quatrocentos e trinta e seis 

mil setecentos e vinte e dois) certificados, correspondentes a 4.089.502 m² (quatro 

milhões,oitenta e nove mil quinhentos e dois metros quadrados) adicionais de construção. 

Após a aquisição integral dos CEPACs, na bolsa de valores, através de recursos 

públicos advindos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), foi constituído o 

Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha (FII Porto Maravilha), administrado pela 

CEF. O valor adquirido com as vendas de CEPACs será transferido à CDURP, ao longo de 

15 anos, para pagamento dos custos da OUC do Porto do Rio referentes, centralmente, ao 

contrato da Parceria Público Privada (PPP), responsável pela implantação da segunda fase 

da OUC. Tal PPP está sob responsabilidade do consórcio vencedor chamado Porto Novo, 

composto pelas empresas Construtora OAS Ltda., Construtora Norberto Odebrecht Brasil 

S.A. e Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A. Os recurso necessários para o 

cumprimento dessa obrigação, na ordem de 8 bilhões de reais, não foram aportados ainda  

integralmente no FII. Os recursos vindos do FGTS para compra dos CEPACs, 3,5 bilhões de 

reais, garantem alguns anos de obras e serviços previstos no contrato da PPP, mas não a 

sua totalidade. O restante dos recursos, ainda que garantidos pelo FGTS, deverá vir da 

venda dos CEPACS, da renda fundiária propriciada pela permuta de CEPACs por área 

edificada na forma de negócios imobiliários rentáveis e dos terrenos públicos integralizados 

pelo FII do Porto do Rio. O resultado dessas operações financeiras e comerciais tem ainda 

que remunerar o próprio FII.  

Não obstante o conjuto dos elementos destacados, como os certificados dizem 

respeito apenas a uma “terra virtual”, a realização destes potenciais adicionais de 
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construção demanda a apropriação privada da terra urbana realmente existente e disponível 

na região que é, na sua grande maioria, terra pública (75%). Por isso, os terrenos públicos e 

os recursos obtidos com a venda dos mesmos integralizam o FII Porto Maravilha junto com 

os CEPACs, aprofundando o cliclo de expropriação da terra urbana na região.  

Dentre os princípios que fundamentam a lei de criação do Projeto Porto 

Maravilha, é importante destacar o atendimento econômico e social da população 

diretamente afetada; a promoção do adequado aproveitamento dos vazios urbanos ou 

terrenos subutilizados ou ociosos; e o apoiamento da regularização fundiária urbana nos 

imóveis de interesse social. O Estatuto da Cidade define que qualquer plano de operação 

urbana consorciada no país deve prever tal programa de atendimento econômico e social.  

Segundo definição da Lei nº101/2009 o Programa de Atendimento Econômico e 

Social da População Afetada da OUC do Porto destina-se a população de baixa renda e 

prevê, dentre outros elementos, a produção de habitação de interesse social em qualquer 

setor da OUC,  inclusive os mais valorizados pelo consumo de CEPACS, desde que previsto 

o uso residencial e ações de reassentamento para população removida pelas intervenções 

da própria operação urbana.  

Contudo o chamado programa básico da OUC do Porto apenas define um conjunto 

de intervenções físicas de obras e projetos viários e de insfraestrutura urbana sem qualquer 

previsão de componente ou programa claramente definido e orientado para a produção de 

habitação de interesse social, através do aproveitamento dos vazios urbanos existentes na 

área de intervenção, notadamente dos imóveis e terrenos públicos. Da mesma forma não 

são previstas ações de recuperação e regularização de imóveis ocupados por população de 

baixa renda na região.Por isso, a não demarcação de terras urbanas dentro da AEIU do 

Porto Maravilha, através da criação de Área de Especial Interesse Social (AEIS)  para 

produção de moradia de interesse social e proteção, urbanização e regularização de áreas 

ocupadas anteriormente ao Projeto Porto Maravilha, expressa a dimensão de violação e 

e/ou não garantia do direito à moradia na região. Da mesma forma, o licenciamento 

urbanístico de diversos empreendimentos comerciais e culturais e de alguns 

empreendimentos residenciais, todos voltados para a classe média alta, expressa um vetor 

significtivo de gentrificação (BIDOU-ZACHARIASEM,2006) a que está exposta a população 

local, à curto e médio prazos. 

