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RESUMO

MAIS QUE CONSTRUIR CASAS: interdependência entre provisão pública de
moradias e trabalho social
Esta tese dedicou-se a analisar e compreender as origens e a trajetória histórica da
interdependência entre provisão pública de moradias e trabalho social. Para enfrentar esse
desafio, esta pesquisa partiu para uma investigação histórica e documental, a partir das
experiências originárias dos reformadores sociais britânicos Octavia Hill, Samuel Barnett e
Charles Booth, cujas metodologias foram amplamente difundidas e aplicadas em diversos
países. As evidências históricas indicam que essas iniciativas filantrópicas e todo o arsenal
teórico, respectivos fundamentos e metodologias inspiraram e serviram de modelo às
intervenções estatais brasileiras. Para apreender melhor como ocorreu esse processo, foram
identificadas, selecionadas e inventariadas experiências nacionais pioneiras que conjugaram
provisão de moradias e trabalho social. Os Institutos de Aposentadorias e Pensões foram os
primeiros órgãos oficiais federais a conjugar a produção de vilas operárias com diversas
atividades educativas e assistenciais. A Fundação Casa Popular, primeiro órgão nacional
criado exclusivamente para gerir a política de habitação, previu na implementação de seus
projetos habitacionais serviços de assistência social e organização comunitária. Entretanto, foi
somente a partir da década de 1970, com a Política Nacional Habitacional sob o comando do
BNH, que a produção de moradias públicas, tornou obrigatória a implementação de projetos
de desenvolvimento comunitário. Esses projetos passam a ser normatizados, financiados e a
ter uma exigência quanto à qualidade técnica e aos resultados pretendidos. Toda estrutura
criada pelo BNH e a experiência acumulada ao longo de seus 22 anos de existência
influenciaram decisivamente as políticas federais dos governos subsequentes – FHC, Lula e
Dilma.
Palavras-chave: Política Habitacional. Trabalho Social. Desenvolvimento Comunitário.
Serviço Social. Assistência Social.

ABSTRACT

MORE THAN BUILDING HOUSES: interdependence between public housing provision
and social work
This dissertation seeks to analyze and comprehend the origins and the historical development
of the interdependence between the public provision of housing and social work. In order to
pursue this challenge, this study carried out a historical and documental investigation based
on the originating experiences of British social reformers Octavia Hill, Samuel Barnett and
Charles Booth, whose methodologies have been widely transmitted to and applied in several
countries. The historical evidence indicates that these philanthropic initiatives, their
theoretical and methodological repertoire and their respective foundations inspired and served
as a role model for Brazilian state interventions. To better understand how this process
transpired, this work identifies, selects, and categorizes pioneering national experiences in the
provision of housing and social work. The Institutes of Retirement and Pensions were the first
official federal organizations to combine the provision of working-class housing complexes
with several educational and assistance activities. The Popular Housing Foundation - the first
national organization created exclusively to manage housing policies - included in its housing
development projects social assistance and community organization initiatives. However, it
was only in the 1970s, with the National Housing Policy under control of the National
Housing Bank (BNH), that community development projects became mandatory in the
provision of housing. These projects began to be regulated and financed and started to contain
requirements concerning the technical quality of the housing units and the desired results. The
structure created by the BNH and the experience accumulated throughout its 22 years of
existence decisively influenced the federal policies of the following administrations –
Fernando Henrique Cardoso, Lula and Dilma Rousseff.
Key Words: Housing Policy. Social Work. Community Development. Social Service. Social
Assistence.
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APRESENTAÇÃO
O trabalho social tornou-se parte constitutiva da Política Nacional de Habitação e a
sua realização passou a ser obrigatória na implementação dos projetos integrados de
urbanização e regularização de assentamentos precários (Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC), bem como nos projetos de produção habitacional destinados à população
de mais baixa renda (Programa Minha Casa, Minha Vida - MCMV Faixa 1 até R$ 1.800,00).
O reconhecimento da importância da dimensão social desses programas, que possuem
abrangência nacional, significa um avanço muito importante, pois parte-se do pressuposto de
que a questão da moradia envolve não apenas a unidade física, mas, especialmente, a
construção de um habitat seguro e integrado a outros serviços da cidade. O acesso a moradia
digna torna-se “porta de entrada” para todos os outros direitos sociais.
Com efeito, o trabalho social tornou-se um tema estratégico na medida em que passou
a compor os investimentos de todos os projetos habitacionais financiados com recursos da
União. Até agosto de 2015, cerca de 2,56 bilhões de reais foram destinados ao trabalho social
nos programas MCMV e PAC (MCidades, 2015). Trata-se de uma escala inédita de projetos e
de um volume significativo de recursos, o que impõe inúmeros desafios. O primeiro deles
refere-se à própria definição do que é o trabalho social e as expectativas em torno dos
resultados que esse componente pode gerar.
Historicamente, a expressão “trabalho social” é empregada para uma infinidade de
atividades e intervenções. Seu uso é bastante comum nas políticas sociais. Entretanto, a
revisão da literatura sobre o assunto demonstra que suas definições, além de escassas, são, por
vezes, muito abrangentes e desprovidas de elementos capazes de facilitar sua compreensão,
sobretudo quando realizados no campo da política setorial de habitação.
O tema tem recebido pouca atenção no campo do Planejamento Territorial em
comparação a outros tópicos de estudos sobre políticas habitacionais e seus instrumentos de
planejamento e gestão. Com exceção da pesquisa realizada sobre o programa MCMV
decorrente da chamada pública CNPQ/MCidades nº 11/2012, que fomentou a organização de
uma rede de pesquisadores denominada “Cidade e Moradia”, que trabalharam a avalição das
intervenções em diferentes cidades brasileiras a partir de uma metodologia comum, tendo
como escopo também a avaliação do trabalho social.
A produção acadêmica a respeito do tema encontra-se pulverizadas em diferentes
campos de estudo: Arquitetura e Urbanismo, Sociologia Urbana, Antropologia, História,
Engenharia, Administração Pública, Serviço Social (campo que possui maior número de
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estudos sobre o tema) entre outros. Na maioria dos estudos, fica evidente um mimetismo entre
Trabalho Social, Serviço Social e Assistência Social, o que, em nosso entendimento, gera
certa indefinição quanto à sua finalidade, especificidades e resultados que pode alcançar.
O debate contemporâneo compreende o trabalho social, quando realizado no interior
da política habitacional, como um serviço público complexo que viabiliza direitos e lida com
as diferentes expressões da questão social: desigualdade de acesso a bens e serviços públicos,
precariedade das condições de moradia, desemprego, violência (PAZ, 2018).
Os processos instaurados pelo trabalho social geralmente são as atividades primevas
no interior dos programas federais de habitação de interesse social (PIMENTEL, 2012). A
natureza do trabalho social é essencialmente relacional e processual, desenvolve-se a partir de
um amplo leque de ações que instigam a mobilização, a sensibilização e estimulam a
participação e o controle social sobre as ações públicas, apoiam e favorecem as práticas
organizativas da população (BARBOSA, 2011, p. 4). Tem como horizonte a melhoria da
qualidade de vida das famílias, defesa dos direitos sociais, e acesso à moradia digna e aos
demais serviços públicos (PAZ et al., 2015). Assim, é pela via do trabalho social que a
política pública materializa-se nos territórios, sendo ele uma mediação necessária à
implementação de canais de comunicação e participação entre moradores e governo
(CARVALHO, 2014). Ao mesmo tempo, é por essa via que o Estado exerce medidas de
classificação, seleção e controle das populações mais pobres (OLIVEIRA, 2014).
Para Dirce Koga (2009), o trabalho social constitui-se em uma gama de ações e
intervenções localizadas em um determinado território e, ao mesmo tempo, precisa conectarse a outras políticas e serviços sociais. É individualizado, quando necessária sua intervenção
direta, e, ao mesmo tempo, remete a lutas de grupo pelos direitos sociais e à construção
coletiva da cidadania e da cidade.
O Ministério das Cidades define o trabalho social como um conjunto de estratégias,
processos e ações, realizado a partir de estudos e diagnósticos integrados e participativos do
território, compreendendo as dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e política
institucional do território, e da população beneficiária, além das características da intervenção,
visando promover o exercício da participação e a inserção social das famílias, em articulação
com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e
para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados (BRASIL,
MCIDADES, Instrução Normativa, n.º 21, 2014, p. 15).
A literatura acadêmica sobre o tema revela, ainda, a existência de uma disputa
conceitual e de significados (PAZ, 2018), pois o trabalho social por estar diretamente
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relacionado aos processos participativos, dependendo da orientação política e ideológica,
poderá ser mais restrito e ter um caráter instrumental, ou ser deliberativo e criar arenas de
explicitação de conflitos e negociações com o poder público. Por essa razão, existe uma gama
de interpretações para seu planejamento e implementação.
Para Freire e Souza (2011), o trabalho social é responsável por organizar os processos
formais de participação na implementação de projetos urbanos e habitacionais e realizar
atividades socioeducativas com vistas à integração das pessoas aos novos espaços construídos
e/ou revitalizados. Ele também é componente responsável por evidenciar a importância e
fortalecimento da justiça social e da equidade de gênero (OLIVEIRA; CASSAB, 2010).
Contraditoriamente, o trabalho social também pode ser responsável por gerar
dinâmicas e processos artificiais de participação/mobilização comunitária (desmobilização de
lideranças combativas a partir de mecanismos de cooptação e clientelismo), com objetivo de
reduzir conflitos e produzir consensos em torno de propostas e projetos habitacionais de baixa
qualidade, que contrariam os interesses dos moradores (SANTANA, 2011; PASSOS; LIMA,
2017).
Uma outra frente de estudos tem analisado o trabalho social no campo dos projetos
habitacionais autogestionários liderados pelos movimentos de moradia e com a assessoria
técnica especializada. Destacam-se os trabalhos das assistentes sociais - Ana Luiza de Lira
Vaz (2000) sobre os mutirões autogestionários assessorados pelo CAAP na Grande São Paulo
entre os anos de 1980 a 1999; o trabalho cuidadoso de história oral formulado por Cíntia
Fidelis (2018) sobre o protagonismo dos movimentos populares na luta pelo direito a moradia
no município de São Paulo e o resgate da trajetória dos trabalhos realizados pela Assessoria
Técnica Ambiente Arquitetura e a União dos Movimentos de Moradia - UMM realizado
Cleonice Dias dos Santos (2016). Cabe ainda citar, a coletânea “Usina: entre o projeto e o
canteiro”, organizada por Sérgio Ferro (2015), que celebra 25 anos de atuação da assessoria
técnica - coletivo USINA - CTAH e recupera a origem, as concepções, fundamentos e
metodologias utilizadas pelos trabalhadores sociais/educadores populares do coletivo e
utilizadas na elaboração dos projetos e na condução do trabalho social junto aos mutirantes.
Em todas estas publicações mencionadas, o trabalho social assume outras configurações e
características, no meu entender muito mais politizada, tendo em vista a relação orgânica com
os movimentos de luta por moradia, que conduzem os projetos habitacionais de forma
relativamente autônoma e a partir de metodologia própria.
Na literatura internacional, o que denominamos trabalho social assume outros
significados na língua inglesa, idioma predominante nas publicações. Os termos “participação
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comunitária”, “mediação social”, “desenvolvimento comunitário” e “sustentabilidade social”
são sinonímias comumente empregadas, na maioria dos estudos, ao referir-se à dimensão
social dos programas e projetos de urbanização de favelas, provisão habitacional, saneamento
e infraestrutura destinados à população de mais baixa renda.
A maioria das pesquisas tem se debruçado sobre quando, como e quem participa dos
projetos urbanos e habitacionais, medindo a intensidade e forma como esses processos são
conduzidos a partir dos parâmetros sugeridos por Arnstei (1969) 1 e Chogill (1996) 2. Existe
uma concentração de estudos em países que contaram com assessoria de organizações não
governamentais, cooperação técnica internacional e/ou financiamento de organismos
multilaterais (América Latina, África e Ásia).
Os estudos contemporâneos indicam que os processos participativos, estimulados e
conduzidos concomitantemente à provisão habitacional envolvem um sistema complexo, com
múltiplos propósitos (informação, mediação de conflitos, negociação e educação), padrão de
interação, graus de envolvimento, metodologias e soluções que adquirem especificidades em
cada contexto. A participação comunitária expressa-se muito mais como retórica do que na
implementação concreta dos projetos, pois existem dificuldades conceituais e práticas.
Destaca-se o trabalho meticuloso de Moser (1989), que revelou contradições
significativas na incorporação da participação comunitária em projetos urbanos integrados
(urbanização, saneamento e provisão de moradias) financiados pelo Banco Mundial e Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). A autora indica a necessidade de profissionais
especializados na condução dos processos participativos e ressalta que a forma e a intensidade
da participação são determinadas por fatores externos, como: a) tamanho da área de
intervenção; b) número de profissionais disponíveis e montante de recursos à disposição; c)
grau e intensidade da participação almejada nas diferentes fases do projeto de intervenção.
1

2

Sherry R. Arnstei, assistente social, atuou como diretora de estudos de desenvolvimento comunitário para
o Instituto Commons e foi consultora chefe sobre participação cidadã do Departamento de Habitação e
Desenvolvimento Urbano durante a presidência de Lyndon Jonhson (1963-1968). Arnstei inaugurou os
estudos empíricos sobre os níveis de participação alcançados no âmbito da política urbana e habitacional
norte-americana. A partir de sua experiência em processos de desenvolvimento comunitário, realizados
juntamente aos programas de renovação urbana, provisão habitacional e combate à pobreza, formulou
uma tipologia, que denominou de “A ladder of citizen participation” (A escada da participação cidadã),
composta de oito níveis (Manipulação; Terapia; Informação, Consulta; Pacificação, Associação e
Controle Cidadão), para avaliar o grau e a amplitude do poder da população em decidir sobre as ações que
diretamente a afetam nos projetos governamentais.
Marisa Choguill (1996), observando projetos habitacionais e de infraestrutura urbana em países em
desenvolvimento (Brasil, Bangladesh, Paquistão, Honduras, Filipinas), argumenta que a escada da
participação cidadã de Arnsten (1969), não pode ser simplesmente transferida, pois os processos de
participação comunitária desenvolvidos nesses locais, além de sofrer constrangimentos políticos e
financeiros, apresentam dificuldades de ordem técnica e motivacional. Choguill (1996) inverte a escada e
apresenta outros níveis para auferir a intensidade e o grau de participação comunitária: empowerment;
parceria; conciliação, dissimulação, diplomacia, informação, conspiração e autoajuda.
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Por sua vez, o debate europeu tem privilegiado analisar os efeitos da crise mundial, em
decorrência da “bolha imobiliária” provocada pelos subprimes, que provocou quebra das
grandes construtoras e incorporadoras imobiliárias, resgate maciço de hipotecas, despejos em
larga escala, desaceleração da economia, desemprego e empobrecimento da população. Todas
essas consequências exigem serviços especializados de mediação e respostas institucionais
complexas na provisão de auxílios econômicos de urgência às famílias e pessoas em situação
de vulnerabilidade social, especialmente minorias étnicas e religiosas (LLOPART, 2015).
Outro tema de destaque da literatura internacional refere-se ao fracasso dos governos
europeus e norte-americanos na gestão e administração de grandes conjuntos habitacionais de
interesse social, tanto em relação ao ônus gerado por sua manutenção, quanto pelo
endividamento dos locatários/arrendatários que não conseguem arcar com os custos advindos
da moradia. Toset (2012) assinala que tais territórios acabaram transformando-se em redutos
de habitações de baixa qualidade, com inquilinos pobres e péssimas condições de vida.
Nesse mesmo sentido, John Stewart e Gillian Stewart (1993) problematizam a
privatização dos parques públicos de moradia e a redução dos subsídios previdenciários para
acesso a moradia na Inglaterra. Ressaltam que a interrupção da política pública de moradia,
levou o governo a focalizar suas ações em grupos específicos – pobres, idosos e deficientes,
fato que, além de sobrecarregar as Agências e os Departamentos de Serviço Social, acabou
por tornar evidente o racismo institucional e a segregação socioterritorial, em razão da alta
concentração de determinados grupos étnicos e minorias nas áreas estigmatizadas e com
piores índices de qualidade de vida.
Especificamente no Reino Unido, os estudos de Dempsey et al. (2011) e Woodcraft
(2012) indicam que, no campo do planejamento urbano, habitacional e territorial, a dimensão
social possui limitada produção acadêmica em comparação a outros temas, sendo um campo
pouco teorizado, carente de definições claras no discurso e nas práticas políticas, cabendo
múltiplas e fluidas interpretações. Indicam, ainda, a existência de uma literatura difusa sobre
inúmeros

conceitos
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social,

coesão

social,
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social,

desenvolvimento social e comunitário. Por outro lado, a dimensão social tem se constituído
um campo promissor de estudos e pesquisas como parte crescente da preocupação com a
sustentabilidade e resiliência das cidades.
Neste sentido, Charlotte Willians (2016) organizou uma coletânea instigante sobre
Social Work and The City: urban themes in 21st- Century Social Work. Em síntese, os estudos
problematizam as raízes históricas do trabalho social e sua relação intrínseca com as
consequências dos processos de urbanização e industrialização. Indicam, ainda, que
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contemporaneamente, a globalização e as novas conformações das cidades têm imposto aos
trabalhadores sociais diversos desafios teóricos e práticos: a emergência da crise habitacional;
os efeitos dos processos de segregação socioespacial e gentrificação; o aumento considerável
do número de idosos residindo sozinhos e isolados; o fenômeno imigratório e o colapso da
assistência social. De forma provocativa, Willians afirma que o trabalho social, no contexto
europeu, está fora de sintonia - “sem voz” e “sem reconhecimento” – em relação aos
principais debates sobre o desenvolvimento urbano sustentável, sendo cada vez mais
requisitado para exercer ações compensatórias, de controle e vigilância social.
Assim, diante da opacidade conceitual e dos debates colocados pela literatura
acadêmica e pelas comunidades epistêmicas, algumas perguntas se impõem: Afinal, o que é o
trabalho social? Como surgem a relação e a interdependência entre habitação e trabalho
social? Como esse “componente”, esse “serviço público” passou a ser constitutivo da política
habitacional? Por que seus objetivos são, muitas vezes, mais ambiciosos que o da própria
política?
Diferentemente dos projetos arquitetônicos, urbanísticos e do acervo físico dos
empreendimentos habitacionais construídos ao longo do tempo, a exemplo da coletânea
organizada por Nabil Bonduki (2014) sobre os pioneiros da habitação social Cem anos de
política pública no Brasil, os registros e as experiências dos projetos e demais ações sociais
aliadas a essas intervenções habitacionais não foram cuidadosamente analisadas em sua
natureza, finalidade e significado.
Há, portanto, uma grande lacuna na literatura sobre a própria história de como a
dimensão social foi sendo constituída ao longo do tempo nas diversas experiências de
provisão pública de moradias. Foi com a ambição de contribuir para o preenchimento dessa
lacuna que esta pesquisa de doutorado foi desenvolvida.
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MEU LUGAR DE FALA
Minha trajetória acadêmica está diretamente relacionada a minha história de vida e
experiência profissional no campo da habitação popular. Durante a graduação, ainda que por
um breve período, realizei estágio supervisionado no Centro de Assessoria e Autogestão
Popular - CAAP, coordenado pelo arquiteto Leonardo Pessina e pela assistente social Ana
Luiza de Lyra Vaz, que também foi minha professora durante a graduação. Inicialmente,
acompanhei alguns encontros da UMM – União dos Movimentos de Moradia, da Pastoral da
Terra e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto - Leste 1. Em uma das reuniões, o CAAP
foi escolhido para assessorar o coletivo “Ernesto Che Guevara” na construção de um conjunto
habitacional a partir de um sistema de mutirão autogerido, o que demandava um intenso
trabalho de mobilização e organização comunitária. Quando me aproximei da “mística” da
luta por moradia, tomei um “choque de realidade” e modifiquei minha compreensão sobre os
movimentos sociais, suas estratégias de resistência e organização. Entretanto, por falta de
recursos, não me foi possível prosseguir acompanhando os trabalhos.
Posteriormente, iniciei estágio remunerado na Secretaria de Habitação da Prefeitura de
São Paulo -SEHAB - (Superintendência de Habitação Popular-HABI), especificamente junto
ao projeto financiado com recursos do Banco Mundial/Cities Aliance Planos de Ação
Habitacional e Urbano - Programa Bairro Legal, que previa desenvolver estudos e
metodologias participativas de planejamento, em três áreas da cidade com maiores índices de
vulnerabilidade e violência urbana: Jardim Ângela, Cidade Tiradentes e Brasilândia. Após a
conclusão do projeto, continuei a estagiar na SEHAB, na Divisão Técnica Social – HABI 2, e
passei a ter uma visão privilegiada da “coxia” da política habitacional, pois acompanhava os
esforços do governo em assegurar uma “unidade programática” das intervenções. Era
responsável por ler e analisar os Planos de Trabalho Social elaborados pelos agentes
contratados para os programas de urbanização de favelas, canalização de córregos e operações
urbanas. Também acompanhei algumas reuniões de trabalho com as equipes técnicas sociais
de cada regional (divisão territorial da própria secretaria) e pude vivenciar os desafios tanto
do planejamento quanto da implementação de uma política pública.
Após concluir a graduação, escolhi me tornar uma servidora pública, uma “burocrata
do nível de rua” e, via concurso público, passei a compor a equipe da Secretaria de Habitação
do Município de Diadema, Região do Grande ABC Paulista. A cidade possui uma trajetória
marcada pelo pioneirismo em relação à urbanização de favelas, regularização fundiária e
políticas sociais progressistas.
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Inicialmente, fui alocada para o programa Pós-urb e fiquei responsável por
acompanhar “os núcleos habitacionais” da cidade que já haviam passado por processos de
urbanização e necessitavam de manutenção e outras intervenções. Além disso, era minha
responsabilidade realizar o trabalho de pós-ocupação no Conjunto Habitacional “K1 e K2”,
construído pela CDHU (Companhia Habitacional do Estado de São Paulo) em parceria com a
prefeitura. Problemas construtivos, dificuldades de preservação das áreas comuns, depredação
e vandalismo, não pagamento das taxas condominiais, problemas de vizinhança,
descumprimento de regras, entre tantos outros problemas, foram temas recorrentes nas
reuniões com os moradores.
Essa experiência me trouxe muitos aprendizados em relação a outras dimensões da
política habitacional. Nesse mesmo período, o Município estabeleceu convênio com o
governo federal e recebeu recursos para implementação do programa Habitar Brasil – BID
(2004), com objetivo de atender famílias estabelecidas em áreas de risco da cidade. Muito
embora não fosse diretamente responsável técnica pelo programa, colaborei nas várias frentes
de trabalho de sua implementação. A SEHAB contratou uma assessoria técnica que auxiliou
os trabalhadores sociais na gestão do contrato e no atendimento das diretrizes e requisições do
programa. Após a construção das moradias, auxiliei os moradores na vistoria das novas
unidades e na formulação coletiva das regras para uso das áreas comuns, além de realizar
atividades de animação comunitária para fortalecer os vínculos entre os moradores.
Posteriormente, o Município formulou projetos para acessar recursos do PAC
(Programa de Aceleração do Crescimento) e, nesse momento, colaborei na realização dos
estudos referentes ao PAC Naval e Sítio Joaninha. Vivi os desafios e as transformações
recentes da gestão dos programas e projetos habitacionais federais.
Essas vivências constituíram subsídios importantes para a elaboração de minha
dissertação de mestrado desenvolvida no programa de Planejamento e Gestão do Território,
que analisou os avanços, impasses e desafios do trabalho social nos programas federais de
urbanização de favelas. Em função do tempo exíguo e do recorte adotado, não foi possível
realizar uma análise mais detida sobre a história e os fundamentos teórico-metodológicos do
trabalho social quando realizado pelo Estado via programas federais de provisão de moradias
para população de mais baixa renda.
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CAMINHOS PERCORRIDOS
Quando iniciei a pesquisa de doutorado, já havia cumprido duas disciplinas como
aluna especial: Análise de Políticas Públicas e Teoria Social Contemporânea, oferecidas,
respectivamente, pelos Programas de Pós-Graduação em Políticas Públicas e em Ciências
Humanas e Sociais da UFABC.
Dessa forma, tomei contato com modelos de análise sobre os diferentes ciclos da
política pública (formação de agenda, formulação, tomada de decisão, implementação e
avaliação). Dentre os eixos analíticos, o de maior relevância para minhas intenções de
pesquisa, concentrava-se nos agentes de implementação, os “burocratas do nível de rua”,
profissionais que estão na linha de frente dos serviços públicos.
Neste sentido, observei que o trabalho social encontra-se exatamente na linha de frente
da implementação dos projetos habitacionais, pois, geralmente, possui as seguintes
características: a) tem posição ambígua e contraditória na hierarquia institucional; b) as
atividades realizadas exercem o controle social da população; c) tem entre seus objetivos
institucionais racionalizar e restringir recursos, sempre escassos frente as demandas 3; d)
desenvolve atitudes para reduzir resistências e dissonâncias sobre os serviços reais prestados;
e) possui a “chave de acesso” a determinados direitos sociais e serviços governamentais; f) é
pressionado pelas demandas da população; pelo contingenciamento de recursos e pelos limites
da própria instituição (LIPSKY, 2019).
Além disso, os profissionais que atuam no nível de rua interagem com as instruções
normativas dos programas e com seu público alvo; estabelecem certos padrões de interação;
constroem processos de informação 4; criam sistemas formais e informais de coerção, controle
e legitimidade de suas ações, afetando resultados e características estruturais das instituições.

3

4

Definições similares também podem ser encontradas na literatura produzida no campo do Serviço Social.
A assistente social e professora Marilda Iamamoto (1982, p. 119-120) também assinala que os assistentes
sociais estão na linha de frente das políticas sociais, mediando as relações estabelecidas entre o Estado e a
população. Esses profissionais possuem relativa autonomia no exercício de suas funções institucionais,
que se expressa na relação singular de contato diário com os usuários e/ou famílias. Exercem poder
discricionário na medida em que lhes é conferida a atribuição de selecionar aqueles que possuem direitos
ou não de acessar benefícios e participar dos programas propostos pelo governo.
Ação esclarecedora à população quanto aos direitos e serviços prestados pela instituição e mecanismos
necessários para sua realização (IAMAMOTO, 1982). A intervenção profissional dos trabalhadores
sociais se processa em condições adversas: falta de recursos de toda ordem para o atendimento das
demandas, baixos salários, alto nível de burocratização, fluidez e descontinuidade (GUERRA, 2002, p.
28). “Muitas vezes os trabalhadores sociais se colocam como intelectuais da classe trabalhadora,
atribuindo-se um papel de porta-voz e representantes de seus interesses cooptando lideranças, formando-a
e orientando-a numa perspectiva de colaboração mútua, visando a neutralização de tensões
(IAMAMOTO; CARVALHO, 1982, p. 57).
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Além de exercerem um rol de ações complexas, cujas normas e diretrizes, muitas vezes, são
ambíguas, contraditórias e inexequíveis (LOTTA, 2018).
No campo da teoria social contemporânea, quatro chaves analíticas auxiliaram na
compreensão sobre a articulação entre trabalho social e provisão habitacional: a tríade
conceitual focaultiana - poder pastoral, poder disciplinar e biopoder; a noção bourdiana de
habitus; o conceito interdependência formulado Nobert Elias e o de transferência
intercultural utilizado por Thomas Adams.
Ao recuperar a metáfora judaico-cristã do “pastor de ovelhas”, Michel Foucault
identifica o dispositivo do poder pastoral cuja função está relacionada a condução e vigilância
contínua do “rebanho” e a produção de “verdades” a partir da construção de saberes sobre o
comportamento das pessoas, seus hábitos e condutas. O poder pastoral pressupõe o “governo
dos vivos” a partir do exame e o controle meticuloso sobre o cotidiano e a inculcação de
normas e valores com objetivo essencial de garantir a “salvação individual e coletiva do
rebanho”.
O poder pastoral não tem por função fazer mal aos inimigos; sua principal função é
fazer o bem em relação àqueles de que cuida. Fazer o bem no sentido mais material
do termo significa alimentá-lo, garantir sua subsistência, oferecer-lhe um pasto,
conduzi-lo às fontes, permitir-lhe beber, encontrar boas pradarias (...) O poder
pastoral é um poder tradicional, que se manifesta essencialmente pelo triunfo sobre
os dominados. Não é um poder triunfante, mas um poder benfazejo (FOCAULT,
1978b, p. 66).

Já o poder disciplinar assume diferentes formas e torna-se, muitas vezes, naturalizado
e imperceptível. Articula-se em uma série de dispositivos polimorfos que asseguram a
sujeição constante, impondo uma relação de docilidade-utilidade e a vigilância contínua,
perpétua e permanente. O poder disciplinar também se configura como dispositivo de controle
do tempo, estabelecendo a sujeição do corpo ao tempo, objetivando o máximo de eficácia,
rapidez e eficiência, bem como incide na organização do espaço, ou seja, redistribui os
indivíduos “seus corpos” em um espaço individualizado, classificatório, esquadrinhado e
hierarquizado.
O poder disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de se apropriar ou retirar,
tem como função maior 'adestrar'; ou, sem dúvida, adestrar para retirar e se apropriar
ainda mais e melhor. (...) 'Adestra' as multidões confusas, móveis, inúteis de corpos
e forças para uma multiplicidade de elementos individuais (...). A disciplina 'fabrica'
indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo
tempo como objetos e instrumentos do seu exercício (...) O sucesso do poder
disciplinar se deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico,
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a sanção normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é especifico, o
exame (FOCAULT, 2013, p. 164).

A partir da segunda metade do século XIX, o Estado Moderno incorpora esses
dispositivos (poder disciplinar e poder pastoral) e os transformam em instrumentos do
biopoder para o controle social e a gestão contínua e infiltrada do cotidiano dos indivíduos,
produzindo corpos dóceis, disciplinados e produtivos, criando uma governamentalidade para
administrar a população - “em profundidade, administrá-la com sutileza e administrá-la em
detalhe” (FOCAULT, 2008, p. 142).
Ao conjunto de técnicas e estratégias utilizadas para conduzir a população na
biopolítica Focault dá o nome de “governamentalidade”. Destacam-se entre eles os
dispositivos e, entre os dispositivos, os disciplinares (assim como na tecnologia
disciplinar, relacionados à vigilância e à normalização de condutas) e os de
segurança. Os dispositivos de segurança são, segundo Focault, as técnicas
especificas da biopolítica e estão relacionadas ao “fazer viver”: ao governo da
população por meio do controle da distribuição de alimentos, da produção da
arquitetura dos espaços e a distribuição espacial dos cidadãos, da vigilância
constante, entre outros. Por meio dos dispositivos de segurança temos um processo
permanente de gestão das populações (CONCEIÇÃO, 2018, p. 78).

Outra chave analítica importante para guiar a pesquisa é a noção de habitus de Pierre
Bourdieu. Trata-se de um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando
todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de
apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas,
graças às transferências analógicas de esquemas [...] (BOURDIEU, 1983, p. 65).
Bourdieu apresenta o pressuposto de que toda sociedade constrói mecanismos que
mascaram as relações de dominação operantes em todas as dimensões sociais. O habitus
permite entender como se dá a incorporação dos mecanismos de dominação e naturalização da
desigualdade social, visto seu caráter externo aos indivíduos, apreendendo que as instituições
precisam ser objetificadas em corpos (in-corporação) e em disposições de comportamento
(SOUZA, 2003, p. 47).
Assim, o habitus seria um sistema de estruturas cognitivas e motivadoras, ou seja, um
sistema de disposições duráveis, inculcadas desde a mais tenra infância, que pré-molda
possibilidades e impossibilidades, oportunidades e proibições, liberdades e limites, de acordo
com as condições objetivas (...) o habitus é o passado tornado presente, a história tornada
corpo e, portanto, naturalizada e esquecida de sua própria gênese (SOUZA, 2003, p. 43-44).
A terceira chave analítica é a noção de interdependência formulada por Nobert Elias.
Essa noção refere-se às relações estabelecidas entre indivíduos que constituem modalidades
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de estruturação internalizadas, históricas e dinâmicas, que caracterizam uma formação social.
Para a sociologia histórica de Elias, é impossível pensar em um indivíduo completamente
independente da sociedade. As interdependências advêm de necessidades biológicas (de pais e
filhos, por exemplo) e se complexificam na resolução de necessidades socialmente
compartilhadas (linguagem, alimentação, vestuário, comportamentos, trabalho, organização
do Estado, lazer etc.), formando redes de funções interdependentes. Abram de Swaan
formulou estudo seminal In care of State, partindo dessa formulação, e reconstituiu a história
da formação do Estado de Bem Estar Social, identificando as “cadeias de interdependência
humana” ao longo do tempo, que fizeram com que fossem tomadas ações coletivas e criadas
as burocracias estatais para gerir amplos sistemas de proteção social e as políticas sociais
contemporâneas.
Por fim, o conceito de transferência intercultural refere-se à circulação e “transmissão”
de modelos e experiências a partir de determinados “agentes” e redes de conhecimento. O
estudo meticuloso de Thomas Adams, Buying RespectAbility Philanthropy and Urban Society
in Transnational Perspectiv -, 1.840s to 1.930s, utiliza essa abordagem para recuperar
historicamente a interconectividade entre as diversas experiências realizadas pelo Movimento
de Reforma Habitacional ocorrido na Europa e sua disseminação.
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METODOLOGIA
Após realizar uma “disciplinada, crítica e ampla” pesquisa da literatura e levantar o
estado da arte sobre o tema em periódicos nacionais e internacionais, realizei entrevistas com
informantes-chave - profissionais com ampla experiência na implementação de projetos
técnicos sociais - no intuito de testar uma metodologia de pesquisa. O objetivo era proceder
uma análise crítica sobre os princípios e fundamentos teórico-metodológicos e ético-políticos
do trabalho social desenvolvido no âmbito da política nacional de habitação com vistas a
revelar as determinações e contradições, visando a elaboração de um discurso coletivo e uma
teoria substantiva. A construção do “Discurso do Sujeito Coletivo” é uma metodologia que se
preocupa com a criação de uma ponte entre o conhecimento empírico, “saber fazer”, e o
conhecimento científico, partindo da reconstituição de um pensamento coletivo que possibilita
acessar o conhecimento e o saber rotineiros, tratando os indivíduos como possuidores de um
caráter racional e cognitivo compartilhado.
Contudo, após uma pré-qualificação do projeto de pesquisa, fui convencida de que não
seria necessário ir a campo, pois já havia coletado um acervo considerável de documentos e
informações para fazer uma “etnografia das experiências”, não no sentido stricto senso
proposto pela Antropologia - cuja metodologia pressupõe, a imersão e convivência do
pesquisador ou pesquisadora junto ao grupo a ser estudado, por meio da observação direta,
escuta, interação e registros das impressões de modo sistemático, mas a partir da perspectiva
sócio-histórica, orientada para a compreensão dos fenômenos em toda sua complexidade e em
seu acontecer histórico. Isto é, não se cria artificialmente uma situação para ser pesquisada,
mas vai-se ao encontro da situação no seu acontecer, no seu processo de desenvolvimento
(FREITAS, 2002, p. 27).
Após a reformulação do projeto de pesquisa, estabeleci duas hipóteses operacionais de
estudo. A primeira delas afirmava que a matriz cognitiva e normativa formulada pelo governo
federal ao longo da história para a provisão habitacional, consequentemente, para o trabalho
social, reedita e reconfigura ciclicamente os fundamentos, metodologias e intervenções das
experiências pioneiras e originárias da iniciativa de particulares, especialmente as associações
filantrópicas e religiosas - obviamente numa escala muito maior de produção de unidades
habitacionais.
A segunda hipótese inferia que as normativas e diretrizes formuladas atualmente pelo
governo federal para os programas habitacionais fundamentam-se na sociologia da
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modernização 5 e nos princípios operacionais estabelecidos pela DESAL 6, que marcaram
fortemente a reflexão e as práticas estatais latino-americanas entre os anos de 1945 e 1960. A
permanência dessa matriz, que pode até modificar os instrumentos e metodologias,
dependendo da conjuntura, e ambicionar uma maior democratização das decisões, está
diretamente relacionada à trajetória da própria política de habitação, pois alterá-la incorreria,
dependendo das condições econômicas, sociais e políticas, em subverter e transformar as
relações sociais e de poder assimétricas estabelecidas entre a população mais pobre e o
Estado.
Depois da qualificação, deixei em stand buy as hipóteses operacionais e comecei a
organizar as fontes e os documentos históricos, buscando identificar registros de experiências
pioneiras e emblemáticas no campo da política pública habitacional que conjugassem
provisão de moradias e trabalho social ou ação similar.
Parti da premissa de que as diversas experiências, são constituídas pelo “passadopresente” e podem modificar-se com o tempo; superpor-se e impregnar-se umas das outras. E
não necessariamente ocorrer um processo de evolução ou mesmo progressos cumulativos,
mas avanços, retrocessos e contradições permanentes. É importante destacar que utilizei o
conceito de experiência cunhado pelo historiador Reinhart Koselleck:
A experiência é o passado atual, aquele no qual acontecimentos foram incorporados
e podem ser lembrados. Na experiência se fundem tanto a elaboração racional
quanto as formas inconscientes de comportamento, que não estão mais, ou que não
precisam mais estar presentes no conhecimento. Além disso, na experiência de cada
um, transmitida por gerações e instituições, sempre está contida e é conservada uma
experiência alheia. Nesse sentido, também a história é desde sempre concebida
como conhecimento de experiências alheias (KOSELLECK, 2006, p. 309-310).

Nesse sentido, garimpei, nas principais bibliotecas digitais e físicas, Teses,
Dissertações de Mestrado e Trabalhos de Conclusão de Curso e selecionei apenas os trabalhos
5

6

A sociologia da modernização tinha como pressuposto básico que o processo de expansão da sociedade
moderna, os frutos do progresso e desenvolvimento econômico gerariam sempre os mesmos efeitos sociais,
ainda que em ritmos distintos, independente da trajetória e contingências históricas dos casos (GERMANI,
1974).
Centro para el Desarrollo Económico y Social da América Latina - DESAL, com sede em Santiago no
Chile, órgão de fomento dos modelos de intervenção desenvolvimentistas fortemente influenciada pelas
teorias norte-americanas (Teoria da Modernização e da Marginalidade). Na década de 1960, esteve sob o
comando de Roger Vekemans, sociólogo e jesuíta belga, membro do partido social-democrata cristão e
um dos principais teóricos da teoria da marginalidade. O DESAL acreditava que mediante a combinação
de trabalhos comunitários e programas de autoajuda referentes à infraestrutura urbana, moradia e
assistência social “programas de promoção popular”, ocorreria uma maior integração interna dos grupos
populares e um maior acesso ao Estado; participação responsável dos “marginais” em seu próprio
processo de desenvolvimento e uma mutação cultural de modo que novas racionalidades e novos valores
emergiriam desses processos.
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que continham registros realizados por profissionais que estiveram de algum modo na linha de
frente da implementação de projetos habitacionais populares. Realizei a identificação e
seleção dos materiais a partir dos seguintes critérios: i) conter o lócus da ação (estrutura
institucional) e o contexto (especificidades); ii) revelar a concepção dos sujeitos e suas
formas de organizar as intervenções (topos); iii) indicar ou demonstrar os respectivos
fundamentos teórico-metodológicos (expertise); iv) apresentar as ações desenvolvidas pelas
instituições/sujeitos e os resultados que produziram e/ou desejavam produzir.
Concomitantemente, participei de seminários nacionais e internacionais sobre o tema,
que me permitiram ter uma visão privilegiada do debate contemporâneo travado pelas
comunidades epistêmicas e profissionais: acadêmicos, trabalhadores sociais, consultores de
organizações multilaterais, movimentos sociais e gestores governamentais.
Num momento posterior, recorri a José Mayorga, responsável pela Bibliothèque Poëte
et Sellier, para acessar a Coleção Histórica da Escola de Planejamento Urbano de Paris.
Prontamente, após solicitação, os documentos me foram enviados em formato digital. Por
conta da barreira do idioma, contratei uma tradutora Geraldine Challe, que, gentilmente, fez
essa ponte para meu entendimento. Também recorri a Jean Klink para realizar uma tradução
de um texto em holandês, que descrevia a experiência de uma pioneira do trabalho social na
gestão de moradias em Amsterdã.
Para complementar as informações, fiz assinatura de uma Livraria Digital – Questia,
onde acessei referências bibliográficas inéditas; também consegui acesso à Biblioteca Digital
Pública Gallica (França) e à Hathi Trust, uma livraria digital que disponibiliza alguns
documentos e livros gratuitamente; consultei acervos fotográficos e documentais do
Movimento de Reforma Habitacional disponibilizados pela Biblioteca Digital da
Universidade de Columbia, cujo acervo é rico em imagens, documentos históricos e
informações. Não fiz propriamente um intercâmbio para outros países, mas consegui “fazer
uma imersão” nos mais diversos contextos socioculturais e me deparei com experiências
riquíssimas.
Por três vezes viajei ao Rio de Janeiro para acessar arquivos históricos localizados na
Biblioteca Nacional, Acervo da Cidade do Rio de Janeiro, PUC RJ (Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro), FIOCRUZ (Fundação Osvaldo Cruz) e CBCISS (Centro
Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais). Também realizei uma varredura
na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, que se revelou uma valiosa fonte documental
onde podem ser encontrados jornais e revistas antigas todas digitalizadas. Também viajei a
Curitiba e tive a oportunidade de passar um dia na companhia dos profissionais da COHAB,
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que gentilmente colaboraram de forma muito fraterna com a pesquisa. Não posso deixar de
mencionar que também contei com auxílio de Marcos Ferreira, que, por um especial favor,
visitou a Biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, coletando
informações e materiais muito importantes sobre a COHAB-PE.
A professora Nilce Aravecchia Botas da FAU-USP disponibilizou materiais valiosos
sobre a política habitacional da Era Vargas.
Posteriormente, consegui localizar um acervo da Revista Inapiários na Biblioteca do
INSS, que continha artigos a respeito das intervenções do Instituto de Aposentadoria e
Pensões, e desloquei-me a Brasília para analisá-los. Além disso, consegui acesso a um
material muito rico nas agências do INSS de São Paulo (central) e Santo André.
O Instituto de Arqueologia do Brasil – IAB disponibilizou o Acervo de Pinto
Machado, que continha alguns vestígios históricos sobre a organização do primeiro conjunto
habitacional construído pelo governo federal “Vila Marechal Hermes”, material inédito e
pouco explorado pela literatura acadêmica.
De forma atrevida, conforme sugere Walter Benjamim, decidi “escovar a história a
contrapelo” e organizei um acervo que se transformou num verdadeiro “espaço de
experiências”, que na definição de Koselleck (2006) é tudo o que ficou do que um dia foi
vivido, e que, de alguma maneira, se projeta no presente, estando concentrado nesse espaço
algo vital para os historiadores, que podem acessar o vivido através das experiências
aglomeradas sob forma diversas e de onde se podem extrair as muitas fontes históricas.
Nesse sentido, a partir de um “recorte serial”, tomei como objeto o próprio conjunto
de fontes e os diversos materiais elaborados no decorrer do tempo sobre o tema da pesquisa.
Tal escolha foi amparada na possibilidade de reunir séries massivas de documentos, nas quais
cada fonte histórica deixa de ser isolada para ser percebida em um conjunto mais amplo que
se estende cronologicamente, habilitando o pesquisador a atuar em um registro mais extenso,
percebendo permanências e variações graduais (BARROS, 2012).
Dessa forma, assumi o risco de estabelecer uma narrativa dentro de determinada
divisão temporal, tarefa de considerável complexidade, pois o “tempo” do historiador não é
uma construção natural, mas uma escolha metodológica, que envolve diversas
temporalidades.
O aparato conceitual proposto por Koselleck (2006) auxiliou-me a compreender as três
forças envolvidas no confronto das temporalidades: aquela que vem do passado (e, ao mesmo
tempo aponta para o “espaço de experiências”); a que parece vir do futuro (e, ao mesmo
tempo, antecipa o “horizonte das expectativas”); e, por fim, o próprio “homem”, instaurando,
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com sua práxis e seu pensar, essa enigmática lacuna do tempo que é o presente, e que se
autoproduz como força que interage com essas duas instâncias (BARROS, 2016, p. 154).
Na medida em que fui me apropriando do “espaço das experiências”, estabeleci uma
divisão temporal a partir da emergência da Reforma Social e Habitacional na Inglaterra, bem
como as experiências originárias, que conjugaram trabalho social e provisão de moradias.
Posteriormente, identifiquei como essas ideias reformistas circularam e foram difundidas para
outros países, assumindo diferentes configurações. Num segundo momento, procurei analisar
como essas ideias chegaram ao Brasil e como se configuraram em nosso contexto. Por fim,
reconstitui a trajetória da política nacional de habitação e a formação da interdependência
entre provisão pública de moradia e trabalho social, compreendendo o período do governo
Vargas aos governos Lula e Dilma. Em virtude do limite de tempo e da complexidade que
envolve o período mais recente da política nacional de habitação, não me aprofundei na
análise, deixando esse horizonte de estudos e pesquisas em aberto para novas investigações.
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PARTE II – AS EXPRIÊNCIAS ORIGINÁRIAS DE
PLANEJAMENTO E TRABALHO SOCIAL NO CAMPO DA
HABITAÇÃO POPULAR
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1 A EMERGÊNCIA DAS CIDADES INDUSTRIAIS E DOS MECANISMOS DE
CONTROLE POLÍTICO E CIENTÍFICO
[...] As grandes cidades são principalmente habitadas por trabalhadores [...] Esses
trabalhadores não têm propriedade alguma e vivem do salário, que quase sempre
passa da mão para a boca [...]. As moradias dos trabalhadores são, sem exceção,
mal-arranjadas, mal construídas, mantidas em más condições [...] insalubres. O
vestuário dos trabalhadores é, na maioria dos casos, esfarrapado [...]. Os alimentos
são, em geral, ruins, frequentemente intragáveis, e, em muitos casos, pelo menos
temporariamente, em quantidades insuficientes, de tal forma que, no caso extremo,
se morre de fome (ENGELS, 1872, p. 318).
A vida na indústria demanda um tirocínio generalizado, um processo de adaptação
psicofísico a determinadas condições de trabalho, de nutrição, de habitação, de
hábitos etc., que não é inato, natural, mas que deve ser adquirido (GRAMSCI,
2008, p. 47).

As epígrafes descrevem e revelam as precárias condições de vida e de moradia do
operariado urbano no decurso do século XIX, cujos reflexos estão diretamente relacionados a
Revolução Industrial e as novas formas de organização dos processos laborativos. As longas
jornadas de trabalho, os baixos salários, a exploração de mulheres e crianças e a omissão das
autoridades públicas, culminaram na organização do movimento operário, que por sua vez
causou grande preocupação e desconforto na burguesia industrial nascente, face a real ameaça
de subversão da ordem vigente. Nesse contexto, conforma-se nas principais cidades europeias
e norte-americanas um projeto multiforme de Reforma Urbana e Social, que criou bases para
uma nova organização dos sistemas de poder, que, por sua vez e concomitantemente,
colocaram frente a frente classes dominantes e subalternas. Desse modo, ao tomar a sociedade
e a cidade como objetos da ação racional, os movimentos reformistas promoveram diversas
experiências, que, posteriormente, contribuíram para o surgimento das políticas sociais e
urbanas cujas consequências marcaram significativamente nosso tempo (TOPALOV, 1996).
Este capítulo tem como objetivo recuperar o contexto em que emerge a “questão da
habitação” enquanto um problema de caráter público, bem como compreender o processo em
que o Estado passou a assumir, juntamente com as “coalizões reformistas”, não somente a
responsabilidade pelo controle das moradias insalubres, mas pela produção de novas
edificações destinadas aos trabalhadores que, como veremos, também estará articulada à ideia
de “controle e reforma moral dos mais pobres”.
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1.1 A QUESTÃO SOCIOHABITACIONAL: UM “FALSO” PROBLEMA?
A Inglaterra, considerada “pátria da grande indústria moderna”, foi o primeiro país a
enfrentar os efeitos da Revolução Industrial desde o final do século XVIII. Estudos
contemporâneos são unânimes em afirmar que o assustador contraste entre a riqueza material 7
e a degradação de homens, mulheres e crianças era de uma singularidade absoluta
(BRESCIANI, 1982; WILLIANS, 2011; HOBSBAWN, 2012; BENEVOLO, 1981;
TEIXEIRA, 2002).
O espantoso crescimento populacional, ocorrido entre 1800 e 1830, especialmente em
Londres 8 e na maioria das principais cidades europeias, não foi acompanhado por um
crescimento similar das oportunidades de trabalho, salários e alojamentos. O despovoamento
dos campos e a reestruturação das classes sociais acarretaram condições desumanas de vida,
em termos de alimentação, vestuário, moradia e condições de trabalho, com jornadas de 16 a
18 horas diárias, em locais insalubres, mal iluminados e salários baixíssimos. Acrescenta-se a
isso a precarização das situações familiares, com ingresso de mulheres e crianças no mercado
de trabalho que, em algumas fábricas, chegavam a 2/3 do total de empregados (TEIXEIRA,
2002, p. 20).
Gestadas as bases do modo de produção capitalista - mão de obra “livre”, divisão
social do trabalho e estabelecimento da propriedade privada decorrente do progressivo
cercamento das terras comunais e da dominação dos meios de produção por uma determinada
classe social - a grande revolução, nos termos cunhados por Polanyi (1980), veio consolidar
transformações profundas na configuração das relações sociais e das cidades. Os avanços
7

8

A pobreza e o sofrimento atingiram níveis críticos após 1815 e foram consequência do estabelecimento de
uma ordem capitalista na agricultura: aquele longo processo de transformação que já se estabelecera em
definitivo em meados do século XVIII. Desde então, tivemos vivência suficiente para sabermos que não é
paradoxo nenhum, dentro da ordem capitalista, o aumento da produção coexistir com desemprego
generalizado e miséria substancial (WILLIAMS, 2011, p. 303). A lista oficial de indigentes somava, na
Inglaterra, em 1855, 851.369 pessoas; em 1856, 877.767 pessoas; em 1865, 971.433 pessoas. Em
decorrência da crise do algodão, esse número cresceu, nos anos de 1863 e 1864, para 1.014.978 e
1.079.382, respectivamente. A crise de 1866, que atingiu Londres com maior severidade, fez com que
nesse centro do mercado mundial, com a população maior do que a do reino da Escócia, o acréscimo de
indigentes fosse, em 1866, de 19,5% em comparação a 1865, e de 24,4 % em relação a 1864 (...). De 1842
a 1852, o rendimento tributável desse país aumentou 6% (...). Nos oito anos entre 1853 e 1861, se
partirmos da base de 1853, ele aumentou cerca de 20%. O fato é tão assombroso que chega a ser quase
inacreditável (...). Esse aumento inebriante de riqueza e poder (...) está inteiramente restrito às classes
possuidoras (MARX, 2013, p. 727-728).
Na metade do século XVI, Londres contava com duzentos mil habitantes: o censo de 1640 indicava
quatrocentos mil morando na cidade, em 1750 já eram 675 mil e, em 1800, chegou a um milhão de
habitantes (HERCE, 2015, p. 11). Em 1890, Londres chegava à marca de 2,5 milhões de habitantes
(ENGELS, 2010) e a Inglaterra a 4,3 milhões de habitantes: em menos de um século sua população
praticamente quintuplicou. Paralelamente, o número de cidades inglesas com mais de cem mil habitantes
passou de duas para trinta, entre 1800 e 1895 (CHONAY, 2002, p. 3).
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tecnológicos advindos com a mecanização dos processos produtivos consumaram a ruptura
entre os processos de trabalho e os meios de produção. A lógica do “livre mercado” no que se
refere à regulação dos mercados de trabalho, de terras e do sistema financeiro, bem como a
abolição dos sistemas de abonos (SPEENHAMLAND ACT, 1795) e a reformulação da lei
dos pobres foram determinantes para apropriação privativa dos meios de produção e
desapossamento do trabalhador, não só por sua terra ou seus instrumentos de trabalho, mas de
sua própria pessoa, que, a partir de então, ele foi obrigado a vender no mercado (BENSAID,
2016).
A mecanização do trabalho permitiu a expansão das indústrias, o crescimento da
produtividade e, consequentemente, do poder econômico (e político) dos capitalistas
(ANTUNES, 2002, p. 12), ao mesmo tempo em que se formava uma numerosa classe
proletária.
O sistema de comportamento, crenças e valores da sociedade também foi alterado
significativamente com a rápida industrialização e o nascimento do “mundo urbano”. A vida
nas cidades industriais rompeu com as antigas formas de solidariedade das comunidades
rurais, e os governos locais tornaram-se obsoletos frente aos desafios impostos pela nova
realidade (RAVETZ, 2001).
O censo de 1851 já registrava que metade da população da Grã-Bretanha vivia nas
grandes cidades. Enquanto aumentava o número de habitantes nas cidades, sua distribuição no
território era afetada significativamente pelas transformações econômicas, sobretudo pelo
novo modo de produção e organização do trabalho, que alteraram bruscamente o antigo
equilíbrio entre campo e cidade.
O desenvolvimento das indústrias e sua concentração em grandes oficinas atraíram
inúmeras famílias dos Distritos Agrícolas do Sul para os Distritos mineiros do Norte
e do Centro e transferiram-nas das casas isoladas no campo para bairros
compactados, construídos nas proximidades das oficinas; nasceram assim
improvisadamente novas cidades, e muitas das cidades antigas cresceram
desmedidamente. A associação entre indústria e cidade depressa se consolidou: nas
novas cidades que se desenvolveram fora do sistema tradicional de burgos e
freguesias, empresários e operários podiam fugir aos vínculos anacrônicos do
sistema corporativo Isabelino; os empresários contavam com uma reserva de mão de
obra sempre abundante e substituível, enquanto os operários, se bem que cruelmente
explorados pelos novos patrões, encontravam na cidade uma maior variedade de
escolha e possibilidade de reconhecerem-se como classe, de se organizarem em
defesa dos interesses comuns (BENEVOLO, 1981, p. 71).

Ao mesmo tempo em que crescia a ocupação da cidade, a produção de unidades
habitacionais não conseguia acompanhar a demanda, especialmente a produção de
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alojamentos para os mais pobres que trabalhavam nas regiões centrais, onde, devido à
concorrência do uso industrial, comercial e residencial, o custo da terra e os aluguéis eram
muito altos. Agrega-se a tal questão, os baixos salários dos trabalhadores, as atividades
laborais sazonais e o mercado imobiliário sem nenhum tipo de regulação no tocante aos
valores dos aluguéis e à qualidade das moradias destinadas a locação.
Desse modo, quando a instabilidade do mercado de trabalho se acentuava, a extrema
exploração do trabalhador forçava-o a residir no centro da cidade ou nos seus arredores,
proximamente aos locais que ofereciam maiores oportunidades de obter renda. Nessas áreas, a
superpopulação acelerou e piorou (muito) as condições sanitárias das moradias (BRESCIANI,
1982, p. 37).
A configuração arquitetônica das cidades deixou de satisfazer às exigências da “nova
grande indústria” e do trânsito que lhe era correspondente (ENGELS, 2010). Somente em
Londres existiam mais de trezentas instituições públicas encarregadas de realizar serviços de
pavimentação, iluminação, abastecimento de água, ou de fazer respeitar os regulamentos
relativos à construção, ao tráfego e ao policiamento; contudo eram incapazes de se adaptar à
fisionomia e às dificuldades técnicas do novo ordenamento urbano (BENEVOLO, 1985, p.
95).
Figura 1 - A sombria Londres, por George Godwin, 1854

Fonte: Lee Jackson 9.

Apesar de ser uma monarquia constitucional e parlamentar, o sistema político inglês
era liberal e conservador. O Parlamento era bicameral, mas uma das casas, a Câmara dos
9

Disponível em: www.victorianlondon.org/publications4/shadows-11.htm. Acesso em: 23 out. 2019.
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Lordes, era vitalícia; somente a Câmara dos Comuns era eleita. As eleições eram censitárias
(possuíam direito a voto uma minoria formada apenas pelos detentores de propriedades, renda
e riquezas; as mulheres ficavam de fora dos processos eleitorais) e distritais (a divisão em
circunscrições eleitorais já não refletia a realidade demográfica do país). Em 1832, ocorreu
uma reforma eleitoral que eliminou os condados e povoados sem representação no parlamento
e rebaixou o censo eleitoral (limite de renda e riqueza que permitia acesso ao voto). Com isso,
a burguesia passou a ter representantes na Câmara dos Comuns, deixando de fora a
representação dos trabalhadores, o que levou à intensificação das lutas por direitos políticos
(TEIXEIRA, 2002, p. 22).
Formados sob o ideário liberal, os líderes políticos não reconheciam os problemas
derivados das transformações em curso e se omitiam. A filosofia do laissez-faire dominava
todos os aspectos econômicos e políticos da vida social. Qualquer sugestão de intervenção
estatal na provisão habitacional ou no atendimento a qualquer outra necessidade básica da
população eram rechaçadas.
À medida que cresciam sem planejamento, os bairros populares apresentavam diversos
problemas especialmente referentes a acúmulo de lixo, abastecimento de água, coleta de
esgotos e drenagem, acarretando as terríveis condições denunciadas pelos estudos e inquéritos
sanitários da época 10. Era comum que várias famílias se abrigassem numa mesma edificação,
muitas vezes em um mesmo cômodo, em condições absolutamente insalubres. A precariedade
das moradias dos mais pobres não era algo novo, inédita era sua concentração em torno das
fábricas e demais espaços dos nascentes distritos industriais.
Os londrinos mais pobres não podiam ter uma casa inteira só para eles. Havia três
opções: morar no local de trabalho (nesse caso, eram alojados no sótão do patrão),
compartilhar a casa com várias outras famílias ou dormir ao relento. As casas de
cinco andares, na região de Soho, finalizadas em 1787, abrigavam, por volta de
1801, cinco ou seis famílias cada uma. Atrás das novas quadras, e entre elas e as
fileiras cerradas de casas germinadas, estava o parque habitacional tipicamente prégeorgiano, lá no alto, em áreas atingidas pelo Grande Incêndio, como Southwark.
Pouquíssimas construções desse tipo sobrevivem; podem ser vistas, por exemplo,
nas estreitas vielas que saem da Borough High Street. Essas construções, vastamente
conhecidas como blocos (Courts), estendiam-se atrás da rua principal, culminando
em uma cisterna compartilhada, escurecidas pelos andares construídos sobre as
ruelas e sustentadas por vigas de ambos os lados. Centenas de pessoas viviam nessas
residências de madeira, sem segurança em caso de incêndio, como nas moradias
superpovoadas no Mint, um refúgio de devedores, que ficava a algumas centenas de
metros a oeste (CONLIN, 2015, p. 16).
10

Em Londres, existem cerca de 20 colônias, cada uma composta de cerca de 10 mil pessoas, cuja condição
miserável, que resulta quase inteiramente de suas más condições de moradia, ultrapassa tudo que já se
tenha visto em qualquer lugar da Inglaterra; (...) a superlotação e a decadência das casas que formam
essas colônias são muito piores que há 20 anos (...). Não é exagerado dizer que, em certas partes de
Londres e Newcastle, a vida é um inferno (MARX, 2013, p. 733).
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Figura 2 - Abrigo noturno para os sem teto de Londres

Fonte: Gravura produzida para a Illustrated Times, em 1859, para ilustrar o problema da moradia 11.

Nesse sentido, os estudos de Michelle Perrot (2017) indicam que, inicialmente, a
população mais pobre, especialmente os trabalhadores sazonais, reivindicava mais por
aluguéis mais baratos de cômodos do que pelo direito à moradia. Falava-se dos baixos
salários, dos custos e do peso que os aluguéis tinham no orçamento, mas não de conforto ou
espaço. A maioria da população acabava aceitando as condições precárias dos alojamentos,
principalmente a alta densidade, para assombro dos filantropos e higienistas, pois importava
pagar o mínimo possível por uma moradia e ter liberdade para deslocar-se no caso de falta de
empregos 12.
Embora o mercado de habitações populares fosse concebido “como uma verdadeira
fábrica de mortes”, permitia uma maior mobilidade, pois, à medida que ocorriam mudanças
nas condições de vida das famílias operárias, para melhor ou pior, elas se moviam numa
mesma rua ou no próprio bairro, buscando obter melhores acomodações ou aquelas por que
pudessem pagar.

11

12

A imagem é de um refúgio noturno para os sem teto de Londres. À direita, os recém-chegados são
registrados, enquanto outros esperam a vez de usar as pias e as camas-caixões. Com a expansão da
população da Grã-Bretanha, a falta de moradia tornou-se um problema grave na capital. Centros como o
retratado ofereciam um pouco de alívio, mas as condições estavam longe de ser confortáveis: a moral
convencional da época ensinava que a pobreza era a "vontade de Deus" e que os pobres deviam aprender
a ajudar a si mesmos. A imagem está disponível juntamente com o Capítulo 1 – Indústria Britânica, do
livro A Força da Iniciativa (1800-1850), da coleção História em Revista. Disponível em:
http://adautogmjunior.blogspot.com/2015/03/a-industria-britanica.html. Acesso em: 05 ago. 2018.
Ao analisar a questão da moradia operária na França, Perrot afirma que os operários eram praticamente
nômades, em razão dos ganhos irregulares e dos aumentos frequentes dos valores dos aluguéis. Os
compagnons (movimento anarquista que não se dispunha a pagar os valores relativos aos aluguéis e se
mudavam rapidamente durante a noite) e as charivares (arruaças noturnas, gritos contra os proprietários)
fomentaram resistências como a greve dos aluguéis e a greve das mães.
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Figura 3 - Courts de Bloomsbury e St. Giles

Fonte: George Clinch (1890) 13.

Assim, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras pagaram um alto preço para
“sobreviver” nas cidades: como consumidores, arcando com aluguéis caros de edificações
insalubres (gerando altas taxas de mortalidade de adultos 14 e crianças, dadas as sucessivas
epidemias de cólera, tuberculose, febre amarela, tifo), e como contingente de empregados da
construção civil, subordinando-se ao capital de uma indústria, em que a exploração da mais
valia absoluta foi fundamental para a lucratividade (BALL, 1981, p. 14).
Contudo, conforme as “imperfeições” da economia de mercado se revelavam,
especialmente no que se refere à produção de moradias para os mais pobres, medidas de
autopreservação da sociedade foram acionadas (POLANYI, 2000), principalmente quando os
inconvenientes da falta de saneamento e higiene começaram a provocar enfermidades de
caráter epidêmico que ultrapassaram os limites dos cortiços e bairros operários e penetraram
os bairros mais ventilados e saudáveis, onde residiam a elite e os senhores capitalistas
(ENGELS, 2015).
As cidades cresciam aceleradamente e, no mesmo ritmo, cresciam seus problemas.
A começar pelo problema crônico da falta d’água. Não só pela sua falta, mas
também pela ausência de lugares para jogar a água após uso. O lixo, os esgotos
domésticos e mesmo os urinóis eram jogados nas ruas. Os esgotos públicos, raros,
desaguavam no rio local. Raras eram as casas com banheiros (MARTINHO, 2000,
p. 193).
13
14

Disponível em: https://archive.org/details/bloomsburystgile00clin/page/92. Acesso em: 06 nov. 2019.
Em 1851, um menino nascido em Liverpool tinha uma expectativa de vida de 26 anos. Em contraste, se
nascesse na pequena cidade mercantil de Okehampton, teria expectativa de vida de 57 anos. As grandes
cidades eram, portanto, desesperadamente insalubres (DAUTON, 2014).
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A eclosão da primeira epidemia de cólera na Inglaterra, em 1832, foi decisiva para a
instalação de juntas locais de higiene. O pavor que afligiu a população pressionou o
parlamento a agir, até que a epidemia fosse sanada. Mas, quando uma nova pandemia mundial
atingiu o território inglês, os reformadores sociais britânicos foram além de soluções locais e
criaram, em 1848, a junta central de higiene. Leonardo Benevolo (1981) explica que, quando
se tornou claro que a aglomeração habitacional e a desordem higiênica das cidades eram
fatores determinantes das epidemias, a legislação sanitária 15 e as obras de saneamento
tornaram-se precedentes diretas da regulação urbanística, dado o caráter múltiplo e
coordenado que as intervenções exigiam.
Dirigida inicialmente por Edwin Chadwick 16, a junta central de higiene procurou
limpar as cidades inglesas, instalando, em todo o país, novos sistemas de distribuição de águas
e esgotos, que desaguariam em depósitos distantes dos aglomerados urbanos. A resistência da
população e do parlamento não foi pequena, pois o Plano feria os direitos de particulares, já
que, por exemplo, os canos em linha reta atravessavam propriedades privadas. Tal arranjo
centralizado teve curta duração – de 1848 a 1854 -, mas antecipou o cenário das novas cidades
saneadas da era industrial (SANTOS, 1994, p. 85).
Nesse mesmo período, a precariedade e a escassez de alojamentos para os
trabalhadores passaram a preocupar as autoridades governamentais. Entre os anos de 1830 e
1840, os papéis de cada nível de governo começaram a ser discutidos, novas instituições de
governo foram criadas e novos mecanismos de controle das edificações foram instaurados,
mas não existia, até então, a forma de gestão da questão habitacional, como conhecemos hoje.

15

16

A Legislação criou um Comitê Geral de Saúde que possuía como atribuições principais a criação de
subcomitês locais e a condução de inquéritos nos distritos cujos moradores fizessem alguma
reivindicação, ou onde a taxa de mortalidade, nos últimos 7 anos, fosse superior a 23 por mil habitantes.
Além disso, fiscalizava as edificações insalubres, exigindo que os proprietários realizassem as reformas
necessárias. No entanto, tais subcomitês começaram a funcionar com dificuldade e muita lentidão.
Disponível em https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/livinglearning/coll-9
health1/health-02/1842-sanitary-report-leeds/. Acesso em: 07 jan. 2020.
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Figura 4 - Cidade Industrial de Glasgow, 1868

Fonte: Imagens produzidas por Thomas Annan17.

Segundo Mallpass e Murie (1999), a partir de 1844, os valores dos aluguéis, em
Londres, subiram 150%, enquanto a renda dos trabalhadores permaneceu estagnada.
Inicialmente, o poder público criou um arcabouço jurídico 18 que pretendia coibir a
proliferação das habitações precárias “slums”, regular as propriedades insalubres (cortiços) e
estimular a iniciativa privada para construção de novas moradias para os trabalhadores.
Contudo, tais medidas não se constituíram, de imediato, em ações efetivas. Por um longo
tempo, o conjunto de leis permaneceu letra morta, pois as autoridades governamentais não se
mobilizaram para atender às demandas urgentes de moradia, já que tais ações também
interferiam diretamente no direito de propriedade.

17
18

Disponível
em:
http://www.luminous-lint.com/app/vexhibit/_PHOTOGRAPHER_Thomas
Annan_01/6/24/809540313805712222799862530 6/. Acesso em: 09 jun. 2018.
Em 1844, foi promulgada a Lei que definia requisitos mínimos de higiene para os alojamentos de aluguéis
e proibição de subdivisões subterrâneas destinadas à habitação. Um ano depois, em 1845, foi publicado o
Relatório da Comissão Real sobre as lavanderias das grandes cidades, sendo, posteriormente, estabelecida
legislação para a criação de balneários e banheiros públicos (1846). Em 1847, foi decretado o Public
Health Act, regulamentado pela Lei Sanitária de 1848, que estabeleceu normas e regulamentos para
saneamento básico e tratamento de esgotos. Em 1851, foram promulgadas Leis de construções
subsidiadas Labouring Classes Lodging Houses e Common Lodging Houses Act. Em 1855, uma nova lei
foi formulada com objetivo de estimular a produção de moradias pelo mercado e por outras organizações
sociais de auxílio mútuo, sendo também ampliada a antiga Lei de Casas Cômodos, de 1851. Em 1868, a
Lei Torrens foi criada para permitir às autoridades locais a construção de moradias para artesãos e
operários e, em 1875, a Lei Cross passou a autorizar as demolições das áreas ocupadas por favelas e
habitações insalubres. Essa lei se aplicava a cidades de 20.000 habitantes ou mais, estabelecia os
procedimentos para remoção de favelas, compra compulsória da propriedade e a indenização dos
proprietários. Tal procedimento poderia ser proposto por um Oficial Médico da Saúde, dois juízes de paz,
ou doze contribuintes, contudo pouquíssimas áreas foram demarcadas para tal finalidade, demonstrando,
assim, o descaso com a questão (RAVETZ, 2009, p. 22). Apenas em 1883 é que foi criado o primeiro
programa público para construção de moradias destinadas aos mais pobres.
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1.2 “FIVE PER CENT PHILANTROPY 5%”: SISTEMA DE MORADIAS “’MODELO”
PARA INQUILINOS “MODELO”
Nesse contexto, inúmeras associações filantrópicas, trustes e empresas de produção de
moradias-modelo foram organizadas para resolver a questão habitacional 19. Em 1844, Lord
Shaftesbury, Thomas Southwood (médico que juntamente com Edwin Chadwick, formulou o
plano de saneamento de Londres) e o jovem arquiteto Henry Roberts fundaram a The Society
for Improving the Conditions of the Labouring (SICLC).
Henry Roberts e seus companheiros da SICLC percorreram as principais cidades
industriais da Inglaterra, avaliando técnicas construtivas, valores dos aluguéis, qualidade das
edificações, densidade domiciliar e as condições de vida das classes trabalhadoras. E, a partir
desses estudos, em 1864, a SICLC organizou uma publicação “The Dwellings of the
Labouring Classes” com ideias e projetos que serviram de referência para o movimento de
reforma habitacional e inspiraram ações em diversos países.
Uma casa limpa, arrumada, bem organizada, exerce sobre seus habitantes uma
influência tanto moral como física e tende a tornar cada membro da família sóbrio,
tranquilo, respeitoso dos sentimentos e bem-estar dos outros; (...) hábitos de respeito
pela propriedade e pelas leis (...) enquanto é evidente que uma habitação repugnante,
miserável, malsã (...) torna cada ocupante desse cortiço egoísta, sensual, indiferente
aos sentimentos e bem-estar dos outros; (...) [neles] vive essa franja da população,
ladrões, assaltantes e outros debochados que constituem a chaga de nossa
sociedade... (SOUTHWOOD, 1864 apud BRESCIANI, 2014, p. 87).

Essa crença está amparada no ideário utópico socialista de Robert Owen 20 de “bemestar universal permanente”, que pressupõe a organização de comunidades autônomas,
“núcleos ou associações-modelo” de propriedade coletiva, contendo de 500 a 2000 habitantes,
em prédios convenientes, para produzir e conservar uma variedade de produtos e dar às
19

20

De acordo com Peter Malpass (2000), essas iniciativas diferem das instituições e associações
habitacionais que conhecemos hoje. As diferenças decorrem da maneira como foram criadas,
regulamentadas e estruturadas e da relação que estabeleceram com os seus apoiadores e as autoridades
locais. O autor classifica essas iniciativas em três tipos: as que nasceram a partir de organizações de
caridade, com conselhos administrativos e comissariados. Outras, criadas por empresas limitadas e
gerenciadas por acionistas e investidores, e, por fim, as que eram registradas como sociedades industriais
e de providência com subscrições de sócios.
Robert Owen (1771 – 1858) foi o fundador, além de principal ideólogo e militante, do Movimento
Socialista Utópico, que tem suas origens na Grã-Bretanha, onde exerceu forte influência entre
trabalhadores. Teve importante contribuição para a organização de setores das classes trabalhadoras e
suas lideranças. Com o tempo, a influência do owenismo e a atuação de Owen expandiram-se para outros
países e continentes. Owen, além de militante no movimento operário, era gerente e sócio de New
Lanark, uma grande fábrica que produzia fios de algodão. New Lanark foi a mais importante e conhecida
experiência owenista. No seu apogeu, chegou a ter em torno de 2.500 habitantes, heterogêneos em
diversos aspectos. Além de local de trabalho, New Lanark comportava, entre outros, habitação e escola
para seus trabalhadores e habitantes (SILVA, 2014, p. 27).
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crianças educação adequada. Eram previstas instalações de uso coletivo (banheiro, lavanderia,
cozinha); áreas para prática de exercícios e lazer; escolas e cooperativas de trabalho. Nessas
comunidades, cada família deveria residir em apartamento privado, higiênico e
responsabilizar-se pelos cuidados das crianças até que atingissem a idade de três anos. Cada
estabelecimento possuiria terreno suficiente para alimentar a população e combinar
agricultura, jardinagem, artes e ofícios e, em alguns casos, mineração e pesca” (OWEN, 1936,
apud TEIXEIRA, 2002, p. 129).
Figura 5 - Moradias Modelo SICLC

Fonte: The Dwellings of the Labouring Classes (ROBERTS, 1864, p. 121) 21.

Em 1846, a SICLC elaborou o primeiro projeto de moradias modelo, que previa a
construção de “casas unifamiliares, espaçosas e salutares, com mais privacidade, em blocos de
quatro, seis ou oito casas”, que iriam assegurar "o conforto e o treinamento moral de uma
família bem ordenada". A “Exposição Universal”, em 1851, organizou uma ala para tratar de
soluções para a questão habitacional e construiu as casas-modelo projetadas por Henry
Roberts. Estima-se que cerca de 250.000 pessoas visitaram as instalações, com uma
repercussão positiva na opinião pública.

21

A edificação foi erguida em Hyde Park para a Exposição Universal, em 1851. Após encerramento do
evento,
foi
desmontada
e
reconstruída
em
Kennington
Park.
Disponível
em:
https://archive.org/details/dwellingsoflabou00robe/page/120. Acesso em: 29 abr. 2018.
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Em 1862, foi fundada, por Alfred Walerloo, a The Improved Industrial Dwelling
Company (IIDC). No mesmo período, também mobilizado pelo problema da moradia
operária, o banqueiro George Peabody aportou recursos consideráveis num fundo e criou a
Peabody Housing Association (PHA) 22.
A PHA organizou um sistema de gestão habitacional rigoroso de suas edificações.
Todos os conjuntos habitacionais contavam com um superintendente residente e diversos
funcionários. Os superintendes eram responsáveis pela admissão dos locatários, pela coleta
dos aluguéis, supervisão e aplicação das regras da associação. Os moradores eram obrigados a
varrer as passagens e degraus todas as manhãs antes das 10 horas, tinham que se revezar para
limpar as janelas, a lavanderia, pias e armários, que eram compartilhados. Os locatários
precisavam ser vacinados contra a varíola, e os superintendentes mantinham registros de todos
os casos de doenças infecciosas. Os portões dos edifícios eram fechados pontualmente às 23
horas. A maioria dos residentes dos edifícios da PHA eram trabalhadores urbanos com
diversas ocupações: carregadores, cocheiros, mensageiros, chapeleiros, alfaiates e policiais.
Figura 6 – Spitalfields (1864) e Lawrence Street (1870)

Fonte: Peabody Housing Association (PHA) projetos de Henry Darbishire 23.

As instituições mencionadas e muitas outras trabalharam para demolir habitações
precárias e substituí-las por grandes blocos de apartamentos “modelo”, a maioria construídos
nos arredores de Londres.
Essas iniciativas fizeram parte do modelo inovador de financiamento criado por Edwin
Chadwick, conhecido como Five Per Cent Philantropy. Nesse sistema de sociedades
22
23

Peabody priorizou o atendimento das famílias e trabalhadores deslocados em decorrência da construção
das estradas de ferro e das obras de urbanização em Londres.
Disponível em: https://www.peabody.org.uk/about-us/who-we-are/our-heritage/peabody-through-theages#earlyyears. Acesso em: 24 out. 2019.
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anônimas e instituições filantrópicas, denominadas Model Dwelling Companies (MDCs), era
utilizado o capital dos investidores para construir edifícios residenciais, com elevada
capacidade de ocupação, destinados aos trabalhadores. Dessa forma, os pobres “respeitáveis”
das favelas e cortiços eram “resgatados” desses locais e transferidos para os apartamentosmodelo, em troca de um aluguel semanal modesto (em torno de dois xelins e alguns trocados),
enquanto os investidores recebiam dividendos entre quatro e sete por cento. Esses dividendos
eram muito vantajosos para a época, pois eram maiores que os 2,79% pagos por outros
investimentos seguros, a longo prazo, como títulos governamentais consolidados (CONLIN,
2015, p. 19).
Figura 7 - Responsabilidades dos superintendentes e Regras das Moradias SICLC

Fonte: Peter Higginbotham 24.

De acordo com Antony Wohl (2009), mais de 30 empresas e trustes trabalharam em
Londres, na segunda metade do século, para produzir moradias-modelo. As maiores das
organizações (IIDC, Artisans Associação Metropolitana - AAM; East End Dwellings Co EEDC e 4% Per Cent Industrial Dwellings Co. 25) construíram aproximadamente 17.000
habitações, enquanto a PHA e o Guinness Trust construíram 7.500 unidades até 1910.

24
25

Disponível em: http://www.workhouses.org.uk/model/. Acesso em: 29 abr. 2018.
Essa organização foi fundada pelo banqueiro Barão Rothschild e era destinada a atender prioritariamente
judeus de Spitalfields e Whitechapel.
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É importante também mencionar que tanto a Exposição Universal (e suas outras
edições ocorridas ao longo do século XIX) quanto as diversas experiências em curso na
Inglaterra atraíram milhares de observadores “turistas filantropos” (PRAET, 2019), que
levaram tais ideias e as colocaram em prática em seus países de origem, conforme sinaliza
estudo seminal de Tomas Adam (2009).
O alemão Victor Aimê Huber, por exemplo, em 1857, publicou livro Die
Wohnungsnoth der kleinen Leute in grossen Städten (A escassez de moradias para pessoas
comuns/pobres nas grandes cidades) onde defendia que a oferta de moradias acessíveis e
salubres deveria ser apenas o começo de um processo maior de emancipação, transformação
moral e intelectual dos trabalhadores.
Figura 8 – Projetos elaborados pela Berliner Gemeinnützige Baugesellschaft

Fonte: Jahre Wohnungsbaugenossenschaft Bremer Höhe 26

Huber afastou-se da perspectiva dos socialistas utópicos, pois acreditava que as
reformas sociais deveriam se dar a partir da solidariedade e da cooperação entre os homens,
evitando-se assim o conflito de classes. Defendia a combinação de ações de assistência,
autoajuda e cooperação para a criação de “aldeias fabris autônomas”, uma espécie de arranjos
comunitários cooperativos que deveriam ser instalados nas proximidades dos locais de
trabalho, com acesso a transporte e moradias saudáveis, para que cada família pudesse residir

26

Disponível
em
https://www.bremer-hoehe.de/media/pdf/5_Jahre_Bremer_Hoehe_eGAusstellung_2005.pdf. Acesso em: 30 jun. 2020.
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e cultivar sua própria horta e jardim. Tais comunidades deveriam ser financiadas pelos donos
das fábricas, pelos nobres e pelos governos. Em 1847, Huber administrou a primeira tentativa
do gênero em Berlim com a criação de uma empresa sem fins lucrativos - Berliner
Gemeinnützige Baugesellschaft. Essa empresa construía e alugava moradias a custos abaixo
do mercado, a exemplo das experiências inglesas, com a diferença de ser estimulada a
autogestão, além de ser oportunizada a compra pelos locatários (uma espécie de
arrendamento). Os locatários tinham que cumprir rígidos códigos de conduta para manter
residência nos empreendimentos da associação.
A partir de 1875, o movimento Five Per Cent Philantropy foi progressivamente
perdendo força, em função da elevação dos custos e baixa procura pela locação desses
espaços. Essa solução habitacional passou a ser “rejeitada” pelos trabalhadores, tanto em
função da rígida administração e pelos regulamentos impostos 27, mas também,
principalmente, pela elevação progressiva dos aluguéis cobrados para manutenção dos
empreendimentos. Segundo o professor Christian Topalov (1996, p. 27), o projeto educativo
relativo aos trabalhadores urbanos contrariava hábitos arraigados nas classes populares: a
mobilidade, o trabalho sazonal e a preferência por moradias mais baratas em seus bairros
tradicionais.
1.3 O PIONEIRO SISTEMA OCTAVIA HILL
Há cerca de quatro anos atrás tomei posse de três casas nas piores áreas de
Marylebone (...). As casas estavam em condições deploráveis, o reboco caindo das
paredes; as escadarias sem iluminação; goteiras. Numa das moradias, a cozinha
estava trancada, servindo de depósito para madeiras do antigo proprietário. Os
habitantes tinham que cozinhar, comer e dormir em seus pequenos cômodos. O
pavimento do quintal estava todo quebrado, grandes poças d’água se acumulavam de
modo que a humidade subia pelas paredes externas (...). Assim que tomei posse,
cada família teve a oportunidade de participar das melhorias. Aqueles que não
pagavam os aluguéis e levavam uma vida imoral, eram expulsos. Os inquilinos que
mostravam mudanças eram alojados nos cômodos melhores das moradias. As
famílias numerosas eram incentivadas a ocupar dois quartos e os valores cobrados
eram os mesmos (...). E, assim, gradualmente, as pessoas começaram a confiar em
nós e também gradualmente as moradias foram reformadas (...). Uma consciência de
vida cooperativa foi sendo desenvolvida (...). Nas noites de sábado, por volta das
20:00, eu e os inquilinos nos encontramos no “clube room” (antiga loja) local
utilizado para aulas noturnas duas vezes por semana para meninos e uma vez por
semana para meninas e para realização de reuniões e coleta de poupança dos
inquilinos (...). Nesses encontros, os moradores compartilham problemas e se
colocam também à disposição para realizar os reparos das moradias (...). Todas essas
27

Em síntese, as regras da SICLC eram muito similares às adotadas pela PHA: os superintendentes eram
responsáveis pela seleção dos locatários, coleta dos aluguéis e aplicação das regras e sanções. Os
moradores tinham horários pré-estabelecidos de entrada e saída; não era permitida a entrada de bebidas
alcoólicas; fumar em qualquer espaço que não fosse a cozinha. Brigas, comportamentos inadequados e
“linguagem profana ou abusiva” também eram proibidos.
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formas de reunião são inestimáveis para nos unir (...) Semana após semana, quando
as rendas são coletadas, uma oportunidade de ver cada família ocorre
separadamente. Há uma infinidade de assuntos para atender (...). Meus inquilinos
são, naturalmente, encorajados a economizar seu dinheiro. Deve-se notar, no
entanto, que nunca consegui salvá-los da velhice. Octavia Hill, 1869
(MACMILLAN’S MAGAZINE) 28.

Octavia Hill 29 formulou um sistema pioneiro de gestão de moradias que envolvia
arrendamento, reforma de edificações em áreas insalubres da cidade de Londres, coletas
semanais de aluguéis por voluntárias treinadas, chamadas Fellow Workers 30, e uma série de
intervenções, com o objetivo principal de formar comunidades “felizes e saudáveis”, além de
assegurar a seus investidores retorno de, no mínimo, cinco por cento, como o modelo
filantrópico em vigor na época.
Diferentemente das associações filantrópicas que construíam e alugavam quartos em
grandes blocos de apartamentos, Octavia Hill procurou realizar seu trabalho no interior de
assentamentos precários e transformar os padrões de moradia, reformando as edificações já
existentes e revitalizando o bairro com jardins, playgrouds e áreas verdes, ao invés de impor
um “modelo de moradia”.
O sistema formulado por Octavia Hill foi inicialmente testado em três propriedades:
Paradise Place, Barrett's Court e Freshwater Place, situadas em Marylebone Road (área
cercada por assentamentos precários, com graves problemas de adensamento e insalubridade),
cedidas por Jonh Ruskin 31. De forma inédita, ela conseguiu atender as classes trabalhadoras
28

29

30

31

Era uma popular revista literária, publicada entre os anos de 1859 e 1907, de propriedade de Alexander
Macmillan e publicada pela Macmillan and Co., em Londres. Os editores foram David Masson, de 1859 a
1869, George Grove, de 1868 a 1883, John Morley, de 1883 a 1885, e Mowbray Morris até 1907. Todas
as
edições
estão
disponíveis
online
no
site:
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/serial?id=macmillans. Acesso em: 06 nov. 2019.
Octavia Hill (1838-1912) nasceu em Wisbech, Cambridgeshire, Reino Unido, em meio à grande
revolução e as primeiras experiências do socialismo mutualista, que visava, essencialmente, transformar a
sociedade e os indivíduos a partir de comunidades cooperativas e solidárias. Oitava filha de James Hill de
Peterborough, herdeiro de negócios bem-sucedidos no comércio de milho, banqueiro altruísta e jornalista,
em seu terceiro casamento com Caroline Southwood Smith, educadora e contadora. O avô materno, Dr.
Thomas Southwood Smith, membro da SICLC, participou ativamente do movimento de reforma sanitária
e de defesa de alojamentos acessíveis aos trabalhadores mais pobres. Juntamente com Lord Shaftesbury e
Edwin Chadwick compôs a Junta Geral por Higiene. De acordo com Daphne Spain (2006), Octavia Hill,
quando criança, acompanhava o avô, médico e engenheiro sanitário, em suas visitas às moradias dos mais
pobres, nas inspeções sanitárias.
Cada bloco é colocado sob a responsabilidade de uma voluntária, que tem o dever de cobrar [aluguéis],
supervisionar a limpeza, manter contas, aconselhar quanto a reparos e melhorias, selecionar os inquilinos,
e oferecer ajuda pessoal (que pode ser dada aos inquilinos sem destruir sua independência), como ajudálos a encontrar trabalho, coletar suas economias, ensiná-los a cultivar plantas e flores, organizar
recreações felizes, e, em todos os sentidos, ajudando-os a se ajudarem. Claro que a visita semanal para
arrecadar o aluguel e o controle das moradias, judiciosamente usado, dá poder para o bem muito maior do
que aquele possuído pelo visitante comum do distrito (Octavia Hill, District Visiting, 1877).
Jonh Ruskin (1819-1900) foi mentor e amigo de Octavia Hill para quem trabalhou como copista de arte.
Ruskin era escritor, crítico de arte, sociólogo e um apaixonado pelo desenho e pela música. Suas ideias
adquiriram maior repercussão no ano de 1849, com o livro The Seven Lamps of Architecture, lançado
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com ganhos irregulares e mantê-las em suas localidades de origem com o mesmo padrão de
moradia a que estavam habituados, mas com mais salubridade, sendo os valores dos aluguéis
mais baixos e acessíveis (WOHL, 1971).
Para Hill, as pessoas mais pobres precisavam ser guiadas, educadas e ensinadas a ter
uma vida melhor. Segundo Walker (2006), ao mesmo tempo em que realizou esforços para
oferecer moradias a um custo acessível, também se preocupava em reduzir sua superlotação.
Seu sistema de gerenciamento primava pelo pagamento pontual dos aluguéis. Muito embora
fossem raros os casos, inquilinos inadimplentes e “imorais” eram expulsos de seus
empreendimentos (tinha certa tolerância com alcoólatras e menos tolerância com as
profissionais do sexo).
O lixo deve ser recolhido, as escadas enceradas e as roupas molhadas não podem
ficar dentro do quarto! para que a casa não fique ainda mais húmida. Pais, meninos e
meninas têm as suas próprias camas e a família deve ocupar-se, apenas, com os seus
próprios problemas, e não entrar nas brigas da vizinhança. Quando Octavia vai
buscar o aluguel, ela conversa com os moradores e olha os arredores para ver se está
tudo em ordem. Ela pergunta como vão as crianças e se o homem da casa ainda tem
um emprego fixo. Octavia dá conselhos e ajuda na medida em que pode, mandando
as crianças para a escola, estabelecendo clubes, e aumentando a quantidade de verde
na comunidade (HERTOG, 2017, p. 26-27).

Octavia Hill acreditava que os trabalhadores mais pobres não poderiam ser
transferidos automaticamente para moradias “modelares”, devido aos insuficientes “padrões
morais”. Seu plano era fornecer habitação muito básica aos inquilinos, como, por exemplo,
banheiros e cozinhas coletivas, e, na medida em que melhorassem suas condições de vida,
passá-los a cômodos melhores no mesmo imóvel ou em outra propriedade que desejassem.
Outra premissa de seu sistema era que a propriedade precisava ser administrada por um
gerente que morasse perto da propriedade (ou mesmo nela) e que mantivesse contatos diários
com os inquilinos. À medida que fossem observadas mudanças positivas nos comportamentos
dos moradores, os reparos eram realizados como forma de recompensa. Não é por acaso que
todas as gerentes de seus imóveis eram senhoras, e a maior parte da comunicação com os

cinco anos antes do primeiro tomo do Dictionnaire de Viollet-le-Duc, e, no ano de 1853, com The Stones
of Venice, em que descreveu sua apologia ao “ruinismo”, como um devoto às construções do passado,
pregando o total e absoluto respeito à matéria original das edificações. Ruskin acreditava que a
conservação da arquitetura do passado, como expressão de arte e cultura, permitir-nos-ia entender a
relação existente entre os estilos arquitetônicos e as técnicas construtivas, como a resultante do fruto do
trabalho de determinada cultura, utilizando-se da história dessas construções como veículo de
comunicação dos processos de desenvolvimento cultural. Manter vivo o testemunho cultural do passado
no cotidiano da cidade, possibilita que os indivíduos identifiquem, nos espaços urbanos e nos
monumentos históricos, marcos referenciais de identidade e memória (OLIVEIRA, 2008).
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inquilinos não era realizada com os homens, o chefe tradicional das famílias, mas com as
esposas, que ocupavam a habitação a maior parte do tempo durante o dia.
As intervenções propostas por Octavia Hill para seus inquilinos e sua forma de
operacionalizá-las encontram semelhança ao que Michel Foucault denominou de “exercício
do poder pastoral”, ou seja, um poder de cuidado, que manifesta-se na prestação de serviços,
cuidado contínuo, dedicação. Toda uma rede de assistência é tecida por mecanismos de
vigilância e adestramento de comportamentos, infiltrando-se cotidianamente na vida das
famílias. Nesse sentido, o cotidiano é, por excelência, o tempo/espaço do poder disciplinar em
seu exercício (VIEIRA, 2012, p. 42).
Figura 9 - Octavia Hill e voluntárias, em Marylebone, 1865

Fonte: Social Werk Vlaanderen 32.

O sucesso de seu sistema atraiu outros proprietários, especialmente mulheres e
filantropos, que confiaram a Octavia Hill a gestão de seus imóveis. Por meio de
conhecimentos exímios em contabilidade, Hill formou uma espécie de imobiliária e,
posteriormente, passou a construir conjuntos residenciais, mas mantendo a perspectiva de
formar pequenas comunidades.
A literatura contemporânea não coloca dúvidas sobre o trabalho pioneiro de Octavia
Hill em estabelecer e sistematizar os princípios modernos da gestão habitacional, bem como
do trabalho social (WOHL, 2009; BRION, 2002; MORRELL, 1999; MALPASS; MURIE,
1999; POWER, 1985; WHELAN, 1998; SPAIN, 2006).

32

Disponível em: http://www.canonsociaalwerk.be/be/details_verwant.php?cps=0&verwant=9. Acesso em:
01 maio 2018.
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Figura 10 - Market Court, Kensington, 1865

Fonte: Social Werk Vlaanderen 33.

Ela não era propriamente uma teórica, mas foi a partir de suas referências pessoais 34 e
de sua vivência cotidiana que a questão da moradia tomou um lugar especial em sua vida.
Conjuntamente ao sistema de gerenciamento de moradias, Octavia Hill participava ativamente
da Association of Ladies to Help Sanitary Reform de Londres e do Movimento Socialista
Cristão 35.
Octavia Hill era contrária à demolição das áreas degradadas da cidade ocupadas pelos
mais pobres e defendia a melhora progressiva de suas condições, a partir dos esforços dos
33
34

35

Disponível em: http://www.canonsociaalwerk.be/be/details_verwant.php?cps=0&verwant=9. Acesso em:
01 maio 2018.
Os pais de Octavia Hill fundaram uma escola pioneira de educação infantil, seguindo o modelo da New
Lanark School, de Robert Owen, e os princípios do método e da pedagogia de Pestalozzi . Com a
depressão de 1840, os negócios de James Hill foram arruinados e ele passou a ter problemas de saúde,
que culminaram em um colapso nervoso do qual nunca se recuperou. Em virtude disso, Octavia Hill e sua
família mudaram-se para Londres. Sua mãe, Caroline Hill, começou a prestar serviços para Ladies
Cooperative Guild (oficina de trabalhos para mulheres e meninas), uma iniciativa socialista cristã com
sede na Russell Place. Na adolescência, Octavia Hill auxiliava a mãe nesse trabalho e envolveu-se na
supervisão de uma oficina educativa para confecção de brinquedos produzidos por jovens e crianças em
uma ragged schools (uma espécie de instituição de acolhimento). A partir dessa experiência, passou a
indignar-se com a pobreza e as precárias condições de vida das famílias operárias de Londres. A relação
cotidiana que estabelecia com as crianças levou Octavia Hill a conhecer intimamente suas vidas. Ela
constatou que a maioria de seus alunos era de famílias muito pobres, alguns eram órfãos e sofriam maustratos, além de serem explorados em trabalhos exaustivos. Ao mesmo tempo em que se deparava com tal
realidade, Octavia Hill circulava pelos espaços reservados à elite e aos intelectuais londrinos (DARLEY,
1990).
O termo “socialismo cristão" foi usado pela primeira vez em 1848, pelo teólogo anglicano e padre
Frederick Denison Maurice (1805-1872), o mais importante promotor do movimento, e uma inspiração
pessoal e ideológica para muitos cristãos vitorianos. Maurice, juntamente com John Malcolm Forbes
Ludlow (1821–1911) e Charles Kingsley (1819-1875), consternados com a pobreza generalizada e a
situação econômica dos pobres e da classe trabalhadora, nos anos entre 1830 e 1840, acreditavam na
compatibilidade do cristianismo com o socialismo.
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próprios moradores. Criticava fortemente as tipologias habitacionais de grandes blocos de
apartamentos (Cottage), pois o custo de construção e a própria manutenção não eram
econômicos. Ponderava, ainda, que as áreas comuns seriam motivo de problemas,
especialmente os ligados a comportamento, ordem e limpeza, em virtude da grande
quantidade de moradores.
Defendia a produção de moradias em menor escala e, se possível, a realocação das
pessoas em suas próprias comunidades de origem. Considerava que as edificações construídas
em massa eram destituídas de beleza estética, além de dificultarem a individualização da
moradia familiar e impossibilitar a adição de cômodos e outras benfeitorias (DARLEY,
1990). Valorizava a qualidade do espaço e acredita que determinadas tipologias de moradia
influenciavam a organização dos grupos sociais, pois ressaltavam a importância do afeto e do
apego em relação ao lugar em que se vive (MARTÍNEZ, 2015, p. 115).
Tal pensamento revela a influência de Jonh Ruskin, grande defensor da preservação
arquitetônica das edificações, como um conjunto formal e técnico-construtivo, que se tornava
o bem de maior valor que se poderia legar às novas gerações. Essa “herança” seria o
mecanismo responsável por transferir ao espaço construído os sentimentos de pertencimento e
apropriação de seus valores memoriais (OLIVEIRA, 2008).
Em muitos aspectos, Octavia Hill valeu-se das reflexões de Samuel Smils, autor de
Selp Help (1859), livro que aborda formas de melhorar a autoestima das pessoas,
especialmente dos mais pobres, no sentido de tornarem-se independentes e auto ajudarem-se.
Smils e Octavia Hill eram contrários à concessão de qualquer auxílio financeiro para resolver
problemas sociais.
O Sistema Hill congregava reforma habitacional, assistência e educação sanitária,
proporcionando a progressiva melhora das condições de vida das famílias operárias mais
pobres. A proposta era reformar edifícios e alugá-los de acordo com as possibilidades
financeiras de cada família/morador. Semanalmente, ocorriam as visitas e a coleta dos
aluguéis, realizadas inicialmente por voluntárias recrutadas da classe média e, posteriormente,
profissionais contratadas para observar as condições sanitárias e de segurança das edificações
e estreitar o relacionamento com os moradores. Parte dos valores arrecadados com os aluguéis
era revertido para melhoria do entorno das moradias, no sentido de criar espaços de lazer para
crianças e jardins, ou em manutenção e reforma das próprias edificações.
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Figura 11 - Ilustração de uma coletora de aluguéis do Sistema Octavia Hill

Fonte: Social Werk Vlaanderen 36.

As Fellow Works 37, além de recolher os valores, também realizavam aconselhamentos
e orientações quanto a questões de higiene, saúde, educação, nutrição e puericultura. A
omissão dos proprietários dos imóveis era substituída pela atenção regular das voluntárias.
Octavia Hill acreditava que as mulheres tinham habilidades natas para prestar serviços
pessoais e domiciliares na gestão de moradias, por serem mais compreensivas quanto a
orçamento, higiene, relacionamento interpessoal e cuidados da família. Também tinha a
crença de que moradia exercia influência sobre o caráter e os hábitos das pessoas que as
ocupavam e, por essa razão, dedicava-se a “construir não só moradias, mas lares felizes e uma
boa vida familiar”.

36
37

Disponível em: http://www.canonsociaalwerk.be/be/details_verwant.php?cps=0&verwant=9. Acesso em:
01 maio 2018.
Octavia Hill recrutava jovens de classe média, independentes de salários para sobreviver, com habilidades
de leitura, escrita e aritmética, de modo que fossem capazes de transmitir seus conhecimentos práticos aos
inquilinos. As voluntárias mais antigas treinavam as recém-chegadas. A educação básica das voluntárias
era aprimorada pelo “treinamento cotidiano” adquirido com a coleta regular dos aluguéis e a interação
diária com inquilinos e suas famílias. O sistema previa, ainda, o estudo das necessidades daqueles para os
quais gerenciava as moradias.
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Tal crença encontra respaldo nas reflexões de Isabella Beeton que publicou, em 1861,
“The book of Househould Management”, um best seller, que também acredita que as mulheres
eram portadoras de habilidades particulares “próprias do universo feminino”38, que deveriam
ser usadas para manter o conforto e bem estar de sua família, mas também estendidas, por
meio da filantropia e benevolência, pois:
Visitar as casas dos mais pobres é a única forma prática de realmente entender o
estado real de cada família, por haver, infelizmente, muita ignorância em relação à
organização doméstica; é uma oportunidade de aconselhá-los e instruí-los, de
maneira agradável e discreta, em relação à limpeza, organização, culinária e boa
administração do lar (ABRAMS, 2004, p. 1).

Os círculos socialistas radicais proferiam inúmeras críticas sobre os inquéritos
invasivos e a vigilância moral sobre a vida dos operários e suas famílias praticados pelas
voluntárias de Octavia Hill. A crítica baseava-se no possível ambiente de coerção, alienação e
tutela criado pelo sistema. O trabalho oscilava entre “disciplina assertiva/coercitiva” e
“assistência amigável e simpática”. Assim, como os seus contemporâneos liberais, Octavia
defendia o disciplinamento dos pobres para que se transformassem em trabalhadores
autônomos e independentes da caridade.
Sinto-me profundamente convencida de que o disciplinamento de nossa imensa
população pobre deve ser efetuado por influência individual; e que esse poder pode
transformá-los de uma multidão de indigentes e semi-indigentes em um corpo de
trabalhadores independentes (OCTAVIA HILL, 1883 apud WALKER, 2006, p. 21).

38

Jacques Donzelot (1977, p. 36) refere, ainda, que os livros de Jules Simon repercutem, a partir do
Segundo Império, essa grande descoberta: a mulher, a mulher do lar, a mãe dedicada, é a salvação do
homem, o instrumento privilegiado da civilização da classe operária. Basta moldá-la para esse fim,
fornecer-lhe a instrução necessária, inculcar-lhe os elementos de uma tática do devotamento, para que
consiga abafar o espírito de independência do operário (...) A segunda metade do século XIX se inscreve
sob o signo de uma aliança decisiva entre um feminismo de promoção da mulher e a filantropia
moralizadora que, inicialmente, se dá como objetivo a dupla luta contra as casas de tolerância, a
prostituição, a polícia de costumes e, em seguida, contra os conventos e o ensino retrógrado das mulheres.
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Figura 12 - Octavia Hill e as “coletoras de aluguéis”

Fonte: Social Werk Vlaanderen 39.

Todos os aspectos da vida dos moradores das edificações alugadas importavam, e
Octavia Hill colocava a necessidade da comunidade no centro de seus planos e dedicava-se
com muita atenção aos mínimos detalhes (MORRELL, 1999). Assim, ela articulava diversas
atividades em seu sistema de gestão de moradias: oferecia a seus inquilinos conselhos sobre
decoração e organização doméstica; aulas de canto e corte costura; organizava bandas mirins;
excursões aos parques e jardins da cidade e piqueniques e jogos ao ar livre. Também oferecia
incentivos financeiros para organização e limpeza das moradias; empregava os próprios
moradores para limpar os espaços comuns das edificações e realizar a manutenção, em
tempos de desemprego. Estimulava as esposas a coletarem, semanalmente, dos maridos os
valores relativos aos aluguéis e fundou um grupo de poupança, para que, nos tempos difíceis,
os moradores pudessem utilizá-lo. Além disso, diariamente, procurava vagas de trabalho para
seus inquilinos (WOHL, 2009).
O Sistema Octavia Hill encontra semelhança com o Panóptico 40 de Jeremy Bentham.
Trata-se de uma tecnologia de controle e coerção que permite uma visão privilegiada das
ações daqueles que são monitorados sem que se deem conta do mecanismo. Bentham
acreditava que as pessoas mais pobres que estivessem desorganizadas, indisciplinadas e
39
40

Disponível em: http://www.canonsociaalwerk.be/be/details_verwant.php?cps=0&verwant=9. Acesso em:
01 maio 2018.
O panóptico funciona como uma espécie de laboratório de poder. Graças a seus mecanismos de
observação, ganha em eficácia e em capacidade de penetração no comportamento dos homens; um
aumento de saber vem se implantar em todas as frentes do poder, descobrindo objetos que devem ser
conhecidos em todas as superfícies onde este se exerça. (...) (FOUCAULT, 2005, p. 169).
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improdutivas deveriam ser guiadas e educadas por aqueles com maior instrução e riqueza para
criar comportamentos pautados pela disciplina, ordem e eficiência.
O PANÓPTICO ou, A CASA DE INSPEÇÃO: contendo a ideia de um novo
princípio de construção aplicável a qualquer sorte de estabelecimentos, no qual
pessoas de qualquer tipo necessitem ser mantidas sob inspeção; em particular às
casas penitenciárias, prisões, casas de indústria, casas de trabalho, casas para
pobres, manufaturas, hospícios, lazaretos, hospitais e escolas; com Plano de
Administração adaptado ao princípio: BENTHAM, EM UMA SÉRIE DE CARTAS,
escritas no ano de 1787, de crecheff, na Rússia branca, a um amigo na Inglaterra
(OLIVEIRA; CARNEIRO, 2016, p. 104).