 

2.2.2 – -  A territorialização da desigualdade socioespacial em Juiz de Fora   

Juiz de Fora tem uma área de aproximadamente 1.430.000Km e população de 520 

mil habitantes (IBGE,2010), caracteriza-se por ser uma cidade média, em função da 
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dinâmica territorial, número de habitantes e característica sócio-econômica, é lugar de 

escoamento de produção do entorno e ao mesmo tempo pólo aglutinador de serviços e 

setores industriais, absorvendo parte da mão-de-obra que se desloca do interior para buscar 

oportunidade nos centros urbanos6. Atualmente o que tem se observado é o crescimento de 

oferta de serviços de ponta e comércio concentrando sua função urbana num setor terciário 

especializado  

A cidade de Juiz de Fora possui um quadro de contradições determinado  pelas 

relações capitalistas que se expressam na forma de organização das condições de 

produção material e reprodução social da vida7. A dinâmica de produção social do espaço é 

dialeticamente condição e resultado das relações capitalistas. Em grande medida, a 

expansão urbana do município acompanhou a lógica clássica da expansão em salto no qual 

vazios urbanos são mantidos como reservas especulativas e tendo seu valor ampliado a 

partir da implantação da infraestrutura básica pela ação do Estado. 

O déficit habitacional da cidade vem ganhando intensidade nos últimos anos, 

mas a existência de 40.586 lotes vagos na cidade, de acordo com o cadastro imobiliário da 

cidade, de 2012, indica a disponibilidade de áreas já urbanizadas passíveis de serem 

aproveitadas para o atendimento a moradia. Contudo, esses espaços vazios, situados em 

áreas de interesse do capital imobiliário, não são tratados como passíveis de 

desapropriação para fins de atendimento da demanda por moradia no município, assim 

como observado anteriormente na área central da Cidade do Rio de Janeiro.  

 Ao assumir as diretrizes nacionais do programa federal Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV) para o enfrentamento da questão habitacional, a Prefeitura Municipal de Juiz de 

Fora assinou convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF), em 2009, para a 

implantação do referido programa. 

A realização da pesquisa “Habitação em cidades médias: políticas públicas e uso do 

solo urbano – um estudo em Juiz de Fora” propiciou conhecer estes programas 

habitacionais desenvolvidos na cidade, bem como sua espacialização. O mapeamento dos 

projetos evidencia que a definição do uso do solo e do espaço urbano tem marcado a 

presença dos trabalhadores e dos pobres nas regiões mais desprovidas de infra-estrutura, 

no entorno da cidade e nos enclaves em bairros já classificado como o lugar dos menos 

favorecidos economicamente, já marcados pela precariedade na atenção à moradia. Tais 

projetos estão localizados nas regiões administrativas Leste, Nordeste, Sudeste, Oeste, 

                                                           
6 Sobre a temática cidades médias  ver SPÓSITO, E. S. e SPÓSITO,  M.E.B (org.) “Cidades Médias: 
produção do espaço“ São Paulo: Expressão popular, 2006. 
7 Encontramos as bases de análise sobre o ibricamento da produção da vida material e reprodução 
da vida social em IAMAMOTO, M. e CARVALHO, R. Relações sociais e serviço social no Brasil. São 
Paulo: Cortez, 1983. 
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Norte, de difícil acesso, bem como instalados em locais considerados precários de 

infraestrutura, equipamentos públicos e acesso de bens e serviços. Nota-se que estes 

espaços beneficiados com as intervenções já concentram uma população de baixa renda 

marcada pela ausência de políticas públicas.  