Por outro lado, Malpass e Murie (1999) destacam a importância de se reconhecer que,
com seu sistema, Octavia Hill foi muito além do problema habitacional, pois envolveu-se em
outros aspectos da vida de seus inquilinos e usou de seu poder como proprietária para
influenciar comportamentos. Ao mesmo tempo, trouxe para os inquilinos um nível de
estabilidade e segurança até então desconhecidos para os padrões indiferentes de gestão de
moradias.
Figura 13 - Gravura que ilustra Red Cross Cottage e Imagem do Conjunto construído (1913)

Fonte: Edmund Maurice (1913, p. 455) 41.

Em 1869, Hill assumiu a gestão de Barrett's Court, um empreendimento maior,
envolvendo a reforma das propriedades existentes, fato que atraiu novos doadores. Lady
Ducie, por exemplo, financiou parte das novas edificações e tornou-se uma fiel seguidora de
Octavia Hill (MORRELL, 1999). Em 1873, Hill adquiriu outro grupo de casas na mesma área
e, ao invés de reabilitar as moradias, demoliu e construiu blocos de apartamentos similares às
moradias-modelo. A presença constante da coletora de aluguéis e a própria edificação foram
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Life
of
Octavia
Hill
as
told
in
her
letters.
Disponível
https://archive.org/details/lifeofoctaviahil00hilluoft/page/n6. Acesso em: 01 maio 2018.

em:
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consideradas impopulares, já que limitava a privacidade dos moradores. A lição aprendida
com tal experiência foi aplicada dez anos depois, na construção da Red Cross Street, onde Hill
construiu unidades habitacionais individuais desenhadas pelo arquiteto Elijah Hoole.
Octavia Hill, em 1874, já havia treinado um grupo de voluntárias que eram
responsáveis por quinze diferentes conjuntos e arrendamentos habitacionais, com
aproximadamente 3.000 locatários distribuídos por Londres. A maioria desses conjuntos
situava-se em ruas antigas e degradadas, em diferentes bairros da capital.
A Lei da Habitação dos Artesãos, de 1875, foi uma vitória parlamentar e sua
aprovação recebeu a influência direta de Octavia Hill, que participou ativamente do comitê
que investigou a questão durante cinco anos. Os resultados da investigação assinalavam que
os principais responsáveis pela falta de moradias na região central eram os proprietários
privados, que impunham um sistema extorsivo para os mais pobres, além das precárias
condições das moradias oferecidas. A produção de novas edificações, “grandes blocos de
apartamentos”, agravava ainda mais o problema, já que elevava os valores dos aluguéis. As
rígidas regras de convivência estabelecidas pelos gestores dos empreendimentos acabavam
por afastar a maioria dos trabalhadores com ganhos irregulares.
Figura 14 - Red Cross Cottage e, da esquerda para a direita: Winchester Cottages, Rua Copperfield; Gable
Cottages, Sudrey Street; Casas de campo brancas, rua de Ayres, todos empreendimentos de Octavia Hill

Fonte: Exploring Southwark 42.

42

Disponível em: http://www.exploringsouthwark.co.uk/octavia-hill-borough/4587855679. Acesso em: 28
out. 2019.
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Nesse mesmo ano, Hill tornou-se membro do Conselho Central da COS e
desempenhou papel fundamental na organização dos inquéritos individuais de cada família
atendida pela instituição, residentes no Distrito de Marylebone, onde atuava como visitante
distrital e mantinha a gestão de suas propriedades desde 1864. Em virtude de seu trabalho
com Reforma Habitacional, ela conhecia as famílias, tinha o domínio da legislação que
afetava diretamente a população mais pobre e sabia onde encontrar as agências de socorro e
auxílio mútuo (BELL, 1942).
Em 1877, o trabalho promovido por Octavia Hill contabilizava cerca de 3.500
inquilinos e a manutenção de um fundo fiduciário de U$ 200.000,00. Entre os anos de 1883 e
1889, Hill recebeu cerca de U$ 1.500.000,00 em doações privadas para preservar e duplicar
parques e áreas verdes (WALDO, 1917)43.
O sucesso de seu sistema de gestão de moradias foi tamanho que, em 1884, foi
incumbida de administrar algumas propriedades eclesiásticas. Contudo, aceitou com a
condição de poder realizar melhorias consideráveis e os inquilinos serem ouvidos em suas
necessidades. Seu estilo de gestão, envolvendo contato pessoal regular, arrendamento seletivo
e manutenção permanente, provou ser, conforme ressalta Stilwell (2015) 44, o mais rentável na
gestão a longo prazo de alojamentos alugados.
Octavia Hill foi a única mulher a compor a Royal Commission on the Housing of the
Working Classes, para quem apresentou detalhes de seu sistema de gestão, posicionou-se
contra subsídios e a provisão pública de moradias, pois, além de ver o processo político com
desconfiança, em função da corrupção sistêmica nos conselhos municipais, acreditava que tal
iniciativa iria desmobilizar as iniciativas filantrópicas e privadas.
À medida que o número de esquemas aumentou e espalhou-se geograficamente,
tornou-se impossível para Hill administrá-los sozinha, momento em que passou a recrutar
suas irmãs e amigos próximos e a considerar a possibilidade de contratar e remunerar algumas
de suas voluntárias. Assim, progressivamente, ampliou o grupo de coletoras e supervisoras.

43
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Octavia Hill foi uma das fundadoras da National Trust, que assegurou a preservação de uma ampla área
verde em Londres. Também de forma precursora, fez campanha contra a poluição em Londres e pela
manutenção de espaços abertos: praças, parques e áreas verdes para uso público.
Martin Stilwell fez um estudo primoroso, História da Moradia Social na Grã-Bretanha, no período de
1850 a 1914. A pesquisa inicial resultou em uma dissertação para seu mestrado na Kingston University e
concentrou-se na habitação social inicial no bairro londrino de Southwark, em Londres. O material está
disponível em: http://www.socialhousinghistory.uk/wp/. Acesso em: 07 jan. 2020.
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Emma Cons 45 foi a primeira gerente remunerada dos empreendimentos de Hill e
gerenciou os edifícios Paradise Place, Freshwater Place e Drury Lane. Em 1879, ela fundou
sua própria organização de habitação, a South London Dwellings Company (SLDC).
Construiu e administrou a Surrey Lodge 46, em Lambeth Road, empreendimento que atendia
cerca de 600 pessoas. Além de trabalhar no gerenciamento da SLDC, Emma Cons também
fundou, juntamente com outros filantropos, a Royal Victoria Coffee and Music Hall, um
espaço cultural popular onde eram apresentadas peças de teatro, consertos musicais e palestras
educativas com cientistas eminentes. O sucesso das palestras impulsionou a criação da Morley
Memorial College, uma instituição de ensino destinada a trabalhadores e trabalhadoras.
Figura 15 - Projeto Surrey Lodge elaborado pelo arquiteto Elijah Hoole

Fonte: Publicado no The Building News, 26 de dezembro de 1879, Archiseek 47.

45

46

47

Em 1889, tornou-se a primeira vereadora do Conselho do Condado de Londres (LCC), trabalhando ao
lado das primeiras mulheres eleitas Jane Cobden (eleita por Bow e Bromley) e Lady Sandhurst (eleita por
Brixton). No mesmo ano, ela mudou-se para o número 136 da Rua Seymour Place, em Marylebone, e
converteu a edificação em espaço público, abrindo um café e um bloco de acomodações acessíveis, no
andar superior da edificação.
“O terreno da Surrey Lodge, na intersecção das estradas Kennington e Lambeth, foi comprado pela South
London Dwellings Company Limited (...) Essa empresa foi formada para fornecer moradias saudáveis
para a classe trabalhadora e, embora dividendos não fosse um objetivo primário para seus acionistas, a
grande demanda, no bairro, por moradia desse tipo garantirá o sucesso financeiro do empreendimento. O
edifício ocupará as ruas Kennington e Lambeth, contará, no andar térreo, com um restaurante, um café e,
no andar superior, haverá quatro andares de prédios organizados para acomodar um, dois, três, ou quatro
quartos cada, de acordo com as exigências dos inquilinos. O acesso aos apartamentos será feito por
varandas, cobrindo o jardim, que formará o centro do quadrilátero, de onde sairão as escadarias de pedra
para cada andar, e o telhado plano com o qual todo o edifício será construído (...).” The Building News,
26 de dezembro de 1879. Disponível em: http://archiseek.com/2009/1879-lambeth-dwellings-london/.
Acesso em: 01 jun. 2018.
Disponível em: http://archiseek.com/2009/1879-lambeth-dwellings-london/. Acesso em: 01 jun. 2018.
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O edifício Katherine Buildings 48, situado em Cartwright Street – Londres, inaugurado
em 1885, foi o primeiro projeto da East End Dwellings Company (EEDC) 49, organização
fundada por Samuel e Henrietta Barnett, que também adotaram o sistema de gestão de
Octavia Hill.
Segundo estudo desenvolvido por Rosemary O’Day (2004) 50, a EEDC, ao contrário
dos edifícios de outras companhias filantrópicas, pretendia fornecer alojamento para
trabalhadores que tinham ocupações sazonais e ganhos esporádicos. O projeto previa a
locação de quartos individuais e unidades familiares, sendo coletivos a cozinha, a lavanderia e
o banheiro.
Figura 16 - Edifício Katherine Buildings

Fonte: Conlin (2015, p. 26).

A gestão cotidiana do edifício era realizada por um exército de voluntárias lideradas
pela COS e pelas coletoras dos aluguéis, que procuravam fazer amizade com os inquilinos e
influenciar a vida familiar, incentivando a economia, a boa administração, habilidades
culinárias e a paternidade responsável (com a suposição da classe média de que as esposas dos
operários deveriam ficar em casa para manter a organização e cuidar dos filhos). As principais
48

49
50

Havia 628 quartos individuais com cozinha compartilhada e instalações sanitárias, além de um andar
superior para as famílias mais pobres. Os edifícios receberam o nome da filantropa Katherine Courtney.
Os edifícios foram demolidos nos anos 70 e substituídos por habitações municipais.
Charles Booth, Maurice Éden Paul, Osborne Jay também trabalharam como supervisores no
empreendimento.
Maiores detalhes dessa experiência encontram-se registrados no livro “Social Control in Europe, Volume
2”, especificamente no artigo “Caring or Controlling? The East End of London in the 1880 and 1890s”
formulado pela historiadora citada.
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coletoras de aluguéis foram Beatrice Potter (posteriormente, quando se casou, passou a
utilizar o sobrenome Webb) e Ella Pycroft, que residiam no empreendimento.
O’Day (2004) avalia que as regras colocadas para os inquilinos pela EEDC
conseguiram, em parte, promover a saúde, evitar o ruído e a superlotação, mas também
revelaram os valores higienistas da organização. Comércio e oficinas de trabalho não eram
permitidos, porque o “lar” era visto como o principal local de transformação dos
comportamentos; assim, por exemplo, os inquilinos podiam usar a lavanderia para lavar a
própria roupa, mas não para prestar serviços a terceiros. Não eram permitidas sublocações,
hóspedes ou animais, não porque desaprovassem animais de estimação ou se preocupassem
com seu bem-estar, mas para evitar comercialização no interior do empreendimento (registros
indicam diversos problemas com inquilinos. Um, em especial, descreve uma moradora que
trouxera galinhas da Irlanda e as manteve em uma gaiola, não conseguindo transferi-las, como
prometeu, ao seu comércio em Londres, onde o marido trabalhava, causando diversos
transtornos aos vizinhos).
Figura 17 - Regras de ocupação do empreendimento e Registro das Coletoras de aluguéis sobre os inquilinos

Fonte: Susannah Morris (2001) 51.

51

Poverty, Wealth and History in the East End of London. Part 1: Living and Working Assessment.
Disponível em: http://fathom.lse.ac.uk/Seminars/21701744/21701744_session3.html. Acesso em: 19 jan.
2019.

75

Octavia Hill continuou a expandir seu trabalho, que incluiu um grande projeto de
reconstrução em Walworth, no sul de Londres, Notting Hill e outras propriedades 52, até seu
falecimento em agosto de 1912.
A influência de Octavia Hill estendeu-se a outras companhias como a Leeds Industrial
Dwellings Company (LIDC), que deixou de construir grandes blocos de apartamentos, para
dedicar-se a reformas de edificações já existentes a fim de alugá-las a preços mais acessíveis à
população (WOHL, 2009).
De acordo com Rosemary Bogal (1977), o sistema criado por Octavia Hill não via os
inquilinos como clientes receptores vazios de esmolas, mas como partícipes dos processos de
ajuda. Seu sistema envolvia a necessidade de treinamento específico, manutenção dos
registros de cada família, com atualizações mensais das informações; confidencialidade,
sendo que apenas as supervisoras tinham acesso aos livros de registro.
Miguel Aranda (2009) avalia que Octavia Hill organizou um exército de coletoras de
aluguéis e supervisoras que levaram a cabo a tarefa de reconciliação social e supervisão dos
territórios ocupados pelos trabalhadores mais pobres. O sistema de gestão habitacional previa,
além da cobrança dos aluguéis, a supervisão em relação ao bem-estar das pessoas e a
manutenção das moradias. Os pobres eram vistos como maridos, esposas, filhos e filhas,
membros de uma família e de uma comunidade, não como uma classe diferente de pessoas.
Essa forma de trabalhar implicava no conhecimento detalhado de cada situação familiar e
identificação de necessidades individuais e coletivas 53.
O sistema não resolveu em definitivo o problema da habitação, mas, diante da
dimensão do problema, é improvável que qualquer abordagem que não contemplasse recursos
e estruturas institucionais mais complexas para produzir moradias em larga escala pudesse
resolver ou mesmo minimizar a falta de moradias para os mais pobres. O foco em pequenos

52

53

O Sistema de Gestão de moradias foi organizado de tal forma que as gestoras, mesmo após a morte de
Octavia Hill, deram continuidade aos trabalhos. Cerca de 800 locações em Walworth ficaram sob
comando de Miss Lumsden. Outras gerentes, Miss Covington, em Westminster, Miss Mitchell, em
Southwark e Miss Joan Sunderland, em Lambeth, estavam no controle das relações com os inquilinos e,
semanalmente, prestavam contas ao escritório organizado pelo Sr. Clutton. Na área de Notting Hill, Miss
Dicken, com auxílio da senhorita Perrin, demonstrou muita habilidade para administrar inquilinos
"difíceis". Um grupo de propriedades em Southwark, de propriedade de Lady Selborne, foi adquirido por
Miss Galton, e, mais tarde, outras propriedades, na Old Kent Road, pertencentes aos Comissários da
Igreja. Miss York permaneceu no n.º 190 da Marylebone Road e assumiu a responsabilidade pela maioria
das propriedades menores, centralizando o trabalho nesse escritório, onde Miss Upcott trabalhou nos
primeiros quatro anos (UPCOTT, 1962, p. 5 apud BRION, 2002, p. 87).
Wohl (2009) verificou que, em seus registros, Octavia Hill e suas voluntárias descreviam a vida de seus
inquilinos nos mínimos detalhes, como se estivessem envolvidas numa “exploração antropológica” em
território desconhecido.
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projetos locais levou o trabalho de Octavia Hill a ser descrito como inadequado e irrelevante
por muitos de seus críticos.
No entanto, Stiwell (2015) argumenta que o trabalho de Hill não pode ser julgado pelo
número relativamente pequeno - considerando a dimensão do problema - de moradias que
administrou e construiu, mas pela inovação do sistema que formulou. Ela foi pioneira no
emprego do método integrado de gestão, que envolvia tanto assistência e atenção aos
inquilinos, quanto a reforma do estoque habitacional, articulando diversas atividades. Não
trabalhou com uma perspectiva de abrigar, em seus empreendimentos, um número máximo de
moradores, mas procurou estimular o desenvolvimento de comunidades e envolver as pessoas
no processo, sendo essa a sua principal conquista no campo da habitação.
Octavia Hill não abdicou de seu desejo original de fazer algo para que todos vivessem
um pouco mais felizes e saudáveis. A linguagem com que se expressou pode ser estranha, mas
as ideias por trás delas tiveram grande ressonância; ela causou um enorme impacto na vida de
milhares de pessoas e influenciou várias gerações de trabalhadores sociais no campo da
habitação destinada aos mais pobres (STIWELL, 2015).
Além disso, Hill preparou uma geração de mulheres capazes de realizar filantropia de
forma profissional e científica, baseada em estudos cuidadosos, observação detalhada e
atenção específica para casos particulares. Suas alunas passaram a ser cobradoras de aluguéis,
inspetoras de saúde, tutoras da lei de assistência pública e trabalhadoras dos centros
comunitários de Bermond Sey, Lamberth e East End. Ao aplicar conhecimentos organizativos,
desenvolver habilidade de falar em reuniões públicas e arrecadar fundos, seu sistema
mobilizava um amplo leque de conhecimentos e a organização de uma burocracia que
contribuíram para rechaçar a concepção de pobreza como fracasso moral e individual,
favorecendo explicações mais estruturais como a questão do desemprego, subemprego e
salários insuficientes para atender às necessidades de sobrevivência das famílias (ARANDA,
2009).
Coube aos voluntários, especialmente às mulheres, o papel de auxiliar os trabalhadores
em dificuldades e suas famílias a encontrar seus lugares na sociedade moderna, restabelecer
capacidades e integrar-se. Esses dispositivos, que combinam assistência com provisão de
moradias, contribuíram para a disseminação da crença de que a gestão desses espaços
ocupados por famílias pobres não poderia ter sucesso sem supervisão social intensa.
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1.4 VILAS OPERÁRIAS: TRABALHO, SACRIFÍCIO E AUTODISCIPLINA
Alguns raros industriais, movidos pela utopia do Movimento Owenista e pelo
paternalismo vitoriano, também começaram a construir vilas operárias (company housing) e
alugar moradias a seus operários. Tal ação preservava a força de trabalho qualificada, escassa
à época, em razão da localização das indústrias e fábricas (BALL, 1981).
Na Inglaterra, surgiram, dessa maneira, povoados inteiros, alguns dos quais mais
tarde se desenvolveram e se transformaram em cidades. Os trabalhadores, porém,
em vez de se sentirem gratos aos capitalistas filantrópicos, desde sempre fizeram
objeções a esse “sistema cottage”. Não só porque tinham que pagar preços
monopolizados pelas casas, visto que o dono da fábrica não tinha concorrentes, mas
também porque, a cada greve, eles ficavam desabrigados, já que o dono da fábrica os
punha na rua sem cerimônia, dificultando qualquer modo de resistência (ENGELS,
2015, p. 83).

Os industriais, ao criarem as vilas operárias, auxiliaram na formação de uma força de
trabalho “saudável e passiva”. Ao mesmo tempo, o investimento em habitação era uma opção
interessante ao capitalista que reinvestia parte do excedente de seus lucros. Dessa maneira,
alguns industriais tornaram-se grandes proprietários de casas de aluguel e assim
permaneceram, enquanto obtiveram vantagem, tanto para a reprodução da força de trabalho,
como para o investimento do capital.
Os trabalhadores que viviam nas vilas operárias tinham que aceitar as circunstâncias
que lhes eram impostas, o que levava a uma ordem social de isolamento, disciplina e
vigilância da vida privada. Essa forma de organização das relações sociais está fundada na
crença de que a elevação das condições materiais, aliadas ao trabalho regular, estimula o auto
sacrifício e a autodisciplina, essência da reforma moral e social. As classes dominantes
vitorianas acreditavam que proporcionar melhores condições de moradia àqueles que podiam
pagar seria uma forma dos mais pobres alcançarem o ideário de trabalho honesto e regular.
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Figura 18 - Port Sunlight e Bournville: Vilas operárias-modelo

Fonte: The Guardian 54.

A vida cotidiana obedecia ao ritmo imposto pela sirene das fábricas, e as vilas
operárias funcionavam como verdadeiros laboratórios de uma sociedade disciplinar e
higiênica, pois combinavam ações de repressão, controle e educação dos trabalhadores
(BONDUKI, 1998).
Port Sunlight (1888) e Bournville (1895) são experiências inovadoras no que diz
respeito ao planejamento e construção de Vilas Operárias: além das casas unifamiliares,
possuíam ampla área verde, jardins, escolas, salas de reuniões, bibliotecas e áreas comerciais,
vindo a servir como modelos para o Movimento Cidade-Jardim inaugurado, em 1898, por
Ebenezer Howard. Mas, ao final do século do século XIX, os investimentos na construção das
vilas operárias tornaram-se menos lucrativos para os capitalistas, devido aos custos de
manutenção e aumento exponencial do preço da terra e da construção.
O preço do solo tornou-se altíssimo em comparação ao rendimento anual que gerava,
pois todo comprador especulava a possibilidade de, mais cedo ou mais tarde, desfazer-se da
propriedade por jury price (taxa fixada por juramentos, em caso de expropriação), ou obter
um aumento extraordinário de valor graças à proximidade de algum grande empreendimento
(MARX, 2013, p. 34). Desse modo, os empresários direcionaram seus capitais para outros
investimentos e houve queda brutal na oferta de habitações destinadas à locação. Esse
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Disponível em: http://archiseek.com/2014/1898-village-shops-port-sunlight-cheshire/;https://birminghamcolab.org/2013/11/05/esqandar-zulqarnain-documentation-of-the-modelvillage/;https://www.theguardian.com/uk-news/2016/sep/23/george-cadbury-model-village-bournvillebirmingham#img-1. Acesso em: 02 jun. 2018.
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processo de valorização artificial dos terrenos intensificava, nas regiões centrais, a oferta de
cortiços, onde residiam e se amontoavam várias famílias.
Desse modo, a emergência das cidades respondia às exigências do capital, que
impunha uma ocupação diferenciada do solo social, definida essencialmente a partir da posse
privada da terra e da especulação da renda fundiária (MARTINELLI, 2000, p. 41).
É importante assinalar que, durante o processo de transição do feudalismo para o
capitalismo mercantil, especificamente na Inglaterra, entre os séculos XVII e XVIII, a forma
de provisão habitacional ganhou complexidade e a interferência de novos atores: o construtor
para o mercado, os proprietários de terra e os locatários das casas destinadas a aluguel. A
estrutura social e jurídica de responsabilidade mútua 55 foi progressivamente substituída pela
impessoalidade do mercado e pelo nexus do dinheiro. A locação de casas viria a tornar-se uma
transação exclusivamente comercial (face as transformações profundas do modo de produção
e das relações sociais), e não havia praticamente propriedade imobiliária que não estivesse
sobrecarregada por um grande número de middlemen (intermediários).
A expansão das metrópoles modernas confere ao terreno situado em certas áreas,
especialmente nas mais centrais, um valor artificial que, com frequência, aumenta de
forma colossal; os prédios construídos nessas áreas, em vez de elevar esse valor,
acabam pressionando-o para baixo, porque não correspondem mais às novas
condições; eles são demolidos e outros construídos em seu lugar. Isso acontece
sobretudo com as moradias dos trabalhadores localizadas nos centros, cujo aluguel,
por mais superlotadas que estejam as casas, jamais ou só muito lentamente, teria
como ultrapassar o valor máximo. Elas são demolidas e, em seu lugar, constroem-se
lojas, depósitos de mercadorias, prédios públicos (...) O resultado é que os
trabalhadores são empurrados dos centros das cidades para a periferia, as moradias
dos trabalhadores e, de modo geral, as moradias menores se tornam raras e caras e,
muitas vezes, nem podem ser adquiridas, porque, nessas condições, a indústria da
construção civil, para a qual as moradias mais caras representam um campo de
especulação muito mais atrativo, apenas excepcionalmente construirá moradias para
os trabalhadores (ENGELS, 1872, p. 39-40).

Os terrenos disponíveis na região central de Londres, onde estavam concentradas as
oportunidades de trabalho, pertenciam a pequenos proprietários que não tinham condições de
construir moradias, deixando tal tarefa aos pequenos construtores que produziam novas
edificações para fins especulativos. Além disso, a construção de novas moradias exigia a
55

Com a crise do modo de produção feudal, decorrente da intensa difusão das transações monetárias e a
desintegração da estrutura social caracterizada pela autoridade e propriedade de terra (arrendamento), que
se realizava mediante condição de vassalagem e prestação de serviços, o capitalismo em sua fase
mercantil se desenvolveu e a moradia passou a ser uma mercadoria cara, inacessível à grande maioria dos
trabalhadores. A compra e venda da habitação não era exclusividade de um modo particular de produção,
mas sua produção como mercadoria só se generalizou com a separação entre o local de moradia e o local
de trabalho, condição diretamente relacionada ao próprio modo de produção capitalista. Para maiores
detalhes desse processo ver Ball (1981).
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liberação provisória de terras e remoção de pessoas, sendo um processo lento que, por vezes,
não conseguia reassentar todos nos mesmos locais.
Qualquer observador imparcial pode perceber que quanto mais massiva a
concentração dos meios de produção, tanto maior é a aglomeração de trabalhadores
no mesmo espaço; que, portanto, quanto mais rápida a acumulação capitalista, tanto
mais miseráveis são para os trabalhadores as condições habitacionais. É evidente
que as “melhorias” das cidades, que acompanham o progresso da riqueza e são
realizadas mediante a demolição de bairros mal construídos, a construção de
palácios para bancos, grandes casas comerciais, ampliação das avenidas para o
tráfego comercial e carruagens de luxo, a introdução das linhas de bondes urbanos
etc. expulsam os pobres para refúgios cada vez piores e mais superlotados. Por outro
lado, qualquer um sabe que o alto preço das moradias está na razão inversa de sua
qualidade e que as minas de miséria são exploradas por especuladores imobiliários
com lucros maiores e custos menores (MARX, 2013, p. 732).

Até o final do século XVIII, a cidade de Londres não possuía um governo central que
regulasse o mercado de terras, nem grandes empresas construtoras; também não havia
tecnologia construtiva para produzir mais unidades habitacionais de modo a atender a urgente
demanda. O poder público era incapaz de fazer o controle sanitário dos imóveis e, à medida
em que eram realizadas “melhorias“ e, com elas, a demolição de ruas e casas antigas,
aumentava o número de fábricas e o afluxo humano à metrópole, na mesma proporção em que
aumentavam os aluguéis e a renda fundiária urbana (MARX, 2013, p. 734).
As demolições para abertura de ruas e construção de ferrovias e rodovias desalojaram,
entre os anos de 1830 e 1880, aproximadamente 100 mil pessoas. Longe de compensar essas
perdas, as demolições as exacerbaram (HALL, 2016; RAVETZ, 2001).
Figura 19 – Londres por Gustave Doré 1872.

Fonte: Galerix – Gian Online Museum 56
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Disponível em: https://gallerix.org/storeroom/1014246250/N/2548878700/. Acesso em: 03 jul. 2020.
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(...) avistou-se recentemente, na zona leste de Londres, certo número de famílias
expulsas de suas antigas moradias, a vagar sábado à noite, carregando nas costas
seus poucos bens terrenos, sem outro pardieiro além das Workhouses. As
Workhouses estão lotadas e as “melhorias” já aprovadas pelo Parlamento estão
apenas no começo de sua execução. Se os trabalhadores são expulsos pela demolição
das velhas casas, eles não abandonam a paróquia, ou, no melhor dos casos, instalamse em seus limites ou na paróquia mais próxima. Os operários expulsos pela
demolição de suas antigas moradas não abandonam de todo sua paróquia, ou se
estabelecem o mais próximo possível dela, nos seus limites, ou procuram
naturalmente alojar-se na vizinhança de seus locais de trabalho, de onde resulta que
a família que tinha dois quartos é forçada a conformar-se com um só. Mesmo
quando o aluguel é mais alto, a nova moradia pior que a outra (...), o certo é que toda
medida policial que expulsa os operários de um bairro, mediante demolição das
casas não habitáveis, só serve para amontoá-los de modo pior em outro (MARX,
2013, p. 734).

A política de demolição e deslocamento das favelas e cortiços considerados infectos e
contagiosos evidenciou o agravamento do congestionamento dos bairros centrais de Londres,
devido à ausência de um sistema de transporte adequado e de moradias suficientes para
atender as pessoas. Segundo Wohl (2009), com as transformações urbanas, a cidade de
Londres tornou-se uma área de docas, armazéns, comércios e escritórios. Era muito
movimentada durante o dia, mas fantasmagórica à noite. Esse período foi captado pela arte de
Gustave Doré que a ilustrou de forma dramática.
As famílias com maior poder aquisitivo e fonte de renda regular conseguiram adquirir
ou alugar moradias nos subúrbios ou nas cidades-jardins. No entanto, um grande contingente
de trabalhadores - cerca de 77.000 pessoas – expulsos das áreas centrais, mudaram-se para
bairros já densamente povoados ou foram viver nas ruas.
Figura 20 – Londres por Gustave Doré 1872

Fonte: Spitafild Life 57
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Disponível em: https://spitalfieldslife.com/2014/12/09/gustave-dores-east-end/. Acesso em: 03 jul. 2020.
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Cabe assinalar que, a partir de 1867, os níveis de desemprego atingiram patamares
sem precedentes devido à depressão comercial decorrente sobretudo do colapso da indústria
naval do Tâmisa, da nova epidemia de cólera e da má colheita, provocando um súbito
aumento no preço dos alimentos. Em maio desse ano, aproximadamente 100.000 pessoas
reuniram-se em Hyde Park, fazendo com que o parlamento tomasse medidas para afastar a
ameaça de uma revolução (BRESCIANI, 1982). Com a conquista do direito de organizar-se
sindicalmente, os trabalhadores reivindicaram espaço nas decisões políticas, com objetivo de
superar a ordem vigente.
Greves, manifestações e toda sorte de “tensões sociais” começaram a influenciar a
opinião pública. A luta de classes tornava-se explícita à medida em que homens e mulheres
ganhavam consciência da diminuição drástica dos alojamentos devida à demolição em larga
escala dos cortiços e demais edificações com o processo de haussmanização 58 para abrir
caminho a linhas férreas, terminais e prédios comerciais, e o laissez-faire do mercado de
habitações foi, gradativamente, dando lugar a um projeto multiforme de reforma social e
urbana.
A eminência de uma possível revolta popular, como ocorreu na França, em 1848,
impactou a consciência social europeia que passou a ocupar-se com a “questão social”,
expressão utilizada para evidenciar um fenômeno novo, que envolvia não só a pauperização
generalizada, mas a questão do alcoolismo, da delinquência, da prostituição e das precárias
condições de moradia, que, na emergência do capitalismo urbano industrial, atingia em larga
escala a população mais pobre.
Intelectuais das mais diversas orientações políticas – reacionários, conservadores,
liberais, democratas, reformadores e revolucionários – ocuparam-se da questão da moradia e
produziram vasta documentação derivada de estudos sistemáticos 59, denunciando e propondo
soluções para o problema (NETTO, 2005).
58

59

Nas décadas de 1850 e 1860, o prefeito do Departamento do Sena, George Eugéne Haussmann, ordenou a
execução de trabalhos abrangentes de remodelação de Paris, dentre os quais o alargamento das ruas e a
construção de ruas novas e retilíneas – medidas que permitiram às tropas do governo o uso de artilharia
contra os levantes populares. Nos dezesseis anos de administração Haussmann, os gastos com a reforma
de Paris chegaram a 1,068 bilhão de francos. Desse recurso público, Haussmann e seus subordinados
embolsaram indevidamente somas elevadíssimas (ENGELS, 2015, p. 40).
Para citar alguns deles: A miséria das classes trabalhadoras na França e na Inglaterra, de E. Buret,
1840; A condição moral e física das classes operárias empregadas na indústria de algodão em
Manchester, de James Ph. Kay, 1832; Da situação atual dos trabalhadores pobres de Manchester,
publicado pelo cônego Richard Parkinson, 1845 e o clássico A situação da classe trabalhadora na
Inglaterra, de Frederic Engels (1845). A higiene abominável, a “degeneração moral” e as consequências
para a saúde que prevalecia nas favelas eram muito parecidas em todas as metrópoles industriais. Não é
por acaso que o número de debates internacionais sobre temas sociais e de higiene se expandiu
substancialmente ao longo do século XIX (PRAET, 2019).
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As principais soluções encontram suas sínteses nas reflexões de Pierre Joseph
Proudhon, em “Idée générale de la révolution au XIX siele” (1851), e Emil Sax em “As
condições de moradia da classe trabalhadora e sua reforma” (1869). Ambos indicavam a
necessidade da abolição dos aluguéis e dos juros, além da conversão dos trabalhadores em
proprietários, isto é, defendiam que o preço do aluguel anual pago servisse como parte de
pagamento do valor total da moradia. Louvando as experiências filantrópicas pioneiras de
edificação de moradias-modelo que, então, estavam em curso em Londres, Sax propôs o
financiamento público ou privado, via concessão de empréstimos a instituições comunitárias,
sociedades e pessoas físicas, visando produzir novas unidades ou promover melhorias e/ou
reformas de moradias para as classes trabalhadoras, que deveriam ser acompanhadas de
educação moral e assistência, conforme proposições de Victor Aimé Huber (Reformador
Social Alemão).
Contrapondo-se a essas soluções, Friedrich Engels, em seu clássico estudo sobre a
questão da moradia, observava que, nas metrópoles, já existiam edificações e conjuntos
habitacionais suficientes para remediar, de imediato, o problema da moradia, bastando a
utilização racional e a expropriação dos imóveis para acomodação dos trabalhadores sem teto
ou das pessoas aglomeradas em cortiços. Argumentava ainda que:
[...] uma sociedade não pode existir sem crise de habitação quando a grande massa
dos trabalhadores dispõe exclusivamente apenas do seu salário, quer dizer, da soma
de meios indispensáveis à sua reprodução; quando novos melhoramentos mecânicos
tiram incessantemente trabalho das grandes massas de operários; quando crises
industriais violentas e cíclicas determinam, por um lado, a existência de um
importante contingente de reserva de desempregados e, por outro, lançam
momentaneamente para a rua a grande massa dos trabalhadores; quando estes são
amontoados nas grandes cidades e isto a um ritmo mais rápido que o da construção
de habitações nas circunstâncias atuais e quando aparecem sempre inquilinos,
mesmo para os pardieiros mais ignóbeis; quando, enfim, o proprietário de uma casa,
na sua qualidade de capitalista, tem não só o direito, mas também, em certa medida,
graças à concorrência, o dever de retirar da sua casa, sem escrúpulos, a renda mais
elevada possível. Numa tal sociedade, a crise da habitação não é um acaso, é uma
instituição necessária; ela só pode ser eliminada, tal como as suas repercussões
para a saúde etc., se toda a ordem social de que ela decorre for completamente
transformada (ENGELS, 2015, p. 48-49).

Engels torna evidente a impossibilidade de separar o “problema da habitação” do
modo de produção no qual ele é gerado. Seja na construção ou no consumo, existe uma
contradição básica subjacente: o fato de a moradia ser, ao mesmo tempo, uma mercadoria e
um bem necessário à reprodução da força de trabalho e, portanto, fundamental ao sistema de
produção.
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Como então se resolve a questão da moradia? Em nossa sociedade atual exatamente
do mesmo modo como se resolve qualquer questão social: mediante o gradativo
equilíbrio entre a oferta e a procura, uma solução que sempre gera de novo seu
próprio problema, não sendo, portanto, solução nenhuma. O modo como uma
revolução social poderia solucionar essa questão não só depende das condições do
momento, mas também tem a ver com questões muito mais profundas, sendo uma
das mais essenciais a supressão do antagonismo entre cidade e campo. Dado que não
precisamos criar sistemas utopistas para instaurar a sociedade futura, seria
totalmente supérfluo ... (ENGELS, 2015, p. 56).

A superação dos problemas advindos das relações sociais que produziam e ainda
produzem a crise da moradia operária desvelada por Engels e Marx não foi colocada em
curso, prevalecendo tanto a forma espontânea de a população construir seus abrigos de modo
improvisado, quanto a forma socialista utópica de resolver a questão, construindo vilas
operárias, cidades-jardins e conferindo aos trabalhadores oportunidades de financiar e
comprar suas próprias casas ou, ainda, alugar as “habitações-modelo”.
De 1883 em diante, os jornais trimestrais e a imprensa londrina em geral encheram-se
de advertências sobre a necessidade de reforma imediata para afastar a ameaça de revolução.
Para os Socialistas Fabianos 60, só havia uma solução para a questão: “o realojamento dos
pobres de Londres só poderia ser adequadamente tratado pelo poder público” (HALL, 2016,
p. 53).
Andrew Mearns, ao publicar, em 1884, de forma anônima, The Bitter Cry of Outcast
London (O grito amargo do lado oculto de Londres), influenciou decisivamente a opinião
pública sobre a necessidade de intervenção estatal na questão da moradia. Sua descrição
meticulosa da vida nos cortiços contribuiu para a desconstrução do paradigma da pobreza
como fenômeno de responsabilidade individual e de ordem moral. Ele conseguiu demonstrar
que a grande maioria dos moradores dos bairros miseráveis eram trabalhadores que se
submetiam a viver nesses locais por não receberem salários suficientes para sobreviver, além
de dependerem de ocupações esporádicas e serem demasiadamente pobres para viver longe
dos lugares onde as oportunidades de trabalho eram abundantes.
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Em 1883-1884, um grupo de jovens intelectuais britânicos de classe média, entre eles Beatrice e Sidney
Webb, George Bernard Shaw e Graham Wallas, entre outros, defendiam reformas sociais graduais e
programáticas. O Socialismo Fabiano emergiu como uma das correntes utópicas do movimento
cooperativista de Robert Owem e tinha uma forte crença no poder que teria um serviço público
tecnocrático e neutro para efetuar mudanças na economia de mercado. O nome “fabianos” é uma
homenagem ao general romano Fabius Maximus Cunctator, que possuía uma tática de guerra reflexiva e
gradual. Defendiam reformas graduais ao invés de mudanças drásticas, anunciadas pela corrente socialista
revolucionária. Os Fabianos tinham como lema Educar, mobilizar e organizar. Em 1895, fundaram a
London School of Economics and Political Science e publicaram uma série de livros.
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Como resposta à comoção da opinião pública, o governo criou uma Comissão Real
para tratar da questão da moradia das classes trabalhadoras, formada por uma série de
intelectuais, médicos sanitaristas, filantropos e estudiosos. A intervenção estatal não era uma
solução aceita integralmente, tanto que, inicialmente, os membros da comissão sugeriram
apenas uma série de legislações, postas efetivamente em curso somente a partir de 1890.
Em 1889, Charles Booth 61, que desacreditava da emitente revolução anunciada por
jornais e estudos sensacionalistas da época (HALL, 2016, p. 50), publicou sua pesquisa
Labour and Life of the People e inaugurou uma nova narrativa sobre a questão da moradia. A
partir de novas práticas e lógicas cognitivas em relação ao modo de representação da cidade e
da sociedade, Booth realizou o primeiro levantamento social moderno: uma cartografia social
da pobreza de Londres.
Figura 21 - Mapa da Pobreza - A área central de Londres

Fonte: Charles Booth's London62.

61

62

Sua obra teve influência sobre o Serviço Social Americano e a Escola de Sociologia de Chicago e, mais
tarde, na disciplina Estudos Comunitários e no Instituto de Estudos de Comunidades no Norte da
Inglaterra, que, posteriormente, deu origem aos postulados do método de Desenvolvimento de
Comunidades. Para maiores detalhes, ver Desarollo de La Comunidad y Trabajo Social, de Giovanni
Bonfiglio, 1982. Peru, Lima, CELATS.
Todos os mapas e os mais de 400 estudos de Charles Booth estão disponíveis gratuitamente em:
https://booth.lse.ac.uk/learn-more/download-maps. Acesso em: 22 ago. 2018.
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De acordo com Lanzetta (2010), a pesquisa de Booth levou 16 anos para ser concluída
e contou com o auxílio de Beatrice Webb 63 e Octavia Hill na coleta de informações sobre a
população residente nos diferentes Distritos de Londres. O estudo avaliou as condições de
moradia, a exata localização por rua, número de famílias, número de crianças e de homens
solteiros, entre outras informações, que se transformaram em tabelas, gerando uma série de
classificações sociais que, posteriormente, serviram para orientar as associações filantrópicas
e o poder público municipal (os conselhos municipais) na construção de moradias destinadas
aos trabalhadores mais pobres, conforme indica Stilwell (2015) em estudo recente sobre as
intervenções em Southwark - Londres.
Muito embora a classificação utilizada seja carregada de estigmas e preconceitos, o
levantamento mostrou que aproximadamente 35% da população da cidade de Londres - 1
milhão de pessoas - viviam abaixo da linha da pobreza. Dessas, cerca de 314 mil residiam em
East End. Além disso, Booth (1889) subdividiu a população pobre em sete subgrupos: o
primeiro, a Classe A, sinalizada no mapa pela cor preta, abrangia 11 mil pessoas em East End
e cerca de 50 mil pessoas em toda Londres:
Consiste de alguns (assim chamados operários), vadios, semideliquentes, uma parte
ambulante, artistas de rua, entre outros. Inclui muita gente moça: rapazes que caem
naturalmente na vadiagem; meninas que, quase tão naturalmente quanto eles, vivem
nas ruas; levam uma vida selvagem, sujeita a vicissitudes de extrema dureza e
excesso ocasional. O que comem está abaixo de qualquer descrição, e seu último
luxo é a bebida (HALL, 2016, p. 51).

O segundo grupo, Classe B, sinalizada, no mapa, com a cor azul escuro, era composto
por cerca de 11% da população - 100 mil pessoas em East End e aproximadamente 300 mil
em Londres - com um número relativamente alto de viúvas, mulheres solteiras e crianças.
Para Booth (1889), esse era muito mais que um problema: “essa gente, como classe, é inepta,
gastadeira, amante do prazer e sempre pobre; seu ideal é trabalhar quando quer e divertir-se
quando bem lhe aprouver”. A natureza ocasional dos ganhos para manutenção da própria
subsistência de um número considerável de pessoas, na avaliação de Booth, era um peso
constante para o Estado. Acima desse grupo, situava-se a Classe C, sinalizada, no mapa, com
a cor azul claro, que contava com 74 mil pessoas em East End e cerca de 250 mil em Londres,
e formava “uma classe digna de lástima, constituída por gente batalhadora, sofredora,
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Beatrice Webb trabalhou como coletora de aluguéis juntamente com Ella Pycroft, dentro do sistema
proposto por Octavia Hill, no primeiro projeto habitacional Katharine Buildings, construído pela East
End Dwellings Company (EEDC), destinada aos trabalhadores mais pobres.
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desesperançada (...), as vítimas da competição, e sobre as quais recai com especial dureza o
peso das depressões recorrentes do mercado” (HALL, 2016, p. 51).
Peter Hall (2016) assinala que, para Charles Booth, a solução para o problema da
moradia passava pelo que ele denominava “forma limitada de socialismo”, postulando, entre
outras coisas, a criação de colônias industriais - nos moldes propostos por Robert Owen - para
reunir as famílias, onde deveriam ser construídas moradias saudáveis e proporcionados
educação, formação e trabalho regular.
Figura 22 - East London - Área com maior concentração dos trabalhadores

Fonte: Martin Stilwell (2015) 64.

Como outros de seus contemporâneos, Charles Booth tinha uma grande esperança na
modernização das indústrias como mecanismo de integração social. O risco maior observado
por ele era o de que as condições de vida das pessoas da Classe C piorassem a ponto de inflar
ainda mais os números das Classes A e B. Ele defendia que o poder público tomasse
providências para a dissolução da Classe A, lutasse contra ela, demolisse as moradias
precárias onde habitavam e colocasse a Classe B para residir em outros bairros, seguindo a
política sanitária. Para tanto, forneceu a localização precisa das ruas, destacando-as no mapa,
com as cores mais escuras e explicitando os estigmas em relação à população mais pobre.
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Disponível em: http://www.socialhousinghistory.uk/wp/index.php/londons-east-end/. Acesso em: 28 dez.
2018.
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A Classe D, composta por sujeitos com ganhos regulares, constituía um grupo
pequeno, com aproximadamente 129 mil pessoas em East End, ou cerca de 14,5 % da
população da cidade (400 mil pessoas em toda a Londres), que “vivem duras vidas com muita
paciência (...)” cuja “probabilidade de mudança era remota” (HALL, 2016, p. 52). Já as
classes E, F e G estavam longe da pobreza. Na avaliação de Booth, as pessoas que
compunham essas classes poderiam melhorar sua situação a partir do mutualismo e da
sindicalização. Avaliava que os trabalhadores empregados mais afluentes e mais estáveis
iriam compor movimentos de migração para os subúrbios e deixar os antigos bairros das
classes operárias, o que, em sua avaliação, poderia ser realizado concomitantemente ao
aumento da oferta de meios de transporte rápidos e baratos. Assim, antecipou muitas das
premissas do zoneamento urbano moderno.
A obra de Charles Booth inspirou os primeiros estudos comunitários realizados pelas
Settlements Houses, influenciou as pesquisas sociológicas da Escola de Chicago e,
posteriormente, contribuiu para os postulados do método de Desenvolvimento de
Comunidades.
Os primeiros estudos empíricos sobre as condições de vida dos trabalhadores são
deficientes sob muitos aspectos, pois ao mesmo tempo que reduzia os pobres à
condição de objetos de estudo, com as estatísticas sociais, as quais corroboravam
para despersonalizar os indivíduos por meio de classificações e graduações, e
omitia-se a elaborar uma concepção mais crítica sobre o caráter da sociedade. Por
outro lado, tais estudos permitiram uma visão da magnitude e complexidade dos
problemas das cidades industriais e contribuíram para substituição da caridade
aleatória pela noção de Serviço Social: os próprios serviços (realizados na época tal
como agora a título de investigação; mas, seja como for, o fato é que eram
oferecidos à população) constituíram uma tentativa de solução para os problemas da
cidade (WILLIANS, 1989, p. 365).

1.5 PROJETO MULTIFORME DE REFORMA SOCIAL: FILANTROPIA, ASSISTÊNCIA
E AS ORIGENS DO TRABALHO SOCIAL
Concomitantemente ao processo de transformação das cidades e da generalizada
pauperização dos trabalhadores, surgiram diversas organizações filantrópicas e religiosas que
atribuíram-se a missão de ajudar as classes mais pobres, moralizar seus comportamentos e
realizar esforços para restauração da vida familiar, criando uma verdadeira “polícia dos
costumes”, devido à necessidade de produzir novas condutas nos trabalhadores, controlar as
insurgências e manejar as tensões sociais advindas de sua organização política e sindical
(DOUZELOT, 1980).
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As configurações do trabalho industrial que se impunham neste período, obrigava o
estabelecimento de outras relações sociais, pois era necessário fixar os trabalhadores em seus
locais de moradia, regular sua vida privada quanto aos horários, alimentação, hábitos e
economia doméstica, ou seja, controlar sua reprodução social, criando artificialmente a
necessidade de novas relações comunitárias, principalmente de solidariedade e ajuda-mútua.
Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo , que
realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõe uma relação docilidadeutilidade, são o que podemos chamar de “disciplinas” (..) O momento histórico (do
nascimento) das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo humano,
que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tão pouco aprofundar
sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna
tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma
política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada
de seus elementos, de seus gestos e comportamentos. O corpo humano entra numa
maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia
política”, que é igualmente uma “mecânica de poder” (FOCAULT, 2013, p. 133).

A partir dessa “mecânica de poder”, diversos intelectuais, jornalistas, filantropos e
membros da alta burguesia aliados à Igreja, estimulados pelo Estado, autodenominando-se
“reformadores sociais”, uniram-se com o objetivo de estudar e reformar o sistema de
assistência pública da Inglaterra e melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Eles
impulsionaram o movimento de reforma social, que considerava que o acesso a saúde,
moradia e educação eram essenciais para que os próprios trabalhadores pudessem superar a
sua condição de pobreza, ignorando, portanto, a exploração e os baixos salários pagos pelos
industriais.
Figura 23 - Workhouse Poplar, 1834, e anúncio sobre a legislação 65

Fonte: Peter Higginbothan
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Disponível em: http://www.workhouses.org.uk/Poplar/. Acesso em: 24 out. 2019.
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O parlamento inglês, em agosto de 1834, realizou a reforma da Poor Laws 66, que
passou a estabelecer novos regulamentos para a lei, já existente desde 1601, de concessão de
auxílios aos mais pobres. A diferença é que o trabalho tornou-se obrigatório, e, para obter
auxílio material ou financeiro, era necessário trabalhar nas “Work Houses” por um salário
inferior ao praticado no mercado livre de trabalho. O objetivo maior da Lei era a economia
dos gastos públicos estatais com assistência 67, que, como vimos, aumentou exponencialmente
a partir de 1830, além de evitar que as pessoas se aproveitassem dos auxílios e se
acomodassem, deixando claro que havia algo de indigno na pobreza.
Figura 24 - Charge sobre a COS Henry Tonks (1862–1937)

Fonte: Tate 68

A nova Lei dos Pobres estabeleceu, em cada distrito, um Conselho de Comissários,
cujos membros eram eleitos pelos contribuintes e cuja responsabilidade era selecionar os
pobres “dignos e indignos”. A seleção fazia-se, essencialmente, por categorias morais que não
correspondiam à realidade econômica, e forçava, mesmo as pessoas em situação de extrema
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A atual legislação inglesa sobre a pobreza data da lei contida no Ato 43 do governo de Elisabeth. Os
meios desta legislação consistem na obrigação imposta às paróquias de socorrer os seus trabalhadores
pobres, no imposto para os pobres, na beneficência legal. Essa legislação - a assistência por via
administrativa - durou três séculos (MARX, K. In “Glosas Críticas Marginais ao Artigo "O Rei da Prússia
e
a
Reforma
Social".
De
um
Prussiano,
1844,
s/n).
Disponível
em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ma000012.pdf. Acesso em: 30 jun. 2020.
Em 1818, as somas realmente gastas na assistência aos pobres totalizaram aproximadamente oito milhões
de libras; elas decresceram continuamente até atingirem menos de seis milhões, em 1826, enquanto a
renda nacional se elevava rapidamente (POLANYI, 2000, p. 122).
Disponível em: https://www.tate.org.uk/art/artworks/tonks-charity-organization-society-t11004. Acesso
em: 25 out. 2019.
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pobreza, a esgotar todos os recursos antes de tornarem-se elegíveis à assistência pública. A lei
agravava o problema que deveria tratar e estigmatizava aqueles que, sem culpa disso, haviam
sido temporariamente postos de lado pelo modo de produção em curso (MARTINELLI,
2000).
Antes de mais nada, o assustador aumento do pauperismo é atribuído a uma "falha
de administração". Por isso, a administração do imposto para os pobres, constituída
por empregados das respectivas paróquias, é reformulada (...) O parlamento inglês
não se limitou à reforma formal da administração. Segundo ele, a causa principal da
grave situação do pauperismo inglês está na própria lei relativa aos pobres. A
assistência, o meio legal contra o mal social, acaba favorecendo-o. E quanto ao
pauperismo, em geral, seria, de acordo com a teoria de Malthus, uma eterna lei da
natureza: "Uma vez que a população tende a superar incessantemente os meios
de subsistência, a assistência é uma loucura, um estímulo público à miséria. Por
isso, o Estado nada mais pode fazer do que abandonar a miséria a seu destino e,
no máximo, tornar mais fácil a morte dos pobres”. A essa filantrópica teoria, o
parlamento inglês agrega a ideia de que o pauperismo é a miséria da qual os
próprios trabalhadores são culpados, e ao qual, portanto, não se deve prevenir
como uma desgraça, mas antes reprimir e punir como um delito. Surgiu, assim, o
regime das workhouses, isto é, das casas dos pobres, cuja organização interna
desencoraja os miseráveis de buscar nelas a fuga contra a morte pela fome. Nas
workhouses, a assistência é engenhosamente entrelaçada com a vingança da
burguesia contra o pobre que apela à sua caridade (...) aquilo que, no começo,
fazia-se derivar de uma falta de assistência, agora se faz derivar de um excesso
de assistência (MARX, 1844. Grifos nossos) 69.

O “excesso de assistência” mobilizou, em 1869, uma conferência que reuniu
representantes de diversas instituições públicas e privadas com vistas a discutir formas de
coordenar e melhorar os serviços assistenciais, sendo formada, em Londres, a primeira
unidade da Charity Organization Society (COS). Entre os fundadores estão Henry Solly,
Lorde Shaftesbury, William Gladstone, John Ruskin, Cardeal Manning e Octavia Hill.
Inicialmente, os fundadores acreditavam que a “esmola indiscriminada” nem sempre
chegava às famílias mais necessitadas e duvidavam que o dinheiro estivesse sendo “gasto com
sabedoria”. Assim, formularam um protocolo comum para que todas as instituições
concedessem ajuda financeira aos solicitantes somente após a realização de um inquérito
minucioso sobre o mérito de cada caso, a exemplo da experiência alemã com o Sistema
Elberfield 70, que previa a divisão distrital da população, a articulação dos auxílios e serviços e
69
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Glosas Críticas Marginais ao Artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social. De um Prussiano, Karl Marx,
1844. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ma000012.pdf. Acesso em: 24
out. 2019.
En 1805, el pastor presbiteriano, economista y escritor Tomás Chalmers (1780-1847), comenzó a
organizar la acción asistencial en el ámbito de su parroquia (San Juan - Glasgow). La dividió en 25
vecindarios, cada uno de los cuales comprendía de 70 a 100 familias. Cada vecindario estaba al cuidado
de un responsable encargado de distribuir la ayuda material a los necesitados, velar por la instrucción de
los niños y fomentar la ayuda mutua entre los pobres. Asimismo, motivaban a los ricos para que
asumieran la protección de las familias necesitadas de cada sector. Chalmers fue el primero en señalar que
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um corpo de voluntários para realizar sistemática investigação das condições de vida das
famílias, por meio de visitas domiciliares regulares de atendimento às necessidades de modo
individual e personalizado (estudo social de casos), evitando duplicidade e tendo uma
resolutividade mais rápida das situações.
El nacimiento de la COS, debe enmarcarse en el intento por racionalizar las
desventajas que suponía la lucha entre diferentes confesiones religiosas para
extender su control espiritual entre las clases populares. Evangelistas, metodistas, y
católicos se disputaban una tierra de misión, que no estaba ya en países lejanos,
como en los primeros tiempos de la colonización, sino en la propia Inglaterra, donde
la industrialización había concentrado en las ciudades a gran número de gentes
depauperadas. Gentes que estaban obligadas a llevar un tipo de vida moral muy
lejano del modelo virtuoso que propugnaban las clases medias y pudientes
(SARASA URDIOLA, 1993, p. 131-132 apud ARANDA, 2005, p. 113).
Figura 25 - Manual da COS e Protocolo utilizado para os requerentes de auxílios assistenciais nas paróquias

Fonte: St George-in-the-East 71.

Sob a administração de Charles Loch, a COS passou a coordenar as diversas
instituições de assistência e, a partir de 1871, começou a recrutar voluntários e oferecer
treinamento para a avaliação das requisições de auxílios materiais e financeiros. Em seu
estudo, Miguel Aranda (2009) assinala que, na Inglaterra, no início do século XIX, havia
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la ayuda a los indigentes debía convertirse en una ciencia basada en la observación, y sin olvidar que el
objetivo debía ser el mejoramiento social. Lo que Chalmers realizó en su parroquia, Daniel von der Heydt
lo desarrolló en la ciudad alemana de Elberfeld, en 1825. La dividió en 564 sectores, integrado cada uno
por alrededor de 300 personas, atendidas por un "limosnero visitador", cargo que se ejercía gratuitamente
durante tres años y recaía sobre quienes tenían bienes, siendo ellos los encargados de proporcionar ayuda
material, derivar a hospitales y otras instituciones, buscar trabajo a los desocupados, orientar a los niños y
a los ancianos. El sistema contaba con 40 "supervigilantes" para la supervisión y un consejo de nueve
personas que ejercían el control de todos los sectores. La organización de Elberfeld destacó el estudio de
las necesidades de cada sector, y de los pobres en ellos, y puso el énfasis en la prevención y rehabilitación
social (KISNERMAN, 1998, p. 19-20). Cabe ainda mencionar que no mesmo período, em 1820, Baron de
Gerand, líder do movimento filantrópico na França, publicou La visiteur de Pauvre indicando a
necessidade de exame minucioso das necessidades dos pobres e elaboração de um Plano de Socorro e
tratamento específico para cada situação.
Disponível em: http://www.stgitehistory.org.uk/media/cos.html. Acesso em: 24 out. 2019.
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aproximadamente 2.500 obras de caridade, tanto religiosas quanto laicas, em que trabalhavam
diversos profissionais e voluntários. A maior parte delas passou a utilizar o protocolo
estabelecido pela COS para os casos individuais, denominados na época como “Ciência da
Humanização”.
1. Cada caso será objeto de inquérito, cujos resultados serão consignados a um
relatório escrito; 2. O relatório será submetido a uma comissão, que se pronunciará
sobre as medidas a tomar; 3. Não serão distribuídos auxílios temporários, mas sim
auxílio bastante racional, importante e prolongado para que a família e os indivíduos
sejam colocados em condições normais de vida; 4. O assistido será agente de sua
própria recuperação e procurará envolver nessa obra, parentes, vizinhos e amigos; 5.
Solicitar-se-á em favor do assistido a cooperação das diversas instituições que
possam intervir no caso; 6. Os dirigentes e visitadoras das obras receberão instruções
gerais escritas; e sua formação será realizada através da leitura e estágios práticos; 7.
As instituições de caridade organizarão as listas de seus protegidos, que enviarão à
direção geral de assistidos; garantir-se-á dessa maneira as Sociedades contra
possíveis exploradores da Filantropia, bem como evitará a renovação de inquéritos
já realizados e, por fim 8. Constituir-se-á uma relação geral das obras, o que
permitirá a eliminação de instituições parasitas e a descoberta de lacunas
(ARANDA, 2005, p. 111-112).

Somente em Londres havia aproximadamente 6.000 voluntários, que se dedicavam,
além de aos estudos de casos, a inúmeras tarefas nos campos do bem-estar social e da
filantropia científica (formação de clube de mães; atividades de educação e lazer para crianças
e adolescentes; comissões de vigilância e educação sanitária; coleta de aluguéis e
gerenciamento de moradias). A maioria dos voluntários eram mulheres oriundas de famílias
de classe média, residentes nos subúrbios construídos em Edgbaston (Birmingham),
Nottingham e Broomhill (Sheffield), com educação secundária ou formação superior em
instituições femininas privadas e universidades, como Oxford e Cambridge (ARANDA,
2009). Posteriormente, tais atividades profissionalizaram-se e tornaram-se ocupações
respeitáveis para mulheres (NASER, 2012).
É nesse contexto que surgem diversas funções-atividades no campo médico-social:
agente social, enfermeira-visitante, educadora social, que serão ocupadas quase que
exclusivamente por mulheres e, posteriormente, constituir-se-ão como profissão, sendo os
profissionais denominados assistentes sociais, agentes executores da prática da assistência
social, atividade que se profissionalizou sob a denominação de Serviço Social (Social
Service), acentuando seu caráter de prestação de serviços (MARTINELLI, 2000, p. 66).
Desse modo, a assistência social é, pois, na história do capitalismo, a primeira forma
de proteção social que se origina com a concepção de que a pessoa está em necessidade por
causa de problemas de seu caráter, o que acarreta que seja provida assistência em condições
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que tentam parcialmente compensar falhas passadas e prevenir falhas futuras. O caráter
punitivo das medidas de assistência social revela-se na ideologia transmitida através das
instituições e procedimentos, em que o indivíduo torna-se objeto de proteção social desde que
se reconheça a sua incapacidade pessoal de prover seu sustento e reprodução no mercado.
Dessa forma, reconciliou-se a necessidade econômica de proteção social aos trabalhadores,
criada a partir da desestruturação das relações tradicionais e da voracidade da produção
capitalista, com a necessidade ideológica de disciplinar a classe trabalhadora emergente
através de incentivos ao trabalho e da punição aos que não se submetiam a essa lógica
(FLEURY, 1994, p. 74).
1.6 PROJETO MULTIFORME DE REFORMA SOCIAL: SETTLEMENTS HOUSES E A
DIMENSÃO COLETIVA DO TRABALHO SOCIAL
Figura 26 - Toynbee Hall East End – Londres

Fonte: Jane Addams (1910) 72.

Nesse caleidoscópio de intervenções que conformam a assistência aos pobres, nasce o
movimento “Settlements Houses”, que adotou uma abordagem mais coletiva e holística, com
foco no desenvolvimento de valores comunitários e na educação popular, a partir de “Centros
Comunitários”, também denominados como “Centros de Ação Social”. A proposta original
desses espaços era construir colônias de aprendizado e comunhão “entre ricos e pobres”, nos
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Disponível em: https://digital.library.upenn.edu/women/addams/hullhouse/hullhouse.html. Acesso em: 29
abr. 2018.
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bairros operários precários, e foi concebido em 1860 pelos socialistas cristãos: John Ruskin,
Thomas Carlyle, Charles Kingsley e Octavia Hill 73.
Conforme explica Jeffrey Scheuer (1985) e Allen F. Davis (1979), a primeira
experiência foi realizada em 1867, por Edward Denison (1840-1870), médico graduado em
Oxford, que se alojou em um assentamento precário de Stepney e passou a interagir com
vizinhos, inicialmente oferecendo aulas para crianças. Posteriormente, começou a trabalhar
para melhorar as condições de moradia e saneamento na região. Dois anos depois, devido a
problemas de saúde, teve que abandonar o projeto e faleceu em 1870.
Outra tentativa foi realizada por Arnold Toynbee, economista também formado em
Oxford. Em 1875, Toynbee mudou-se para Whitechapel, em East End, bairro onde residia
grande parte da classe trabalhadora de Londres, e colocou-se à disposição do Vigário da Igreja
de São Judas, o cônego Samuel A. Barnett. Juntos, abriram um centro de educação e
discussão, onde o economista lecionou economia política para os trabalhadores do bairro.
Entretanto, assim como Denison, Arnold Toynbee não viveu para ver sua experiência
frutificar e faleceu aos 32 anos.
Figura 27 - Primeiros residentes e ilustração do Pátio de Toynbee Hall.

Fonte: The Gentle Author 74.
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Alarmados com vários aspectos do capitalismo industrial, o crescente abismo entre as classes e o ethos
materialista da Revolução Industrial, esses intelectuais acreditavam que, vivendo entre os trabalhadores e
conhecendo suas comunidades, poderiam mobilizar recursos e contribuir para melhorar as condições de
vida.
Disponível em: http://spitalfieldslife.com/2014/08/18/at-toynbee-hall/. Acesso em: 29 abr. 2018.
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Em julho de 188475, um grupo de seguidores de Toynbee, dedicado a continuar seu
trabalho e liderado por Barnett, fundou outra colônia para estudantes universitários, a
Toynbee Hall, em Whitechapel, naquela que era considerada a paróquia de Londres mais
problemática. Sob a coordenação de um comitê conjunto representando as Universidades de
Oxford e Cambridge, tendo Barnett como diretor, Toynbee Hall tornou-se modelo para outras
experiências desenvolvidas mundo afora.
Figura 28 - Folhetos Toynbee Hall

Fonte: The Gentle Author76.

O cônego Samuel Barnett e sua esposa Henrietta Rowland, também membros da COS,
converteram sua casa em sede do movimento. Além de acolher estudantes universitários para
uma espécie de curso de extensão, o local oferecia diversas atividades culturais e educativas
para a população: organização de clubes e associações cívicas; promoção de ações relativas a
higiene e cuidados com a saúde; atividades culturais - aulas de pintura e música; creches para
as mulheres deixarem os filhos enquanto trabalhavam; atividades recreativas - excursões de
contato com a natureza (parques e jardins), como forma de compensar os ambientes
opressores das fábricas e dos bairros - entre outras atividades grupais: palestras e
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Nesse mesmo ano, Octavia Hill foi a Oxford para falar com alunos de graduação sobre o trabalho
realizado em East End. Em uma reunião bem-sucedida, com a participação de mais de novecentos alunos
de graduação, sua proposta foi recebida com entusiasmo e, posteriormente, foi fundada a Oxford House,
em Bethnal Green (BELL, 1943, p. 211).
Disponível em: http://spitalfieldslife.com/2014/08/18/at-toynbee-hall/. Acesso em: 29 abr. 2018.
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conferências, que procuravam despertar o interesse popular pelos problemas sociais,
sanitários e legislativos de sua comunidade. O espaço atendia cerca de oito mil pessoas ao
mês.
Os estudantes residiam no assentamento e viviam o máximo possível a vida cotidiana
do bairro, estudando a natureza e as causas de seus problemas, bem como mantendo
relacionamento com líderes comunitários – professores, clérigos, policiais, políticos, grupos
trabalhistas e empresariais - a fim de encontrar soluções coletivas e, ao mesmo tempo, manter
a autonomia e a cultura local. Desse modo, tornar-se-iam mais conscientes das condições
cotidianas de vida da população mais pobre, e esse confronto com a realidade e a
desigualdade social aumentaria seu senso de responsabilidade, diminuindo a divisão de classe
social. Essas ideias foram, posteriormente, denominadas socialismo prático (STEYAERT,
2013).
O local virou ponto de encontro dos reformadores sociais, entre eles os socialistas
fabianos, que, com Beatrice Webb e seu marido, Sidney Webb, estabeleceram as bases
intelectuais para a criação do Socialismo Democrático e do Partido Trabalhista Independente.
O filantropo Charles Booth também residiu por um período em Toynbee Hall, enquanto
trabalhava em sua pesquisa.
Posteriormente, em 1898, com as reformas habitacionais ganhando força, uma nova
iniciativa em Toynbee Hall resultou na organização de dois comitês - East London Tenant’s e
General Legal Protection Committee - formados por advogados e voluntários, que,
semanalmente, prestavam, para a comunidade, aconselhamento jurídico gratuito sobre
questões domésticas, disputas habitacionais e recolocação profissional. A experiência de
Toynbee Hall também serviu de modelo para a criação do Woman’s University Settlement –
WUS, liderada por Margaret Sewell, ocupada exclusivamente por mulheres e estudantes
universitárias e instalada, em 1887, na Nelson Square, em Southwark.
Em 1889, Octavia Hill uniu-se ao comitê executivo da WUS e articulou seu trabalho
habitacional com as atividades desenvolvidas pelo Settlement, auxiliando na organização de
uma série de atividades recreativas e educativas para crianças e jovens da comunidade. Em
1891, foram estabelecidos clubes para adolescentes, bem como uma escola Acland Mixed
Club destinada a jovens e a adultos que haviam abandonado os estudos. Posteriormente, em
1896, foi criada uma comissão mista composta por membros da National Woman Workers e a
COS, que começou a ministrar palestras e aulas sobre filantropia e trabalho social. Quatro
anos depois, como desdobramento dessas atividades, Octavia Hill e Margaret Sewell
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planejaram um curso de formação para assistentes sociais voluntárias ou profissionais
(BEUAMAN, 1996).
Figura 29 - Edifício da WUS em Nelson Square

Fonte: Nelson Square Gardens Community Association 77.

O curso, inicialmente sob a direção da COS, tinha duração de um ano e envolvia
estudos e trabalhos práticos. Em 1903, a formação passou a ser oferecida na London School of
Sociology e Economics. A escola foi dividida em três departamentos: teoria social e
administração; sociologia; instrução prática (com treinamento separado para administradores
das instituições assistenciais). A experiência prática foi oferecida em várias associações e
agências, e a maioria dos alunos passou alguns meses em um escritório da Charity
Organization Society. Algumas palestras foram abertas ao público, mas as aulas
profissionalizantes foram restritas a 20 alunas bolsistas.
Nesse período, diversos Settlement’s foram criados no Reino Unido e em diversos
países da Europa e América do Norte, tornando-se um verdadeiro ideoscape, ou seja, um
modelo que circula ao redor do mundo e que existe somente por meio de suas diferentes
implementações locais, que contribuem continuamente para modificar o modelo original
(SINTOMER; HERZBERG; ALLEGRETTI, 2013).
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Disponível em: https://nelsonsquare.wordpress.com/2016/10/08/the-old-square-destroyed-by-the-blitz/.
Acesso em: 30 abr. 2018.
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1.7 TURISMO FILANTRÓPICO: CIRCULAÇÃO DE IDEIAS, MODELOS E
EXPERIÊNCIAS
Em 1888, Jane Addams viajou para Londres e se hospedou na Toynbee Hall. Um ano
depois, ao retornar a Chicago, fundou a Hull House e, adotando a mesma premissa da
experiência britânica, criou um local de encontro para reformadores sociais, políticos e
estudantes que contribuíram decisivamente para a institucionalização e profissionalização do
Trabalho Social (RICO; CONTRERAS, 2014).
Figura 30 - Janne Addams realizando atividades com crianças e residentes e frequentadores da Hull House
(1914)

Fonte: Coleção Especial da Biblioteca Richard J. Daley da Universidade de Illinois, Chicago 78.

A maioria dos residentes eram jovens mulheres idealistas e profundamente religiosas.
Além de oferecer educação contínua para crianças, o assentamento organizava acampamentos
de verão; excursões para parques e áreas verdes; clube para idosos; pensionato para jovens
trabalhadoras e berçário. Além disso, promoviam pesquisas sociais, seguindo o modelo de
Charles Booth (1889).
As líderes da Hull House, Jane Addams 79 e Florence Kelley, desempenharam papel
fundamental no movimento de Reforma de Moradias de Chicago, pois, além de mapear as
condições de moradia das favelas e cortiços da cidade, envolveram os próprios moradores na
coleta de informações. Os resultados foram publicados em 1895, resultando no livro HullHouse Maps and Papers, antecipando e estabelecendo grande influência nos primeiros
estudos sobre a questão urbana e habitacional da Escola de Chicago. Os mapas condensavam
78
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Disponível em: https://findingaids.library.uic.edu/exhibits/7settlements/main.htm. Acesso em: 08 set.
2018.
Em 1931, Jane Addams tornou-se a primeira mulher americana a receber o Prêmio Nobel da Paz e
continuou seu trabalho na Hull House até sua morte, em 1935. Ela produziu diversos artigos e publicou
livros sobre sua experiência. O balanço sobre os 20 anos de existência da Hull House está disponível em:
https://digital.library.upenn.edu/women/addams/hullhouse/hullhouse.html. Acesso em: 29 abr. 2018.

100

informações sobre as características das edificações; a densidade domiciliar; a origem étnica
das famílias; os salários recebidos e o tempo estimado dos contratos de trabalho firmados
entre os trabalhadores e seus empregadores. Posteriormente, essas informações constituíram
importantes subsídios para as intervenções do governo local.
Além do Hull-House Maps and Papers, entre os anos de 1892 e 1933, o assentamento,
atuando junto com equipes locais do órgão público responsável por fiscalizar e aplicar
regulamentos, produziu inúmeros estudos sobre o bairro, seus equipamentos, serviços,
problemas e mapeou as moradias com maior precariedade.
Figura 31 - Mapa sobre as condições de vida em um Distrito de Chicago

Fonte: Hull-House Maps and Papers - A Presentation of Nationalities and Wages
in a Congested District of Chicago 80.

Voluntários e moradores da Hull-House estabeleciam uma relação de vizinhança e
proximidade com os demais membros da comunidade, enquanto o crescente movimento da
sociologia urbana [homens do Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago]
apoiava-se na crença de uma objetividade científica distanciada e mantinha-se afastado das
pessoas e das famílias para realizar seus estudos.
Lillian D. Wald e Mary Brewster, em 1893, também fundaram o Henry Street
Settlement 81, em Lower East Side, Nova York, e tornaram a questão da saúde pública
prioridade. Em 1902, estabeleceram, um serviço público de enfermagem, uma espécie de
80
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Disponível em: https://archive.org/details/hullhousemapspap00newy/page/36. Acesso em: 08 set. 2018.
Lilian Wald registrou sua experiência num livro autobiográfico sobre Henry Street Settlement, 1915.
Disponível em: https://archive.org/details/houseonhenrystre00wald2/page/n379. Acesso em: 25 out. 2019.
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“home care”, minimizando consideravelmente a necessidade de internação hospitalar e os
índices de mortalidade infantil do bairro. Além de abrigar profissionais e estudantes de
enfermagem, o assentamento organizou uma creche e oferecia palestras e aulas educativas
sobre saúde materno-infantil, higiene e cuidados paliativos. Além disso, os residentes
envolveram-se em diversos movimentos em prol da expansão dos serviços sociais no bairro.
Em 1905, as enfermeiras visitantes já atendiam 18 centros distritais e cuidavam de cerca de
450 pacientes.
Figura 32 - Enfermeira visitante da Henry Street Settlement, 190382.

Fonte: Visiting Nursing Service New York 83.

Wald reivindicou a formação universitária e a profissionalização da enfermagem no
campo da saúde pública. Liderou pessoalmente um movimento que pressionou o conselho de
educação da cidade de Nova York a oferecer oportunidades educacionais para crianças com
deficiências físicas e de aprendizado; reivindicou a contratação de enfermeiras para as escolas
e a organização de programas de merenda escolar para todas as crianças. Além disso,
envolveu-se em campanhas pela paz, contra a Primeira Guerra Mundial e participou
ativamente do movimento sufragista e antirracismo.
Hull House e Henry Street, assim como outros assentamentos inaugurados no mesmo
período nos Estados Unidos, uniram-se no denominado Settlement Movement, que congregou
diversas lutas sociais pelo planejamento das cidades e ampliação da intervenção do Estado nas
políticas sociais. As pautas de reivindicações incluíam: aprimoramento da lei do inquilinato e
82
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Disponível em: https://www.vnsny.org/timeline/#prettyPhoto. Acesso em: 17 nov. 2018.
Disponível em: https://findingaids.library.uic.edu/exhibits/7settlements/main.htm. Acesso em: 08 set.
2018.
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construção de moradias populares; treinamento vocacional para os trabalhadores; fundos
públicos para creches e escolas; fim do trabalho infantil e exploração de mulheres; serviços
públicos de saúde; construção de playgrouds e ginásios públicos.
Figura 33 - Agência da COS e registro fotográfico de conversa entre uma Enfermeira Visitante da Settlement
Henry Street e uma Agente Social COS

Fonte: Community Service Society Photographs 84.

O Settlement Movement em conexão com outros movimentos sociais (Contra o
trabalho infantil, pela Educação Pública etc.) produziram seus próprios periódicos: Commons,
Neighborhood, Survey and Survey Graphic, em que estudiosos, especialistas e lideranças
comunitárias apresentavam suas reflexões sobre vários temas, resultados de pesquisas
realizadas nos bairros onde se instalavam, além de publicarem as discussões realizadas em
diversas conferências regionais e nacionais organizadas pelo próprio movimento e por
diversas outras instituições a exemplo da National Conference of Charities and Correction.
A ideia de organização dos serviços assistenciais também se expandiu para além do
continente Europeu e, em 1882, a COS inaugurou sua primeira sede americana 85, na cidade de
Nova York, fundindo-se ao trabalho da Association for Improving the Condition of the Poor
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Disponível em: https://css.cul.columbia.edu/. Acesso em: 25 out. 2019.
Fue Joséphine Shaw Lowell quien introdujo en los Estados Unidos las Sociedades de Organización de la
Caridad siguiendo el modelo de la Sociedad en Londres. Según Dun Huff, la primera COS americana fue
fundada en Búfalo, New York, en 1877 y durante las siguientes décadas se extendieron rápidamente. A
finales de siglo, las principales áreas urbanas de América, organizaron alguna COS. En 1911 se agruparon
en una Asociación Nacional, la Family Welfare Association of América y veinte años después tenía más
de 1.000 delegaciones (RENE SAND, 1931, p. 132; ARANDA, 2009, p. 131-132).
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Restored Family - AICP (Associação para Restaurar e Melhorar as Condições de Vida das
famílias mais Pobres) 86.
Figura 34 – Edifício da United Charities Building, situado na 105 East 22 Street, esquina da Park South e 22nd
Street, onde ficava o Departamento de Trabalho e Emergência organizada pela COS e demais instituições de
assistência da cidade de Nova York.

Fonte: Sociedade de Serviço Comunitário de Nova York, Biblioteca da Universidade de Columbia
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Com a rápida expansão dos trabalhos, em 1907, a COS já possuía 180 filiais em todo
país denominados de “Institutos de Serviços Familiares”. As principais bandeiras de luta da
COS era a organização científica da filantropia, a partir de estudos detalhados sobre a
pobreza, e a expansão mundial de suas orientações e filosofia de trabalho. Os Institutos de
Serviço Familiares passaram a contar com número expressivo de agentes sociais e
voluntários, tornando-se fundamental um treinamento qualificado dessas pessoas para o
enfrentamento dos múltiplos problemas decorrentes das crises econômicas e do intenso
processo de urbanização.
Nesse contexto, em 1898, Mary Ellen Richmond 88 fundou a primeira Escola de
Filantropia em Nova York, assegurando formação para as agentes sociais da COS, ideia que
86

87
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A AICP tinha como missão principal combater a pobreza a partir de ações que envolviam: (1) restaurar a
capacidade de autossustento das famílias, (2) melhorar a saúde, (3) assegurar tempo livre para às crianças
– combater o trabalho infantil e (4) Prover cuidados aos idosos.
Disponível em: https://dlc.library.columbia.edu/catalog/ldpd:137687. Acesso em: 28 jul. 2020.
A professora Aura Victoria Duque (2013) explica que Mary Richmond destacou-se por ser estudiosa e
observadora atenta dos trabalhos das reformadoras sociais pioneiras: Octavia Hill (1838-1912), da
Inglaterra, e Zilpha Drew Smith (1852-1926), dos Estados Unidos. Ambas foram inspiração para a
necessidade de formação científica para os (as) trabalhadores (as) sociais.

104

se cristalizou e, em 1918, passou a ser denominada Escola de Trabalho Social da
Universidade de Columbia. A mudança da perspectiva filantrópica para a de um trabalho
profissionalizado, com necessidade de formação universitária, era algo importante para
Richmond, pois ratificava a ideia de tratar-se de uma prática criada para atender aos
trabalhadores e suas famílias, sendo o agente profissional também um trabalhador. O
Trabalho Social passa a ser definido como “uma operação essencial para a reintegração do
homem na sociedade” (MARTINELLI, 2000, p. 109).
Figura 35 - Folheto COS

Fonte: Rare Book and Manuscript Library, Columbia University 89.

Em 1898, a COS criou um comitê específico para tratar a questão da habitação Tenement House Committee (1898-1907) que, nos moldes da Hull House Chicago, realizou
uma série de estudos sobre as condições de moradia das classes trabalhadoras e promoveu
diversas campanhas públicas de educação sanitária, com vistas a combater a tuberculose, a
cólera e outras doenças infecciosas. O objetivo do comitê, a princípio, era garantir a execução
das leis vigentes de regulação das edificações e de proteção à saúde da população.
Durante a década de 1910, o comitê concentrou sua atenção na educação dos
inquilinos. Panfletos, visitas domiciliares e palestras públicas procuravam informá-los sobre
seus direitos, educá-los sobre questões de saneamento e saúde e incentivá-los a denunciar as
precárias condições dos imóveis.
Em 1917, a COS de Nova York publicou aproximadamente 100.000 exemplares de
“For You”, um panfleto que oferecia, aos inquilinos da cidade, textos e fotografias didáticas.
O objetivo do material era indicar a maneira correta de manter a higiene das edificações
89

Fotografias dos Registros da Sociedade de Serviço Comunitário, 1900-1920. Disponível em:
https://exhibitions.library.columbia.edu/exhibits/show/css/housing/tenement-house-committee.
Acesso
em: 25 out. 2019.
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(especialmente os espaços coletivos, como corredores, banheiros e pias), impedir a
disseminação de doenças e ajudar os indivíduos a identificar violações para denunciá-las às
autoridades públicas.
Sob a liderança de Lawrence Turnure Veiller, o comitê da COS (Tenement House
Committee) organizou, em 1900, a exposição Tenement-House Exhibit, na Quinta Avenida,
em Sherry's. Trata-se de um marco na profissionalização do trabalho social no campo da
reforma habitacional. Utilizando fotografias obtidas em visitas domiciliares realizadas por
agentes sociais (voluntárias das Agências Familiares da COS e Enfermeiras-visitantes da
Henry Street Settlement 90), além de mapas, gráficos, diagramas e modelos, os organizadores
da exposição acreditavam que os visitantes, sendo colocados diante da realidade concreta das
condições existentes, iriam tomar medidas inteligentes, tanto para remediar as condições
precárias observadas, quanto para impedir sua reincidência. Em apenas duas semanas, 10.000
pessoas visitaram a exposição e a questão da habitação entrou para a agenda pública
americana.
Um ano depois, o governador Theodoro Roosevelt contribuiu decisivamente para a
aprovação de uma nova legislação habitacional 91, além de criar um Departamento de
Habitação que, posteriormente, passou a ser liderado por Veiller.
Em 1908, líderes do Settlement Movement, também organizaram uma exposição sobre
a questão da moradia no Museu de História Natural de Nova York. Com base em diferentes
estudos organizados pelos assentamentos 92, apresentaram os diversos problemas advindos da
superlotação de cortiços e bairros operários, especialmente os problemas relacionados a saúde
pública (alta taxa de mortalidade infantil, incidência maior de casos tuberculose em algumas
áreas etc.).
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Conforme assinala Lilian Wald (1915), o Conselho de Saúde de Nova York autorizou as residentes de
Henry Street Settlement a inspecionar os cortiços e moradias precárias da cidade, coletando informações
importantes sobre o problema da habitação.
Segundo Hoffman (2009), em 1937, o programa nacional público de moradia nos Estados Unidos foi
colocado em curso a partir de um forte lobby de um grupo de Reformadores Sociais que congregava
militantes da Igreja Católica, assistentes sociais, prefeitos, arquitetos e planejadores urbanos, que
conseguiram convencer o congresso a aprovar a Lei de Habitação (1934) e a criar uma Instituição Central
- United States Housing Authority não somente para produção e financiamento de moradias, mas criar
bairros cuidadosamente planejados com acesso a demais serviços sociais e que estimulassem a vida
comunitária.
Greenwich Setlement House, em Nova York, por exemplo, mantinha um comitê de investigação social e
produziu diversos estudos: The Economic Status of the New York City Negro; Home Manufacture, Local
Schools, Description of Local Industry, Description of the Distribution of Population, Description of
Local Housing, Local Sanitary Conditions. Destacam-se Half a Man de Mary Ovington; More’s Wage
Earner’s Budget: Um Estudo dos Padrões e Custo de Vida na Cidade de Nova York de Henry Holt;
Emily Dinwiddie compilou o Manual do inquilino, publicado em 1903, primeiro material a documentar
leis de arrendamento e direitos dos arrendatários e Caroline Ware que realizou um estudo detalhado sobre
os contrastes dos valores dos aluguéis na cidade de Nova York.
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Figura 36 - Tenement-House Exhibit 93

Fonte: Rare Book and Manuscript Library, Columbia University.

Inspirados nas experiências europeias, especialmente no modelo alemão de
zoneamento 94 e nas cidades jardins, a exposição apresentou soluções que envolvia o
planejamento das cidades, o desadensamento das áreas centrais; expansão dos subúrbios via
transporte de massa; criação de áreas exclusivas para fábricas/indústrias e a construção e/ou
93
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Fotografias dos Registros da Sociedade de Serviço Comunitário, 1900-1920. Disponível em:
https://exhibitions.library.columbia.edu/exhibits/show/css/housing/tenement-house-committee.
Acesso
em: 25 out. 2019.
Assim como Londres, a Alemanha também enfrentou graves problemas decorrentes da industrialização e
da ocupação desordenada da cidade. Para conter a especulação imobiliária e organizar a ocupação do
solo, o governo formulou uma série de regulações urbanísticas e jurídicas e, ao mesmo tempo, atuou junto
ao mercado de terras para controle dos preços, a partir de planos sistemáticos de zoneamento: prevendo
áreas exclusivas para as indústrias; estímulo à expansão urbana aliada a transporte de massas; construção
de moradias nos subúrbios com preços moderados, preferencialmente cidades jardins; estabelecimento de
código de construção e regulação de edificações para combater os cortiços e favelas.
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reforma de moradias para torná-las higiênicas e seguras. Para combater a precariedade das
moradias, defendiam a criação de legislações para controle e regulação das construções e
órgãos de fiscalização.
De acordo com Hillman (1974), a partir dessa e outras iniciativas, a questão da
habitação tornou-se uma demanda crescente nos EUA. Nas principais cidades do país, foram
surgindo associações e conselhos comunitários que atuavam por meio de inquéritos e de
pesquisas, manifestando-se sobre questões normativas e legislativas referentes à habitação,
bem como questões inerentes ao planejamento urbano. Juntamente com as ações dessas
associações e dos programas governamentais, eram implementadas propostas de educação
sanitária; educação de adultos; educação familiar e defesa civil.
Figura 37 – United Neighborhood Houses - movimento organizado para “limpeza e remoção das favelas” - 1936

Fonte: 6sqft 95

Praticamente todas as associações, numa ou noutra ocasião, procuraram compilar um
código de habitação, legalmente estabelecido e socialmente desejável, e tentaram convencer
as autoridades competentes da necessidade de manter e impor esses padrões, com vistas a
prevenir as epidemias de cólera, tuberculose e difteria. Realizavam inquéritos, demonstrando
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Disponível em: https://www.6sqft.com/the-100-year-history-of-new-yorks-settlement-house-collective/.
Acesso em: 02 jul. 2020.
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o alto custo social dos assentamentos precários 96, e muitos de seus membros serviram como
consultores em questões legislativas e problemas financeiros das comunidades, relacionandoos à habitação (HILLMAN, 1974, p. 277).
Anderson e Darling (2016) indicam que as práticas incorporadas pela COS e o
Settlements Houses Moviment permitiram o engajamento das mulheres aos problemas
urbanos, especialmente à questão da moradia operária. Muito embora tenha nascido a partir de
um arraigado estereótipo de gênero97, a fusão entre assistência, educação sanitária, reforma e
construção de moradias formou um trampolim para que as mulheres assumissem o papel de
educadoras e coordenadoras do processo civilizatório, nos termos de Nobert Elias 98, para
além de suas próprias casas, sem romper com os códigos estabelecidos de classe e de
comportamento social da época.
Entretanto, os estudos de Brion (2002), Morrell (1999), Anderson e Darling (2016)
problematizam essa questão e apontam que os trabalhos realizados por diversas mulheres no
campo do planejamento urbano e habitacional são ignorados pela maioria dos historiadores 99 e
pela literatura acadêmica. Uma das hipóteses para essa lacuna, pode ser encontrada na própria
história do planejamento do ambiente urbano, que se constituiu inicialmente numa
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Em 1934, por exemplo, foi realizado inquérito pelo “United States Housing Autorith” – Community
Activities in Public Housing, sobre as condições de 64 cidades americanas. Os resultados indicavam que
34% das residências estavam em boas condições; 45% necessitavam de reparos menores; 16%
precisavam de grandes reformas para ter condições de habitabilidade. No entanto, 14% das moradias não
dispunham de instalações sanitárias e 20% do total de moradias não tinham acesso a água encanada
(FONTOURA, 1945).
Segundo análise de Douzelot (1980), a habitação social era o principal instrumento de familiarização das
camadas populares e para construção de nova sociabilidade, que se fundamentava na separação da vida
privada da esfera do trabalho. A crença era de que a mulher tinha vocação natural para profissões
assistenciais, educativas e trabalhos voluntários. Se o homem melhorasse sua situação através da
estabilidade e do mérito profissional, a mulher poderia permanecer em casa e aí desenvolver sua
competência que era formar um verdadeiro lar. Assim, a rainha do lar, a mãe dedicada, era a salvação do
homem e instrumento privilegiado da civilização operária, pois mantinha uma posição de vigilância
constante sobre o homem, para que ele preservasse a regularidade da vida profissional e, portanto, social,
do qual dependiam sua estabilidade e possibilidade de promoção.
(...) uma trama delicadamente tecida de controles, que abarca de modo bastante uniforme, não apenas
algumas, mas todas as áreas da existência humana, é instalada nos jovens desta ou daquela forma, e, às
vezes, de formas contrárias, como uma espécie de imunização, por meio do exemplo, das palavras e atos
dos adultos. E o que era, a princípio, um ditame social acaba por tornar-se, principalmente por intermédio
de pais e professores, uma segunda natureza do indivíduo, conforme suas experiências particulares
(ELIAS, 1994, p. 98).
Muito antes de Engels denunciar as péssimas condições de vida da classe trabalhadora, Flora Tristán
(1803-1844), em Paseos por Londres, publicado 1840, a partir da observação da vida cotidiana das
famílias, já tinha realizado críticas sobre as condições de trabalho de homens e mulheres, os aspectos
urbanos da Londres Vitoriana, além de refletir sobre os costumes, a organização social e política da
cidade. É a primeira autora latino-americana a descrever, de modo crítico, as condições de vida e as
desigualdades observadas em suas viagens à Inglaterra. Não podemos, ainda, deixar de mencionar que
mesmo Engels contou com ampla colaboração de sua companheira Mary Burns para elaboração de suas
reflexões sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Foi ela quem o conduziu pelos cortiços e
favelas de Manchester, onde viviam miseravelmente os trabalhadores irlandeses e onde ele nunca
conseguiria entrar, dada a hostilidade dos trabalhadores aos patrões e aos ingleses.
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especialização de domínio masculino, conforme sinaliza Peter Hall (2009). Os projetos
arquitetônicos, os planos de intervenção, as legislações e as intervenções físicas no âmbito da
saúde pública (demolição de cortiços, obras de drenagem, esgotamento sanitário, canalização
etc.) não eram vistos como trabalhos femininos. Cabia às mulheres o trabalho voluntário,
voltado ao ambiente privado e às necessidades cotidianas, especialmente a disseminação de
informações relativas à educação sanitária, organização do espaço doméstico e cuidados
infantis.
Estudos recentes, como o da professora Zaida Martínez (2015), afirmam que, em
geral, as mulheres que compuseram o movimento de reforma urbana e social aproximaram-se
dos problemas de moradia e das cidades de maneira muito particular, a partir de uma
perspectiva integrada e global: observando e compreendo as dificuldades cotidianas, as
necessidades e capacidades específicas da população. Então, formularam propostas de
trabalho que envolviam melhorias progressivas e realistas de vida, baseando-se no
conhecimento das situações e nas relações interpessoais desenvolvidas no contato diário com
as pessoas.
1.8 GESTÃO PÚBLICA DE MORADIAS E O SISTEMA OCTAVIA HILL: O CASO DE
LONDRES
Em 1909, ao ser promulgada a primeira lei de âmbito nacional relacionada ao
planejamento e gestão habitacional - “Housing and Town Planning Act” -, foram introduzidos
subsídios públicos para construção de “novos bairros”, conferindo às autoridades locais o
poder de elaborar planos de desenvolvimento que previam a remoção dos assentamentos
precários (slums) e a produção de novas moradias. Durante a Primeira Guerra Mundial (19141918) e depois de seu término, a política habitacional permaneceu no topo da agenda pública
na Grã-Bretanha (ROLNIK, 2015, p. 42).
Várias mulheres treinadas por Octavia Hill passaram a trabalhar, durante a guerra,
como gestoras dos empreendimentos habitacionais destinados a soldados e construídos pelo
governo, especialmente pelo Ministério das Munições da Inglaterra.
Nesse período, também foram formadas várias associações habitacionais que adotaram
os métodos de gestão de Hill: ST. Pancras Housing Association, ST Marylebone Housing
Association e Kensington Housing Trust, Liverpool Improved Homes, Birmingham COPEC
(Conferência de Política Cristã, Economia e Cidadania) e Manchester Housing Company
(BRION, 2002).
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Segundo Wohl (1971), as primeiras experiências municipais das cidades Kensington e
Camberwell utilizaram os métodos de Hill, requalificando as edificações já existentes, sem
despejos ou demolições, para alocar trabalhadores de ganhos irregulares, obtendo resultados
muito positivos. O legado de Octavia Hill sobreviveu, mesmo diante das variações dos
arranjos locais.
Em 1916, foi criada a primeira associação das mulheres gestoras habitacionais do
Estado – SWHEM (Society of Women Housing Estates Managers) e todas as associadas
passaram por um treinamento nos moldes propostos por Hill, tanto para coleta dos aluguéis,
quanto para a gestão e supervisão das propriedades. Em 1927, Miss J.M. Upcott, treinada
pessoalmente por Octavia Hill, tornou-se a primeira gerente das propriedades municipais de
Chesterfield.
Segundo Marion Brion (2002), um memorando publicado por Parker Morris, em 1931,
para o Conselho Nacional de Habitação e Urbanismo da Inglaterra, indica que as cidades de
Rotherham, Chester, Cheltenham, Kinsigton, Leeds, St. Pacras, Shockton, Walsall, West
Bromwich, Bebington e Bromborough e Westminster também empregaram mulheres como
gestoras das moradias construídas pelos conselhos locais (semelhante ao

poder público

municipal). Nessas cidades, ocorreram esforços no sentido de desenvolver serviços em
sintonia com as necessidades das comunidades formadas com os empreendimentos
habitacionais. Além disso, foi organizado um sistema de gestão que estabeleceu a contratação
de funcionários públicos para alocar as famílias; arrecadar os aluguéis; realizar reparos e
manutenção das edificações e aconselhamentos sobre serviços e direitos sociais; dar apoio
pessoal; e estimular a participação dos inquilinos na gestão dos empreendimentos
(MALPASS; MURIE, 1999).
Em 1934, a SWHEM lançou uma publicação com a descrição do sistema de gestão de
Octavia Hill e a importância de suas ideias para os programas habitacionais públicos. Em
síntese, o documento assinala que, a partir da legislação Housing Act, promulgada em 1930,
as autoridades locais começaram a receber subsídios do governo central para remoção de
assentamentos precários e produção de moradias em larga escala, com diferentes tipologias,
de acordo com a renda e o tamanho das famílias. Tal intervenção exigia um conhecimento
muito detalhado das condições socioeconômicas das pessoas que deveriam ser realojadas e
que se transformariam em futuros inquilinos. Para tanto, o governo local teria que estabelecer
um sistema de gestão de moradias, o que demonstrava a atualidade dos ideais de Octavia Hill.
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A publicação faz uma defesa explícita da contratação de mulheres, tanto para gerir os
empreendimentos de modo eficiente, como para realizar a coleta dos aluguéis, a partir do
contato diário com os moradores. Pontua que a “gestora de habitação” pode ser o elo entre o
conselho local (órgão responsável por construir e administrar as moradias) e a dona de casa e,
nessa interação, ela pode colher sugestões para melhoria dos
projetos. Além disso, poderá aconselhar as famílias quanto ao
uso da moradia, a organização doméstica, questões de higiene,
bem como sugerir a disposição adequada e a forma de cultivar
jardins e hortas. Além de realizar estudos cuidadosos,
produzir análises estatísticas e emitir relatórios com
informações de vários tipos; realizar a seleção dos inquilinos;
relacionar a oferta de moradia à demanda; indicar as
diferentes tipologias de moradia e o melhor local para a
edificação

dos

conjuntos

em

diferentes

territórios,

considerando os serviços disponíveis, os locais de trabalho e
os meios de transporte.
Onde há um esquema de remoção de assentamentos precários, o melhor plano é
nomear uma gestora para a área demarcada que sofrerá a demolição, para que ela
tenha a oportunidade de conhecer os moradores e possa realizar todo o trabalho de
transferência, seja para novas casas ou apartamentos (...). O ponto importante é
criar a atitude certa no futuro inquilino, usando o momento psicológico da
transferência para assinalar a vantagem da mudança (...) uma abordagem
amigável poderá remover as resistências e encorajar o desejo de um ambiente
melhor (...). Quando ocorrer a mudança, a gerente poderá encorajar os inquilinos
(sempre de forma diplomática, nunca com críticas) sobre a disposição dos móveis e
demais acessórios nas novas casas. Além disso, ela poderá contribuir muito para que
o inquilino se adapte ao seu novo ambiente e também ajudá-lo a não praticar velhos
hábitos. Há também a questão controversa dos valores dos aluguéis em esquemas de
remoção, pois é essencial que o inquilino realojado deva ser colocado em uma casa
que ele possa pagar (SOCIETY OF WOMEN HOUSING ESTATES MANAGERS,
1934, p. 11-12).

A SWHEM ressaltava que era necessária a seleção cuidadosa dos inquilinos e não
apenas sua transferência mecânica para novas moradias, visto que não se tratava apenas de
uma questão de renda e capacidade de pagamento, mas de observar o tamanho das famílias, os
serviços disponíveis, o acesso a oportunidades de trabalho e tantas outras questões. Tal
seleção deveria acontecer numa visita pessoal aos solicitantes. Além disso, durante a seleção,
que deveria basear-se em processos científicos, era fundamental observar as condições
socioeconômicas e os padrões culturais dos futuros inquilinos para fomentar entre eles o
“espírito comunitário”.
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Entre os anos de 1932 e 1938, ocorreram demolições em massa de cortiços e favelas
para a construção de novos empreendimentos habitacionais públicos, momento em que se
abriram novas oportunidades de trabalho para mulheres, em virtude da crescente atenção dada
à gestão dos projetos.
Segundo a professora Anne Power (1985), no final da década de 1930, cerca de 46
mulheres filiadas SWHEM foram contratadas, realizando a gestão de 35.000 propriedades dos
Conselhos Municipais. Entretanto, salienta que a necessidade era muito maior, pois o anuário
dos municípios demostrava que, em 1935, apenas 13% dos 450 conselhos locais, na GrãBretanha, contavam com um gestor ou gestora habitacional. A autora assinala, ainda, que
existia uma diversidade de arranjos institucionais nos Conselhos e uma variedade de
departamentos técnicos especializados para lidar com diferentes tarefas da gestão dos
empreendimentos habitacionais – reparos e manutenção; coleta de aluguéis; tesouraria;
locação; bem-estar; engenharia; saúde pública e saneamento. No entanto, a maioria das
estruturas de gestão habitacional não mantinha orçamentos suficientes para manutenção dos
empreendimentos e fomento de outras atividades sociais.
Ao analisar a experiência do LCC (London Country Council), Power (1985) observou
que, além de a gestão se dar a partir da fragmentação das ações, relegou às mulheres as
atividades relacionadas ao bem-estar social (social welfare), consideradas de menor
importância, enquanto o planejamento e construção das moradias eram atividades de maior
interesse dos profissionais concentrados no departamento de engenharia.
Curiosamente, a autora descreve, em sua tese, uma intensa disputa entre a perspectiva
de gestão integrada das moradias, defendida pela SWHEM, e o “modelo tradicional de
gestão”, do Instituto de Habitação, fundado nesse contexto, quase que exclusivamente por
homens, funcionários públicos. Conforme mencionado, a SWHEM defendia que a gestão das
moradias tinha que se dar de modo integrado e ser realizada preferencialmente por mulheres.
Justificavam tal crença evocando as habilidades “natas” das mulheres para lidar com a
manutenção e reformas dos edifícios, coleta dos aluguéis e atender, simultaneamente, às
outras necessidades dos inquilinos, além de estimular a cooperação, o respeito e assegurar a
eficiência técnica na gestão.
Já para o Instituto, a justificativa era de que não havia tempo, nem recursos
disponíveis para replicar a abordagem integrada formulada por Octavia Hill, pois o bem-estar
dos inquilinos não poderia confundir-se com o “negócio” e a administração “técnica” dos
alojamentos, definindo tais atividades como essencialmente masculinas (planejamento das
unidades; reforma e manutenção; administração). O “social welfare”, ou seja, as atividades
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relacionadas ao trabalho social, deveria ficar totalmente à parte das outras funções
relacionadas à gestão das moradias.
Em 1938, cerca de 1,1 milhão de residências públicas foram construídas e os
conselhos locais passaram a lidar com múltiplos problemas em larga escala. Um ano depois, o
governo britânico formou um comitê para avaliar os problemas de gestão dos Conselhos
Municipais. Os membros do comitê visitaram diversos empreendimentos habitacionais, além
de consultar estudos técnicos elaborados tanto pela SWHEM, quanto pelo Instituto de
Habitação. Ao final dos trabalhos, foi produzido um relatório com diversas orientações
referentes à gestão das moradias públicas, destinadas a locação. Quanto à gestão dos
empreendimentos, o comitê omitiu-se em relação à disputa colocada, não recomendando
sistema específico. Entretanto, assinalou as necessidades de coleta regular porta a porta dos
aluguéis, no sentido de manter uma interação constante com os inquilinos; de um bom sistema
de transporte público para alguns dos empreendimentos e de construção de Centros Sociais
para estimular a vida comunitária; sugeriu, ainda, a manutenção e limpeza diária, como forma
de inibir o vandalismo e realizar intervenções para a dispersão das “minorias” antissociais.
Após 1945, muito embora o governo trabalhista tivesse se comprometido com a
implementação de uma política habitacional universal, foram mantidos rígidos padrões de
seleção e classificação dos candidatos ao atendimento habitacional, ocorrendo uma verdadeira
segregação socioespacial e étnico racial. Em 1957, a nova lei de habitação colocou como
prioridade as pessoas que residiam em instalações insalubres ou moradias superlotadas,
famílias numerosas ou que viviam em condições precárias. A partir de um sistema de
pontuação, os candidatos eram classificados de acordo com a adequação ou mérito.
Geralmente, a partir de uma visita domiciliar, os trabalhadores sociais avaliavam os padrões
de organização doméstica, qualidade dos cuidados infantis, capacidade de pagamento e
competência para manutenção e zelo da propriedade. As famílias mais vulneráveis eram
realocadas nas piores moradias (POWER, 1985).
Anne Power (1985) assinala que as avaliações e as classificações realizadas eram
inevitavelmente subjetivas e critica a natureza altamente burocratizada da seleção por mérito
empreendida pelo Estado, que reforçava preconceitos étnicos e raciais e as diferenças
culturais, além de estigmatizar determinados grupos, segregando-os em conjuntos
habitacionais “problemáticos”.
Nos aspectos que nos interessam mais de perto, duas tendências são evidentes: a) os
conselhos locais londrinos ambicionavam transformar seus sistemas de gestão de moradias,
considerados clientelistas e ineficazes, por meio da racionalização da administração fundada
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nos princípios da gestão empresarial e das ciências sociais; b) a perspectiva de requalificação
de moradias a partir do ideário proposto por Octavia Hill foi preterida em detrimento da
remoção total dos assentamentos precários, sendo priorizada a adoção de princípios de uso e
controle do solo, principalmente o zoneamento (city planning).
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2 O SISTEMA OCTAVIA HILL E SUA DIFUSÃO INTERNACIONAL COMO
“MODELO” PARA GESTÃO DE MORADIAS POPULARES
(...) um conhecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido,
ao passo que o acontecimento rememorado é sem limites, pois é uma chave para
tudo que veio antes e depois (WALTER BENJAMIN, 2012).