O discurso do poder público afirma que a localização destes empreendimentos é 

determinada pela disponibilidade das áreas para construção e equipamentos comunitários 

no entorno, ou seja, infra-estrutra existente nos bairros próximos ao empreendimento. Esta 

afirmação não se sustenta diante da paisagem urbana existente, posto que é visível a olho 

nu que estas áreas são precárias de infraestrutura e de equipamentos de consumo coletivo, 

já abrigando grande contingente de trabalhadores. O elemento de fato determinante para a 

localização periférica dos conjuntos habitacionais e seus equipamentos coletivos é o uso 

especulativo do solo e a dinâmica de distribuição das classes sociais na cidade.   O estudo 

permitiu desvendar que a política urbana nesta cidade confirma a tendência geral:  organiza 

as condições para materializar as relações capitalistas, viabilizando as metamorfoses 

necessárias para consolidar o sistema que organiza estas relações, no qual a habitação 

torna-se mercadoria. 

Assim confirma-se a hipótese de pesquisa que a questão habitacional, neste 

município, não é a expressão da relação oferta x procura, mas sim da relação entre 

investimento-rentabilidade x nível de acesso-renda da população. Portanto, o que determina 

é o binômio: exploração de classe/propriedade privada, tendo o Estado papel preponderante 

na viabilização das condições favoráveis a esta dominação. 

 

2.3 – Centralidade do trabalho e Considerações ao Trabalho do Assistente Social no 

PMCMV.  

  De acordo com a vasta literatura nacional dedicada ao tema das 

transformações do mundo do trabalho8, pode-se afirmar que, a partir da última década do 

século XX, predominam as práticas de desemprego estrutural, flexibilização dos contratos 

de trabalhos, dos direitos protetores do trabalho e da cidadania,  evidenciando o que Druck 

(2011) denomina de precarização social. Da mesma forma profundas mudanças ocorreram 

na organização político-sindical da classe trabalhadora e no papel do Estado como 

reprodutor da força de trabalho, fenômenos esses que guardam relação direta com a luta 

histórica dos trabalhadores por ampliação e consolidação dos direitos sociais e 

democráticos na sociedade. 

                                                           
8 Destacamos as contribuições de Druck (2011), Antunes e Druck (2014). 
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As referidas transformações sociais e históricas do trabalho e do processo de 

acumulação também caracterizam o chamado setor imobiliário (BOTELHO,2007), 

responsável pela produção do espaço de forma fragmentada e da moradia. Há uma imensa 

cadeia produtiva que estutura o setor imobiliário, onde se inserem diferentes formas de 

trabalho, distintos sujeitos e interesses de classe e do Estado. Aqui importa destacar o 

encontro contraditório entre a política pública de habitação de interesse social, o capital 

imobiliário  e o direito à moradia, que produziu um lugar na divisão social e técnica do 

trabalho chamado “trabalho social”, regulamentado/normatizado pelo Estado, a partir de 

2003, através do MCidades e da CEF, enquanto componente obrigatório da polítia de 

habitação de interesse social. É a partir desse lugar que o trabalho do assistente social se 

insere nas ações de habitação social. Os limites e possibilidades do trabalho do assitente 

social no âmbito do trabalho social são compreendidos a partir da dialética das 

determinações contraditórias entre valor de troca e valor de uso da habitação e da terra, da 

dinâmica de produção capitalista do espaço urbano e da flexibilização das condições de uso 

do trabalho contratado pelo Estado e pelo capital imobiliário para produção da moradia 

popular. 

No contexto da sociedade capitalista a habitação e a terra configuram-se não 

apenas em seu valor de uso, mas também no seu  valor de troca, o que as caracterizam 

como mercadorias. E, nesse sentido, estabelece-se uma estreita relação entre o seu 

acesso, o mercado de terras e de habitação, a mediação da política pública e o nível de 

renda da população. Ao mesmo tempo a questão da  moradia também sofre as 

determinações históricas da luta de classes, ao ser  elevada à condição de direito social e 

humano.  