O sistema formulado por Octavia Hill atraiu observadores e estudiosos dos Estados
Unidos, Alemanha, Suécia, Irlanda, Escócia, Holanda, Rússia e Itália. As cidades de
Edimburgo, Glasgow e Dundee aplicaram seus métodos em diversos projetos habitacionais
públicos. A partir do final da década de 1880, os congressos internacionais de higiene,
reforma habitacional e filantropia feminina colocaram suas ideias em debate 100. Após seu
livro Home of the London Poor101 ser traduzido para o idioma alemão, sua irmã Florence Hill
viajou a Berlim, onde ficou por seis meses auxiliando na fundação da Associação Octavia Hill
– Verein 102.
As diversas mulheres treinadas como Gerentes de Habitação, fossem diretamente por
Octavia Hill ou pela Society of Women Housing Estates Managers (SWHEM), não ficaram
trabalhando apenas na Grã-Bretanha, mas viajaram ao redor do mundo, capacitando outras
mulheres em diversas cidades, tais como Hong Kong, Tanzânia, Austrália e África do Sul 103.
Este capítulo tem como objetivo analisar as diferentes variações que o Sistema Octavia
Hill adquiriu quando realizado pela sociedade civil ou quando incorporado pelo Estado.

100

101
102
103

A habitação social, tal como emerge no final do século XIX, tendo como forma predominante as
moradias baratas (H.B.M predecessoras dos H.L.M - habitation à loyer modéré), é o resultado das
numerosas observações efetuadas sobre a classe operária, no decorrer do século, e também resultado de
experimentações e intercâmbios internacionais (as exposições universais, a partir do Segundo Império,
consagram uma parte de suas atividades a essa questão) (DOUZELOT, 1980, p. 40).
Disponível
em:
http://brittlebooks.library.illinois.edu/brittlebooks_open/Books200905/hilloc0001homlon/hilloc0001homlon.pdf. Acesso em: 08 jan. 2020.
A dificuldade com o idioma alemão impediu maior detalhamento dessa associação.
Embora não tenha me aprofundado na análise cuidadosa de todas essas experiências, cabe fazer menção
de que na África do Sul, em 1934, a Cidade do Cabo foi o primeiro Município a empregar gestoras de
habitação treinadas a partir do Sistema de Octavia Hill, sob a orientação do Conselho Nacional de
Mulheres e liderança da Sra. Muriel Jones. O governo sul-africano patrocinou um treinamento nacional
para gestoras de moradias. Cerca de setenta mulheres concluíram a formação e foram absorvidas pelos
departamentos governamentais para atuar nas maiores áreas urbanas do país. Para maiores detalhes
consultar artigo de Jennifer Robinson publicado em 2005 Power as Friedship, in Entanglements of
Power: Geographies of Domination and Resistance). Indicamos ainda o estudo de Christopher John
MacKay (2000, que realizou um estudo de caso sobre a influência britânica na gestão de moradias em
Hong Kong no artigo Housing Management and the Comprehensive Housing Model in Hong Kong: A
case study of colonial influence in Journal of Contemporary China, 9:25, 449-466.
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2.1 DUNDEE SOCIAL UNION (DSU)
Figura 38 - Moradias precárias Dundee

Fonte: Sanitary Department Album Dundee 104.

De acordo com Myra Baillie (1996), Patrick Geddes desempenhou um papel
importante na difusão das ideias de Hill na Escócia. Em 1885, Geddes fundou a Edimburgo
Social Union (ESU) e, ao visitar os empreendimentos geridos por Octavia Hill, em Londres,
conheceu seu sistema de gestão de moradias. Ao retornar para Edimburgo, Elizabeth Haldane,
enfermeira muito atuante no ESU, voluntariou-se a passar um tempo com Octavia Hill para
aprender sobre seu trabalho, com objetivo de ensinar seus métodos aos demais voluntários da
ESU. Em 1888, Geddes participou da fundação da Dundee Social Union (DSU) e, também
nesse ano, a instituição adquiriu quatro propriedades (D'Arcy Thompson, Alfred Ewing e Jea
Steggall) e começou a alugar quartos para famílias com baixos rendimentos.
Mary Lily Walker (1863-1913), também membro e fundadora da DSU, começou a
trabalhar como voluntária na coleta dos aluguéis dos empreendimentos construídos pela DSU
e, em 1893, viajou a Londres, onde realizou curso de formação para mulheres promovido pela
104

Arquivos da cidade. Disponível em: http://photopolis.dundeecity.gov.uk/. Acesso em: 22 abr. 2019.
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Women's University Settlement, em Southwark. Até 1890, Walker trabalhou em duas
propriedades de Octavia Hill, como coletora de aluguéis. Posteriormente, em 1898, mudou-se
para o assentamento coordenado pela Grey Ladies, em Blackhealth Hill.
Ao retornar à Escócia, em 1899, fundou a Grey Lodge Settlement, na cidade de
Dundee. Além de oferecer treinamento específico para os estudantes e voluntários residentes,
o assentamento organizou uma creche e um restaurante destinado às mulheres trabalhadoras;
estabeleceu as bases para serviços de saúde; ofereceu atividades recreativas para crianças,
após as aulas, e auxiliou na criação de um Hospital específico para mulheres. Além disso, a
Grey Lodge, a exemplo da Hull House Chicago, produziu estudos detalhados sobre as
condições de vida e de trabalho das pessoas residentes nos bairros mais pobres da cidade 105.
2.2 OCTAVIA HILL ASSOCIATION: EXPERIÊNCIA DE FILADÉLFIA – PENSILVANIA
Figura 39 - Associação Octavia Hill, Filadélfia

Fonte: Waldo (1917).

Em 1888, nos Estados Unidos, Helen Parish e Hannah Fox compraram duas casas na
St. Mary's Street (agora Rodman Street), na Filadélfia, e, após reformá-las, alugaram-nas para
famílias afro-americanas. No mesmo ano, Parrish e Fox viajaram a Londres por seis meses
para observar os métodos propostos por Octavia Hill, e, quando retornaram, fundaram a St.
Mary’s Street Settlement e realizaram um estudo detalhado sobre as condições de moradia do
bairro.
Ellen Chase também saiu de Boston para aprender com Octavia Hill: de 1886 a 1892,
esteve sob sua supervisão, momento em que gerenciou algumas moradias em Deptford, em
105

Em 1905, Walker foi coautora de uma importante pesquisa sociológica de Dundee, o Relatório da DSU
sobre Habitação e Condições Industriais e Inspeção Médica de Crianças em Idade Escolar, que chocou a
classe média, por revelar as terríveis condições de vida de seus concidadãos (BAILLIE, 1996, p. 2). Para
mais detalhes sobre as realizações dessa pioneira, consultar Mary Lily Walker 1853-1913: Forgotten
Visionary of Dundee, de Edward Small.
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Londres. Ela registrou sua experiência no livro Tenant Friend in old Deptford, publicado em
1929. Talvez seja a única publicação relatando os desafios que envolviam os métodos
propostos por Octavia Hill.
Apoiadas na experiência de Octavia Hill e no sucesso do estudo realizado sobre a
precariedade das moradias de Mary’s Street, essas três mulheres uniram-se a outros cidadãos
interessados em colaborar com a questão e criaram uma agência de reforma habitacional e
social denominada Philadelphia Civic Club. Tratava-se de um grupo comunitário que
desejava tornar melhores as condições de moradia e “promover a cooperação ativa e um
espírito público mais elevado para uma ordem social melhor”. Em uma reunião do Clube
Cívico, em 1895, ao discutir as necessidades da população mais pobre da região
metropolitana, o grupo fundou uma organização independente - Octavia Hill Association -,
que se especializou em reformar pequenas propriedades e produzir moradias para famílias
com baixos rendimentos. A Associação também produziu estudos detalhados sobre as
condições de moradia e de vida na cidade - especialmente sobre a precariedade dos cortiços que subsidiaram as decisões municipais para reforma e/ou demolição.
Figura 40 - Housing Condition in Philadelphia
estudo conduzido por Emily W. Dinwiddie pela Associação Octavia Hill (1904)

Fonte: Encyclopedia Virginia 106.

Conforme nos explica Anne Krulikowski (2012), a Octavia Hill Association expandiu
suas atividades para outras áreas da cidade, incluindo Germantown, Kensington e Manayunk.
Em 1915, a Associação uniu-se a uma empresa construtora, em Port Richmond, com o
objetivo principal de formar comunidades a partir da construção ou reforma de moradias
106

Disponível em: https://www.encyclopediavirginia.org/slide_player?mets_filename=sld2634mets.xml.
Acesso em: 22 abr. 2019.
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unifamiliares. Em 1929, a Associação realizava gestão em um total de 450 unidades
habitacionais, tendo trabalhado, desde sua fundação, em estreita colaboração com as
Settlement Houses, as Escolas de Trabalho Social da Universidade da Pensilvânia e com a
Philadelphia Housing Commission (posteriormente denominada Associação de Moradia do
Vale de Delaware) para perseguir o objetivo comum de melhorar das condições de vida na
cidade.
Figura 41 - Moradias gerenciadas pela Associação Octavia Hill, South Front Street, 1937

Fonte: Rutgers University (2012) 107.

A Escola de Trabalho Social da Pensilvânia desenvolveu-se tendo como base as
reflexões e propostas de Mary Richmond (1861-1928), cuja filosofia sobre “friendly visiting”,
como vimos, também foi inspirada na experiência de Octavia Hill. A visão de Richmond era a
de que as visitas amigáveis proporcionavam benefícios recíprocos, tanto para os visitantes,
quanto para as famílias inquilinas, argumento amplamente defendido em seu livro The Good
Neighbor in the Modern City (1907). Em 1917, Mary Richmond 108, a partir dos seus 17 anos
de experiência no atendimento a pessoas e famílias nas Agências Familiares da COS,
publicou o livro Diagnóstico Social, primeira publicação a oferecer fundamentos teóricos e
metodologia para análise de situações individuais no atendimento realizado por trabalhadores
sociais.

107
108

Disponível em: https://philadelphiaencyclopedia.org/archive/octavia-hill-association/. Acesso em: 22 abr.
2019.
Según Mary E. Richmond, “Ya en 1869, año de fundación de la COS Londinense, Octavia Hill realizó,
antes de que lo hiciera la Asociación de Ciencias Sociales, la primera descripción que hemos podido
encontrar de «investigación» en la que la rehabilitación social es su razón y objetivo. Se trata del primer
pasaje en el que el ser humano parece emerger en su entorno social, y no en el económico...” (SOCIAL
DIAGNOSIS, 1917).
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2.3 AS SUPERVISORAS HABITACIONAIS DE AMSTERDÃ
Em 1893, Johanna ter Meulen e Louise Went passaram alguns meses sob treinamento
de Octavia Hill e, em 1894, ao retornarem a Amsterdã, fundaram a associação “OudAmsterdam NV” e adquiriram 94 moradias, reformaram-nas e alugaram-nas especialmente
para a população mais pobre.
Elas trabalham dia após dia subindo e descendo escadas para receber o aluguel,
vendo se os quartos estão sendo utilizados adequadamente, apaziguando brigas e
ouvindo reclamações sobre as condições de manutenção dos imóveis. Quem não
paga o aluguel, ou não se adequa às regras é mandado embora - afinal a caridade não
é um elemento isolado e as coletoras também realizam a função tradicional de quem
aluga os imóveis. Ainda se trata de relações de negócios, mas relações que foram
desenhadas para unir e não separar as classes. Isso porque: “(...) Quanto mais as
coletoras compreendem a arte da confiança e ganham a amizade dos moradores,
maior será a sua influência e a admiração que elas recebem”. Essa dinâmica parece
funcionar. “Hoje foi um prazer fazer a coleta do aluguel. As pessoas foram muito
agradáveis e deu para sentir o início de uma boa relação entre nós”, notou Johanna.
Ela ouve sobre os momentos bons e ruins das crianças, inscreve uma filha numa
escola de boas maneiras e abre uma conta de poupança para uma dona de casa que
tem algo sobrando. No seu escritório, ela tem uma pequena biblioteca e ensina
contabilidade para o dono de mercearia, além de levar as crianças para o parque,
para o Artis (um zoológico de Amsterdam), ou para velejar (HERTOG, 2017, p. 2627).

De acordo com Linde (2008), posteriormente, Johanna ter Meulen iniciou trabalho
pioneiro junto ao Amsterdam Housing Council, onde deu grande contribuição para a
aprovação da Lei Habitacional de 1901, que permitia ao conselho construir moradias públicas
destinadas à locação social, e passou a gerenciar os conjuntos habitacionais públicos a partir
do método de Octavia Hill, combinando provisão de moradia e trabalho social 109.
É importante assinalar, ainda, que o primeiro curso oficial de Serviço Social foi criado
em Amsterdã, em 1899, pelo Institute for Social Work Training. Com duração de dois anos, a
formação incluía temas semelhantes ao treinamento oferecido por Octavia Hill na WUS/COS,
em Londres: bem-estar dos pobres; gestão habitacional; o trabalho desenvolvido pelo
Movimento Settlements e por Toynbee Hall; cuidados infantis, entre outros temas. Os
estudantes, em sua maioria mulheres, receberam o título de “woningopzichteres” supervisoras habitacionais.
109

Linde (2008) escreveu a biografia de Johanna ter Meulen a partir de documentos e do diário que ela
escreveu sobre seu trabalho no campo da habitação, entre os anos de 1894 e 1896. Especialmente sobre o
trabalho, além da cobrança dos aluguéis, Meulen desenvolvia atividades para atender outras demandas:
auxiliava na busca por vagas de trabalho para os moradores desempregados; realizava aconselhamento às
famílias sobre as vantagens e desvantagens do seguro social; auxiliava na elaboração de planos para as
famílias quitarem suas dívidas; fazia aconselhamento aos pais sobre a educação dos filhos; buscava vagas
em escolas e pleiteava bolsas de estudos em instituições particulares para os filhos de seus inquilinos.
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A maioria das profissionais formadas foi contratada pelo poder público local para
atuar junto aos projetos habitacionais de Amsterdã. O trabalho envolvia seleção dos
inquilinos; organização da mudança para a nova moradia; instruções sobre o uso adequado
das instalações; arrecadação dos aluguéis; manutenção dos espaços coletivos e promoção da
“paz” entre os moradores. Na medida em que ganhavam a confiança dos moradores, eram
introduzidas sugestões de organização doméstica, higiene e puericultura.
Essas jovens mulheres, parecem imaginar que reinam absolutas e sozinhas devido ao
cargo que ocupam. Na prefeitura de Amsterdam, surge uma discussão sobre se as
cuidadoras podem entrar nas moradias contra a vontade dos inquilinos, mas tudo em
verdade é feito com tato e respeito: Sua influência deve crescer, e todas as práticas
impositivas devem ser evitadas ao máximo (HERTOG, 2017, p. 26-27).

Em 1903, foi formada a primeira associação profissional de supervisoras habitacionais
de Amsterdã e, desde o início, Meulen liderou o movimento pelo reconhecimento da profissão
e de reivindicação de uma melhor remuneração para as profissionais. Nesse mesmo ano,
Meulen escreveu “A moradia dos pobres de Amsterdã”, livro em que faz um relatório
detalhado sobre as condições de vida da população, com diversos dados estatísticos sobre as
necessidades habitacionais da cidade.
Após 1912, o número de supervisoras aumentou significativamente. Estima-se que, em
1928, cerca de 26.648 unidades habitacionais eram geridas pelos conselhos municipais e
contavam com “supervisoras habitacionais”, cujo trabalho era remunerado. Em 1930, havia,
na Holanda, um total de 111 supervisoras habitacionais ativas, sendo que 60 delas
trabalhavam para os municípios, e as demais eram contratadas por organizações privadas, em
sua maior parte, associações habitacionais.
Nancy Stieber (1998), ao avaliar os primeiros projetos habitacionais municipais de
Amsterdã, verificou que as supervisoras habitacionais desempenharam papel essencial na
triagem e classificação das famílias, sendo requisitadas principalmente nos empreendimentos
em que se aglomeravam as “famílias problemáticas/anti-sociais”. A ideia era ter um ambiente
“controlado” por especialistas, a partir de uma estrutura institucional, com o objetivo principal
de inculcar valores civilizados nos moradores, eliminando seus hábitos rurais e
desenvolvendo comportamentos disciplinados, para, assim, criar uma força de trabalho
moderna.
Embora os objetivos políticos fossem divergentes, governos liberais e socialistas
incorporaram o trabalho social nos empreendimentos habitacionais: para os liberais, melhorar
o comportamento dos trabalhadores era algo necessário para preservar o status quo e evitar
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distúrbios civis; para os socialistas, desenvolver quadros disciplinados era fundamental para
transmitir valores de solidariedade e coletividade, com vistas à transformação social
(STIEBER, 1998, p. 108).
2.4 O SISTEMA DE OCTAVIA HILL E A GESTÃO PÚBLICA DE MORADIAS: A
EXPERIÊNCIA DE PARIS - SEINE
Na França, o governo de Napoleão também colocou a questão da moradia operária
como prioridade.
Em 1849, lançou um plano para construção em larga escala de Cités Ouvrières (à
exemplo das moradias-modelo) e subvencionou uma série de iniciativas da qual destacamos a
Cité Napoléon, renomeada, em 1884, Cité Philanthropique. Essa foi uma das únicas
experiências de produção de moradia realizada por uma instituição de caridade - Bureau de
Bienfaisance de Lille -, voltada exclusivamente para famílias “indigentes”: aquelas com
ganhos irregulares e renda menor ou igual a três francos por semana.
Segundo David Harvey (2015), tal plano foi rapidamente boicotado por uma virulenta
oposição conservadora, que via essas iniciativas como “áreas de reprodução da consciência
socialista e potenciais polos revolucionários”. Os trabalhadores, por sua vez, consideravam
essas iniciativas como prisões, pois os portões eram trancados às dez horas da noite e a vida
geralmente era controlada lá dentro.
Os processos instaurados por Georgés Haussmann (entre os anos de 1852 e 1870),
quando assumiu o cargo de prefeito do Departamento do Sena, agravaram ainda mais a
especulação imobiliária e expulsaram muitos trabalhadores da região central de Paris. A
demolição e a gentrificação no centro restringiram a oferta para os setores de baixa renda,
forçando-os a ocupar outros espaços (como as pensões de Rive Gauche, que, em
consequência, aumentaram os aluguéis), ou produzir novas zonas de construções na periferia,
mas sem atender de forma definitiva a demanda por moradias, mesmo porque os construtores
e proprietários dos subúrbios também se aproveitavam da explosão do mercado imobiliário
parisiense para lucrar às custas dos trabalhadores. O último recurso era ocupar uma das
inúmeras favelas que surgiram, às vezes temporariamente, em terrenos vazios da periferia ou
em áreas próximas ao centro (HARVEY, 2015, p. 267).
Os comissários de saúde observavam que as condições de vida nessas áreas eram
simplesmente “apavorantes”: cabe mencionar que as epidemias de cólera atingiram de forma
fulminante a França em 1832 e 1845 e impulsionaram medidas governamentais de higiene e

123

profilaxia. Diversos estudos e publicações começaram a defender a importância do
saneamento público, propagando a importância da higiene particular “para uma vida saudável,
sem álcool”, e de as famílias operárias residirem em casa saudável com banheiro, pia e água
corrente para prevenir epidemias e doenças.
O modelo filantrópico londrino de construir vilas operárias e residências mais
acessíveis aos trabalhadores mais pobres inspiraram o patronato francês a criar, em 1852, a
Societe Industrielle de Mulhouse. Jean Dollfuss (1800-1887), industriário do ramo têxtil, era o
principal acionista e promotor da ideia de construir e financiar moradias aos trabalhadores.
Segundo estudo de Van Praet (2019), Jean Dollfus e o arquiteto Emile Muller
visitaram a Exposição Universal de Londres e conheceram a proposta de Henry Roberts, em
quem se inspiraram para construir a Cité Ouvrière. O projeto de construção foi realizado por
etapas, para trabalhadores de diferentes ramos da indústria. Teve início em 1853 e foi
concluído em 1897. Juntamente com as moradias unifamiliares, também foram previstos
diversos serviços: restaurantes populares com preços acessíveis, banheiros coletivos,
lavanderia, biblioteca, padaria e mercado com produtos de baixo custo.
Figura 42 - Cité Ouvriere Mulhouse e La Cité Philanthropique

Fonte: Mulhouse 110 e Lilian D’antan 111.

As ideias de Frédéric Le Play e de Victor Aimé Huber foram aplicadas no projeto e na
organização da vila naquilo que se refere à garantia de unidades individuais para cada família,
de espaços para o cultivo de hortas e jardins, além da possibilidade de compra das moradias
pelos trabalhadores, dando “estabilidade” ao grupo familiar. A pacificação social dos conflitos
pela reforma dos costumes e hábitos dos trabalhadores era uma forma de conter a “agitação
popular” e as tensões advindas da organização política dos trabalhadores.
110
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Disponível em: https://musee-hlm.fr/discover/focus/36#/s-1505214297889. Acesso em: 22 abr. 2019.
Disponível em: https://www.lilledantan.com/cite_philanthropique.htm. Acesso em: 22 abr. 2019.
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A agitação popular tornou-se cada vez mais organizada, indicando a difusão da
propaganda socialista republicana entre as classes mais baixas. Essa situação volátil
foi o catalisador para os industriais em Mulhouse. Além disso, durante os congressos
internacionais, a importância da revolução de 1848 foi apresentada como um aviso
do que poderia acontecer se as necessidades dos trabalhadores não fossem atendidas.
Os capitães paternalistas da indústria, em Mulhouse, temiam uma revolução social,
que ameaçaria e enfraqueceria sua hegemonia. Isso os instigou a tomar medidas para
melhorar as condições de vida de seus trabalhadores. Além disso, em 1852, o
governo nacional da França instituiu dois decretos em que 10 milhões de francos
foram concedidos para a melhoria das casas da classe trabalhadora, nas grandes
cidades industriais. Iniciativas privadas e associações poderiam receber subsídios e a
Societe Industrielle de Mulhouse recebeu, no total, 300.000 francos do governo
nacional para executar os projetos de Muller (VAN PRAET, 2019, p. 175-176).

Não se pode deixar de mencionar que, entre os anos de 1829 e 1879, Le Play,
produziu, a partir do inovador método monográfico 112, um estudo exaustivo, em vários locais
da Europa, sobre as famílias operárias. Tal estudo influenciou decisivamente o Movimento de
Reforma Social na França e, posteriormente aportou no Brasil conforme veremos na parte II
desse trabalho. Le Play defendia que o esforço coletivo de harmonização social e econômica
devia ser efetuado através da institucionalização de uma ordem orgânica, rural e medieval. A
instrumentalização da propriedade do solo como garantia de um patrimônio transmissível, da
habitação individualizada e da horta como complemento de sustento era vital para o controle
das práticas quotidianas e para o fortalecimento, sedentarização e perpetuação do grupo
familiar e, consequentemente, para a estabilidade física e emocional do indivíduo – condição
primordial na engrenagem produtiva da fábrica (BOTELHO, 2002).
Mas, assim como em Londres, a construção de vilas operárias por parte da iniciativa
privada e filantrópica não conseguiu atender à demanda urgente dos trabalhadores com
ganhos irregulares e salários mais baixos. Além disso, conforme destaca a historiadora
Michelle Perrot (2017), a maioria dos operários desejava maior independência e recusava-se a
residir nas vilas operárias.
Em Paris, as Vilas Operárias foram um fiasco (consideradas verdadeiras prisões); no
interior das vilas industriais, obras, sobretudo do grande patronato, encontraram
forte resistência e deram certo – com adaptações – inicialmente junto aos
desraizados, migrantes, camponeses ou estrangeiros (belgas, italianos). Crivada de
terrenos baldios, de posse indefinida, a capital viu florescer aqui e ali, formas de
habitação precárias, que iam do barraco de tabuas e trapos a “tijolos e estuque”,
melhor estruturada, obra talvez de pedreiros de Creuse ou da Itália, que trabalhavam
– “perucavam” para si mesmos, destruídas pela progressiva urbanização. Ser livre,
escapar ao controle do patrão, do dono e seu cérebro (o porteiro também chamado de
fecha porta): eis seu primeiro desejo (PERROT, 2017, p. 117).
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Para mais detalhes ver Les ouvriers européen: étude sur les travaux, la vie domestique et la condition
morale des populations ouvrières de l'Europe (PLAY, 1855, p. 320).
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Os escritos de Octavia Hill sobre a reforma habitacional chegaram à França nas
décadas de 1880 e 1890. As mais prestigiadas revistas intelectuais, como Revue des Deux
Mondes, e os principais jornais da época publicaram matérias sobre as realizações e o sistema
de gestão habitacional de Hill (SWENSON, 2015).
O médico sanitarista Jules Rochard publicou, em 1891, a Encyclopedia d’ Hygiene,
tecendo elogios às experiências das associações filantrópicas de Londres e dando destaque à
experiência pioneira de Octavia Hill, com reformas de moradias e educação das famílias.
Além disso, revistas de economia, reforma sanitária, reforma social, incluindo periódicos
católicos e socialistas, auxiliaram na difusão de suas ideias.
Astrid Swenson (2015) destaca que o entusiasmo com o sistema de Hill irradiou para
outros países europeus, incluindo Itália, onde as citações atingiram o pico nas décadas de
1890 e 1900, principalmente nas publicações sobre reforma econômica e social, e Espanha,
onde a recepção de suas ideias foi significativa nos conselhos municipais de reforma urbana e
habitacional. Em Barcelona, muitas feministas mostraram-se bastante interessadas em suas
ideias. Na Exposição Universal de Paris de 1889, ocorreram três congressos internacionais,
que expuseram as realizações de Octavia Hill e seus métodos de trabalho. A imprensa
francesa não poupou esforços para que se tornassem públicos os debates em torno da questão
habitacional.
Nesse contexto, em 1890, foi fundada a Societé Française des Habitation à Bon
Marche e, após quatro anos de encontros e debates, conseguiu, em 1894, aprovar legislação
que concedia auxílio estatal para a construção de moradias para a população de baixa renda.
Em 1904, foi criado o Musée Social, instituição responsável pelas primeiras discussões sobre
planejamento das cidades, considerando não somente a construção de moradias para os
operários, mas uma série de serviços sociais com vistas a manter a “harmonia social”, resgatar
a “moral” e promover melhores condições de vida à população. Em 1906, foi organizado o
primeiro congresso internacional sobre moradia higiênica e sanitária na Bélgica, onde o
Sistema Octavia Hill também foi apresentado.
A historiadora Évelyne Diebolt (2005) assinala que, na França, a partir de 1901, com a
promulgação da lei que conferia liberdade associativa, foram criadas inúmeras associações
sanitárias e sociais, com objetivo de lutar contra a pobreza, a miséria moral e intelectual, as
epidemias e doenças. Essas associações, lideradas essencialmente por mulheres, conseguiram
captar recursos junto aos poderes públicos e a sociedade civil para financiar suas ações
sociais, bem como influenciar a criação de uma legislação social nacional com vistas ao bem-
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estar. Essas mulheres pioneiras souberam, estrategicamente, valorizar o setor médico-social,
fundando diversos tipos de instituições:
As Maisons Sociales (Settlement Houses)104: l’Union Familiale de Charonne (UFC)
(1894) (União Familiar da Charonne), a Résidence Sociale de Levallois Perret
(RSLP) (1908) (Lar Social Levallois-Perret), os hospitais-escolas da Association
pour le Développement de l’Assistance aux Malades (ADAM) (Associação para o
Desenvolvimento da Assistência aos Doentes em Paris), a Maison de Santé
Protestante de Bordeaux (MSP) (1901) (Casa de Saúde Protestante de Bordeaux) e o
Hôpital-École Ambroise-Paré de Lille (1921) (Hospital-Escola Ambroise-Paré de
Lille) (DIELBOLT, 2005, p. 306).

Dielbolt (2005) também refere que, nesse período, foram fundadas obras sociais como,
por exemplo, a de Léonie Chaptal, em Paris, e outras que também se tornaram espaços de
formação profissional: Maison-École d’Infirmières Privées (Casa-Escola de Enfermeiras
Privadas), em 1905; École Pratique de Service Social (EPSS) (Escola Prática de Serviço
Social), em 1914; Association des Infirmières Visiteuses de France (AIV) (Associação de
Enfermeiras Visitadoras da França 113), de 1914 a 1938; Association d’Hygiène Sociale de
l’Aisne (AHSA) (Associação de Higiene Social de Aisne), em 1923, que se tornaria a
Associação Anne-Morgan, em 1952; e a Association des Surintendantes d’Usine et des
Services Sociaux (Associação de Superintendentes de Fábricas e Serviços Sociais), em 1933
(...). A Associação para o Desenvolvimento da Assistência aos Doentes (ADAM), em Paris,
torna-se, em 1932, o Instituto de Serviço Social de Montrouge, contribuindo para o
nascimento, em 1919, da Escola de Puericultura da Faculdade de Medicina de Paris.
Importa mencionar que, na França, coexistiam, no processo de profissionalização das
diversas atividades médico-sociais duas perspectivas: a primeira, liderada pela Union des
Auxiliaires Sociales (UAS) (União de Auxiliares Sociais), que advogava por uma maior
laicização e profissionalização das atividades sociais femininas, enquanto serviço público que
exigia formação e aprimoramento prático e acadêmico, e a outra, representante do movimento
liderado pela União Católica de Serviço Social (UCSS), que insistia em manter e reforçar a
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Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, a Fundação Rockfeller patrocinou uma missão sanitária na
França e realizou um intercâmbio de técnicas e formas de controle de doenças infecto contagiosas.
Financiou dispensários antituberculose, clínicas especializadas em prover tratamento aos doentes e
introduziu a ideia de prevenir as doenças por meio das visitas frequentes de enfermeiras “para mostrar o
caminho da saúde aos doentes e preservar a saúde dos saudáveis”. Ao final da missão, em 1923, foi
organizado um Comitê Nacional contra Tuberculose.
Marie-Jeanne Bassot foi precursora na fundação da Residência Social na França, em 1903, juntamente
com Mercedes Fer de la Motte. Em 1910, fundou Levallois Perret. Em 1919, foi aos Estados Unidos
angariar fundos para seu projeto de expansão e visitou diversos Settlements House, especialmente a Hull
House, em Chicago. Quando retornou, liderou a criação da Federação das Residências Sociais (Centros
Sociais) da França. Eloy (2012) descreve em detalhes tal processo.
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representação confessional no seio dos órgãos internacionais de serviço social, enquanto
setores atrelados à caridade cristã e à Ação Social (DIEBOLT, 2005).
2.4.1 Habitation à Bon Marché Seine Paris: Serviços sociais públicos e provisão de
moradias
O sistema de gestão de moradias formulado por Octavia Hill, as Settlements Houses,
especialmente a experiência da Henry Street Settlement (enfermeiras visitantes) e os estudos
elaborados por Charles Booth serviram de inspiração para Henry Sellier 114, que, enquanto
esteve à frente da prefeitura de Suresnes, no período de 1919 a 1940, estabeleceu como
prioridades de sua gestão a saúde materno-infantil, a educação sanitária e a construção de
moradias salubres a preços acessíveis para os trabalhadores mais pobres e suas famílias.
Similar ao processo desenvolvido pela COS, em Londres, mas no âmbito do poder
público local, Sellier observou a desarticulação 115 das diversas ações sociais oferecidas pelas
inúmeras associações e organizou conferências, tendo estabelecido um comitê composto por
representantes da administração municipal e das associações, para a coordenação dos
diferentes serviços assistenciais públicos e privados. Tal comitê contou com inúmeros
mecanismos de administração e controle: censo das organizações públicas e particulares, para
prestar serviços de higiene social e cuidado materno-infantil; censo demográfico dos bairros;
escritórios locais para coordenar os diversos serviços sociais, com objetivo de assegurar
assistência e proteção social pública às famílias, “do nascimento até a morte”; atividades de
educação e lazer (organização de uma colônia de férias destinada a crianças e jovens); obras
de reforma de moradias e saneamento. Cada escritório “Centro de Ação Social” 116 contava
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Engenheiro, socialista e reformador social.
Naquela época, não existia coordenação. Eram visitadas apenas as famílias que tinham entrado em
contato com uma obra de caridade ou instituição pública de assistência: para consulta de recém-nascidos,
solicitação de assistência, atendimento nos dispensários, hospitais ou solicitação de acolhimento para
crianças. A ação dessas assistentes sociais era sempre temporária e fragmentada e não alcançava a
totalidade dos inquilinos das HBM (Habitation a Bon Marché). Todavia, uma menção especial deve ser
feita para a caixa de compensação da região parisiense, cuja excelente equipe era dirigida, com muita
eficiência, pela Senhorinha Hardouin. Muitas famílias eram beneficiadas pela intervenção das assistentes,
porém ainda se tratava de categorias privilegiadas de trabalhadores, pois a lei que ampliou as alocações
familiares para todos os assalariados foi promulgada apenas em 1932 (HURTADO, 1966).
Os Centros Sociais são definidos como locais de reunião da população de um bairro. Num espírito de
solidariedade, e com interesse de promoção, esforçam-se por assegurar mais bem-estar físico e moral,
assim como a adaptação dos recém-chegados. Põem, para isso, à sua disposição um certo número de
serviços e de atividades sociais, médico-sociais, educativas e de lazer. São herdeiros diretos das colônias
sociais ou das casas sociais (Setlement Houses) (LEROUX, 1986, p. 91), citando Documento Oficial da
Secretaria de Estado para Ação Social e Readaptação (1968-1972).
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com supervisoras “assistentes”, que analisavam as necessidades de cada localidade e
organizavam os serviços.
Sellier acreditava que boa saúde e bem-estar eram direitos fundamentais de todos os
cidadãos e a base material para a conquista política do poder pela classe trabalhadora. Durante
seu mandato, introduziu uma visão territorializada da gestão pública e uma maneira mais
“científica” de governar a cidade, a partir de comunidades cuidadosamente planejadas para
conter a expansão desenfreada da urbanização.
Figura 43 - Localização das cidades-Jardins, Grande Paris

Fonte: Leymarie (1928).

Entre os anos de 1920 e 1945, Henri Sellier, concomitantemente às funções de
prefeito, ocupou o cargo de diretor administrativo do escritório público de moradias de baixo
custo (Office public des Habitation à Bon Marché – HBM), da região do Sena117, e edificou
15 “cidades-jardins”- conjuntos habitacionais públicos destinados à locação para os
trabalhadores e respectivas famílias com baixos rendimentos. O objetivo principal de Sellier
era conter o fluxo migratório do campo para as cidades, descongestionar os centros urbanos e
117

Os departamentos na França corresponderiam aos Estados brasileiros. Porém, os departamentos não são
autônomos em relação ao governo central (federal). Segundo Berthe Leymarie (1926), os escritórios
públicos de HBM tinham como objetivo exclusivo a planificação, construção e gestão de prédios salubres
regidos pela lei de 18 de abril de 1906, bem como o saneamento de casas existentes, a criação de cidadesjardins ou de hortas operárias. Esses prédios podiam incluir locais de uso coletivo, como lavanderias,
casas de banho e chuveiros, creches, áreas de lazer etc., além da possibilidade de anexar lojas de caráter
comercial, contanto que não vendessem bebidas alcoólicas.
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formar “colônias” produtivas, autônomas e promover a regeneração social dos trabalhadores
por meio “da elevação moral” e da transformação da vida doméstica das famílias. Para ele, a
solução de grande parte dos problemas sociais era a formação de “lares felizes “. Para tanto,
era necessário educar a população para alcançar níveis mínimos de educação, higiene e fazer
bom uso das instalações.
Figura 44 - Mapas - Incidência de Mortalidade Infantil, Mortalidade por tuberculose e Densidade – PARIS,
Escritório HBM, SEINE, 1918

Fonte: Office public des habitations à bon marché du département de la Seine (1918) 118.

Assim como seus precursores, Sellier (1910) acreditava que a cidade e as condições de
moradia exerciam influência decisiva sobre a moralidade e educação do povo e afirmava:
A educação popular era fator essencial na luta contra a moradia insalubre, a
tuberculose e o alcoolismo (...) É preciso afastar os trabalhadores dos prazeres
grosseiros da cidade e da fascinação das ruas, bares e boates. O progresso social
exige uma mudança radical dos costumes dos operários, e essa mudança não
depende só das moradias, mas, também, das condições globais da vida urbana
(TOPALOV, 1996, p. 126).

Nesse sentido, não bastava apenas construir moradias, era necessário também criar
sentimento de pertencimento e estimular a vida comunitária dos trabalhadores urbanos e suas
famílias. Essas interações seriam mediadas pelos centros comunitários (Settlements) e os
diversos serviços sociais instalados nos conjuntos habitacionais.
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Disponível em:
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000855769/v0001.simple.selectedTab=record.
Acesso em: 04 jan. 2019.
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Figura 45 - Cartões Postais da Escola de Enfermeiras-Visitantes Paris (1930)

Fonte: Coleção Patrick Kamoun 119.

Anne Catal (2004) explica que Henri Sellier procurou coordenar as intervenções
médico-sociais, desordenadas e frequentemente simultâneas, das enfermeiras-visitantes e
trabalhadoras sociais 120 com a gestão das moradias. Em 1919, primeiro em sua cidade, depois
em nível nacional, estabeleceu o serviço social familiar polivalente e territorializado. A partir
das sugestões de Sellier e de intenso debate produzido à época, foi realizada a fusão da
formação das enfermeiras-visitantes com a das assistentes sociais e, em 1938, o Estado
francês passou a conferir o diploma de assistente de serviços sociais, bem como a exigir das
profissionais formação específica e estágio curricular obrigatório de três anos.
Berthe Leymarie, enfermeira visitante e gerente do departamento de arrecadação do
HBM - Office public des Habitation à Bon Marché de La Seine, em 1928, registrou sua
experiência profissional no trabalho de conclusão de curso sobre a Organização Social das
Cidades-Jardins da Grande Paris, apresentado à Universidade de Urbanismo de Paris, onde
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Disponível em: https://musee-hlm.fr/discover/focus/33#/home. Acesso em: 12 nov. 2019.
Cada uma delas apresenta uma gênese diferente, uma concepção particular por sua ideologia, finalidades
e formação (...): a) as enfermeiras visitadoras são produto de uma nova concepção da profissão de
enfermeira e da corrente higienista. No que se refere às enfermeiras, a França apresenta um claro atraso
em relação aos países anglo-saxônicos. Aqui também, algumas mulheres farão valer o seu próprio modelo
de formação. No que se refere à orientação higienista e política de saúde, um número crescente de
mulheres aproveitarão da grande mutação dos dispensários para ingressarem e desempenharem o papel de
auxiliares de higiene. Por outra parte, a devastação da Primeira Guerra Mundial acelera o
desenvolvimento e faz reconhecer um papel fundamental às enfermeiras-visitadoras, graças à intervenção
americana na França e a uma série de leis que favorecem igualmente esse progresso (...). Desde 1930,
existem 2.400 delas em exercício, formadas por 67 escolas. Em 1933, já são 3.000. Progressivamente, seu
papel não cessou de tender para a polivalência, pondo cada vez mais em relevo o aspecto social; b)
Paralelamente, o outro ramo, profissional das trabalhadoras sociais, desenvolvia-se mais lentamente,
empregando a expressão o social puro, mostrando, assim, o desejo de demarcar os aspectos médicosociais do trabalho. Esse ramo subdivide-se esquematicamente em três correntes distintas: as residências
sociais; o serviço social de tipo familiar e as superintendentes de fábrica (BOUQUET, 2003, p. 46-47).
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se especializou em planejamento urbano. O estudo auxilia na compreensão da história
pioneira do escritório púbico de habitação da região do Sena, que, além de construir “as
cidades- jardins”, articulou a esses empreendimentos um sistema complexo de gestão e
provisão de diversos serviços sociais e médicos aos locatários.
Figura 46 - Posters da Comissão de Prevenção da Tuberculose na França

Fonte: Auguste Leroux (1918)121.

Leymarie (1928) explica que o escritório - HBM do Sena - adquiriu uma grande área
de aproximadamente 300 hectares, tornando-se, assim, um dos maiores proprietários
fundiários da região parisiense. A superfície construída ou ocupada por cidades-jardins
representava aproximadamente 33 hectares, restando cerca de 266 hectares de terrenos livres,
os quais, tendo como base o número de 50 moradias por hectare (casas individuais e casas
coletivas), permitiriam a construção de 15.000 novas moradias. Tal mecanismo, inverteu a
lógica até então imposta pelo mercado, pois o poder público passou a formar um “banco de
terras” e a produzir moradia para a população mais pobre. Além de produzir moradias,
também adquiria edifícios e moradias já prontas construídas por associações e construtoras e
os destinava a locação.
Ao contrário das iniciativas patronais, das cooperativas, iniciativas filantrópicas e
privadas que produziam moradias para todas as classes sociais, as moradias públicas
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History by Image. Disponível em: http://www.history-image.org/en/studies/tuberculosis. Acesso em: 12
nov. 2019. Observa-se na imagem o esteriótipo criado para tratar o papel das nascentes profissões
marcadamente ocupadas por mulheres – aquela que provê os cuidados médicos-sanitários, que ensina a
cuidar e higienizar o lar e que protege e livra as crianças do mal.
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construídas em Paris foram destinadas prioritariamente às famílias com grande número de
filhos, o que equivalia a cerca de 3% da população que demandava moradias.
Tabela 1 - Cidades Jardins HBM-SEINE
I – Cidades-jardins gerenciadas
Arcueil
Cachan
Dugny (casas coletivas)
Dugny (casas individuais)
Nanterre
Total
II. Cidades-jardins construídas e
administradas

Suresnes

III. Prédios em construção adquiridos

27 prédios

IV. Operações complementares iniciadas

Arcueil
Cachan
Total

Stains
LesLilas
Drancy
Bagnolet
Gennevilliers
Total

Total de alojamentos

150
152
41
300
93
736
203
255
184
152
101
257
1.152
407 u.h
78
107
185
2.480 u.h

Fonte: Leymarie (1928).

Leymarie (1928) assinala que a criação das cidades-jardins públicas diferia de outras
experiências por reunir famílias de diferentes regiões “precárias” da cidade de Paris. “Nessas
aglomerações, colocamos 80% de famílias cuja caraterística principal é ter um número alto de
filhos (a família numerosa é aquela que tem 4 filhos com menos de 16 anos), em casas
aconchegantes ou até em habitações coletivas” (LEYMARIE, 1928, p. 16).
Ainda segundo Leymarie (1928), o processo de inscrição acontecia da seguinte
maneira:
A família envia um pedido de locação para o Ofício, o serviço de Gestão registra,
classifica e encaminha-o a um inspetor responsável pelas investigações
regulamentares. Observamos que, entre as 26.000 famílias que desejavam um
alojamento na periferia, será preciso “escolher”, e “escolher” aqui significa apenas
separar os concorrentes conforme a intensidade do interesse deles. As investigações
são muito importantes, pois essa escolha do inquilino terá consequências para o
Ofício. Uma vez que o inquilino estiver instalado, mesmo que sua presença seja
indesejável, nunca poderá ser despejado enquanto pagar o aluguel. Nesse estudo,
teremos oportunidade de insistir sobre o prejuízo da legislação atual sobre os
aluguéis para os Ofícios públicos. Com o formulário de locação preenchido pelo
solicitante, o inspetor visita a família no endereço indicado. Geralmente, os
interessados trabalham fora e é apenas após três ou quatro tentativas que se consegue
contato (LEYMARIE, 1928, p. 20).
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Figura 47 - Ficha de inscrição – HBM Seine

Fonte: Anexos Bardy (1938).

O formulário de solicitação de casas exigia as seguintes informações: I. Estado Civil a) dos pais, b) dos filhos (vivos ou falecidos), c) data do casamento, d) número de
casamentos. II. Situação econômica - a) profissão do pai (indicação do nome e endereço do
empregador), b) duração de serviço na última empresa ou nas anteriores, c) salário fixo, d)
bonificações diversas (caixa de compensação), e) profissão da mãe (se essa última for
trabalhar), f) salário fixo, g) bonificações diversas, h) profissão dos filhos (indicação dos
empregadores), i) salário fixo. III. Condições de moradia - a) tipo de alojamento (hotel
mobiliado, centro de acolhimento, apartamento comum), b) composição do alojamento, c)
mobiliário, d) manutenção geral, e) manutenção do espaço interior, f) cuidados com os filhos,
g) preço atual do aluguel, h) duração da residência, i) residências anteriores. Situação civil e
militar - a) pensão militar (mutilados ou reformados), b) órfãos de guerra sob tutela do
Governo, c) pensão por acidente, d) aposentadorias diversas, e) famílias numerosas, escritório
de benfeitoria etc. V - Situação sanitária - a) saúde dos membros da família, b) causa dos
óbitos no lar, c) estadia das crianças em sanatório. VI. Informações psicológicas a) recepção
do inspetor, b) informações diversas, c) cuidados com os filhos, d) vizinhança. O “inspetor”
visitava a família, fazia várias perguntas e cuidadosamente as comparava com o formulário de
solicitação, checando se as informações coincidiam (LEYMARIE, 1928, p. 20).
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Figura 48 - Projeto Cidade Jardim Drancy-Seine

Fonte: Sellier, Henri. Habitations à bom marché du département de la Seine – HBM Seine:
(cités-jardins et maisons ouvrières).

Leymarie (1928) assinala que o escritório (HBM), com essas informações, tinha um
mínimo de garantia sobre a “moralidade” do inquilino, sua situação econômica e social, antes
de confiar-lhe uma de suas “atraentes” casas.
Infelizmente, temos que reconhecer que, embora agindo com cautela, tacto e
habilidade, muitas vezes as informações fornecidas eram “falsas”. Por um lado, o
grande número de pedidos limita o tempo dedicado às investigações e, por outro, é
preciso levar em conta que o candidato ao aluguel oculta ou ignora de propósito
algumas informações que, segundo ele, poderiam prejudicar o seu pedido. Ademais,
lamentamos que muitas indicações de origens diversas (obras ou homens políticos)
sejam feitas de forma superficial, com vistas a tirar uma família de uma moradia
precária que muitas vezes ela mesma havia construído. Por fim, as informações
fornecidas pelos zeladores são geralmente falsas, o que pode se explicar pelo
interesse deles em se livrar dessas famílias (LEYMARIE, 1928, p. 18).

Os empreendimentos do HBM Seine foram ocupados por um grande número de
empregados e operários que trabalhavam nas usinas de gás de Saint Denis e um número
relativamente alto de funcionários da administração pública ou de empresas contratadas. A
Cidade Jardim de Drancy foi ocupada exclusivamente por trabalhadores ferroviários, cujo
sindicato assinou um contrato exclusivo com o departamento para fornecimento de moradias.
“Esses 101 alojamentos são alugados sem levar em conta a composição familiar. Poucas
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famílias numerosas residem lá. Às vezes, o alojamento é grande demais e acaba não sendo
totalmente ocupado” (LEYMARIE, 1928, p. 27).
Além da cuidadosa seleção dos inquilinos, a partir de 1924, em cada uma das cidadesjardins francesas foram instalados um "Foyer" 122, uma espécie de Centro Social, que
empregava zeladores, médicos e "enfermeiras-visitantes” (denominação inicial para as
assistentes sociais na França), que participavam da luta contra tuberculose e mortalidade
infantil e, de modo mais geral, na “detecção das doenças e das taras, [pela ação de] educar
tanto quanto possível as mães de família e vigiar sistematicamente as crianças, tecendo uma
rede de proteção sanitária e social efetiva” (HURTADO, 1966).
O estudo seminal de Leroux (1986) sobre o Serviço Social na França critica essa
postura conservadora das pioneiras “assistentes sociais e auxiliares” que, ao entrar nos lares
das famílias operárias, produziam, a partir dos minuciosos inquéritos sociais, informações e a
classificação daqueles que “merecem atendimento habitacional e são recuperáveis” - as
famílias numerosas, as vítimas da desorganização doméstica e da falta de educação - e os que
não merecem “tidos como irrecuperáveis e degenerados morais”, reforçando, desse modo,
estigmas e a segregação das famílias. O inquérito social tornava-se, assim, o principal
instrumento técnico destinado a ordenar a nova logística do trabalho social, cujos agentes
recebiam um mandato e se apoiavam na rede administrativa e disciplinar do Estado.
Germany Bardy, assistente social, que trabalhou ao lado de Henry Sellier na
implementação das cidades-jardins, também registrou sua experiência profissional no trabalho
de conclusão de curso “O Serviço Social nas Habitações de Baixo Custo (HBM) e
especificamente no escritório público do departamento HBM Seine” 123, apresentado ao
Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris.
Sob orientação de Roger Picard, Bardy (1938) utilizou como referência diversos
textos

122

123

124

124

, dos quais destacamos: A assistência Social e seus meios de ação, de Armand-Delille

Em 1924, foi fundado o FOYER que agrupava sob essa denominação o conjunto de realizações sociais
das cidades-jardins do Escritório Público das Habitações da Sena. O “FOYER” foi reconhecido como
instituição de utilidade pública por decreto do dia 22 de abril de 1926, tornando-se, a partir de então,
autônomo. Tal autonomia era necessária para receber doações e heranças, bem como agir como pessoa
jurídica. Conforme termos do artigo I de seu estatuto e suas alterações pela Assembleia Geral do dia 24 de
junho de 1932, o foco do FOYER é “melhorar as condições de existência dos habitantes do bairro,
favorecendo seus esforços individuais e coletivos relativos à solidariedade e previdência social, bem
como o uso dos lazeres (BARDY, 1938).
Bardy cita, ainda, a obra de Cordelier, Serviço Social feminino (1937), que revela um traço conservador,
visto que as assistentes sociais são vistas como profissionais responsáveis por “conduzirem” os mais
pobres, tendo em vista sua incapacidade de usufruir dos serviços e de assimilar as orientações.
O trabalho ainda faz menção aos debates realizados na Conferência Internacional de Serviço Social
(1938), nas Semanas de Ação Social (1928), na Jornada Nacional de Serviço Social (1937), bem como
em revistas de higiene e medicina social, movimento sanitário e revista médico-social da infância.
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(1929); O serviço social municipal e suas relações com obras particulares, de Robert
Hazemann (1929); Os Serviços Sociais, editado pelo Ofício Internacional do Trabalho e
Saúde Pública Coletiva (1933): Higiene e Serviço Social, de Henri Sellier e Robert
Hazemann (1936). Destacam-se ainda as publicações do Museu Social, especialmente os
textos escritos por Boulonnois, L., A municipalidade em Serviço Social "Suresnes", e por
Hurtado Y125, O ofício público de HBM da cidade de Paris, sua organização, suas obras
sociais (1935).
As referências utilizadas por Bardy sinalizam a introdução de uma noção mais
profissional da provisão de assistência social, procurando romper com a lógica caótica das
obras de benemerência e filantropia desenvolvidas no século XIX. As publicações explicitam
a necessidade de profissionalização da “ação social”; a adoção de métodos científicos de
análise e, especialmente, a urgência de formação técnica para os profissionais.
Na introdução do trabalho, Bardy (1938) relata a história do surgimento do serviço
social articulado aos conjuntos habitacionais construídos pelo Escritório Público de HBM do
Sena:
Na periferia de Paris, com vistas a oferecer para os futuros moradores o máximo de
ar, sol e áreas verdes, buscamos, na medida do possível, os lugares mais salubres,
espaçosos, com vizinhança pacífica (municípios de Plessie, Châtenay, Suresnes) ou
próximos de indústrias (municípios de Pré-St-Gervais, Dugny, Stains). Lá, perto da
nova cidade, era proibido construir prédios perigosos, insalubres, e não conformes.
A altura dos prédios era regulamentada proporcionalmente à largura das vias para
favorecer o sol e a claridade. Evitávamos os quarteirões amplos demais para
preservar o caráter residencial do bairro. Os espaços livres, as plantações, as cercas,
todos os ambientes eram bem estruturados, e as casas eram dotadas de certo
conforto. Tratava-se de manter o aspecto da nova aglomeração limpo e agradável, de
criar saúde, alegria, felicidade e logo apareceu a necessidade de um serviço social
(BARDY, 1938, p. 10).
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Cabe abrir um parêntese e mencionar que Ysabel Hurtado também foi pioneira em relação à
implementação do Serviço Social junto aos conjuntos habitacionais construídos pelo Ofício Público de
HBM da cidade de Susresnes. Hurtado assinala que, por conta das legislações de 1912, 1928 e 1930 sobre
habitações de baixo custo, foi permitido construir e administrar agrupamentos comunais. Os conjuntos
habitacionais eram construídos após a remoção das favelas, nas antigas vilas, sendo as unidades
construídas com atenção à salubridade, claridade, aeração e conforto e, na maioria das vezes, reservadas
para as famílias numerosas. Em 1.º de janeiro de 1933, o número desses alojamentos alocados para
famílias numerosas era de 13.855, hospedando 74.593 habitantes, dentre os quais 36.489 crianças de
menos de 16 anos e 12.064, de 16 a 20 anos (...). Obviamente, a construção de prédios de seis a oito
andares reagrupados de forma compacta teve como consequência uma alta densidade populacional. Logo,
os poderes públicos tiveram que se preocupar com os riscos de contaminações físicas e morais. Hurtado
argumenta que, ao implementar o Serviço Social familiar nos conjuntos, logo foram sentidos resultados
muito positivos, em função dos serviços médico-sociais oferecidos às famílias (HURTADO, 1966).
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Nesse sentido, o Serviço Social tinha como objetivo principal impedir que os
empreendimentos públicos “as cidades jardins” se transformassem em “modernos taudis” 126.
Cabia a essas profissionais contratadas a tarefa de empreender mudanças radicais no modo de
viver dos operários e prover assistência social, sanitária e familiar. Para tanto, além de ser
investida de autoridade pública para inspecionar as moradias, as assistentes sociais tinham
como atribuição:
a) - assegurar o funcionamento e desenvolvimento do serviço social (sob
responsabilidade de 15 assistentes e 2 auxiliares); b) - criar, organizar e ajudar no
funcionamento das obras de puericultura, dispensário etc... c) - estimular a prática
de esportes, ensino de canto-coral, de ginástica ordinária e ginástica rítmica e, de
uma forma geral, todas as atividades ligadas à educação física e moral da juventude;
d) - favorecer a locação e o cuidado com as hortas individuais e coletivas (e) –
organizar, para os habitantes das cidades-jardins e com auxílio das associações de
inquilinos conferências, shows, apresentações teatrais ou cinematográficas,
espetáculos populares de todos os tipos, bem como bibliotecas fixas ou ambulantes
para adultos e crianças. Além disso, visa favorecer a criação de círculos de jogadores
de xadrez e, de forma mais ampla, favorecer todas as manifestações relativas ao
melhor uso dos lazeres dos trabalhadores manuais e intelectuais (BARDY, 1938, p.
13-14).

Cada Foyer passou a contar com um “Serviço Social Familiar” que, além da seleção
dos inquilinos, realizava a coleta dos aluguéis, promovia a inspeção das edificações e
realizava diversas ações com vistas à saúde moral, física e social de seus habitantes,
gerenciando todos os serviços e equipamentos coletivos das cidades-jardins (BARDY, 1938).
A assistente pode também realizar enquetes julgadas úteis pelo Escritório. Ela deve
zelar pela aplicação do regulamento do Escritório. Tais regulamentos são relativos,
incluindo, além da limpeza, a higiene, a manutenção dos alojamentos, a boa
conservação do prédio que depende diretamente do conjunto dos moradores, os
casos de superlotação (membros da família não indicados no pedido de alojamento,
porém, morando de fato; nascimentos por dedução de imposto; óbito por diminuição
ou aumento; recém-nascidos tomados sem autorização), os escândalos nos conjuntos
habitacionais, as dedetizações a serem efetuadas em caso de doenças contagiosas
etc... Em suma, tudo que o escritório pode exigir de seus inquilinos enquanto
proprietário. A assistente social elabora relatórios para a Direção e o Escritório
intervém em seguida (cartas de reprimenda aos inquilinos). Tais relatórios são
elaborados de forma contínua, sejam contestações da visitante, sejam pedidos de
contra enquetes por parte do escritório. A assistente pode, quando necessário,
embasar-se no engajamento de locação assinado pelo inquilino no momento de sua
chegada e no qual a visita da assistente é estipulada. A princípio, a assistente não
deve intervir para solucionar questões do escopo de atribuições do Serviço de
Gestão do Escritório. Para tal, ela assinala apenas as demandas de mutações quando
se trata de um caso social (doenças, enfermidades, lutos). As obras de pintura,
limpeza e manutenção são geralmente de responsabilidade do inquilino. Quando os
inquilinos se queixam para a assistente, essa última não pode prometer nada, apenas
orientá-los a registrar a queixa no registro especial detido pelo zelador ou porteiro.
Se a assistente constata obras que deveriam ser executadas com emergência, no
126

Termo cuja definição é similar a favelas, bairros degradados, espeluncas, cortiços, tugúrios.
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interesse da boa manutenção do prédio, ela pode solicitar sua inscrição no registro
das reclamações (BARDY, 1938, p. 15-16).

Essas diversas atividades e requisições alinhavam-se diretamente às recomendações da
Academia de Medicina e Higiene da França, que propagavam a importância dos cuidados
com o corpo, especialmente o uso de sabão e banhos regulares; prática de esportes;
alimentação balanceada; horas de descanso e lazer "trazer tesouros da vida moral e material ",
bem como combater a mortalidade infantil e os males sociais da época: a tuberculose e o
alcoolismo.
Figura 49 - Cartaz sobre Água, Ar e Luz na Higiene diária

Fonte: Armand Collin (1900) 127.

A proteção da maternidade e da infância eram atribuições consideradas relevantes para
Serviço Social, cabendo aos profissionais atuar para prevenir e evitar situações de
negligência/omissão por parte das mães em relações aos cuidados infantis e a higiene
doméstica.
Na família, as assistentes dão conselhos essenciais para a mãe sobre os cuidados
com os pequenos, pois geralmente tem mais boa vontade do que conhecimentos.
Além disso, existe uma vigia durante as permanências e nas consultas que
abordaremos mais adiante. Elas aconselham no uso dos recursos do lar, pois
equilibrar um orçamento não é algo simples mesmo quando se trata de um
orçamento muito pequeno. Caso um evento imprevisto venha fragilizar um equilibro
dificilmente alcançado, conselhos sábios e práticos são bem vindos e evitam
acidentes mais graves. Prevenir sempre, isso é uma regra que encontramos em toda
parte do serviço social em atividade. A assistente aprende a observar as regras de
higiene preventiva: esterilizar uma mamadeira tão perfeitamente quanto possível;
esterilizar o leite do bebê quando não há distribuição de mamadeiras para os recémnascidos no município, lavar e fazer o curativo de ferimentos leves, todos os
127

Disponível em: http://expositions.bnf.fr/sciencespourtous/grand/spt_100.htm. Acesso em: 12 nov. 2019.
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pequenos detalhes que a rotina e as crenças implantaram nos hábitos das famílias e
contra os quais devemos lutar. Geralmente, é apenas pela observação que a
assistente pode modificar os maus hábitos. O médico fez uma prescrição, explicou
mas muitas vezes é preciso dar novamente as mesmas explicações e mostrar como
realizar alguns cuidados entre os mais simples (BARDY, 1938, p. 28).

Para um melhor controle dos casos, as enfermeiras visitantes e as assistentes sociais
mantinham um fichário, com registro individual de cada família residente nos
empreendimentos, sendo preservado o sigilo das informações (para cada situação eram
utilizados códigos e cores diferentes). Caso necessário, algumas informações serviam para
completar o prontuário que o Escritório HBM possuía sobre cada inquilino. As assistentes
sociais se reuniam uma vez por semana no Foyer para reuniões, que possibilitavam discussão
sobre os casos muito difíceis, troca de pontos de vista, articulação e padronização das
intervenções.
Figura 50 - Fichas do Serviço Social

Fonte: Anexos Bardy (1938).

Cada cidade jardim contava com uma espécie de posto de saúde, “dispensários de
higiene”, onde eram oferecidas consultas médicas, serviços de puericultura e vacinação 128.
Além disso, alguns deles possuíam restaurantes populares, bibliotecas, creches, jardins de
infância, salão de jogos, escolas noturnas para adultos, cozinhas profissionais para “educação
doméstica” e salas onde eram organizadas aulas de corte e costura, trabalhos manuais e
128

O Serviço Social também coordenava os dispensários e os atendimentos médicos oferecidos. Quando
necessário, as profissionais encaminhavam as famílias sob sua supervisão para hospitais ou serviços
apropriados e, nos casos particularmente graves, acionavam especialistas competentes. Elas também
prestavam uma série de orientações e encaminhamentos às famílias em relação às inúmeras legislações
sociais, tramites burocráticos para acessar benefícios e demais serviços públicos. Realizava ainda
orientação vocacional para os filhos dos inquilinos para melhor escolha profissional.
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bordados. As cidades jardins de Suresnes e Stains, para citar apenas esses dois exemplos,
possuíam lavanderias e casas de banhos com chuveiros coletivos que permitiam aos
inquilinos, cujos apartamentos não possuíssem banheiro, acessar tais serviços.
Figura 51 - As atividades de lazer nos Conjuntos Habitacionais, França

Fonte: Bardy (1938)

Nas cidades jardins que possuíam quadras e ginásios esportivos, o Serviço Social
também estimulava práticas esportivas e promovia aulas de esgrima, ginástica artística e
esportes ao ar livre. Também era responsável por organizar festas, peças de teatro,
campeonatos de xadrez, sessões de cinema e festivais de música, entre outras atividades, com
vistas a integração dos moradores em suas novas comunidades e a estimulá-los culturalmente.
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Bardy (1928) explica que as despesas para manter
todos esses serviços eram muito altas. Os Foyers
eram mantidos, em parte, com uma porcentagem
do montante dos aluguéis pagos ao Departamento
do Sena e outra parte proveniente de outros
pequenos fundos de “Saúde Pública”, do “Perigo
antivenéreo” e dos “Lazeres”. Para divulgar todas
essas atividades, o Serviço Social mantinha um
jornal informativo gratuito intitulado Le Foyer129
com objetivo de criar uma ligação tangível entre
os diferentes conjuntos habitacionais.

No início, era um serviço gratuito (distribuição de 10 a 12 exemplares). Depois,
decidimos vender a publicação por assinatura. Obviamente perdemos leitores, mas
os que ficaram se interessaram mais por esse jornal pago, muitos julgando sem
interesse um jornal gratuito. Além de artigos de informações diversas para adultos e
crianças, essa revista mensal informa cada um sobre a vida dos conjuntos
habitacionais vizinhos ou distantes, das manifestações artísticas e amigáveis. Assim,
Le Foyer é esperado e lido com prazer (BARDY, 1938, p. 46).

Em relação à supervisão dos alojamentos, Bardy (1938) explica:
Obviamente, os alojamentos em más condições de higiene são alvo de visitas
frequentes, porém abordaremos essa questão de forma mais ampla no estudo do
trabalho individual realizado junto às famílias. Além disso, a assistente é
responsável pelas enquetes em casos de atrasos de pagamento de aluguéis. Os
atrasos são numerosos como consequência das crises que atravessamos e, mais
especificamente, do desemprego, o número daqueles que não pagavam aumentou em
grandes proporções. Ainda tem também, e sempre teve, aqueles que não querem
pagar. Assim, a assistente encontra as famílias com vistas a seu interesse próprio,
para que o Escritório não entregue o caso ao oficial de justiça. A assistente julgará se
o atraso é causado por uma falta de esforço ou má vontade do inquilino e decidirá as
medidas a serem tomadas (BARDY, 1938, p. 27).

Cada assistente social era responsável, em média, pelo acompanhamento de 700
famílias, além de realizar o gerenciamento dos diferentes serviços e inspecionar as edificações
e áreas coletivas dos conjuntos.

129

O jornal circulou de 1930 a 1939, e alguns números estão disponíveis na biblioteca digital francesa:
https://gallica.bnf.fr/. Acesso em: 13 nov. 2019.
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Figura 52 - Modelo de convocação do Serviço Social para os inquilinos

Fonte: Anexos Bardy (1938).

Nesse sentido, voltando ao estudo de Leymarie (1928), havia diferenças significativas
na conservação e higiene dos empreendimentos. Os edifícios ocupados por famílias menores,
com ganhos regulares, “tidos como mais homogêneos” do ponto de vista socioeconômico e
cultural, possuíam menos depredações e despesas com manutenção e reparos. “A aparência
das residências é mais agradável, o jardim mais mantido (os trabalhadores ferroviários têm
mais tempo para isso), o interior das casas mais organizado e as disputas entre inquilinos são
mais raras”. O contrário era observado nos empreendimentos ocupados por famílias
numerosas e provenientes de favelas e ocupações precárias:
Observamos um contraste forte entre essa parte do conjunto habitacional e a outra,
onde residem famílias numerosas (...) a maioria das discórdias se dá por conta das
crianças. Observamos geralmente que as crianças não sabem brincar, pois ou são
acostumadas com jogos violentos, ou, ao contrário, ficam trancados entre quatro
paredes (...) Constatamos pessoalmente que durante o primeiro ano que segue à
instalação dos inquilinos nos conjuntos habitacionais, as arvores, os gramados e as
plantações são devastados e os vidros quebrados, mesmo com vigilância dos
zeladores. Não acreditamos que transpor uma família de um alojamento
precário para uma casa salubre e higiênica vá transformá-la de maneira
miraculosa. Além da educação que precisa ser quase integralmente realizada no que
tange à higiene e limpeza, é preciso salientar a teimosia de alguns inquilinos em
manter as janelas sempre fechadas que seja no inverno ou no verão. Em algumas
residências, a condensação é tal que não é mais possível abrir as janelas, pois as
ferragens ficaram enferrujadas por conta dos vapores (...). Durante a breve descrição
das cidades-jardins, indicamos que cada casa tinha uma privada independente ligada
à rede de esgoto. Como consequência de entupimentos, chegamos a culpar os
serviços de obras civis. Durante as obras de desentupimento, encontramos nas
canalizações escovas, penas, cabelos e sapatos usados!... Quando o ofício informou
os inquilinos que teriam de pagar as próximas obras, os entupimentos diminuíram
(LEYMARIE, 1928, p. 65-66).
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Figura 53 - Creche da Cidade Jardim Chemin-Vert e Aulas de Educação Doméstica – Foyer cidade Jardim
Suresnes. Aulas de Corte e Costura e Culinária, Foyer Cidade Jardim Cachan, 1930

Fonte: Coleção Patrick Kamoun 130 e Bardy (1938).

Para conservação dos jardins dos empreendimentos, foram estimulados o cultivo de
hortas e a compra coletiva de sementes e plantas. Os locatários que se interessavam por
jardinagem formaram uma “Federação Hortícola” que provia concursos entre as cidadesjardins. O vencedor recebia do Ministro da Agricultura a Cruz de Cavaleiro do Mérito
Agrícola. A festa solene de entrega das recompensas era particularmente apreciada e a
programação escolhida “com carinho” pelo Foyer (BARDY, 1938).
A profissionalização e institucionalização do Serviço Social na França foi
impulsionado pelo pioneirismo de diversas mulheres, que lideraram uma “verdadeira cruzada
sanitária” contra as precárias condições de vida dos trabalhadores. Um núcleo de grandes
animadoras da ação social católica passou a utilizar as instituições públicas recém-criadas
para estabelecer dispositivos de investigação e de intervenção. Movidas pelo ideário
higienista e por uma “cruzada cristã” para moralização dos trabalhadores e “fortalecimento
130

Disponível em: https://musee-hlm.fr/discover/focus/33#/home. Acesso em: 12 nov. 2019.
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das famílias”, as assistentes sociais pioneiras, ao ingressarem na privacidade das famílias
operárias, começaram a produzir um conhecimento não somente prático, mas uma
classificação a partir de “rótulos”, os quais lhes permitiam atuar em todos os domínios da vida
cotidiana das famílias: cuidados com a casa, orçamento, pagamento do aluguel, higiene
corporal, autoridade da mãe sobre o filho, decoração das paredes. Inclusive, [a visitadora]
fará, se necessário, [a moradora] desdobrar os lençóis ou abrir os armários (LEROUX, 1986,
p. 33).
O Serviço Social Francês nasceu e se desenvolveu a partir de duas fontes
ambivalentes: de um lado, a caridade e, de outro, a noção de que os problemas sociais eram
uma espécie de doença social, um fenômeno social avaliado negativamente. A primeira, como
exigência fraternal entre os homens, e a outra como hostilidade contra o não produtor, peso
morto na coletividade. Esses problemas, considerados disfunção da sociedade, exigiam
“remédios” que deveriam ser encontrados na revisão do conjunto dos mecanismos sociais,
portanto levar à criação, reformulação e atualização dos recursos necessários à sua solução e
também à tendência de se considerar o serviço social como instrumento administrativo 131:
integrador das estruturas administrativas para sua melhor utilização e para assegurar sua
eficiência, garantindo o alcance dos objetivos dessas entidades; respeitava-se os direitos
individuais, mas numa abordagem autoritária (BALBINA, 1985).
A França 132 teve um papel muito importante no processo de profissionalização das
diversas atividades sociais femininas e foi um polo irradiador da vertente católica da Ação
Social e do Serviço Social para os países latino-americanos, especialmente para o Brasil,
conforme mostraremos na parte II deste trabalho.
2.5 O ESTADO GERINDO OS MODOS DE VIVER DOS MAIS POBRES NAS CIDADES
A profissionalização do trabalho social ocorreu pari passu com o processo de
modernização administrativa especialmente na esfera municipal e com a ascensão do Estado
de Bem-Estar Social, como observado nos casos de Amsterdã e Paris-Seine. Os programas de
131
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Michel Foucault assinala que o exame e a vigilância cotidiana são mecanismos constituintes do poder
disciplinar, geralmente são acompanhados de sofisticados sistemas de coleta de informações in loco,
registro, gerando acumulação documentária, que envolve a criação de códigos, descritores de
comportamento, observações sobre as condições de vida da população tornando famílias e indivíduos
objeto analisável e descritível, fazendo de cada situação um caso. Um “poder de escrita” é constituído
como uma peça essencial nas engrenagens da disciplina (FOUCAULT, 2013, p. 181).
Para o aprofundamento sobre a trajetória da emergência do Serviço Social na França recomendamos
artigo da professora Brigitte Bouquet “O Serviço Social francês: balanços, questões e perspectivas” que
compõe a publicação organizada pelas professoras Carmelita Yazbek e Marilda Villela Iamamoto
“Serviço Social na História: América Latina, África e Europa” publicado pela Editora Cortez em 2019.
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assistência social e saúde e a construção de conjuntos habitacionais populares, ao mesmo
tempo que conferiam aos trabalhadores melhores condições de vida e acesso a serviços
públicos, impuseram a eles um modo de vida “moderno”, requerendo novos hábitos e uma
cultura com vistas à maior produtividade e aceitação do status quo.
Nesse processo de modernização, o Estado absorveu e institucionalizou os
mecanismos de controle social - assistência social e serviços médico-sociais – e os tornou
extensão do aparelho executivo das políticas públicas, especialmente as sociais. O inquérito
social, os registros da vida das famílias e as visitas domiciliares regulares foram tomados
como instrumentos “técnicos” destinados a ordenar a nova lógica de gestão pública, no
sentido de coibir as armadilhas de encenação da pobreza e auferir as condições de vida,
classificando os diversos problemas e as situações particulares, com base nas estatísticas
sociais e na classificação da classe operária em dignos e indignos de assistência e atendimento
pelo poder público.
A estatização dos dispositivos disciplinares e biopolíticos, que como vimos, envolvem
o exame, o registro intensivo de informações individuais, a acumulação documental a partir
também de uma escrita disciplinar, tem relação direta com a dinâmica de produção e consumo
da sociedade industrial e capitalista, que faz um apelo à modalidades especificas de submissão
das forças sociais e dos “corpos”, necessárias para o governo das múltiplas demandas urbanas
e das “populações”.
Desse modo, governos com diferentes orientações políticas e ideológicas incorporaram
em suas políticas a necessidade de coordenação e organização dos diversos serviços de
assistência: instalação de centros comunitários nos bairros operários mais precários e reforma
e construção de moradias a preços acessíveis para a população mais pobre,
concomitantemente aliado a um ambíguo e contraditório sistema de gestão social.
O exemplo emblemático é a política “socialista municipal” de Henri Sellier, que aliou
produção de moradias com diversos serviços sociais, sob a coordenação de uma assistente
social

polivalente.

Examinando

cuidadosamente

essa

experiência,

coexistem

na

implementação das intervenções perspectivas higienistas e conservadoras de ver os pobres
como dependentes, incapazes de administrar suas próprias famílias e recursos, passivos e
abertos à assimilação dos valores da classe dirigente, sempre numa posição subalterna, sendo
necessária a educação popular para que assimilem os valores e costumes da sociedade
moderna e, ao mesmo tempo, perspectivas progressistas, cujo desejo é socializar a riqueza
produzida a partir da oferta de serviços públicos com objetivo de melhorar as condições de
vida das classes trabalhadoras.
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Conforme explica Topalov (1996), o pensamento reformador higienista e a perspectiva
modernizadora exigiam uma mudança radical nos costumes operários, e essa mudança não
dependia exclusivamente da oferta de moradias, mas também das condições globais da vida
urbana.
O planejamento urbano e os serviços sociais nasceram sob a insígnia de educar o povo
para integrar-se aos “espaços de representação” nos termos de Lefebvre. A institucionalização
desses processos educativos desenvolve-se sob uma lógica moral e política abstrata,
incorporada na subjetividade dos profissionais e explicitada nas tecnologias empregadas,
formando um habitus nos termos proposto por Pierre Bourdieu. Dado o caráter difuso de
determinadas práticas sociais e a difícil percepção dessas relações de dominação, a lógica das
instituições incorporaram como universais os comportamentos da classe média para todas as
classes subalternas e ocultam as verdadeiras tramas das relações desiguais.
Num esforço de síntese, ainda valendo-se das reflexões de Topalov (1999), os
itinerários dos profissionais do trabalho social acabaram por criar a “pesquisa social”
empírica. Desde o início do século, eles se deslocaram progressivamente das perspectivas
repressivas da caridade organizada, de onde são originários, para viver o cotidiano dos bairros
populares das grandes cidades. Os voluntários e nascentes profissionais do trabalho social
pretendiam ser intérpretes efetivos das necessidades sentidas pelo povo, geralmente ignoradas
pelos tomadores de decisões – tecnocratas e políticos. Dessas experiências e de seus métodos,
emergiu a própria sociologia urbana e o próprio Serviço Social: tanto Octavia Hill como
Charles Booth influenciaram diretamente a London School Economic, a Escola de Chicago e
tantas outras universidades e centros de ensino.
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PARTE III – ANTECEDENTES E EXPERIÊNCIAS
PIONEIRAS NO BRASIL
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1 COMO ESSAS IDEIAS CHEGAM AO BRASIL?
Em nosso país, os problemas urbanos e, em particular, a questão da moradia, guardam
especificidades. Sua gênese pode ser encontrada já no processo de colonização, “com vistas à
exploração”, produtora de uma abissal concentração fundiária nas mãos de poucos
proprietários de terras 133, que as utilizavam para monoculturas e pecuária, organicamente
associadas ao sistema escravista, com uso extensivo e predatório dos recursos naturais que se
esgotavam após ciclos de uso intensivo, levando à ocupação de novas porções de terras,
expandindo sempre as fronteiras, sem a fiscalização da coroa Portuguesa ou mesmo, depois da
independência, do governo imperial (CARDOSO, 2018).
Este capítulo procura compreender como as ideias e as experiências originárias e
emblemáticas que conjugaram provisão de habitação popular com trabalho social realizadas
principalmente na Europa e Estados Unidos, chegaram ao Brasil.
1.1 A QUESTÃO SOCIAL E AS “PARTICULARIDADES” DO PROBLEMA DA
MORADIA NO BRASIL
Proclamada a Independência, em 1822, o Brasil adotou um modelo de governo
monárquico, hereditário, constitucional e, em tese, representativo. Em 1824, o imperador e os
juristas de sua confiança, “a portas fechadas”, formularam uma nova

constituição,

considerada avançada para a época no que se refere à extensão do direito ao voto a todos os
brasileiros: teriam direito e dever de votar todos os homens de 25 anos ou mais, com renda
mínima de 100 mil réis. Todos os cidadãos qualificados eram obrigados a votar. As mulheres
e os escravos não eram considerados cidadãos. Os libertos podiam votar apenas nas eleições
primárias. O limite de idade caía para 21 anos nos casos de chefes de família, oficiais
militares, bacharéis, clérigos, empregados públicos, todos que tivessem independência
econômica. Dessa forma, a maior parte dos brasileiros não exercia os direitos políticos, e não
havia uma cultura do povo tomar parte nas decisões governamentais (CARVALHO, 2016).
133

O processo de colonização “de exploração mercantil” adotado por Portugal em relação ao Brasil
concedeu aos “empreendedores” grandes extensões de terras públicas para serem utilizadas de forma
produtiva. Entretanto não exercia nenhum controle efetivo sobre a demarcação original, nem tão pouco a
fiscalização sobre os processos de ocupação e posterior processo de parcelamento e venda das terras das
sesmarias. Dessa forma, o latifúndio e a grilagem de terras são práticas estruturadoras e fundadoras da
chamada “questão da terra e da propriedade no Brasil”, associado a seu uso predatório e sempre extensivo
- “devorador de terras”. Historicamente, as famílias de pequenos posseiros ocupantes de terras de
sesmeiros, na forma de foreiros ou arrendatários, ou ocupantes de terras devolutas, estiveram também no
centro dos conflitos fundiários (CARDOSO, 2018, p. 57).
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O voto era um ato de obediência forçada ou mesmo um ato de lealdade e gratidão aos
candidatos, em sua maioria membros da oligarquia proprietária de terras. Existia a
possibilidade de votar em representantes e elegê-los, menos como forma de participar da vida
política do país e mais para manter o domínio político local. A independência não alterou o
legado deixado pela dialética da colonização marcada pela escravidão, pelo latifúndio e pelo
não exercício dos direitos civis, sobretudo pela falta de acesso à educação e reconhecimento
dos demais direitos sociais. A escravidão 134 e a grande propriedade não constituíram ambiente
favorável à formação de futuros cidadãos (CARVALHO, 2016).
O processo de independência do Brasil foi realizado à margem dos interesses da
maioria da população e “nascia escondendo fraquezas estruturais” (SCHWARCZ;
STARLING, 2015, p. 232). O Brasil até então era um país predominantemente rural com
apenas 16,6% da população residindo em cidades com mais de 20 mil habitantes. A economia
fundamentava-se na exportação de produtos primários, especialmente açúcar, algodão e,
principalmente, o café, responsável por quase 70% das exportações. As condições de vida no
campo eram muito difíceis em virtude dos baixos salários, das precárias técnicas de cultivo e
da falta de apoio aos pequenos agricultores – os trabalhadores “livres”.
Figura 54 - Carregadores de Café, Jean Baptista Debret, 1826, e a Casa dos Negros, por Johann Moritz
Rugendas, 1835 135.

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras.
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Os escravos não eram considerados cidadãos, mas mercadorias. Não tinham os direitos civis básicos à
integridade física (podiam ser espancados), à liberdade e, em casos estremos, à própria vida, já que a lei
os considerava propriedades do senhor, equiparando-os a animais (CARVALHO, 2016, p. 27).
Casa de Negros. In: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural,
2019. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra64789/casa-de-negros. Acesso em: 23
fev. 2019. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7.
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A grande maioria da população não era alfabetizada, nem tinha acesso a serviços
públicos de educação, saúde, assistência social etc. Alguns auxílios e serviços prestados aos
mais pobres tinham caráter exclusivamente privado e religioso e eram organizados segundo
práticas de instituições tradicionais, como Santas Casas de Misericórdia e entidades religiosas,
que remontavam ao período do Brasil colônia (VALLADARES, 2005).
No país como um todo, a esperança de vida das mulheres, ao nascer, era de 34,6 anos
em 1910 e de 37,3 anos, em 1930. Para homens, as expectativas eram respectivamente, de
33,4 e 35,7 anos. No Rio de Janeiro, 41% das 76 mil mortes ocorridas entre 1886 e 1890
decorreram de doenças transmissíveis, com destaque para tuberculose, malária e febre
amarela, pois o acesso a serviços sanitários básicos era inexistente. A miséria irmanava a
grande maioria das pessoas e apartava seus estilos de vida do das classes superiores de
maneira duradora, em múltiplas dimensões (CARDOSO, 2010, p. 161).
A integração nacional não existia nem no plano material, nem em relação a valores e
crenças. As dificuldades de comunicação e transporte eram imensas. As revoluções que
buscavam autonomia das províncias, as rebeliões de escravos, o surgimento dos jagunços ou
senhores de guerra, que dominavam amplas regiões, eram problemas constantes (PEREIRA,
2016, p. 64).
A partir de 1826, o Brasil, muito pressionado pela Inglaterra, seu principal parceiro
comercial, aderiu às convenções internacionais 136 que exigiam o fim do sistema escravista.
Entretanto, o Imperador cumpriu tal exigência de modo gradual, e o Brasil foi o último país a
abolir a escravidão. A Lei Eusébio de Queiroz, Lei n.º 581, promulgada em 1850, inaugurou o
processo, pois proibia e criminalizava a entrada de escravos no país. Tal medida não impediu
a intensificação do comércio interno de escravos com o tráfico interprovincial: os escravos
que trabalhavam nas lavouras de cana de açúcar do Nordeste eram transferidos para as
lavouras de café do Sudeste. Todavia, a economia do café, em expansão, não podia depender
de um escravismo em extinção, ainda que lenta. Por essa razão, o processo de extinção da
escravidão foi acompanhado de uma política de imigração de trabalhadores estrangeiros
(MARTINS, 2016, p. 117).
De acordo com as historiadoras Schwarctz e Starling (2015), a política de imigração
de mão de obra estrangeira, inicialmente financiada por particulares, a partir de 1850 geraria
muita controvérsia, conflitos e deserções, uma vez que o modelo proposto configurava-se
136

Em 1845, a Inglaterra promulgou a Lei Bill Aberdeen, que tornou ilícita qualquer embarcação empregada
no tráfico africano e sujeitava os infratores a julgamento por pirataria. Após muitos incidentes entre
embarcações brasileiras e inglesas, em 1850, a repressão brasileira ao tráfico se efetivou e produziu, em
poucos anos, a desarticulação completa do negócio.
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como uma “escravidão por dívida”: o imigrante arcava com todos os gastos prévios do
fazendeiro: viagem, moradia, terra e as ferramentas de trabalho. Por consequência, no fim dos
anos 1860, o governo passou a financiar a vinda de imigrantes europeus, medida que, segundo
a narrativa e a justificativa dos políticos, traria “um novo benefício” como o branqueamento
da população, ideia amparada nas teorias pseudocientíficas racistas e eugênicas da época.
Schwartcz e Starling (2015) mencionam, ainda, que as receitas advindas do comércio
de escravos nem sempre eram contabilizadas de forma oficial pelo Estado e, com o fim do
tráfico, “surgiram, do dia para a noite, como num passe de mágica” verbas excedentes que
passaram a custear obras de infraestrutura no país. Esse período também é marcado pela alta
do preço do café no mercado internacional, gerando divisas extras para a economia. Entre os
anos de 1854 e 1858, foram construídas as primeiras linhas telegráficas e de navegação, bem
como as primeiras estradas de ferro, e foram instalados sistemas de iluminação a gás nas
principais cidades. Além disso, expandiu-se o acesso à educação com a inauguração de
diversas escolas.
Nesse mesmo período, intensificou-se o processo de industrialização, quando novas
fábricas foram inauguradas e começaram a demandar mão de obra operária, principalmente
para construção civil e ferroviária. No último quartel do século XIX, a burguesia agráriocomercial realizou investimentos significativos na indústria têxtil e auxiliou na fundação de
diversas instituições financeiras (Bancos). Também passou a investir parte de seus capitais na
construção de estradas de ferro e sistemas de transporte mais eficientes para escoar a
produção de café e demais produtos nacionais. Cabe mencionar que os ingleses também
investiram na implementação da São Paulo Railway, em 1867: uma espécie de linha-tronco
que recolhia cargas destinadas ao porto de Santos ou dele procedentes, das demais linhas.
As tecelagens de algodão começaram a formar um conglomerado produtivo na Região
Centro-Sul do país a partir da década de 1860 e, de 1880 em diante, já se notavam índices de
aceleração no desenvolvimento industrial, acompanhados de uma crescente demanda por mão
de obra. Entraram no Brasil, no período entre 1884 e 1920, cerca de 3 milhões de imigrantes.
Desses, foram para São Paulo 1,8 milhões, dirigindo-se, inicialmente, para as fazendas de
café. Porém, um grande número acabou por fixar-se na capital (Rio de Janeiro), empregados
na indústria ou no comércio (CARVALHO, 2016).
A abolição da escravidão ocorreu, de fato, somente em 1888, quando perdeu sua
funcionalidade econômica, transformando-se em uma mácula moral insustentável para uma
sociedade que ambicionava ser moderna e liberal (PEREIRA, 2016, p. 57).
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Figura 55 - Escravos em um pátio de café em uma fazenda - Vale do Paraíba, São Paulo, 1882, e Partida para
colheita de café em carro de boi, Vale do Paraíba, 1885.

Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles 137.

O professor José de Souza Martins (2016) explica que a extinção do sistema escravista
não foi resultado de um processo estritamente brasileiro. Sua dinâmica ligou-se aos processos
gerados pela economia internacional:
As transformações ocorridas na economia mundial ao longo da segunda metade do
século XIX, influíram decisivamente sobre os rumos da economia e da sociedade
brasileira em particular no que concerne à vasta zona produtora de café no Vale do
Paraíba e seu empório, a cidade do Rio de Janeiro. A chamada “segunda revolução
industrial” projetou a Inglaterra como grande potência econômica mundial, mas ao
seu lado, outros países, revolucionados também pela grande indústria capitalista,
despontaram no mercado mundial como sérios concorrentes. As economias
capitalistas centrais, Inglaterra e França sobretudo, lançaram-se vorazmente à
conquista de novas fontes de matérias-primas e novos mercados para seus produtos e
capitais. O capital financeiro alastrou seus tentáculos pelas regiões mais diversas do
globo, enquanto as doutrinas de superioridade racial e determinismo geográfico
exaltavam a sangrenta partilha da África e ocupação da Ásia, em proveito também
dos Estados Unidos, onde a revolução industrial progredia celeremente.
Impulsionado pelas ferrovias e navegações a vapor, o comércio mundial cresceu
num ritmo sem precedentes (BENCHIMOL, 1990, p. 138).

Nesse contexto, os problemas relacionados à qualidade e quantidade de moradia para
as classes pobres somente iria agravar-se na virada do século, pouco depois da abolição e da
proclamação do regime republicano. Foi durante esse período, marcado por intensas
mudanças resultantes da explosão das forças progressistas e do florescimento das atividades
comerciais e industriais, que as cidades começaram a viver cotidianamente a explosão
populacional, aliada à falta de moradias suficientes e a diversas epidemias.
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Disponível em: https://ims.com.br/por-dentro-acervos/albuns-do-rio/. Acesso em: 24 fev. 2019.
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Inicialmente, o padrão de habitação popular brasileiro era orientado pelo aluguel e pela
produção rentista. Alguns industriais brasileiros, inspirados no modelo inglês, criaram vilas
operárias 138 para abrigar mão de obra especializada
(...) muitas empresas criaram não só vilas, mas verdadeiras cidadelas, porque se
estabeleciam em locais isolados, onde inexistia mercado de trabalho ou cidades
capazes de concentrar trabalhadores e oferecer o mínimo de serviços e equipamentos
urbanos (BONDUKI, 2011, p. 48).
Figura 56 - Vila Operária Maria Zélia, 1917

Fonte: Folha de São Paulo 139 e Blog São Paulo Antiga 140.
138

139
140

O livro de Eva Blay (1982), “Eu não tenho onde morar”, faz um detalhado resgate da produção de Vilas
Operárias no Estado de São Paulo, e a Tese de Ana Lúcia Vieira (2012) faz um estudo interessante sobre
as visitadoras sociais que geriam a Vila Operária da Companhia Nova América, na cidade do Rio de
Janeiro.
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1884664-marco-industrial-de-sp-vilacelebra-centenario-entre-vanguarda-e-ruina.shtml. Acesso em: 23 nov. 2019.
Em 1901, a Lei n.º 413 passou a isentar as empresas que construíssem Vilas Operárias. Inaugurada em
1917, a Vila Maria Zélia é um exemplo dessas iniciativas. A vila começou a ser construída em 1912, pelo
médico e industrial Jorge Street, para dar abrigo aos 2.500 funcionários que trabalhavam na filial do
Belenzinho da poderosa tecelagem Cia Nacional de Tecidos de Juta, cuja sede estava localizada nas
imediações da Rua Gabriel Piza, em Santana. O que foi erguido era uma autêntica miniatura de cidade
europeia dentro da capital paulista, como se fosse um bairro à parte do Belenzinho. Foram construídos ali
uma capela, dois armazéns, duas escolas (meninos e meninas separados), um coreto, praça, campo de
prática esportiva, salão de festas e, ainda, ambulatórios e consultórios médicos, avanços que não
poderiam ser vistos nas demais vilas operárias da época (Nota: a preocupação com o bem-estar do
trabalhador por parte de Jorge Street era tanta, que ele, em 1931, chegou a ser diretor trabalhista no
governo
do
Presidente
Getúlio
Vargas).
Disponível
em:
http://www.saopauloantiga.com.br/vilamariazelia/. Acesso em: 23 fev. 2019.
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Especificamente a partir de 1920, com as transformações econômicas advindas do
crescimento industrial, o modelo vigente de concentração de trabalhadores ao redor das
fábricas e indústrias, cedeu lugar, progressivamente, a uma urbanização fortemente marcada
pela segregação socioespacial. Com a intensificação da industrialização, cresceu,
rapidamente, o número de trabalhadores, aumentando a pressão sobre a oferta de moradias
populares. Terrenos destinados às vilas operárias passaram a ser valorizados e, com a
aceleração do fluxo migratório, aumentou o excedente da força de trabalho na cidade,
tornando o investimento empresarial em habitação operária um custo indesejado.
Dessa forma, as empresas acabaram transferindo para o Estado e para os trabalhadores
os custos relacionados à moradia, ao transporte e a serviços de infraestrutura urbana, e, por
consequência, as vilas operárias foram desaparecendo.
A questão da moradia passou, então, a ser resolvida pelas relações econômicas do
mercado imobiliário, ocorrendo um rompimento do padrão de habitação popular baseada no
aluguel para um modelo de periferização e/ou favelização. Assim, como defendia Proudhon, a
aquisição da casa própria começou a ser propagada como solução para conter o problema dos
aluguéis e da falta de moradia. Entretanto, o trabalhador não ganhava o suficiente para
adquirir uma moradia no mercado imobiliário formal e, assim, por conta própria, os
trabalhadores criaram suas próprias estratégias para morar.
Nabil Bonduki (2011) indica que, na cidade de São Paulo, a solução predominante
encontrada pelos trabalhadores foi o loteamento e a autoconstrução na periferia. No Rio de
Janeiro intensificou-se o processo de favelização, principalmente com a ocupação de morros e
encostas (VALLADARES, 2005), únicos locais disponíveis para abrigar os trabalhadores
(próximos a seus locais de trabalho), que não dispunham de renda suficiente para adquirir
uma moradia nos bairros centrais. Em Recife, proliferaram os mocambos, moradias
construídas artesanalmente com materiais rústicos (latas, cipó, folhas etc.) e amplamente
utilizadas pelos trabalhadores informais da cidade (lavadeiras, pedreiros, biscateiros etc.).
Segundo o Censo de 1913, os mocambos representavam 43,3% dos edifícios recifenses. Em
1939, o percentual subiu para 63,7%. Essas moradias chegaram a ilustrar cartões postais da
época.
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Figura 57 - Os Mocambos de Recife, 1904.

Fonte: Fundação Joaquim Nabuco 141.

Em Belo Horizonte, nas áreas centrais, estabeleceram-se as “cafuas”, casas de taipa
construídas com barro e madeiras. E assim, por todo o país, a população mais pobre criou
diversas estratégias para abrigar-se, explicitando um modelo de desenvolvimento desigual e
combinado nos termos do professor Octávio Ianni (2004).
O processo de urbanização brasileiro impôs aos mais pobres, além de baixíssimos
salários, um padrão desigual de ocupação do território, que combina segregação
socioespacial, ausência de planejamento, precariedade e informalidade.
Seguindo a ortodoxia liberal de não intervenção no mercado imobiliário, o Estado
brasileiro incentivava a produção privada de moradias e limitava-se a tratar a questão social e
suas diversas manifestações como assunto policial.
Os cortiços, por abrigarem habitações insalubres, tornavam-se alvo de políticas
saneadoras e policialescas. Sanear a cidade, naquele momento, significou erradicar os cortiços
dos locais onde focos contagiosos poderiam alastrar-se. A prática sanitária era fundamentada
em conhecimentos científicos tradicionais de origem europeia 132, que defendiam a ideia de
que os locais com grande aglomeração humana, pouca circulação de ar, águas estagnadas e
sem esgotamento e limpeza adequados eram responsáveis pela propagação das epidemias
(cólera, febre amarela, difteria, febre tifoide e tuberculose) que assustavam a classe dominante
141

As imagens pertencem à coleção Josebias Bandeira, da Fundação Joaquim Nabuco. Disponível em:
http://blogs.diariodepernambuco.com.br/diretodaredacao/2017/03/28/a-pobreza-como-cartao-postal/
Acesso em: 23 fev. 2019.
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no início do século. Tais ações em nada contribuíram para melhorar as péssimas condições de
moradia e saúde dos trabalhadores ou eliminar suas causas mais profundas - pobreza;
superexploração e baixos salários; subnutrição e falta de saneamento e de moradias dignas geradas por uma ordem social e econômica injusta.
Os higienistas/sanitaristas enxergavam na própria moradia as origens dos males e
contra ela voltaram suas armas. Concebiam o trabalhador pobre como um ser ignorante, sem
moral, higiene e bons costumes, que necessitava ser vigiado, controlado e reeducado em seus
hábitos e moral (BONDUKI, 2011, p. 28).
As primeiras políticas urbanas e habitacionais foram inspiradas na legislação sanitária
europeia e em seus planos de embelezamento das cidades. O Plano Agache (1920), elaborado
após a Reforma Pereira Passos no Rio de Janeiro, e o Plano de Avenidas (1930), desenvolvido
em São Paulo, são exemplos da intervenção do Estado fundamentada no movimento “City
Beautiful”, cujo modelo Haussmann é representado nos Planos de Melhoramento e
Embelezamento das cidades de Versalhes, Paris e Washington. As intervenções decorrentes
dessas grandes obras acabaram por expulsar milhares de pessoas das áreas centrais das
cidades, gerando o deslocamento compulsório da população mais pobre para áreas sem
infraestrutura nas periferias ou provocando o adensamento das poucas moradias disponíveis e
a especulação imobiliária.
O urbanista Villaça (1999) esclarece que, nesse período, o termo planejamento urbano
não era utilizado, pois usualmente as intervenções eram denominadas “embelezamento
urbano” e foi sob a égide dos modelos estéticos europeus que nasceu o planejamento urbano
lato sensu brasileiro.
Na avaliação de Ribeiro (2004), esses planos de embelezamento urbano dedicavam-se,
em geral, a intervenções localizadas ou setoriais. Os novos urbanistas concebiam a cidade
como lócus da desordem nacional, expressão do atraso diante da modernidade das metrópoles
internacionais. Nesse contexto, as intervenções urbanas visaram principalmente criar uma
imagem da cidade, em conformidade com os modelos estéticos europeus, permitindo às elites
dar materialidade aos símbolos de distinção relativos à sua nova condição.
A modernização torna-se, então, o princípio organizador das intervenções. Essa
modernização terá, todavia, como principal característica a não universalidade. De fato, as
novas elites buscavam desesperadamente afastar de suas vistas – e das vistas dos estrangeiros
– o populacho inculto, desprovido de maneiras civilizadas. As reformas urbanas criam uma
cidade para “inglês ver” (RIBEIRO, 2001, p. 142).

157

1.2 REFORMA URBANA E SOCIAL: A EMERGÊNCIA DOS PROBLEMAS
SANITÁRIOS E HABITACIONAIS NA CAPITAL FEDERAL
Conforme já mencionado, a ilegalidade do tráfico de escravos, a intensa imigração e as
rápidas transformações econômicas e sociais impactaram com maior intensidade a cidade do
Rio de Janeiro, que abrigava a administração imperial e a Corte. Na verdade, toda a
urbanização da cidade passou por uma verdadeira revolução. O modelo escolhido era a Paris
de Haussmann 142, mas a realidade local oscilava entre os bairros elegantes e as ruas, onde só
se evidenciavam o trabalho escravo e o dos libertos (SCHWARCZ; STARLING, 2017, p.
278).
Os estudos clássicos de Chalhoub (1996), Abreu (1997) e Benchimol (1990) assinalam
que o grande fluxo de imigrantes aliado às alforrias obtidas por escravos e cativos que
conseguiam autorização dos seus senhores para viverem “sobre si” contribuíram para o
aumento explosivo do número de habitações coletivas, especialmente cortiços no centro da
cidade.
Concomitantemente às transformações advindas da ainda incipiente urbanização,
ocorreu a primeira grande epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, que contava com uma
população de 266.000 habitantes, dos quais 110 mil eram escravos. Segundo as estimativas do
médico José Pereira Rego 143, a epidemia deixou 90.658 doentes e provocou a morte de 4.160
pessoas. O ápice da doença ocorreu nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1850, levando
a óbito de 80 a 90 pessoas por dia (BENCHIMOL, 1990).
Assim como nas principais cidades da Europa, a perspectiva higienista e a teoria
miasmática 144 fundamentaram as primeiras intervenções governamentais 145, e, pela Lei n.º
142
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A capital da França era, naquele contexto, um arquétipo de tudo o que havia de novo, moderno e chique.
Por essa razão, os brasileiros voltavam maravilhados daquele país e com o propósito de transformar a
então capital e as demais regiões do Brasil em uma nova cidade cuja principal referência era Paris
(SOARES, 2016, p. 188).
O médico teve expressiva atuação no campo da saúde pública. Integrou, em 1850, a Comissão Central de
Saúde Pública, nomeada pelo Ministro do Império, José da Costa Carvalho (Marquês de Monte Alegre),
para planejar as medidas sanitárias contra a epidemia de febre amarela que avançava sobre a cidade juntamente com outros membros da Academia Imperial de Medicina.
A teoria miasmática consiste basicamente em limpar o espaço urbano, desinfetar, praticar uma higiene
“desodorizante” que tenta proteger o ar das emanações e fedores provenientes das coisas. O miasma podia
estar presente em tudo: multidões, excrementos humanos e animais, solos úmidos, pântanos, habitações
mal construídas, cadáveres, hospitais, gente doente, doenças, água suja etc. (...). Limpar significa muito
mais do que simplesmente lavar, drenar. O ideal era assegurar o escoamento, a evacuação, a eliminação
da imundície. Assim, rebocar, forrar, pintar, caiar paredes, tetos e madeiramentos é vestir uma couraça
contra os miasmas. Garantir a ventilação, o principal foco dos médicos higienistas, que deveria controlar
o fluxo do ar. Ventilar é varrer as baixas camadas do ar, constranger a selvagem circulação dos miasmas,
controlar o fluxo mórbido lá onde a natureza não pode exercer livremente sua regulagem, impedir o
aparecimento de doenças (MASTROMOURO, 2011, p. 3).
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598 de setembro de 1850 foi criada a Junta Central de Higiene Pública, órgão encarregado de
propor as medidas necessárias à saúde da Corte e das províncias. Embora tivesse inúmeras
atribuições, poucos recursos e falta de pessoal para fazer o controle e a prevenção das
epidemias, essa instituição foi um marco na organização da medicina social no Brasil.
No Rio de Janeiro, o epicentro da crise habitacional deu-se na área central, onde a
coabitação numerosa e desordenada reproduzia-se em escala cada vez mais ampla e
concentrada. Esse foi um dos traços mais característicos e recorrentes da vida urbana da
capital federal, intensificando ou arrefecendo em quase perfeita sincronia com o perfil de
incidência das epidemias de cólera e febre amarela (BENCHIMOL, 1990, p. 124).
Até as reformas urbanas executadas no início do século XX, a crise habitacional esteve
sempre radicada nos limites da Cidade Velha e suas imediações - ou a Área central do Rio de
Janeiro - onde habitava e residia grande parte da população trabalhadora 146.
Segundo Alfredo Cesar Oliveira (2009), a intervenção do governo imperial na questão
da moradia teve início em 1853, quando Dom Pedro II editou a Lei n.º 719, concedendo às
empresas privadas incentivos e privilégios para construir casas operárias e higiênicas. Muito
embora, à época, fosse noticiado pelos jornais, que o problema da moradia estava atrelado à
falta de unidades habitacionais para a população mais pobre, tal premissa não encontra
respaldo nos censos relativos ao total de domicílios da cidade naquele período.
Estudos de Gennari (2017) indicam que o problema estava diretamente relacionado ao
próprio mercado de locação, que praticava aluguéis extorsivos e oferecia péssimas condições
de salubridade aos locatários. A maioria dos trabalhadores e trabalhadoras acabavam
aceitando residir nesses locais, por estarem próximos aos locais de trabalho ou por serem
áreas onde teriam maior possibilidade de obter renda.
Nesse contexto, as habitações coletivas, onde se aglomerava "um exército de
trabalhadores pobres", tornaram-se alvo dos médicos sanitaristas que condenavam
sistematicamente os proprietários por desobedecerem às regras de higiene na construção das
145
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A epidemia mobilizou as autoridades públicas e, no mesmo ano, o ministro do Império constituiu uma
Comissão Central de Saúde Pública, composta por oito membros da Academia Imperial de Medicina, um
professor da Faculdade de Medicina e o presidente da Câmara Municipal (também médico). E, por meio
de "Providências para Prevenir e Atalhar o Progresso da Febre Amarela”, tornou públicas as primeiras
orientações à população, publicadas nos jornais mais lidos da capital, em 14 de fevereiro de 1850. Em
seguida, a comissão estabeleceu o "Regulamento Sanitário" (4 de março) e um plano detalhado de
combate à epidemia, que envolvia o estabelecimento de rígidas medidas de controle sobre os indivíduos e
a vida da cidade, armando, pela primeira vez, todo um dispositivo de esquadrinhamento e disciplina do
espaço urbano (BENCHIMOL, 1990, p. 113).
As paróquias com maior número de ocorrências de cólera e febre amarela, em função da precariedade e
insalubridade das edificações, eram, em primeiro lugar, a de Santana, seguida, em ordem decrescente, por
Santa Rita, Santo Antônio, Glória, São José e Espírito Santo.
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moradias, recusando-se a instalar canos, escoadouros e latrinas e acumulando lixo e esgoto
nos quintais e estrebarias. Além disso, os médicos acusavam os proprietários de especularem
com a vida humana, por alugarem habitações sem as menores condições de salubridade:
pequenas, úmidas, desprovidas de ar e luz. Também observavam que a mortalidade era
proporcionalmente maior nas paróquias onde a população vivia aglomerada em habitações
coletivas, como os cortiços (BENCHIMOL, 1990). Contudo, a maioria dos proprietários
dessas edificações eram políticos ou figuras de influência nas decisões governamentais e,
portanto, as advertências dos sanitaristas eram inúteis.
Em agosto de 1855, irrompeu, na cidade, a primeira grande epidemia de cólera-morbo,
que produziu 4 mil vítimas. O fiscal da freguesia de Santa Rita, alarmado com o aumento do
número de cortiços em sua jurisdição, fato que atribuía aos "preços elevadíssimos das
moradias na Capital", apresentou à Câmara Municipal da Corte um projeto de lei de postura
estabelecendo normas destinadas a preservar a salubridade e a moralidade pública e a
"faculdade de existência dos pobres", evidenciando a interdependência entre a questão
sanitária e o problema da moradia.
A lei de postura exigia que os proprietários dos cortiços cumprissem com as
exigências de manutenção impostas pela Junta de Higiene 147, entre as quais constavam a
proibição de que os moradores coabitassem com animais e carroças, a obrigatoriedade de
realização de limpeza regular do cortiço, das instalações de bicos de gás para iluminação, de
cloacas e de depósitos para recolher lixos e águas servidas 148. No entanto, nenhuma das
medidas propostas foi colocada em curso pelo governo.
Em 1870, a febre amarela voltou a atacar, causando a morte de 1118 pessoas. E, de
forma ainda mais devastadora, “a mais grave e mortífera epidemia” ceifou a vida 3.659
pessoas, em 1873 149, e de mais 3.476 pessoas, em 1876. O governo acionou as habituais
147
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149

Em março de 1860, a Secretaria de Polícia da Corte elaborou ofício ao Ministério dos Negócios do
Império em que retomava vários argumentos do projeto de lei do fiscal de Santa Rita e, sobretudo,
ampliava a análise sobre a precariedade das moradias, recomendando que, diante da gravidade da
situação, a própria câmara as construísse, para que fossem alugadas a preços módicos, fornecendo isenção
de impostos aos construtores. O ministério do Império encaminhou o documento em questão à Câmara
Municipal, que se manteve inerte (CHALHOUB, 1996, p. 33).
De acordo com Benchimol (1990), a lei propunha, ainda, que a Câmara fornecesse recipientes
apropriados para o recolhimento das águas servidas e das matérias fecais, e se incumbisse diariamente de
sua remoção para lugares apropriados. Havendo, porém, animal e carroças nos cortiços, a remoção ficaria
a cargo dos proprietários das carroças. O projeto deixava transparecer a preocupação com a ordem
pública: exigia que os cortiços tivessem portões de ferro que deviam permanecer fechados a partir de
certa hora. Determinava, por fim, que não fosse tolerada a construção de novos cortiços sem licença da
Câmara e da Junta de Higiene Pública, o que mostra quão pouco controle tinham as autoridades sobre a
proliferação, na cidade, desse tipo de moradia e das edificações em geral.
Em 1873, o governo proibiu a construção de cortiços no centro da cidade, mas não existiam mecanismos
de controle e fiscalização capazes de impedir sua expansão.
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medidas de emergência e nomeou uma junta médica para rever as intervenções sanitárias.
Mais uma vez as habitações coletivas foram apontadas como os principais focos da epidemia.
Figura 58 - Charges sobre a mortal Febre Amarela que circularam nesse período

Fonte: A primeira imagem é da Revista Ilustrada, de 04 de março de 1876 150, e a segunda é Capa do jornal O
Mosquito, ano 8, n.º 364, do mesmo ano "Não mais febre amarela! Está descoberto o bicho!"151.