Lançando em 2009, o PMCMV foi concebido como política de desenvolvimento 

anticíclica, financiada pelo Estado, para reverter as consequências da crise mundial de 

acumulação capitalista, a partir de 2007, e alavancar a acumulação capitalista, através de 

ações de produção de infraestrutura em larga escala. Ao mesmo tempo, teve como objetivo 

intervir sobre o déficit habitacional, além de incentivar o emprego ao longo da cadeia 

produtiva do setor imobiliário.  

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) tem como objetivo a construção 

de unidades habitacionais através de empreendimentos destinados a três faixas de renda 

familiar: 1) até R$ 1,6 mil; 2)  até R$ 3,275 mil;  e 3)  até R$ 5 mil. A execução das obras é 

realizada por construtora privada contratada pela CEF. Conforme a área do projeto define-

se o número de unidades habitacionais, tendo como tipologia casa térrea ou apartamento, 

através da forma condominial ou de loteamento urbano.  
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Arantes e Fix (2009, p. 2) sinalizam que “97% do subsídio público disponibilizado 

pelo pacote habitacional, com recursos da União e do FGTS, são destinados à oferta e 

produção direta por construtoras privadas”, o que indica a centralidade do mercado. Ainda 

de acordo com os autores, na primeira faixa de renda por família (até 1.600 reais), é a 

construtora que define o terreno (em muitos casos doados pelo poder público municipal) e o 

projeto, uma vez aprovado, é executado e vendido integralmente a CEF que os aliena ao 

FAR. Neste processo, não há gastos, por parte do capital privado, com incorporação e 

comercialização, além de terem seus lucros garantidos em função da ausência do risco de 

inadimplência ou vacância das unidades.  

Importa ressaltar que é na faixa 1 do Programa, que se situa a obrigatoriedade 

de implementação do trabalho social por parte dos entes federados (municípios/estados), 

desde 2011. Contudo, cabe destacar que a história de criação e desenvolvimento do 

trabalho social como política governamental, remonta à época do Banco Nacional de 

Habtação. Da mesma forma, a criação do trabalho social enquanto componente obrigatório 

das ações de habitação social do MCidades é anterior ao PMCMV, datando desde 2003, 

conforme análise histórica de Paz e Taboada (2010). O trabalho do assistente social junto a 

programas e ações de moradia, no plano local ou nacional, remonta a uma temporalidade 

ainda mais antiga e estreitamente vinculada aos conteúdos conservadores de sua orígem, 

com desdobramentos nas ações governamentais  de desenvolvimento de comunidade, de 

criação do BNH e de outras políticas de urbanização de favelas, mocambos e loteamentos 

desenvolvidas, notadamente a partir dos anos 80 até os dias atuais.   

No PMCMV cabe ao poder local,  municipal e estadual, organizar o cadastro das 

famílias, enquadrando-as nos critérios definidos para o programa, e, a partir de 2011, 

através da Instrução Normativa nº 465, executar o trabalho social, podendo terceirizá-lo, 

desde que mantenha a coordenação geral do trabalho social sob responsabilidade de 

profissional do quadro de servidores do ente público com formação compatível e experiência 

comprovada em ações de desenvolvimento comunitário. Note-se que IN 465 alterou de 

forma significativa a definição de responsabilidade pela coordenação técnica do trabalho 

social, quando comparada com a IN nº 08, de 2009. Nessa última, a responsabilidade pela 

coordenação técnica do trabalho social era uma atribuição obrigatória de assistentes sociais 

ou sociólogos.    

Em 2012, através de minuta de regulamentação do trabalho social para consulta 

publica, o MCidades propunha acabar definitivamente com o caráter profissional do trabalho 

social e nem mesmo mencionava as profissões, como o Serviço Social.  A partir de 2014, a 

Portaria nº 21 do Mcidades, retoma a definição do caráter profissional da coordenação do 
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trabalho social. Porém permanece a perda do caráter obrigatório de definição de assistentes 

sociais e sociólogos como coordenadores e responsáveis técnicos pelo trabalho social, que 

passa apenas à condição de elemento inidicativo, preferencial.   