O presidente da Junta, o médico Pereira Rego, encaminhou novamente à Câmara
projeto de Lei de postura, recomendando a urgente construção de “domicílios econômicos
para famílias pobres e dormitórios públicos para celibatários”, de modo a evitar a
superlotação dos cortiços, que se multiplicavam nas áreas centrais e se expandiam para outros
bairros da cidade. A comissão advertia que qualquer medida sanitária deveria ser precedida da
erradicação dos focos “geradores da doença”.
O imperador, em 1874, nomeou, para elaborar um plano de embelezamento e reforma
urbana, uma Comissão de Melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro 152, formada por
150
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A febre amarela agradece ao ministro do Império a colheita de 80 a 100 cadáveres por dia. O ministro
lembra dos serviços prestados também pela Câmara Municipal e a Junta de Higiene. Imagem disponível
em:
http://www.bvsalutz.coc.fiocruz.br/html/pt/static/trajetoria/volta_brasil/pop_up/pop_up_1876.htm.
Acesso em: 12 nov. 2019.
Disponível em:
http://www.exposicoesvirtuais.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=219. Acesso em:
12 nov. 2019.
José Cunha Figueiredo, membro da referida comissão de melhoramentos, além do estímulo à produção de
moradias por particulares, defendia a adoção de medidas administrativas aplicadas na Europa para “armar
os poderes públicos e dar-lhes atribuições consideráveis em relação à propriedade privada, tanto para
penetrar no seio das habitações, como para melhorá-las ou demoli-las em caso de necessidade”.
Fundamentando-se nas legislações inglesas (Sanity Act, de 1866 e Public Health, de 1875)
(BENCHIMOL, 1990, p. 147).
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engenheiros. Entre eles, Francisco Pereira Passos que tornar-se-ia prefeito da cidade. O
projeto ficou pronto em oito meses e definiu 11 obras essenciais para a cidade.
No tocante à questão da moradia, estabeleceu apenas “regras essenciais para as
moradias particulares” e:
Em 18 de dezembro de 1879, o ministério do Império expediu um aviso mandando
que as comissões sanitárias "intimem para que sejam fechados os cortiços ou
estalagens, quer os que ameacem ruína, quer os que, pela permanência, têm-se
tornado nocivos à saúde pública". A medida representou mais uma vitória dos
higienistas, que agora pareciam contar com o apoio mais decidido do próprio
governo central para sua atuação. Mas acontece que o aviso em questão fez ranger a
velha máquina institucional em defesa do pacto liberal de respeito à propriedade
privada. Assim, o que se viu em seguida foi uma luta intensa: as comissões
sanitárias ordenavam o fechamento de cortiços; vários proprietários desobedeciam,
exigindo que as comissões lhes apontassem os problemas com suas propriedades e
recorrendo à Câmara Municipal para a obtenção de licença para os melhoramentos
necessários; as autoridades policiais saíam às ruas para fazer cumprir as ordens de
fechamento, mas, às vezes, encontravam os corticeiros munidos de mandados
judiciais que garantiam seus direitos de propriedade (CHALOUB, 1996, p. 45).

1.2.1 Estímulos governamentais para os “filantropos” brasileiros: “moradias higiênicas”
para “os operários e classes pobres”
Nesse contexto de embates entre proprietários das habitações coletivas e higienistas, o
governo federal promulgou a Lei para construção de moradias em larga escala por
particulares: Decreto n.º 2.687, de 30 de outubro de 1875 153. Esse decreto autorizava a
concessão pública de terrenos para obras de aprimoramento urbano e assegurava isenção
absoluta da Décima Urbana (imposto, com pagamento anual à Real Fazenda, criado em 1808,
que consistia na cobrança de 10% do rendimento líquido dos prédios urbanos em condições
habitáveis dentro dos limites das cidades e vilas) por até 10 anos para aquelas empresas que
construíssem, nos arrabaldes da cidade do Rio de Janeiro, grandes edifícios, denominados
“Evonias”, “para dar commodo agasalho às famílias pobres e aos artistas” (GENNARI, 2017).
No entanto, os empresários quiseram mais isenções e benefícios para assumir os
“riscos” dos investimentos, e, em 1882, o governo promulgou um decreto ainda mais generoso,
concedendo uma série de outros benefícios 154. Cinco anos depois, a lei n.º 3.349/1887 revogou a
153
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Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2686-30-outubro-1875549774-publicacaooriginal-65292-pl.html. Acesso em: 03 mar. 2019.
A Lei nº 3.151, de dezembro de 1882, previa a ampliação da isenção do imposto predial por até 20 anos, a
dispensa do imposto de transmissão quando da aquisição de imóveis necessários às construções e o direito
à desapropriação dos terrenos particulares. Concedia isenções de impostos aduaneiros e facilidades aos
construtores para produção de "casas populares higiênicas, com fossas, dependências de cozinha e de
lavanderia, elevadas do solo e com boa aeração" para seus operários, mas obrigava os empresários a
indenizar os proprietários dos cortiços e habitações coletivas desapropriadas.
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cláusula referente ao pagamento de indenização aos proprietários de cortiços e moradias
coletivas demolidos. Outro decreto legislativo foi promulgado em 8 de fevereiro de 1888,
estabelecendo isenção de impostos sobre importação de materiais de construção e concessão de
terrenos e edifícios às firmas que se propusessem a edificar casas populares.
Os estudos de Gennari (2017) indicam que, a partir dessas concessões, o governo
recebeu propostas de uma diversidade de instituições e pessoas físicas, entre os anos de 1872
a 1906. De 46 projetos, apenas 13 foram executados com apoio governamental. Muitas
propostas foram elaboradas por especuladores que não deram andamento aos projetos. Em
1890, Américo de Castro e outros sócios capitalistas criaram a Companhia Evoneas
Fluminense, que tinha como objetivo principal a “construcção de edifícios para habitação de
operários e classes pobres”. No mesmo ano da criação, a companhia deu início à construção
de vilas operárias na Praia de São Cristóvão, na Tijuca e em Botafogo, mas, em 1900, a
empresa já estava em falência.
Em 1889, foi criada a Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro155, liderada pelo
engenheiro Arthur Sauer 156, que propôs a edificação de quatorze vilas operárias (das quais
construiu somente cinco) destinadas, inicialmente, aos trabalhadores de menor poder
aquisitivo “classe pobre e operária”. As moradias seriam construídas tanto para venda quanto
para locação. A Companhia deveria proporcionar, nas áreas comuns, iluminação gratuita a gás
ou eletricidade; funcionário para zelar pela ordem e conservação do espaço; um ou dois
médicos para cuidar da saúde dos inquilinos e escolas mistas para educação de primeiro grau.
Além disso, a Companhia deveria enviar relatórios mensais à Inspetoria Geral de Higiene
(BENCHIMOL, 1990, p. 153).
A primeira obra, a edificação da Vila Ruy Barbosa, única situada na área central, no
terreno de uma antiga chácara, compreendia todo o quarteirão entre a Rua dos Inválidos e as
Ruas do Senado, Ubaldino do Amaral e Henrique Valadares, numa área de 25 mil metros
quadrados. A obra começou em 1890 e foi concluída em 1912. O projeto era composto por
145 casas para famílias e 324 cômodos (mobiliados) para celibatários, com previsão de
atender 800 pessoas. A vila possuía lavandeira coletiva (pouco utilizada por seus moradores),
155

156

A Cia de Saneamento construiu as cinco vilas e, considerando-se que nas 371 casas construídas,
abrigaram-se, em média, sete pessoas, acrescidos os moradores solteiros, atenderam-se 3.000 pessoas
(DINIZ, 2009, p. 254).
Em junho de 1887, Sauer requereu concessão para construir, por si ou empresa que organizasse, na cidade
do Rio de Janeiro e em seus arrabaldes “habitações higiênicas para operários, casas separadas de aluguel a
preços módicos para empregados ou subalternos do Estado e casas particulares para classe média”. Aos
inquilinos facultaria a aquisição das casas ante prestações mensais, em substituição aos cortiços e
estalagens. Obteve concessão pelo Decreto n.º 9.859, em 8 de fevereiro de 1888. Junto com Viera Souto e
outros concessionários, empenhou-se pela supressão da cláusula que exigia das companhias que
indenizassem os proprietários dos cortiços ao demoli-los (BENCHIMOL, 1990, p. 143).
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um forno de incineração do lixo proveniente das casas e quartos, além de, para facilitar a
aquisição dos gêneros de consumo básico pelos moradores: dois armazéns de secos e
molhados, um açougue, uma farmácia, um restaurante e uma sapataria.
Segundo Diniz (2009), a Vila Ruy Barbosa foi ocupada essencialmente pelos
trabalhadores da Improvemet City, responsáveis pelas obras de infraestrutura da cidade do Rio
de Janeiro, e por diversos artistas. A proposta de fornecer atendimento médico e escolas aos
moradores nunca foi levada a cabo pela companhia responsável pela Vila.
Segundo o historiador Benchimol (1990), a maioria das vilas operárias foi construída
distante da região central e acolhia apenas uma parcela dos trabalhadores da nascente
indústria fabril, o que fez persistir, naquela região, a crise de moradia, que adquiriu dimensões
dramáticas no início do século XIX.
Entre 1887 e 1895, as principais companhias de Saneamento do Rio de Janeiro e
Evoneas Fluminense construíram moradias para 6.800 pessoas. A Companhia Fiação
e Tecidos Aliança, para 420 operários; e a Fábrica de Tecidos São João, o Banco
Operário e a Companhia Technico Construtora, para 1.200 operários. Essas
moradias podiam atender a um total de 8.420 pessoas, ao passo que em 1887, o
número de moradores de habitações coletivas era estimado em 36.830 (MATTOS,
2008, p. 60).

Os custos de manutenção das vilas operárias construídas pela iniciativa privada
acabaram por encarecer os aluguéis, fazendo com que, então, passassem a abrigar famílias e
pessoas com maior poder aquisitivo.
Figura 59 - Vila Ruy Barbosa, primeiro empreendimento construído pela Companhia de Saneamento do Rio de
Janeiro

Fonte: Revista Renascença, n.º 13, março de 1905 157.
157

Disponível em:
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=138622&pesq=Everaldo%20Backheuser.
em: 12 nov. 2019.
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O modelo de “coalização de esforços” para melhoria das habitações populares – com
estímulos e concessões governamentais – experimentado com sucesso em algumas capitais
europeias, aqui não vingou por diversas razões, como o desinteresse dos empresários,
instabilidade financeira e, até mesmo, a má fé dos especuladores que colaboraram para o
fracasso das iniciativas (SANTUCCI, 2008, p. 27).
1.3 OPERAÇÃO BOTA ABAIXO: AUGE DO AUTORITARISMO SANITÁRIO E
AGRAVAMENTO DO PROBLEMA DA MORADIA POPULAR
A partir de 1891, com a chegada de Floriano Peixoto à presidência, tem início um
período marcado pelo autoritarismo sanitário158 no que se refere ao controle das habitações
populares (BONDUKI, 2011). Barata Ribeiro, médico e radical defensor dos princípios
higienistas, chegou à presidência da Inspetoria Geral de Higiene da capital federal e
intensificou sua ofensiva contra as moradias populares. Em 1893, foi nomeado prefeito e
realizou a emblemática demolição do cortiço “Cabeça de Porco”, onde residiam
aproximadamente 2.000 pessoas. Essas pessoas expulsas do cortiço não contaram com
nenhum tipo de atendimento ou assistência governamental, o que revelava o caráter desumano
dessas intervenções.

158

Segundo Mattos (2013), três fatores podem explicar as intervenções truculentas do governo: o primeiro
fator refere-se aos prejuízos econômicos causados pelos problemas sanitários advindos das epidemias de
cólera, varíola e febre amarela, face as exigências do comércio internacional; o segundo está relacionado
à própria desmobilização dos trabalhadores, que residiam no centro da cidade e que poderiam novamente
causar “tumultos”, face os diversos protestos ocorridos nesse período, e o terceiro relaciona-se aos
empresários da construção civil que, valendo-se dos preceitos higienistas, enfatizavam a necessidade de
demolição dos cortiços e a diminuição da densidade das áreas centrais, mas que, na verdade, ocultavam
interesses comerciais sobre as áreas mais bem localizadas, que despertavam a cobiça dos especuladores e
construtores.
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Figura 60 - Jornais de grande circulação da época noticiaram as transformações do Rio de Janeiro e os efeitos
das demolições dos cortiços

Fonte: Biblioteca Nacional

A intensificação das demolições configurou-se numa verdadeira “operação bota
abaixo”, reforçada com o decreto n.º 391, de 10 de fevereiro de 1903, que passou a proibir
tanto a construção de novas habitações coletivas, como qualquer tipo de reforma nas
edificações. A situação agravou-se ainda mais em função das grandes obras propostas pelo
projeto de reforma urbana e embelezamento, que rasgaram a cidade com largas avenidas e
demoliram antigas edificações, deixando milhares de pessoas sem moradia.
A ação do governo não se fez somente contra os seus alojamentos: suas roupas, seus
pertences pessoais, sua família, suas relações vicinais, seu cotidiano, seus hábitos,
seus animais, suas formas de subsistência e de sobrevivência, sua cultura, enfim,
tudo é atingido pela nova disciplina espacial, física, social, ética e cultural imposta
pelo gesto reformador (SEVCENKO, 1984, p. 43-44).

As informações sobre o número de pessoas desalojadas são imprecisas, mas calcula-se
que quarteirões inteiros de hospedagens, cortiços, casas-cômodos, estalagens, pequenos
comércios e armazéns foram demolidos. Os historiadores calculam que, juntos, os governos
de Rodrigues Alves e Pereira Passos deixaram cerca de 37.000 mil pessoas desabrigadas.
Em decorrência da remodelação da capital, ocorrida entre 1902 e 1906, houve uma
significativa piora nas condições habitacionais – fruto de um inferior crescimento do
parque habitacional em relação à população, que se expressou no aumento do
número de pessoas morando em cada domicílio e na expansão das construções
domiciliares nas freguesias periféricas do centro histórico da cidade. Dados que
sugerem a tendência a uma política mais de segregação do que de integração urbana
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(conservadora ou não?) e que colocam em xeque a aludida preocupação do prefeito
“bota a abaixo” em relação aos desfavorecidos” (MATTOS, 2008, p. 57).
Figura 61 - Avenida Central, vista para o sul, e Charge sobre a falta de moradias decorrente das obras, Rio de
Janeiro, 1903.

Fontes: Acervo Instituto Moreira Salles 159 e Fundação Casa Ruy Barbosa 160

A política de demolições eliminou um número significativo de habitações ocupadas
por famílias e trabalhadores que não tinham mais condições de residir na região renovada, em
função dos preços das moradias, cujos terrenos foram supervalorizados em virtude das
grandes obras e demais benfeitorias. Assim, grande parte da população foi forçada a
compartilhar moradias, agravando ainda mais a densidade domiciliar das poucas casascômodos e cortiços restantes nas regiões centrais; a pagar aluguéis mais caros (devido à
diminuição da oferta de habitações); a ocupar os morros ou mudar-se para os subúrbios mais
distantes do centro da capital, ou, ainda, a viver nas ruas, assim como aconteceu em Londres e
nos grandes centros urbanos europeus.
Um contingente de homens vagava diariamente pelas ruas do centro e arredores da
zona portuária em busca de trabalho ocasional que lhes garantisse uma refeição no
final do dia. Para a classe proletária, a situação era de quase indigência, e a carestia
nos aluguéis a submetia à tirania dos proprietários de cortiços, que especulavam com
a situação. Havia aqueles ainda mais pobres, despejados, que sequer podiam pagar
por um cômodo e passaram a viver nas ruas, ou forçados a um arranjo espacial
provisório como moradia – a favela, que se sistematiza em meio à crise econômica e
habitacional do final de século. Nesse momento, intensificaram-se as manifestações
de rua e o descontentamento popular (SANTUCCI, 2008, p. 49).

No período entre 1907 e 1912, consolidou-se a migração da população do Centro para
as zonas Norte e Oeste cariocas. As pessoas de baixa renda e os vendedores ambulantes foram
banidos das áreas reformadas. Esses fatores foram determinantes para a estratificação
159
160

Disponível em: https://ims.com.br/por-dentro-acervos/albuns-do-rio/. Acesso em: 24 fev. 2019.
Os fascículos da revista O Malho estão disponíveis em: http://omalho.casaruibarbosa.gov.br/?lk=50.
Acesso em: 24 fev. 2019.

167

socioespacial da cidade, suscitando o crescimento dos subúrbios e sua consolidação como
área proletária. A insatisfação popular com as obras em curso, o aumento do custo de vida,
especialmente dos valores dos aluguéis, e as medidas sanitárias autoritárias, como a
obrigatoriedade da vacinação contra varíola, fez com que eclodisse a Revolta da Vacina 161.
Como forma de reparar e para conter a insatisfação da opinião pública, em 1905, pouco antes
de concluir o mandato, o prefeito Pereira Passos 162 solicitou à Câmara autorização para
construir casas para operários nas sobras dos terrenos das edificações desapropriadas na
Avenida Salvador de Sá e promoveu um concurso para projetos de Vilas Operárias.
Em 1906, a prefeitura concluiu a construção de 120 unidades habitacionais com dois
pavimentos independentes: um pequeno conjunto habitacional urbano. Mas, considerando a
demanda, a iniciativa foi “uma gota, no oceano”. Além disso, o jornal Operário, publicado em
1909, denunciou que as moradias da referida Vila Operária foram entregues à gestão de
empresas particulares, sendo ocupadas por “indivíduos inteiramente estranhos à classe”
(FERNANDES, 2009: p. 31).
Figura 62 - Vila Operária da Avenida Salvador de Sá, 1906 e em 2013

Fonte: Jornal O Globo (2013) 163.

161

162
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A revolta em si durou de 10 a 16 de novembro. Durante seis dias, foram saqueadas lojas e prédios
públicos, suas fachadas apedrejadas, bondes queimados, trilhos arrancados e montadas barricadas. Houve
tiroteios nas ruas, entre a polícia e os manifestantes, tornando o centro do Rio, já com aparência de uma
praça de guerra. No dia 14, a revolta chegou ao seu ápice com o apoio dos militares da Escola de Cadetes
da Praia Vermelha aos revoltosos. No último dia, o governo, para acalmar a revolta, suspendeu
temporariamente as brigadas de vacinação, ao mesmo tempo em que declarou estado de sítio e cercou o
Rio de Janeiro de tropas. No dia 17, as tropas adentraram a cidade e prenderam a maior parte dos
revoltosos; alguns permaneceram presos e outros foram deportados para o Acre. Assim que a cidade foi
considerada segura, o governo prosseguiu, como previsto, com a campanha de vacinação (SEVCENKO,
1984).
Em mensagem à Câmara Municipal, o prefeito Pereira Passos, de maneira cínica, assim se referiu ao
conjunto da Av. Salvador de Sá, construído durante sua gestão: “E, desse modo, fiz atingir laboriosa
classe operária com os benefícios a que tem direito, dando solução ao importante problema de garantir, ao
proletariado, habitação higiênica e barata e tornando-o, ao fim de determinado prazo, proprietário do lar
que ocupa” (FINEP, 1985, p. 38).
Disponível
em:
https://oglobo.globo.com/rio/vila-operaria-se-deteriora-enquanto-aguarda-reforma7822680. Acesso em: 05 mar. 2019.
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A agudização do problema habitacional passou a ocupar as notícias dos principais
jornais da cidade. O artigo “Onde moram os pobres” (1905), e a posterior publicação do livro
“Habitações Populares” (1906), frutos de observações detalhadas e com registros fotográficos
impactantes, de Everaldo Backheuser 164, jovem engenheiro da prefeitura do Distrito Federal,
exerceram grande influência na opinião pública em relação à intervenção do Estado no
controle das favelas e no estímulo à produção de moradias populares.
Diante da crise, como tradicionalmente, o Ministro J. J. Seabra nomeou uma Comissão
de Inquérito, liderada pelo jurista Athaulfo de Paiva e tendo Backheuser como um dos
membros, a fim de estudar e propor soluções urgentes para o “problema das habitações
populares”.
Segundo Mattos (2013, p. 190), a comissão realizou um cuidadoso estudo (parte dele
publicado no Diário Oficial da União, em 19 de junho de 1905) e apresentou projeto de
incentivo à construção de habitações populares, baseado na isenção de impostos para os
materiais de construção, na isenção de tributos do selo federal para contratos e no direito dos
construtores de adquirir empréstimos das caixas econômicas, com juros de 6%, e amortização
em 20 anos e representariam 40% da garantia. Entretanto, essa mesma comissão também
indicou, nas conclusões do estudo, que a única alternativa capaz de levar a questão a bom
termo era a intervenção “franca, positiva e declarada do Estado, construindo ele mesmo (as
moradias) e alugando-as, a princípio a seus operários e, depois, a toda a gente”.

164

Embora defendesse as reformas urbanas em curso e fundamentasse sua análise em preceitos higienistas e
preconceituosos em relação aos pobres urbanos, considerava que de nada adiantariam obras de
saneamento e reformulação da cidade, se a crise habitacional não fosse combatida.
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Figura 63 - Onde Moram os Pobres, Everaldo Backheuser, 1905

Fonte: Revista Renascença (1905) 165.

Não encontramos menções sobre organizações filantrópicas de reforma ou construção
de moradias nos moldes propostos por Octavia Hill, nem mulheres à frente de associações,
companhias de produção de vilas operárias ou nas comissões de inquérito e estudo sobre a
questão da moradia, pois os higienistas condenavam qualquer tipo de reforma e melhorias nos
cortiços e habitações coletivas e a mulher ainda não ocupava a cena pública. A gestão das
unidades construídas, tanto pela iniciativa privada como pelo poder público, não constituía
uma preocupação. No entanto, essas ideias já circulavam na imprensa, nos congressos
científicos e comitês de estudos do governo. O primeiro livro a fazer menção à experiência de
Octavia Hill é do engenheiro sanitário Saturnino de Brito. Em 1906, ao realizar os estudos e o
projeto para o “Saneamento da cidade de Campos no Rio de Janeiro”, indicou a necessidade
de produzir habitações populares “salubres e econômicas”.
Baseando-se na Encyclopedia d’ Hygiene de J. Rochard (1891), Saturnino de Brito
argumentou que a produção de moradias é como “uma missão duplamente humanitária, quer
do ponto de vista higiênico, por conter focos de propagação de doenças, quer na formação do
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“lar operário e na produção de uma nova ordem social e moral, assegurando a elevação
correlata dos sentimentos e da conduta proletária” (BRITO, 1943, p. 152).
Ao afirmar a experiência Inglesa “como exemplo que deve servir de estímulo para
outros países”, descreveu as iniciativas filantrópicas e destacou a associação fundada pelo
empresário Peabody, que, como visto na primeira parte deste trabalho, construiu “abrigos
confortáveis e salubres” para os trabalhadores laboriosos e suas famílias na região central de
Londres e os empreendimentos de Octavia Hill, que atendeu uma parcela significativa da
população, cujos rendimentos não permitiam que alugassem abrigos ou moradias no mercado
formal de locação.
Relembremos, ainda, o nome de Miss Octavia Hill, que há dezenas de anos trabalha
com ardor e inteligência e faz milagres com os limitados recursos de que dispõe. Ela
não procede por grandes demolições, como as companhias construtoras: ela conserta
e saneia. Seu campo de atividade é modesto; mas os resultados que obtém são
excelentes, porque ela serve as classes mais pobres, as que as sociedades
(companhias construtoras) não podem atingir. Como se mantém em comunicação
pessoal com seus locatários, ela faz pouco a pouco a sua educação do ponto de vista
do asseio, da higiene e da moral. Passada a primeira surpresa sobre os resultados da
ação benemérita dessa senhora, - a qual tem, aliás, conseguido a renda de 5% do
capital empregado – outras companheiras se puseram em campo, visitando os
abrigos da miséria e os transformando ao mesmo tempo que educam e fortalecem as
pobres vítimas. O que os capitalistas não podem fazer, fazem-no algumas mulheres
de coração (BRITO, 1943, p. 153).

Inspirado nessas experiências, Saturnino de Brito também foi o primeiro defensor não
somente da construção de moradias, mas também da importância da higiene, da conservação e
da necessidade de “educar” os inquilinos. Felipe Meyer (1905), médico, delegado de saúde
pública, também membro da comissão de inquérito sobre a questão da moradia e articulista do
Jornal do Comércio, publicou, em 1905, uma reflexão sobre a questão da moradia, referindose às vilas operárias norte-americanas e mencionando o trabalho de algumas associações
filantrópicas.
Em Nova York, na América do Norte, vivem mais de 50.000 operários em casas
apropriadas e em diversos Estados desse grande paiz encontram os operários
habitações confortáveis e hygienicas, principalmente no Estado da Carolina do Sul,
onde funcionam muitas fábricas de tecidos de algodão, situadas nas proximidades de
um rio. Nesse Estado, onde o clima é temperado, foram construídas, em um grande
bosque de pinheiros, casas de madeira, perfeitamente hygienicas; essas casas são
isoladas, recebendo ar e luz pelas quatro faces, quazi todas de um único pavimento e
apresentam um aspecto attrahente e alegre. Na instalação das dependências, foram
atendidos todos os preceitos hygiênicos; os moradores dispõem de terreno, onde
cultivam plantas e legumes, nas proximidades encontram restaurantes, em que os
operários, nas horas de descanso, tomam café etc. Essas habitações não exigem,
como acontece nas villas operárias de Berlim, a presença de um comissário de
polícia, para manter a ordem e o respeito entre os moradores; ahi não só a ordem,
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como a hygiene são rigorosamente respeitadas devido às intervenções de
associações filantrópicas representadas pelas damas que frequentemente visitam as
habitações, aconselhando aos moradores as medidas indispensáveis para o
entretenimento da salubridade domiciliária; ellas verificam os resultados obtidos e
distribuem prêmios valiosos para os que mais bem cumprem as regras de boa
conservação e asseio. Essas associações de damas caridosas têm conseguido
idênticos resultados em outros Estados da América do Norte e na Inglaterra
(JORNAL DO COMMERCIO, GAZETILHA, 16 jan. 1905).

No final do artigo Meyer (1905) recomendava que as experiências filantrópicas
brasileiras não somente aproveitassem o “elemento humanitário e benéfico” para produzir
moradias, mas que articulassem a esse trabalho a missão civilizadora empreendida pelas
“damas da caridade que, com o carinho e doçura que lhes são peculiares, incutir-lhes (nas
classes operárias) noções de asseio, regras higiênicas exigidas pelas autoridades sanitárias e
influir-lhe na alma a prática de bons costumes” (JORNAL DO COMMERCIO, GAZETILHA,
16 jan. 1905.)
Inferimos tratar-se de organizações como as Settlements Houses, que, como exposto,
em alguns países, além de reformar, produzia moradias operárias ou estimulava a criação
delas, bem como realizava a gestão das unidades habitacionais a partir dos princípios e
métodos de Octavia Hill.
Em seu “Relatório sobre casas populares”, apresentado em 1906 à Comissão de
Inquérito sobre a questão da moradia, Felipe Meyer, retomando algumas ideias de Saturnino
de Brito, indicou uma série de conselhos às “mães de família” sobre medidas salutares
relativas à “limpeza escrupulosa da casa”:
As esposas dos operários devem empregar todos os meios para tornar sua modesta
habitação, por mais pobre que seja, uma moradia asseada, commoda e confortável,
evitando, portanto, que os maridos as abandonem e procurem passar momentos de
prazer nos botequins. Para atingir esse fim, devem encarregar-se da limpeza da casa:
os assoalhos, as escadas, os pátios ou áreas devem ser lavados frequentemente e,
pelo menos uma vez por semana, com água quente e sabão ou potassa. Todo o lixo,
cascas de fructas e legumes, restos de comida e outros resíduos, devem ser
diariamente juntados e colocados em um depósito de folha de ferro galvanizado,
provido de tampa, para serem recolhidos pelas carroças de lixo. Onde houver o
serviço de remoção de lixo, esses detrictos serão diariamente lançados em lugar
afastado das habitações e cobertos com terra. Não se devem lançar águas servidas e
restos de comida nos pátios (DIÁRIO OFICIAL, p. 77, 19 jun. 1905).

Essas características atribuídas aos pobres e aos lugares onde viviam articulavam-se a
perspectivas “supostamente científicas” de que o meio ambiente era o principal responsável
pela saúde, aparência e disposição física das pessoas, ignorando completamente as condições
de trabalho, os baixos salários e a exploração a que eram submetidas. Desse modo, formulouse a noção de que o combate à doença e aos comportamentos julgados antissociais deveria
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passar por uma modificação do meio. Pensava-se que, se a casa corrompe o indivíduo,
alterada de acordo com os preceitos da higiene e da moral, poderia converter-se em elemento
que corrige, em meio gerador de pessoas saudáveis e regradas, mais envolvidas nos laços
familiares e mais aptas para o trabalho (CORREIA, 1993, p. 167-168).
Outro estudo técnico sanitário, este de Evandro Backheuser, também produzido em
1905 para a Comissão de Inquérito sobre a questão da moradia, faz referência direta ao
trabalho de Octavia Hill ao argumentar:
A casa do proletário deve obedecer aos mesmos preceitos da mesma rigorosa hygiotechnia a que obedecem as demais. Acredito que devem até mesmo ser mais
rigorosas nessas e noutras casas. E a razão é simples. Ao operário, ao pobre em
geral, falta a instrucção, falta o conhecimento das regras já vulgarizadas nas classes
médias, em relação ao asseio e limpeza da casa. Os meios indiretos – a educação e a
persuasão pelos philantropos da estofa de Octavia Hill – só actuam com o tempo; é
preciso desde já o meio directo, a abundância de ar, de água, de espaço respirável, de
modo a que, mesmo sem o querer, sem o saber, o morador pobre usufrua desse bemestar, que o Estado já deu ao rico pela educação que lhe proporcionou (DIÁRIO
OFICIAL, p. 79-80, 19 jun. 1905).

1.4 MARECHAL HERMES: PRIMEIRA VILA OPERÁRIA CONSTRUÍDA PELO
GOVERNO FEDERAL
Figura 64 – Fotos da Inauguração e vista área da Vila Marechal Hermes

Fonte: Acervo Pinto Machado - IAB e Biblioteca Digital Luso-brasileira 166.

Em 1911, foi lançada no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro a exposição “Plantas
e Desenhos da primeira Villa Popular criada pela companhia A popular”. Tratava-se dos
projetos da Villa Operária Orsina da Fonseca e da Villa Sapopemba. O engenheiro José
Augustinho dos Reis, em seu discurso de lançamento dos projetos, afirmou que a construção
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Disponível em: https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/43648. Acesso em: 12 nov. 2019.
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de moradias higiênicas, confortáveis e baratas era uma das questões mais importantes da
chamada “questão social”.
A casa, ou melhor o lar – ficou assim reconhecido como núcleo, o principal, o
campo especial, onde a força regeneradora social pode, de modo permanente,
acompanhar as manifestações da vontade das classes populares, satisfazendo-as sem
contrariar o direito e a justiça e, assim, contribuir sem abalos e desordem, para a
realidade effectiva das justas aspirações de uma vida melhor (...) os organizadores da
Exposição Nacional de 1889 acertaram que as obras das casas baratas para o
proletariado não é, não pode ser, a obra material de construir e alugar casas, mas sim
um trabalho eminentemente social de fazer com que o lar seja a verdadeira cellula da
grandeza de um povo! (...) A estreiteza do tempo obriga-me a citar-vos apenas as
questões principais, que estão intimamente ligadas ao problema da casa barata e que
encontram nas Villas Populares as mais brilhantes soluções – A hygiene da
habitação e dos indivíduos, a educação, a assistência às crianças, aos enfermos e aos
indigentes e necessitados; a reforma dos costumes pela sã moral; a ordem da vida; a
economia particular e social; os concursos diversos de jardinagem, de conservação e
asseio da casa, dos móveis e utensílios; as obras de previdência, cooperativismo,
mutualidade etc. (JORNAL DO COMMERCIO, 9 jul. 1911).

Pela primeira vez, para além da demolição de edificações precárias e construção de
moradias higiênicas, aparece no discurso oficial a importância de construir vilas com
equipamentos e serviços públicos.
De acordo com o professor Nabil Bonduki (2011), mesmo enfrentando resistência
política das forças conservadoras contrárias à intervenção do Estado na provisão habitacional,
o presidente da república, Marechal Hermes da Fonseca, lançou esse projeto ambicioso e
inovador: a construção de vilas operárias arborizadas, cercadas de equipamentos coletivos e
de fácil acesso a transportes. Influenciado pelo movimento de reforma social e pelas
experiências que certamente viu na Europa, quando visitou a França e a Alemanha, Hermes
da Fonseca implementou, no âmbito do governo federal, o programa de estímulo à construção
de Vilas Operárias.
O programa funcionava como instrumento de justiça social e, por outro lado, como
mecanismo de controle sobre a classe trabalhadora. Faziam parte dessa iniciativa, a
incorporação do operário à sociedade, a disseminação do ensino primário e
profissional a esses setores populares, a promoção às cooperativas de consumo, entre
outros quesitos. A criação de vilas para proletários nos moldes das vilas europeias
(baseados nos relatórios que Hermes da Fonseca trouxe da Europa), dotadas de
infraestrutura e de todos os equipamentos urbanos necessários, passou a ser uma das
metas prioritárias desse governo. Ao planejar a construção dessas vilas, foi
estabelecido que as moradias fossem alugadas pelo Poder Público. Para dar conta
desse projeto político, Hermes da Fonseca empenhou-se em construir a Vila de
Sapopemba (em Marechal Hermes) e a Vila Orsina da Fonseca (na Gávea) (IRPH,
2012, p. 5-6).
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A construção da primeira vila, situada na região central da capital federal, foi projetada
pelo Tenente Palmyro Serra Pulcheiro, cujo projeto continha:
Ruas largas e arborizadas, a construção de edificações com tipologias específicas
para atender às diversas características de seus futuros moradores. No projeto inicial,
em tabuleiro de xadrez, foram previstos aproximadamente 738 prédios de 1 ou 2
pavimentos (residenciais, comerciais, institucionais e rurais). Constavam, além das
residências, escolas profissionais e primárias (masculina e feminina), correios e
telégrafos, sociedade de tiro, mercado, corpo de bombeiros, delegacia de polícia,
hospital, maternidade, creche, jardim de infância, reservatório de água, sede para a
prefeitura, assistência, biblioteca, enfermagem e teatro (IRPH, 2012, p. 7-8).
Figura 65 - Notícia do jornal A Noite sobre a inauguração da Villa Orsina da Fonseca, 1913, e Imagem da via
principal da Villa, também conhecida como “Villa Proletária Marechal Hermes”

Fonte: Agências Postais 167.

Além do projeto, Palmyro, com base nos documentos trazidos da Europa por Hermes
da Fonseca 168, elaborou um estatuto que deveria ser obedecido para que o trabalhador pudesse
nela morar. Uma dessas normas impedia qualquer ofício dentro das residências, o que forçava
o trabalhador a retirar seus recursos unicamente da venda de sua força de trabalho. Uma das
regras essenciais para a ocupação das casas era o certificado de proletariado, ser chefe de
família e ter boa conduta (IRPH, 2012, p. 7-8).
A Vila Marechal Hermes foi projetada para abrigar 1.300 famílias, em 800 casas algumas isoladas, outras compostas por dois pavimentos - e quatro edifícios para solteiros,
167
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Disponível em: http://agenciaspostais.com.br/?page_id=17931. Acesso em: 12 nov. 2019.
Quando em visita à Alemanha, em 1908, assim como quando em visita à França, em 1910, procurou
afincadamente informar-se de tudo quanto se referisse às modernas organizações sindicais e operárias
desses e de outros países europeus, trazendo consigo completos dossiers, inclusive relativos às direções
corporativas do trabalho e da previdência social desses dois países e da Inglaterra, Suíça, Suécia, Holanda
etc. (FONSECA FILHO, Hermes da. Marechal Hermes: Dados para uma biografia. Rio de Janeiro:
Editora IBGE, 1961. p. 206).

175

podendo alojar 312 pessoas cada um. As primeiras casas construídas (190 unidades
habitacionais) foram ocupadas por operários da Imprensa Nacional da Marinha; Estrada de
Ferro Central do Brasil; Casa da Moeda; Alfândega; Prefeitura; Polícia; Tesouro; Saúde
Pública; Arsenal de Guerra; Ministério da Agricultura; Ministério da Guerra; Imprensa Naval;
Imprensa Militar e contínuos de diversas repartições (ACERVO PINTO MACHADO - A
Tribuna, dez. 1914).
Antônio Augusto Pinto Machado, jornalista, dirigente sindical ligado aos ferroviários
“sindicalistas amarelos”, chefe do Partido Político do Operariado Brasileiro, foi nomeado pelo
presidente Marechal Hermes como administrador da Vila, que contava com posto de
profilaxia rural, junta de alistamento militar, correio, posto policial e Escolas (feminina e
profissionalizante). As moradias eram alugadas e, no início, o pagamento era realizado
diretamente à administração e, posteriormente, descontado em folha de pagamento, com aval
dos empregados. O escritório de administração da Vila contava com três funcionários, 12
vigias e 12 jardineiros.
Após a inauguração da Villa, os moradores formaram uma comissão (Centro Propulsor
Marechal Hermes) e, juntamente com Pinto Machado, estabeleceram uma taxa de saneamento
(coleta e incineração de lixo), discutiam os problemas estruturais, especialmente a falta
d’água, bem como realizavam o conserto de ralos e fossas (devido ao descarte indevido de
lixos e outros objetos nos encanamentos). Essa comissão também promovia uma série de
atividades culturais: bailes, peças de teatro e comemorações cívicas, além de atividades
educativas sobre diversos temas. Também eram distribuídos aos moradores informativos da
administração e um jornal do bairro.
Além de administrar a Vila, Pinto Machado escrevia uma coluna diária no jornal Ecos
do Subúrbio, em que explicitava suas ideias e críticas sociais. Pinto Machado defendia, em
suas reflexões, que a moradia operária tinha que ser um ambiente confortável, higiênico e
acolhedor, pois “o trabalhador se prenderá à família, educará o espírito, terá vontade de viver.
E um homem contente e feliz, criará gerações sãs, criaturas alegres, joviais, sorridentes, e a
alegria é transmissível” (ACERVO PINTO MACHADO- IAB).
Não há questão mais digna da solicitude da autoridade de que a que se refere à
salubridade das habitações. Tem-se dito, muitas vezes com razão e não será demais
repetir, que a insalubridade das habitações exerce influência, a mais desastrosa,
sobre a moral e o físico das pessoas que nelas habitam. O desejo de se abandonar o
lar, onde falta ar, luz, e no qual só se respiram odores fétidos, se manifesta e o
abandono dele acarreta quase que forçosamente a corrupção dos costumes e o
relaxamento dos laços de família (JORNAL ECHOS DO SUBÚRBIO, 1.º maio
1916 In ACERVO PINTO MACHADO).
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Figura 66 - Convites para atividades organizadas na Villa Marechal Hermes

Fonte: Acervo Pinto Machado disponibilizado pelo IAB – Instituto de Arqueologia Brasileira, Rio de Janeiro.

Sobre a questão da moradia, descreveu diversas experiências europeias (Alemanha,
Prússia, Bélgica, Dinamarca, França), que promoveram a criação de legislações para o
controle das edificações precárias, reserva de fundos específicos e a constituição de
instituições públicas, tanto para construção como para gestão dos empreendimentos
habitacionais. Referiu-se ainda às organizações e fundos de financiamento criados por
Uruguai e Argentina destinados à produção de moradias de baixo custo para os trabalhadores.
Não via alternativa que não passasse pela intervenção estatal.
Pinto Machado, em sua coluna mensal, também reivindicava serviços públicos especialmente saneamento básico e instalações de redes de água e transporte - para o Distrito
onde estava localizada a vila que administrava. Manifestava preocupações em relação ao
trabalho infantil e à falta de proteção às crianças oriundas das famílias operárias, bem como às
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mulheres operárias. Defendia tratamento diferenciado às gestantes e a concessão de licença
maternidade.
Ademais, era muito atuante politicamente, tendo proferido diversas conferências em
prol da agricultura urbana como forma de combater a carestia de alimentos e a fome entre os
mais pobres. Pode-se afirmar que Pinto Machado organizou de forma inédita junto à Vila
Marechal Hermes atividades de animação e organização comunitária. Entretanto, os
documentos encontrados, não descrevem em detalhes a administração da vila, nem fornecem
maiores informações sobre as atividades culturais e educativas desenvolvidas junto aos
moradores.
Figura 67 - Convite do Comitê de Propaganda e Ação Pró-Lavoura e Imagem de uma Reunião do Comitê.

Fonte: Acervo Pinto Machado, disponibilizado pelo IAB – Instituto de Arqueologia Brasileira, Rio de Janeiro.

Com o término do governo de Hermes da Fonseca, em 1914, as obras na Vila foram
interrompidas, tanto em função da resistência política em relação à intervenção estatal na
produção de moradias, quanto devido à crise econômica que se abateu no país. O projeto foi
retomado por Getúlio Vargas, a partir de 1931, quando ocorreu a transferência de propriedade
para o Instituto de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da União.
1.5 CARIDADE, FILANTROPIA E ASSISTÊNCIA PÚBLICA: PRIMEIRAS
TENTATIVAS
O processo de urbanização e embelezamento da capital federal também colocou a
assistência pública na ordem do dia, pois as consequências da “modernização a qualquer
custo” (SEVCENKO, 1998) exigiam, além de novas formas de intervenção em relação à

178

nascente questão social, a reorganização da sociedade e a constituição de uma nova identidade
nacional a partir de novos hábitos e atitudes das populações urbanas, com o objetivo de
adaptá-las às necessidades da nova ordem burguesa em construção (RANGEL, 2010, p. 123).
Os diversos problemas sociais advindos da truculenta urbanização impulsionaram a
sociedade carioca a reagir. Além dos tradicionais serviços prestados pela Irmandade Santa
Casa de Misericórdia 169, a sociedade civil, “temendo um levante popular” e os diversos
problemas de ordem sanitária, criou diversas ligas, sociedades e cruzadas voltadas ao combate
e/ou controle de epidemias, assistência e atendimento médico de urgência, além de ações de
proteção e assistência às crianças (policlínicas e maternidades).
Em 1892, foi aprovada a lei n.º 85, de 20 de setembro, a Lei Orgânica do Distrito
Federal, que encarregou ao município os serviços relacionados à assistência à infância,
higiene e instrução primária. Assim, os serviços sanitários terrestres da capital federal
passavam a ser executados em conjunto pelo governo federal e a municipalidade.
Posteriormente, foi criada a Diretoria de Higiene e Assistência Pública, regulamentada pela
lei municipal n.º 41-A, de 21 de junho de 1893, e foi extinta a Inspetoria-Geral de Higiene
pelo decreto n.º 1.172, de 17 de dezembro de 1892, tendo sido criada pelo mesmo ato a
Diretoria Sanitária da Capital Federal, que assumiu suas funções (RANGEL, 2013).
Muito embora os recursos fossem escassos face a intensa demanda, essas instituições
responsabilizaram-se por todas as formas de auxílio aos pobres, aos indigentes em geral, aos
órfãos, aos mendigos, às viúvas, inválidos e doentes. Antes do reconhecimento da existência
dos “direitos sociais”, o que havia era uma “bondade” do Estado - que subvencionava boa
parte dessas iniciativas - e das elites para com aqueles que não podiam viver por si mesmos
(RANGEL, 2013).

169

A professora Rangel (2013, p. 87) assinala que a irmandade mantinha os serviços: Casas Instituto Pasteur
(1888); Hospício Nossa Senhora das Dores (1884); Hospício Nossa Senhora da Saúde (1850); Hospício
São João Batista (1850); Hospício Nossa Senhora do Socorro (1853); Hospital das Crianças (1908);
Asilo Santa Maria (1838); Casa dos Expostos (1738); Recolhimento de Órfãos e Desvalidos de Santa
Tereza (1740); Asilo da Misericórdia (1890); Asilo São Cornélio (1900); Cemitérios São Francisco
Xavier e São João Batista.
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Figura 68 - Charge sobre o problema habitacional e Imagens de diversas pessoas deambulando pelas ruas e
pedindo esmolas na Capital Federal

Fonte: Revista O Malho (1906)170.

Em vez de aplicar políticas públicas, apelava-se para a polícia ou para a benemerência
das iniciativas particulares e religiosas, conforme preconizava o laissez-faire do ideário
liberal. Mesmo após a instauração da República, o governo seguiu com a lógica estamental e
autoritária do Império: em lugar de assegurar direitos políticos e sociais a alguns segmentos mulheres, negros e operários - manteve a velha prática de exclusão e segregação, de ocultação
da pobreza e higienização dos espaços públicos (RANGEL, 2010, p. 121).
Os estudos da historiadora Claudia Viscardi (2011) sinalizam que a questão da
assistência pública aos pobres começou a tornar-se uma preocupação governamental já em
1903, quando Athaulfo de Paiva171 representou o Brasil no Congresso Internacional de
Assistência Pública, ocorrido em Paris. Em 1906, o jurista também participou, juntamente
com o médico Moncorvo Filho (1871-1944), do 4.º Congresso Internacional de Assistência
Pública e Privada, realizado na Itália, na cidade de Milão.
170
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Disponível em: http://omalho.casaruibarbosa.gov.br/?lk=50. Acesso em: 12 out. 2019.
Uma das conclusões dos debates promovidos pelo congresso foi que cabia ao Estado o dever de proteção
social, sem impedir que as iniciativas individuais, no âmbito privado, continuassem a prestar assistência
aos pobres, mas deveria reportar-se aos órgãos centralizados “Ofícios de assistência”, responsáveis pela
coleta das doações e distribuição aos mais necessitados, a partir de critérios “racionais”. Ao retornar ao
Brasil, Ataulfo de Paiva elaborou um plano de sistematização da assistência pública e privada, operando
em conjunto e sob a inspeção direta do Estado, que o presidente Rodrigues Alves converteu em
mensagem ao Congresso Nacional, em 1913. No entanto, somente no governo Vargas é que tal questão
foi colocada na agenda do governo federal, com a criação do Conselho Nacional de Serviços Sociais
(VISCARDI, 2011).
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Nesses congressos, circulavam ideias e experiências, e era consensual o dever do
Estado, tanto na provisão de assistência pública, como na coordenação das intervenções de
instituições privadas para fomentar o bem-estar da população e promover a proteção social,
especialmente de mulheres, crianças, idosos e doentes. Para tanto, recomendavam-se a
profissionalização e a organização racional das atividades assistenciais, bem como o
estabelecimento de critérios de atendimento, discriminando as pessoas que necessitavam de
auxílio e tinham capacidade de trabalhar, daqueles que “encenavam a pobreza” (VISCARDI,
2011).
O prefeito da Capital Federal, Pereira Passos antecipou-se e, pelo Decreto Municipal
n.º 441, de 26 de junho de 1903, criou o Ofício Geral de Assistência destinado à organização
da estatística geral de todos os estabelecimentos e instituições de assistência, públicos e
privados. Mas, o censo das organizações somente foi realizado por Athaulfo de Paiva dez
anos depois, quando o prefeito Bento Ribeiro (1910-1914) retomou o decreto (RANGEL,
2013).
A questão da organização dos serviços de assistência foi objeto de intensos debates
promovidos pelo Primeiro Congresso Nacional de Assistência Pública e Privada, realizado
entre os dias 23 de setembro e 13 de outubro de 1908, patrocinado pela prefeitura do Distrito
Federal, e administrado por Francisco Marcelino de Souza Aguiar, sucessor de Pereira Passos.
O objetivo principal do congresso era organizar e regular a assistência pública, mantendo a
autonomia das instituições privadas “sob as salutares bases da disciplina e da ordem (...), para
o nobre exercício da caridade, encaminhada, assim, proficuamente à obra meritória da
filantropia” (RANGEL, 2013, p. 97).
Ainda segundo a professora Rangel (2013), durante o evento, quatro teses foram
debatidas: assistência à saúde; proteção e assistência pública à infância; assistência pelo
trabalho e assistência metódica. Nenhuma delas debateu a articulação de serviços de
assistência com a provisão de moradias. O prefeito posicionava-se contrário a qualquer
intervenção do Estado na construção de casas, tanto em função dos custos, como em razão das
crenças liberais de deixar a cargo do mercado a oferta de moradias.
Athaulfo de Paiva, observando o aumento do número de pessoas em situação de rua,
ponderava que:
A assistência mal praticada e a caridade irrefletida, sendo de duração efêmera e de
efeitos inteiramente nulos, só conseguem multiplicar o número de indigentes,
fazendo a propagação da mendicidade, que então se converte em um dos mais
graves problemas sociais, cuja resolução se impõe nas sociedades modernas...
(PAIVA, 1916, p. 272 apud RANGEL, 2013, p. xx).
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Figura 69 - Enfermeiras-Visitadoras da Cruz Vermelha e Enfermeiras Visitantes do Serviço de Assistência
Domiciliar da LBT e Policlínica Botafogo, RJ

Fonte: Revista O Malho, n.os 106 e 357 172 e Rede Cruzada 173.