 

3 – CONCLUSÃO 

 

A partir das análises desenvolvidas, o trabalho conclui que as requisições sócio-

institucionais do trabalho do assistente social em programas de habitação se inserem em 

um campo contraditório e conflituoso, marcado pelos seguintes elementos : 1) subordinação 

da função social da propriedade, do direito à moradia e, de forma mais ampla, do direito à 

cidade às formas de planejamento urbano  pautadas pelas políticas do empreendedorismo 

urbano (HARVEY,2005), e da acumulação por espoliação (HARVEY,2004); 2) avanços 

democráticos no plano legal e institucional, advindos das lutas sociais pela reforma urbana, 

com destaque para o capitulo da constituição sobre a política urbana , a definição do direito 

à moradia como direito social e humano, a aprovação do Estatuto da Cidade, a criação do 

Ministério das Cidades (Mcidades), a aprovação do Sintema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS) e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) ; 

3) concentração das ações de financiamento e de execução da Política Nacional de 

Habitação no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), e consequente subordinação 

das ações de financiamento e desenvolvimento do SNHIS a esse programa; 4) centralidade 

do mercado imobiliário tanto no acesso aos fundos públicos de financiamento da habitação, 

quanto nas ações de concepção e produção dos empreendimentos imobiliários do PMCMV; 

5) aprofundamento da dinâmica desigual de produção e reprodução do espaço urbano a 

partir de formas de uso e ocupação do território da cidade centradas em práticas de 

segregação social e de valorização fundiária. O perfil das ações do PMCMV nas cidades do 

Rio de Janeiro e de Juiz de Fora confirma a tendência nacional do programa, identificada 

por Cardoso (2013) que reproduz o padrão  periférico, segregado e de injustiça ambiental da 

moradia; 6)  tendência a flexibilização e precarização das condições de trabalho e das 

relações de trabalho, observadas pela literatura e pesquisas  sobre as transformações no 

mundo do trabalho, notadamente a tendência a terceirização do trabalho social na habitação 

garantida e estimulada pelas normativas do trabalho social e, consequentemente, do 

trabalho do AS. A partir da terceirização, processos de quarteirização do trabalho podem 

aprofundar ainda mais a precarização do trabalho, tais como a contratação de trabalho 

temporário, por empreitada, e/ou através da emissão de recibo de prestação de trabalho 

autônomo (RPA) pelas empresas terceiras, evidenciando aproximações às práticas 
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identificadas pela pesquisa do CFESS/UFAL, de 2005; 7) crescimento do mercado privado 

de empresas financiadas pelo fundo público, especializadas na execução do trabalho social, 

mercado esse estimulado pela terceirização praticada por municípios e estados da 

federação, e pela Portaria nº 21/2014 que exige a atividade de trabalho social como 

conteúdo obrigatório dos estatutos jurídicos de criação das empresas terceirizadas para o 

trabalho social; 8) subordinação do trabalho social à racionalidade centralizadora, técnico-

burocrática e normatizadora do MCidades e da Caixa Econômica Federal (CEF), com 

destaque para a exigência de adoção de critérios de seletividade e hierarquização da 

demanda habitacional com forte caráter de focalização da moradia nos segmentos mais 

empobrecidos e vulneráveis9; 9) tendência à desprofissionalização do trabalho social, já 

ensaiada pelo MCidades em  2011 e 2012,  e limitada por interferência do Conselho Federal 

de Serviço Social, após audiência com a secretaria nacional de habitação. Tal tendência se 

acentua a medida que inexiste qualquer orientação normativa que institua uma política de 

gestão dos recursos humanos da política de habitação, particularmente do trabalho social, à 

exemplo da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 

Assistêncai Social (NOB-RH/SUAS)10. Frente à ausência de diretrizes nacionais de gestão 

do trabalho no âmbito da política de habitação – que podem estabelecer, por exemplo, a 

definição das equipes de referência, orientações para o plano de carreira, cargos, salários e 

qualificação/capacitação de pessoal - o trabalho social se vê mais subordinado às práticas 

de flexibilização e precarização do trabalho social. 
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