Em 1918, tanto a tuberculose quanto a gripe espanhola voltaram ceifar a vida de
milhares de pessoas no Rio de Janeiro. A Cruz Vermelha mobilizou suas voluntárias e
médicos para auxiliar milhares de doentes com atendimento médico de emergência e
remédios gratuitos. Nesse contexto, o sanitarista Amaury de Medeiros organizou um curso de
enfermeiras visitadoras, com objetivo de ampliar o corpo de voluntárias com vistas a prevenir
doenças, realizar a educação sanitária junto às famílias e tratar os doentes em seus locais de
domicílio. Um ano depois, Carlos Chagas assumiu o Departamento Nacional de Saúde
Pública e começou a defender a necessidade de atuar na prevenção das doenças e para isso
defendia a formação de uma equipe de enfermeiras visitadoras, com objetivo principal de
realizar a educação sanitária “gerar mudanças de comportamentos e criar hábitos de higiene
nas pessoas ”, além de constituir-se num elo entre a família, o paciente e o serviço sanitário.
172
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Disponível em: http://omalho.casaruibarbosa.gov.br/?lk=50. Acesso em: 12 out. 2019.
Disponível em: https://www.redecruzada.org.br/linha-do-tempo/. Acesso em: 12 out. 2019.
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Em 1921, a Fundação Rockefeller enviou uma missão ao Brasil, liderada pela Sra.
Ethel Parsons, que promoveu uma formação emergencial para enfermeiras visitadoras. Mas, a
proposta da missão era fomentar a profissionalização e formação universitária de enfermeiras
no campo da saúde pública, como ocorreu nos Estados Unidos e na França. Assim,
gradativamente as enfermeiras visitadoras foram substituídas pelas profissionais formadas
pelo Departamento Nacional de Saúde Pública.
A questão da organização da assistência pública, enquanto responsabilidade estatal,
somente ganhará força a partir de 1920 com a mobilização da Igreja Católica e,
posteriormente, com o governo de Getúlio Vargas, que promoverá transformações profundas
na estrutura burocrática do Estado.
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2 FAMÍLIA, PÁTRIA E NAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DO “ESTADO NOVO”
(...) as políticas sociais no campo do consumo habitacional tinham, portanto,
sentido estratégico, pois, ao mesmo tempo, aumentavam a capacidade do
trabalhador e produziam a paz social pela preservação da família. A classe
operária nascente é pensada como força produtiva e com base política de
sustentação do Estado, a ser integrada na sociedade política (...) A ela foram
dirigidos os “conjuntos proletários” e os financiamentos habitacionais dos IAPs
(...) O urbanismo desse período busca intervir na cidade legal para nela produzir
símbolos da presença do novo ator integrador da nação: o Estado Novo (RIBEIRO,
2001, p. 145).
O grosso do trabalho é educar, pois a ignorância está na raiz de todos os males que
afligem o nosso povo (SILVA, p. 1942, 64).

Com o fim da primeira guerra mundial (1914-1918), embora ainda fosse dependente
da exportação de produtos primários, especialmente o café, o Brasil começou a experimentar
novo surto de desenvolvimento industrial e econômico. Entre 1920 e 1930, o PIB (Produto
Interno Bruto) cresceu em torno de 3,5% ao ano, e a população praticamente triplicou,
chegando, em 1920, a trinta milhões de habitantes. Os principais centros urbanos do país se
expandiram, consolidou-se a classe média, e o operariado intensificou sua resistência,
influenciado, em parte, pelas ideias socialistas e anarquistas trazidas da Europa por imigrantes
italianos e espanhóis (FINEP, 1985, p. 41), mas também e principalmente, pelas difíceis e
precárias condições em que homens, mulheres, crianças e órfãos trabalhavam, pois, além de
cumprir longas jornadas de trabalho, de 12 a 15 horas por dia, não havia descanso semanal, os
salários eram baixos, a disciplina rígida, com ameaça constante de demissão, castigos físicos e
multas.
Concomitantemente à organização política da classe operária, ocorreu a expansão das
sociedades de socorro mútuo, que ofereciam auxílio em caso de doenças e acidentes de
trabalho e pensões para viúvas. Em 1932, já existiam 140 Caixas de Aposentadoria e Pensões
espalhadas pelo país. Nos primeiros anos do século XX, muitas dessas organizações
tornaram-se sindicatos nos quais os operários de diferentes ofícios uniam-se para lutar por
melhores salários e diminuição das jornadas de trabalho, formando um verdadeiro tsunami
grevista.
Entre 1900 e 1920, estouraram cerca de quatrocentas greves organizadas em torno
da luta por melhores condições de trabalho e de vida (aumento de salário, proteção
ao trabalhador, redução de jornada de trabalho, direito à organização) ou de natureza
política: greves contra a primeira guerra mundial em solidariedade às lutas
internacionais dos operários (...) Entre 1919 e 1920, só na capital de São Paulo
ocorreram 64 greves, e mais quatorze no interior. O primeiro de maio de 1919
congregou 50 mil a 60 mil participantes no Rio de Janeiro, entre trabalhadores
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industriais, líderes anarquistas e simpatizantes do comunismo (SCHWARCZ;
STARLING, 2015, p. 336-337).

Uma forte repressão policial foi lançada contra os trabalhadores, muitos imigrantes
foram expulsos do Brasil sob a alegação de serem “baderneiros e anarquistas”, e tantos outros
operários foram espancados e presos pela mesma razão 174.
A insatisfação não era somente dos trabalhadores, mas de vários setores, inclusive dos
militares, que desejavam reformas políticas e sociais e a superação da influência das
oligarquias regionais cafeeiras.
O “liberalismo excludente” do Estado e da elite da Primeira República, dominados
pelos setores burgueses ligados à agro exportação, será incapaz de medidas
integrativas de maior relevo ou eficácia relativamente ao proletariado. Em 1891,
1911 e 1917 alguns tímidos decretos – da alçada federal e estadual – procuraram
regulamentar questões relativas à situação sanitária das empresas industriais, assim
como do trabalho de menores e mulheres, que são, no entanto, limitados e carentes
de fiscalização. Apenas em 1919 – numa conjuntura marcada pelo fortalecimento do
movimento operário – é implementada a primeira medida ampla de legislação social,
responsabilizando empresas industriais pelos acidentes de trabalho (IAMAMOTO;
CARVALHO, 2000, p. 131).

No âmbito internacional, o Tratado de Versalhes (1919), do qual o Brasil tornou-se
signatário, e a criação da OIT (Organização Internacional do Trabalho) promoveram a
internacionalização tanto da legislação social trabalhista quanto a tese de que o Estado deveria
intervir nas relações sociopolíticas e econômicas, com o objetivo de assegurar um mínimo de
direitos sociais aos indivíduos.
A questão da moradia na capital federal gravava-se progressivamente. Os jornais da
época indicavam que os aluguéis e o custo de vida tornaram-se insuportáveis para a maioria
dos trabalhadores. Assim como na França, os investimentos públicos em infraestrutura na
capital federal inflacionaram os preços dos aluguéis na área central e a especulação
imobiliária imperou.
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Nesse contexto, registra-se, ainda, a ebulição de importantes movimentos, como a Semana de Arte
Moderna e a criação do Partido Comunista, em 1922. O problema da habitação popular volta a ser objeto
de debates nos Congressos Pan-Americanos de Arquitetura, ocorridos nos anos de 1920, 1923, 1927 e
1930.
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Figura 70 - Charge sobre a falta de moradias a preços acessíveis na Capital Federal

Fonte: Jornal O Malho (1919).

Em 1922, em meio ao levante tenentista, o governo federal, tentando “salvar ainda o
que restava da República”, organizou o Centenário da Independência e a primeira Exposição
Universal, que envolveu diversas atividades industriais, comerciais e científicas (RANGEL,
2013). Os encontros científicos debateram amplamente temas como Educação, Assistência
Pública e Condições de Trabalho. Destaca-se o lançamento do livro de Athaulfo de Paiva, em
que o autor realizou análise e sistematização dos serviços de assistência do Rio de Janeiro,
retomando a ideia de reorganização e profissionalização dos trabalhos filantrópicos e da
assistência pública.
Mas, nesse contexto de intensas mobilizações sociais, a Velha República não resistiu
e, via golpe militar, o presidente Washington Luiz foi deposto e Júlio Prestes foi impedido de
assumir a presidência.
Em 1930, Getúlio Vargas, líder do movimento revolucionário, estabeleceu um
governo provisório com inúmeros desafios pela frente: conter os efeitos da crise econômica
internacional, que impactou diretamente as exportações de café; manejar os conflitos políticos
internos que fragmentaram e abalaram as bases da República e realizar as transformações
institucionais do Estado tendo em vista as exigências do recente processo de industrialização e
urbanização acelerada do país.
Vargas respondeu a esta sobrecarga de desafios com um conjunto de medidas, que
se iniciaram em 1930 e estenderam-se até 1945, mudando para sempre a face do
Brasil: a) intervenção estatal na economia, através da criação de agências e
programas, políticas de proteção ao café e transferência de todas as decisões
econômicas relevantes para a esfera do governo federal; b) centralização política,
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reforma administrativa, racionalização e modernização do aparelho do Estado; c)
redefinição dos padrões de relacionamento entre as oligarquias locais e estaduais,
intensificação das trocas entre o governo federal e os grupos estaduais, com
simultânea centralização dos instrumentos para exercício do clientelismo; d)
incorporação do trabalho nos moldes corporativos (NUNES, 2017, p. 76).

Além das medidas intervencionistas, a estrutura federativa também foi alterada
significativamente. Getúlio Vargas cassou o mandato de todos os governadores, com exceção
do de Minas Gerais, e nomeou interventores para governar os Estados a partir de suas
diretrizes políticas. Tal medida impulsionou diversos conflitos com as oligarquias e grupos
políticos locais. O Estado de São Paulo partiu para a luta armada em 1932 e exigiu novas
eleições e a retomada de sua autonomia política e administrativa. O conflito durou alguns
meses, mas não conseguiu mobilizar outros estados. Depois de derrotar a insurreição, o
governo federal retomou negociações com a oligarquia paulista.
Paralelamente à instauração dos direitos trabalhistas e das políticas sociais, na Era
Vargas foi instaurado um processo de centralização política e administrativa, que retirou de
Estados e Municípios quase todos os meios de exercício da política clientelista e transformou
o governo federal no mais importante ator do período (NUNES, 2017, p. 34).
Posteriormente, com o estabelecimento do Estado Novo, o governo promoveu uma
ampla reforma administrativa com a instalação, em 1938, do DASP (Departamento
Administrativo do Serviço Público), com o objetivo de aprofundar as reformas, organizar e
racionalizar o serviço público no país.
2.1 PROJETO MULTIFORME DE REFORMA SOCIAL: IGREJA CATÓLICA, AÇÃO
SOCIAL E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
Nesse contexto de disputas políticas e mudanças, a Igreja Católica, sob a liderança de
Dom Sebastião Leme, a partir das diretrizes das encíclicas papais, especialmente da Rerun
Novarum 175 e, posteriormente, da Quadragésimo Ano176, começou a mobilizar o laicato para a
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A encíclica do Papa Leão XIII, de 1891, posiciona-se criticamente contra a solução para a questão social
proposta pelo Socialismo, afirmando a propriedade privada como direito natural, que procede da
generosidade divina. Apontava medidas que visavam o equilíbrio social, a fixação de um salário mínimo,
limitação das horas de trabalho, direito de férias, regulamentação do trabalho de mulheres e menores,
entre outros, tentando alertar o Estado Liberal para intervir na economia, procurando evitar sua
desintegração, favorecida pela expansão do ideário comunista, sobretudo após a Revolução Russa, em
1917 (RAMOS FILHO; ALLAN, 2006). O documento também faz críticas à acumulação desigual de
riqueza, à exploração dos trabalhadores e indica a necessidade de união das classes sociais com vistas à
harmonia e superação dos problemas sociais. Tornou-se texto base para o desenvolvimento de uma visão
da assistência social como forma de manter a ordem social, completando, à maravilha, o apelo mais
técnico e mais frio da administração científica (CARDOSO, 2000, p. 101).
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“Restauração Católica” e a recrutar a aristocracia intelectual para combater, no plano político
e ideológico, o laicismo das instituições republicanas, o positivismo e a “ameaça de um
levante operário”.
Segundo Mainwaring (1989), entre os anos de 1916 e 1955, a Igreja Católica
desenvolveu o movimento de reformulação interno “neocristandade”, no qual a instituição
procurou lidar com as fragilidades de sua organização estrutural, sem, porém, alterá-la de
maneira significativa. A Igreja permaneceu conservadora, opondo-se à secularização e às
outras religiões, defendendo a hierarquia e a ordem, mas começou a desenvolver um
catolicismo que participava das principais instituições da sociedade civil e dos governos.
Conseguiu, dessa forma, fortalecer a influência católica sobre o sistema educacional,
pregando uma moralização da sociedade, o anticomunismo e o antiprotestantismo.
Surgiu desse movimento a proposta de restauração da fé e do desenvolvimento da
Ação Social Católica, compondo uma “cruzada vencedora contra a descrença que assusta e
devasta a organização da pátria”. Em 1921, a Igreja criou e promoveu a revista A Ordem e, no
ano seguinte, instituiu o Centro Dom Vital, com objetivo de mobilizar os intelectuais católicos
a difundirem a doutrina social e “recristianizar” o país. Multiplicou sua atuação por meio dos
Círculos Operários, da Juventude Operária Católica, da Confederação Nacional Católica, da
Ação Universitária Católica, do Instituto de Estudos Superiores, da Associação de Bibliotecas
Católicas e da Liga Eleitoral Católica, entre outras instituições assistenciais.
Em nível internacional, foi criada, em 1922, a União Católica Internacional de Serviço
Social, com sede na Bélgica, que reunia Escolas de Serviço Social, Associações Católicas de
Assistentes Sociais e membros individuais, visando a divulgação da doutrina católica e do
humanismo cristão que subsidiariam as ações profissionais (BACKX, 2016, p. 96).
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Ainda segundo Mainwaring (1989), o Papa Pio XI deu uma grande importância, em sua Encíclica, à
restauração do princípio dirigente da economia baseado na unidade do corpo social (colaboração de
classes). Essa unidade não poderia basear-se na luta de classes, como a ordem econômica não deveria
deixar-se à livre concorrência de forças, que cairia facilmente no esquecimento de seu próprio caráter
social e moral. A Encíclica considerava o livre mercado, em princípio, benéfico, mas não se poderia
deixá-lo governar o mundo e o mundo não deveria ser governado apenas pela economia, como mostra a
dura experiência dos trabalhadores, nem tampouco poderia converter-se numa ditadura econômica que se
rege por si mesma ou como um fim em si mesma. A Encíclica reiterava a condenação do comunismo, já
anteriormente feita pelos documentos pontifícios que a precederam, e condenava também o socialismo,
inclusive o chamado "socialismo moderado", que critica duramente, pois é também totalmente
incompatível com a prática e a fé cristã.
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2.1.1 Liga das Senhoras Católicas: uma variação do Settlement House?
Figura 71 - Imagem da Festa da Associação de Damas da Caridade, Rio de Janeiro

Fonte: Revista O Malho (1922)177.

Especialmente em relação à Ação Social, em 1920, a Associação das Senhoras
Católicas Brasileiras, fundada pelo Monsenhor Maximiliano da Silva Leite e Stella de Faro,
criou uma variação do Settlements Houses no Rio de Janeiro.
Com o objetivo de auxiliar as mulheres operárias, que, pelo costume da época, não
eram bem vistas comendo sozinhas, a Associação das Senhoras Católicas criou, no centro da
cidade do Rio de Janeiro (Rua da Quitanda, n.º 58), um restaurante popular exclusivo para
elas, que servia cerca de 1.200 refeições por mês. Posteriormente, foi agregada à instituição a
Escola Comercial Feminina, que oferecia cursos de corte costura, datilografia e estenografia,
entre outros, “a fim de preparar as moças solteiras para conseguir emprego no comércio, nos
escritórios e no serviço público”.
Em 1950, a associação também criou um pensionato exclusivo para estudantes e
trabalhadoras, com quartos individuais e coletivos, lavanderia, capela, uma biblioteca e uma
agência de trabalho e colocações. A associação inicialmente era presidida por Stella de Faro,
que, posteriormente, iria fomentar a criação do Instituto Social, responsável pelos primeiros
cursos profissionais de Serviço Social, Educação familiar e Visitadora social e envolver-se-ia
nos primeiros estudos sobre a questão habitacional e as favelas do Rio de Janeiro.
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Disponível em: http://omalho.casaruibarbosa.gov.br/?lk=50. Acesso em: 12 out. 2019.
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Figura 72 - Reportagem sobre o Instituto Social e Associação Brasileira das Senhoras Católicas

Fonte: Jornal Correio da Manhã, Edições de 01 de dezembro de 1961 e de 23 de agosto de 1962.

Em 1923, a Liga das Senhoras Católicas em São Paulo178 também fundou um
restaurante popular destinado às mulheres operárias, iniciou uma série de ações assistenciais,
especialmente para crianças, e inaugurou uma Escola de Economia Doméstica, que oferecia
cursos de puericultura, enfermagem, corte e costura, lavanderia e cozinha. Para isso, dispunha
de duas seções separadas: a primeira, remunerada, destinada a “moças de famílias distintas, a
160$ e 180$ mensais”, fornecendo-lhes alimentação sadia e abundante e preparando-as para
serem boas mães de família, que por sua vez darão à Pátria filhos valorosos e fortes”, e a outra
seção, gratuita, destinada a formar “excelentes” empregadas, que poderiam trabalhar como
governantas, arrumadeiras, doceiras, cozinheiras e engomadeiras, auxiliares de enfermeiras ou
de costureiras.
Uma marca dessas experiências é o viés fortemente religioso e caritativo.
Diferentemente do contexto europeu e norteamericano, Estado, Igreja e Patronato
estabeleceram uma trama de relações extremamente complexas, ancoradas no racismo
estrutural, no autoritarismo e na negação do protagonismo do povo.

A Liga das Senhoras Católicas de São Paulo também teve uma participação expressiva no atendimento aos
soldados envolvidos na Revolução Constitucionalista, na luta pelo direito das mulheres a voto, acesso à educação
e maior participação nas decisões políticas no país.
178
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2.1.2 CEAS: a profissionalização da Ação Social Católica e a expansão dos Centros
Sociais nos bairros populares
Em 1932, foi fundado o Centro de Estudos Sociais de São Paulo (CEAS), que se
dedicou à difusão da doutrina social da Igreja e à formação técnica especializada de quadros
para a Ação Social. O interesse dessa criação fundamentava-se nos resultados obtidos pelos
métodos do Serviço Social em outros países que já o adotavam.
O CEAS promoveu o primeiro “Curso Intensivo de Formação Social para Moças” 179,
sob a coordenação das cônegas de Santo Agostinho, constituindo-se a primeira iniciativa de
formação técnica para “trabalhadoras sociais” no país.
A professora Carmelita Yazbek (1980) assinala que o curso encontrou grande
aceitação entre as jovens católicas interessadas nos problemas sociais e que buscavam, como
menciona o primeiro relatório do CEAS, orientar-se, esclarecer ideias e formar julgamentos
corretos face a questão social. As disciplinas do curso (Noções de Filosofia Moral, Religião,
Direito Constitucional e Administrativo, Hygiene Social e outros elementos de Cultura Geral)
e as visitas às Instituições de Beneficência despertaram o interesse de 50 alunas.
O curso caracterizou-se como Intensivo de Formação Social para Moças, que se
“arregimentavam não para defender reivindicações exageradas do feminismo
deturpado, mas porque tinham ciência do posto que cabe à mulher na preservação da
ordem moral e social, e desejavam tornar-se aptas para agir, de acordo com suas
convicções e responsabilidades” (PINHEIRO, 1985, p. 22).

Além de formar trabalhadoras sociais mais especializadas, o CEAS também tinha
como ambição adotar diretrizes mais precisas em relação aos problemas sociais e favorecer a
coordenação de esforços dispersos nas diferentes atividades e obras de caráter social,
indicando a necessidade de organizar os serviços assistenciais de modo mais profissional.
Nesse contexto, também criou quatro Centros Sociais, em diferentes bairros da capital
paulista.
O Estado de São Paulo criou o primeiro Departamento de Assistência Social (Lei n.º
2.497/35), cujo decreto regulamentador n.º 7.078, de 6 de abril de 1935, estabelecia como
competências do Departamento:
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O curso foi ministrado pela assistente social belga, Adele Lenoux, da Escola Católica de Serviço Social
de Bruxelas, e se propunha a oferecer formação técnica para a prática da Ação Social (PINHEIRO, 1985,
p. 41).
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Artigo 1.º a) - superintender todo o serviço de assistência e proteção social, b) celebrar, para a realização do seu programa, acordo com as instituições particulares
de caridade, assistência e de ensino profissional. c) - harmonizar a ação social do
Estado, articulando-a com a dos particulares: d) - orientar os poderes públicos nos
assumptos de assistência social: e) - receber e aplicar doações que lhe sejam feitas;
f) - distribuir os auxílios e subvenções fornecidas pelo poder público a instituições
particulares de assistência ou serviço social; g) - orientar e desenvolver a
investigação e o tratamento das causas e efeitos dos problemas individuais sociais
que necessitem de assistência, organizando para tal, quando oportuno, a Escola de
Serviços Sociais, h) - praticar os atos que por lei, couberem ao Conselho de
Assistência e Proteção aos Menores.(...) Art. 7.º - O Departamento de Assistência
Social dividir-se-á em: a) - serviço social de assistência e proteção a menores; b) serviço social de assistência e proteção aos desvalidos; c) - serviço social de
assistência e proteção aos trabalhadores; d) - serviço social de assistência e proteção
aos egressos de reformatórios, estabelecimentos penais correcionais e hospitalares;
e) - serviço social de assistência e proteção à família; f) - consultório jurídico de
serviço social (Lei n.º 2.497/35).

De forma pioneira, o governo estadual paulista procurou reforçar e centralizar sua
participação junto às organizações da sociedade civil, regulando suas atividades filantrópicas
assistenciais. Dessa forma, as instituições privadas tornaram-se cada vez mais dependentes,
em virtude das exigências – documentação burocrática, subvenções etc. – e demandas de
serviços, por parte do poder público estadual, que se davam por meio de convênios e
cooperações.
O CEAS, em 14 de dezembro de 1939, firmou com o Departamento de Assistência
Social do Estado de São Paulo, um termo de compromisso, pelo qual se obrigava a instalar
três Centros Sociais em bairros populares da capital paulista, bem como o Serviço Social
Familiar em cada um deles.
A FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) saudou a iniciativa do
CEAS e estimulou seus fundadores a patrocinar tais iniciativas, afirmando que o triunfo de
seus princípios significaria a “reconciliação entre capital e trabalho” (CARDOSO, 2000, p.
101).
Maria Kiechl e Albertina Ramos, participantes do curso oferecido pelo CEAS, em
1936, concluíram sua formação na Escola de Serviço Social da Bélgica e, ao retornar ao
Brasil, fundaram a primeira Escola de Serviço Social de São Paulo, juntamente com a
assistente social Odila Cintra Ferreira, formada pela tradicional Escola Católica da França.
Em 1939, o CEAS obteve o reconhecimento, por parte do Estado, dos diplomas conferidos às
assistentes sociais da Escola de Serviço Social de São Paulo (PINHEIRO, 1985).
As alunas do CEAS não ficaram limitadas aos estudos teóricos dos problemas sociais
e, em 1940, alugaram uma casa no bairro operário do Brás, especificamente na Avenida Celso
Garcia, n.º 755, mobiliaram e começaram a conhecer as necessidades das famílias operárias e
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atendê-las. As alunas Heloisa Prestes Monzoni, Helena Junqueira, Lucy Montoro, Clarisse
Wey, Genoefa Frederico, Maria Kiehl, Albertina Ramos e Edith Junqueira Azevedo Marques
começaram a organizar chás beneficentes para manter os trabalhos. Um ano depois, em 1941,
a partir dessa iniciativa, foi criado o Centro Social Leão XIII.
Sob a liderança de Edith Junqueira de Azevedo Marques e do Arcebispo de São Paulo
Dom José Gaspar d'Afonseca e Silva, o Centro Social Leão XIII organizou um pensionato e
um restaurante para operárias com preços acessíveis. Posteriormente, organizou mais um
pensionado exclusivo para moças que não tinham família e trabalhavam nas imediações do
Brás, Belenzinho e Belém, e um jardim de infância, situados na Rua Firmiano Pinto.
Nessa época o pessoal do circo do Palhaço Piolin começou a participar do Centro
Social Leão XIII e, como os pais trabalhavam durante a noite, deixavam seus filhos
sozinhos. Dessa necessidade surgiu a primeira creche para atendimento dos
trabalhadores da região. Fundou-se o Pensionato para as mulheres que trabalhavam
nas fábricas e não tinham residência em São Paulo. Em seguida criou-se um
Restaurante com preço popular para as operárias, que, na época, eram obrigadas a
comer marmitas frias. Também eram oferecidas palestras sobre higiene e
importância de uma alimentação balanceada. No Pensionato, que chegou a abrigar
100 mulheres, criou-se uma Biblioteca, sala para jogos e se realizavam reuniões e
formações periódicas (SCATTONE; ROSSI; ENBACHER s/i) 180.

Esses serviços foram estrategicamente posicionados nos locais onde se aglomeravam a
maior parte das famílias operárias. Em 1951, inaugurou a Escola Profissional Leão XIII
(situada na Rua Dr. Clementino, 608) e a Escola Profissional Santa Maria Goretti, situada no
bairro de Vila Maria. A população local também começou a reivindicar serviços, sendo
posteriormente oferecidos atendimento médico com clínico geral, dentista e ações educativas.
Os alunos e residentes também participavam de excursões, passeios e retiros espirituais
organizados pelo Centro Social.
Por meio de aulas de tricô, trabalhos manuais, conferências e conselhos sobre
hygiene etc. procuraram interessar e atrair as operárias e a entrar em contato com as
classes trabalhadoras, estudando o ambiente e suas necessidades (...). Nessa
perspectiva, procuravam despertar nas operárias o interesse pelos problemas de
classe e desenvolver-lhes o espírito associativo, preocupando-se mais com o aspecto
formativo do que com as possíveis formas ou rumos que os grupos assumiriam
(YAZBEK, 1980, p. 36).
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Disponível em: http://www.jurassicos.com.br/leao_XIII/apresentacao.html Acesso em: 10 out. 2019.
Trata-se de um site organizado por ex-alunas e professoras da Fundação Leão XIII, que retrata a história
da instituição, reúne um rico acervo fotográfico e documental.
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O Departamento de Assistência Social do Estado de São Paulo criou outros Centros
Sociais localizados em diferentes bairros da capital (Santana, Penha, Ponte Pequena, Lapa,
Canindé) e interior (Piracicaba), cujo objetivo principal era proteger e amparar as famílias das
classes proletárias, provendo assistência (atendimento médico, pediátrico, pré-natal,
puericultura e profilaxia, entre outros) e educação (cuidados com alimentação, higiene,
orçamento familiar e orientação profissional), “prevenindo sua desorganização e decadência e
procurando elevar seu nível econômico e cultural” (FONTOURA, 1945, p. 221).
Os Centros Sociais foram os primeiros espaços de treinamento profissional dos
estudantes do Curso de Serviço Social e inspiraram os primeiros trabalhos de conclusão de
curso. A questão da moradia e a precariedade dos bairros operários pela falta de infraestrutura
serão temas recorrentes nas primeiras monografias.
O “Estudo sobre a situação do Distrito Penha e seus desajustados”, em São Paulo,
produzido por Milton Arantes Dix é impressionante pela riqueza dos levantamentos
realizados, sendo muito similar aos atuais “diagnósticos” realizados para elaboração dos
planos de ação habitacional e urbano.
Dix (1940) utiliza dados do Censo de 1934 e mapas da região para caracterizar o
bairro (no âmbito do Distrito Sanitário) quanto à sua localização, população, características
sociais, econômicas, culturais e serviços públicos existentes. Além da observação direta dos
problemas e deficiências dos serviços públicos essenciais.
Mais da metade do Distrito não goza de benefícios de água e esgoto (...) A limpeza
pública é deficiente (...) O que se verifica nos bairros dessa capital é a ausência de
residências para operários. Estes trabalhadores são forçados a habitarem residências
baratas e estas são quase sempre cortiços infectos e perniciosos, geralmente casas
sem ventilação e insolação, sem infraestrutura, água encanada e esgoto, com
péssimas instalações sanitárias (DIX, 1940, p. 31).

Utilizando a mesma abordagem, Rossetto (1940) descreve a aplicação do “Plano de
Proteção Familiar” elaborado por ocasião do estágio curricular, que durou sete meses, no
Centro Familiar de Ponte Pequena. A autora procurou a demarcação oficial dos limites dos
bairros, que envolvia quatro distritos (Santa Efigênia, Bom Retiro, Santana e Pari) e onde a
paróquia indicava a existência de 2.500 famílias. O estudo descreve as características sociais,
econômicas, culturais e as condições das moradias, indicando a ausência de serviços públicos
essenciais como água e energia elétrica em alguns locais, bem como falta de saneamento
básico, relacionando tal fato com a ocorrência de doenças. Faz referência ao problema dos
cortiços e moradias precárias da região, indicando que a insuficiência dos salários é um dos
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fatores principais das desordens sociais, pois não permite o mínimo de bem-estar, obriga a
mulher a trabalhar fora do lar, gerando toda sorte de desajustamentos.
Figura 73 - Panfletos de divulgação das atividades da Fundação. Imagem da primeira turma da Escola
Profissional Leão XIII; Moradoras do pensionato; Restaurante Avenida Celso Garcia e Edifício da Fundação,
situado na Rua Dr. Clementino, 608 – Belém, São Paulo

Fonte: Montagem própria a partir do acervo fotográfico organizado por Scattone, Rossi e Embacher (2010) 181.

2.1.3 Os Centros Operários de Recife
O estudo de Renata Mélo Filho (2006) indica que, em 1935, Milton Pontes, católico
fervoroso e membro da Congregação Mariana, criou o primeiro Centro Operário em Recife,
com objetivos similares à experiência paulista. Tratava-se de um equipamento que oferecia
diversos serviços, dentre eles cursos de formação profissional para “dar educação, estrutura e
disciplina social ao trabalhador brasileiro, habilitando-o a ser instrumento de permanente
cooperação na vida nacional (PONTES, 1940, p. 3 apud MELO FILHO, 2006). Além disso, o
centro operário seria uma “barreira à intensa propaganda comunista” do período e uma
contribuição para diminuir a luta de classes, evidente nas greves deflagradas em 1920 pelos
trabalhadores de Recife. Posteriormente, durante a vigência do Estado Novo, tal experiência é
absorvida pelo interventor federal, sendo criados outros centros nos bairros operários mais
populosos de Recife.
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Disponível em: http://www.jurassicos.com.br/leao_XIII/apresentacao.html. Acesso em: 10 out. 2019.
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A principal finalidade era observar e separar as famílias das classes proletárias,
prevenindo sua desorganização e decadência e procurando elevar seu nível econômico e
cultural por meio de serviços assistenciais e educacionais (IAMAMOTO; CARVALHO,
2000, p. 190).
2.2 SEMANAS DE AÇÃO SOCIAL: CIRCULAÇÃO DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E
MODELOS DE AÇÃO
Na medida em que o Estado e as instituições assistenciais da sociedade civil
começaram a acessar informações sobre a realidade dos bairros e vilas operárias, cortiços e
favelas e que os trabalhadores intensificaram sua organização sindical, o movimento “em prol
da casa proletária higiênica” renasceu, tendo como críticas a falta de habitações populares e o
elevado preço dos aluguéis. A personagem incômoda do proletariado começa a ser
minuciosamente estudada dentro de suas casas, na rua ou nas fábricas. É preocupação de
muitos sua saúde, sua educação, sua moral, seu lazer, enfim, e, principalmente, seu trabalho
(DECCA, 1983, p. 72).
As Semanas de Ação Social promovidas pela Igreja Católica contribuíram
decisivamente para a retomada do debate sobre a questão da moradia operária. Essas Semanas
contavam com a presença dos interventores estaduais, ministros, além de católicos, estudiosos
e interessados em debater os “problemas sociais”.
A primeira Semana de Ação Social ocorreu no Rio de Janeiro, em 1936. As
conferências, além de divulgar a doutrina social da Igreja, tratavam das precárias condições de
vida dos operários, apresentavam experiências internacionais para resolver a questão das
“favelas, quartos alugados, casas cômodos”, vistos como “foco de propagação não somente de
doenças, mas dos ideários comunistas”.
O engenheiro Ruben Porto (1936) 182 versou sobre “O problema da Habitação operária
e os Institutos ou Caixas de Aposentadoria e Pensões”, retomando a necessidade de o Estado
estimular e orientar a construção de moradias econômicas, favorecendo as instituições
182

Nessa obra, são citados estudos de pensadores católicos envolvidos com a questão habitacional e/ou
relacionada às classes operárias, tais como: Catherina Bauer; Celine Lhote e Elizabeth Dupeyrat, autoras
do livro “Revelações sobre a saúde das jovens operárias”; a Associação Francesa da Juventude Operária
Católica Feminina; o Cardeal Inglês Maning; o economista católico Belga, Valère Fallon, autor do livro
“Princípios da Economia Social” e responsável pela criação da Associação do Lar Proletário no Brasil,
em 1935; o escritor católico Paulo Sá, que também desenvolveu estudos sobre conforto térmico e
ambiental, na década de 1930; o estudo sobre corporação do jesuíta Eduardo M. Lustosa, de 1938; e o
arquiteto francês Pierre Bourdeix (1906-1987), responsável por estudos referentes à relação entre a
mortalidade e a oferta de moradias à classe trabalhadora (ALMEIDA, 2008, p. 38).
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particulares formadas para esse fim especial, com isenção de impostos, cessão de áreas de
terrenos e financiamentos, podendo esse último benefício ser feito, em parte, com os fundos
dos institutos, livrando-os dos riscos e ônus de administração, provenientes dos encargos a
que, então, estariam sujeitos (PRIMEIRA SEMANA DE AÇÃO SOCIAL, 1936, p. 129).
A exposição de Maria Luiza Studart de Moraes apresentou os resultados de uma
“enquete” realizada pelo Grupo de Ação Social Católica do Rio de Janeiro, que envolveu
“senhoras de caridade, confrades de São Vicente de Paula e obras diversas” de
aproximadamente 100 instituições, que coletaram informações sobre a precariedade das
moradias nos bairros onde atuavam. Os resultados deixaram evidente a superlotação dos
cortiços e favelas, a falta de moradias a preços acessíveis, ausência de saneamento básico e
acesso a serviços públicos essenciais na maioria dos bairros operários da capital.
Bairro de Santo Christo, da Saúde, Morro do Pinto e da Favela: população de 30.000
almas. Poucas famílias bem alojadas, sendo que a maioria mora em habitações em
péssimo estado. Raras são as casas que servem à coletividade, sendo sublocadas.
Número diminuto de casas para operários, porque mesmo as mais simples, são caras.
No Morro da Favela, não há esgotos. Em toda parte, as valas são abertas, mesmo nas
ruas com calçadas, em muitas o calçamento se acha em péssimo estado (PRIMEIRA
SEMANA DE AÇÃO SOCIAL, 1936, p. 176).

Alceu Amoroso Lima apresentou reflexão sobre a necessidade de criar um “Plano de
Educação familiar”, constituído por setores especializados, que “poderia atender as
necessidades imperiosas da estabilidade da família, desde os preceitos de higiene corporal
recomendado pelos médicos; da higiene da habitação, pelos círculos de engenheiros; de
amparo social, pelos advogados; e de amparo moral e religioso, pelos sacerdotes”
(PRIMEIRA SEMANA DE AÇÃO SOCIAL, 1936, p. 331).
O Rio de Janeiro também sediou a segunda Semana de Ação Social, em 1937, que
trouxe novamente para o debate a urgência da questão da moradia e resultou na criação da
Associação Lar Proletário. A terceira Semana de Ação Social ocorreu na Federação das
Classes Trabalhadoras de Pernambuco, Recife, em 1939, ocasião em que foi instituída a Liga
Social contra o Mocambo. Essas experiências serão vistas adiante com mais detalhes.
Na quarta Semana de Ação Social em São Paulo, a assistente social do Departamento
de Assistência Social do Estado de São Paulo, Vera Urbina Telles (1940) apresentou inquérito
minucioso realizado nos bairros Bela Vista, Brás, Mooca, Pari, Liberdade, Bom Retiro, Santa
Cecília, Consolação, Sé, Santa Efigênia e Belém. Além de identificar e localizar a existência
de 261 cortiços, o estudo socioeconômico das famílias atendidas pelo departamento, que em
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sua maioria residiam nesses locais, explicitava “um desequilíbrio muito grande entre os custos
de tais moradias em relação aos baixos salários dos residentes”.
Refletindo sobre as soluções para a questão dos cortiços, Telles (1940) mencionou
experiências internacionais, especificamente a Comissão de Casas Baratas de Buenos Aires e
as cidades-jardins francesas.
Há também grande número de casas coletivas para operários, organizadas conforme
técnica de assistência social e tendo mesmo uma assistente social permanente,
vivendo junto a elas. Lembre-se “Le Cité du Souvenir”, uma verdadeira cidade
dentro de um quarteirão. É uma grande casa de apartamentos, sendo que cada um
destes é de propriedade pessoal de uma família (...) Na França, salientamos, a
cidade-jardim do “Plateau Vitry – Sur-Seine”, que possui além de um belo campo de
esportes, em seu centro de assistência social se encontram jardins de infância,
biblioteca, cursos de formação familiar, associações familiares etc. (TELLES, 1940,
p. 14).

A autora refere-se à precursora obra do padre Alfred Keller da Paróquia de São
Domingos, que, comovido com a miséria e os horrores da guerra, criou, em 1925, a
Companhia Anônima de Habitações de Baixo Custo e promoveu a construção de um conjunto
habitacional - Le Cité du Souvenir - para famílias com baixos rendimentos e vítimas de
guerra. O empreendimento oferecia 160 unidades habitacionais, além de diversos outros
serviços: jardim de infância, atendimento médico, playground, biblioteca, sala de reuniões,
lojas e mercearias. No local, foi também instalado um posto de assistência social aos
moradores. Os edifícios foram inaugurados em 1926 e destinados à locação. Os termos de
admissão eram rigorosos e a coleta dos aluguéis adotava sistema similar ao de Octavia Hill. O
padre priorizava o atendimento de famílias numerosas. Entre 1930 e 1931, o padre Keller
construiu mais dois edifícios anexos ao empreendimento para acomodar mais 40 famílias e
ampliou a oferta de serviços sociais, construiu um dispensário e estendeu o atendimento
médico para todo o bairro.
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Figura 74 - Le Cité du Souvenir e Regulamento para Locação

Fonte: Cartões Postais de Paris 183 e Paróquia São Domingo 184.

Inferimos que a outra cidade jardim mencionada por Telles, Plateau Vitry – Sur-Seine,
foi construída por iniciativa do padre Jean Viollet 185, que trabalhou junto à paróquia Notre
Dame du Travail de Plaisance, Paris, e, desde 1902, envolveu-se com a questão habitacional.
Em 1905, criou um fundo de auxílio mútuo para os tempos de privação e dificuldades
econômicas e fundou uma associação Société du logement ouvrier para auxiliar as famílias
mais pobres da paróquia a pagarem o aluguel.
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Disponível em: https://collection-jfm.fr/p/cpa-france-75014-paris-rue-saint-yves-la-cite-du-souvenir102997. Acesso em: 14 nov. 2019.
Disponível em: https://saintdominique-paris.com/spip.php?article325. Acesso em: 14 nov. 2019.
Em 1912, Viollet formou uma sociedade anônima para produzir moradias de baixo custo, "L'habitation
familiale", depois renomeada para Société Immobilière du Moulin Vert. A sociedade, além de produzir
moradias destinadas a aluguel, especialmente a famílias com maior número de crianças, organizou
diversos serviços no entorno do empreendimento: creches, jardim de infância, centro cultural, escolas,
posto médico. O padre Viollet, em 1919, fundou uma escola de Serviço Social, L'école sociale Pro-Gallia
e, juntamente com outros integrantes da Ação Social Católica, fundou uma Liga de combate às moradias
precárias “taudis”.
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Figura 75 - Le Cité du Moulin Vert

Fonte: Cartões Postais de Paris 186.

Durante sua exposição, Guiomar Urbina Telles também fez menção às restrições
impostas pela cidade de Nova York aos cortiços, obrigados a seguir, minimamente, os
dispositivos legais, para que não fossem demolidos. É provável que tal imposição esteja
relacionada ao movimento liderado pela COS de Nova York, como visto na primeira parte
deste trabalho.
Menciona, ainda, outra experiência interessante promovida em 1904, em Bruxelas,
pela iniciativa particular “Le logement populaire amélioré”, cujo trabalho se deu de forma
menos dispendiosa do que a produção de novos conjuntos habitacionais e nos mesmos moldes
propostos por Octavia Hill.
A referida instituição adquiriu 14 imóveis contendo cerca de 300 cortiços, que foram
transformados em 199 moradias de 2, 3 e 4 cômodos iluminados, salubres e
confortáveis. A insalubridade das moradias foi resolvida pela associação da seguinte
maneira: foi proibida a locação de cômodos únicos para famílias numerosas, sendo
avaliada a necessidade de cada arranjo familiar; serviço de água canalizada para
cada moradia; aumento do número de janelas nas edificações; instalações sanitárias
e de esgotos; além de acabar com as águas paradas. No tocante às locações, o chefe
de família tinha direito a não pagar o aluguel durante quatro semanas, após o
nascimento de cada filho, o mesmo direito ou quando acometido de doença grave,
que o impedisse de trabalhar (TELLES, 1940, p. 14).

Especificamente sobre a questão dos cortiços, explicita a necessidade de articulação
entre produção ou reforma de moradias e a “assistência social”. Para sustentar seus
argumentos, além das experiências descritas, Telles (1940) apresenta as resoluções do 1.º
186

Disponível
em:
http://www.vitry94.fr/quartiers/moulin-vert/vivre-dans-le-quartier-du-moulin-vert/.
Acesso em: 19 nov. 2019.
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Congresso Pan-Americano de Habitação Popular, realizado em Buenos Aires (1939), que
contou com a participação de uma delegação brasileira liderada por Rubem Porto. Durante o
congresso, uma comissão específica discutiu os “aspectos sociais da questão da habitação”
das quais destacamos:
(...) g) o Congresso Pan Americano de Habitação Popular entende que é um dever
do Estado intervir diretamente no financiamento da construção de moradia para a
população cujos encargos de família afastam a possibilidade de adquirir a casa
própria; esta intervenção, como função básica de ordem social, não deve impedir a
intervenção necessária e útil dos demais elementos que entram na solução do
problema da habitação popular, como sejam: o cooperativismo e assistência
particular; (...) j) o Congresso, considerando que é um dever primordial da sociedade
velar pelo desenvolvimento moral e físico do filho da mãe operária durante as horas
em que cumpre o seu trabalho, veria com agrado os estados da América
intensificarem sua ação em favor da criação de creches, jardins de infância e clubes
de crianças em idade escolar, prevendo sua construção ao planejar bairros operários.
Convém que os organismos que tenham a seu cargo a administração das habitações
populares estabeleçam para os mesmos regimes que assegurem o dito benefício,
especialmente às famílias numerosas e com filhos menores de 14 anos.
Em destaque lemos o voto: O primeiro Congresso Pan Americano de Habitação
Popular recomenda: Todo bairro operário, todo conjunto de habitações baratas, que
seja composto por casas individuais ou coletivas, próprias ou de aluguel, deve ser
contemplado com instalações de assistência social, médica, cultural e esportiva
(TELLES, 1942, p. 268).

As reflexões de Guiomar Urbina Telles explicitam a forma como a circulação das
ideias vão progressivamente difundindo-se e influenciando as instituições brasileiras.
2.3 LIGA SOCIAL CONTRA OS MOCAMBOS
Inspirada nas primeiras Semanas de Ação Social, a cidade de Recife, sob a liderança
do Médico Amaury Medeiros, foi pioneira em levar à frente essas ideias indicadas pelo
Congresso Pan Americano de Habitação Popular e criou, em 1936, o Departamento de Saúde
e Assistência, com o objetivo principal de combater os mocambos, classificados, na época,
como “insalubres”, “desconfortáveis”, “símbolos da desordem”, “ameaça à saúde pública”,
além de “enfear” a paisagem da cidade. Como solução para o problema, Medeiros propôs a
construção de Vilas Operárias de modo a criar uma nova cultura de moradia na cidade e
proibiu a construção de novos mocambos. Para tanto, defendia:
A casa é, pois, instituição modelar, a ser difundida entre a gente humilde e que está
ligada a uma série de exigências e dispositivos de controle: desde a constituição
legal da família residente à obrigatoriedade de saber ler e escrever; da garantia da
manutenção, limpeza e conservação do prédio ao impedimento de reformas,
sublocação, cessão de uso etc.; proibição de se cuspir no chão ou colocar pregos nas
paredes ou mesmo de se criar quaisquer animais; desde o funcionamento de um
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sistema de visitação, inspeção e premiação ao estabelecimento de um regime de
recolhimento; da repressão ao alcoolismo à interdição de certas práticas de convívio
comunitário, festas, palestras, reuniões etc. (LIRA, 1994, p. 745).

Em 1937, Medeiros criou a Diretoria de Reeducação e Assistência Social, por meio do
decreto n.º 13, que tinha como diretrizes de trabalho, além do combate ao comunismo, o
incremento nos bairros operários de práticas esportivas e promoção de serviços médicosociais e odontológicos, educação de jovens e adultos, com ênfase no ensino
profissionalizante. Para tanto, a exemplo de São Paulo, foram criados doze Centros
Educativos Operários 187 nos bairros mais populosos da cidade.
Doze Centros Educativos foram criados em vários bairros populosos da cidade do
Recife, tais como: Afogados, Água Fria, Arraial, Areias, Campo Grande, Monteiro,
Pina, Pombal, Santo Amaro, Várzea e Pilar. Esse último, localizado no interior da
Fábrica Pilar (MÉLO FILHO, 2006, p. 49).
Figura 76 - Organograma da Diretoria de Reeducação e Assistência Social de Recife

Fonte: Mélo Filho (2006 apud PONTES, 1940, p. 42).

Entre os anos 1937 e 1940, o interventor estadual de Pernambuco, nomeado por
Getúlio Vargas, Agamenon Magalhães, iniciou uma verdadeira cruzada contra os Mocambos,
uma vez que vistos como potenciais espaços de mobilização, permeáveis a “ideologias
exóticas”, e, sob o lema “Lutar contra os Mocambos, é lutar contra o comunismo”,
empreendeu diversas ações. Em 1938, organizou uma Comissão Censitária, no intuito de
187

O objetivo principal era promover o convívio social e o fortalecimento da família operária, por meio de
uma ação assistencial e educativa, firmada nos valores religiosos (MÉLO FILHO, 2006).
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“esquadrinhar” as condições de vida dos habitantes desses espaços. Na época, foram
contabilizados 45.581 mocambos (contra pouco mais de 20.000 casas de tijolos), sendo que
apenas 3.000 foram adquiridos pelos próprios moradores. Do total de moradores, apenas 3,3%
estavam desempregados. Os homens, em sua maior parte, eram artesãos, operários,
comerciários e empregados no setor de transportes; as mulheres, em sua maior parte,
lavadeiras, cozinheiras e empregadas domésticas.
A historiadora Maria das Graças Almeida (2001) observa, em seus estudos, que o
projeto de erradicação dos mocambos inseria-se no programa modernizador de Agamenon,
que pretendia igualar Recife à capital do Brasil. Para tanto, uma das primeiras medidas do
interventor foi formular um plano de remodelação da cidade segundo o qual a miséria – em
todas as suas faces – deveria ser extirpada. A proposta de modernização concentrava-se na
ideia de sanear, higienizar e embelezar a cidade (ALMEIDA, 2001, p. 125).
Além disso, por considerar o estilo de vida da população mais pobre inadequado e
perigoso, juntamente com a remoção dos mocambos e a construção das vilas operárias, era
realizado um trabalho de “educação popular” com vistas a “inculcar” os valores consagrados
pela ditadura varguista: trabalho, fé, patriotismo e respeito às autoridades.
Em 1939, foi criada a Liga Social contra o Mocambo (que em 1945 passou a chamarse Serviço Social contra os Mocambos, tornando-se uma autarquia), uma associação 188 de
“caráter humanitário”, destinada a promover a extinção desse tipo de moradia, considerado o
“mal que assolava a planície recifense” e a incentivar a construção de casas populares de fácil
aquisição, dotadas de condições higiênicas. A liga considerava urgente a intervenção do
Estado na questão da habitação popular.
Os professores Cabral e Lima (2016) explicam que, depois de realizado o
levantamento dos mocambos, a Liga colocou em curso um plano de construção de casas
econômicas, estabelecendo como prioridade a edificação de: a) casas para fins de assistência
social; b) casas para operários sindicalizados e contribuintes dos Institutos de Previdência e
Caixas de Pensões do Ministério do Trabalho e c) casas para candidatos que exerciam todas as
atividades profissionais.
A Liga atuou em diversas frentes de trabalho: uma que, em nome da cruzada para a
construção de vilas, recolhia fundos, provenientes tanto do governo quanto da sociedade.
Outra, liderada pelos Institutos de Previdência e as Caixas de Aposentadorias e Pensões, cujos
fundos tinham origem nas contribuições feitas ao longo do tempo pelos próprios trabalhadores
e empresas, com base nas novas leis trabalhistas. A partir desses fundos, foi estabelecido um
188

Dirigida por Oton Linch Bezerra de Melo, João Pessoa de Queirós e Mário Honório Martins, entre outros.
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programa destinado a atender o elevado contingente de mulheres chefes de família,
observando a classificação de demanda provinda da assistência social, que gerou as vilas das
lavadeiras, vila das costureiras e das cozinheiras. Um terceiro fundo, criou vilas destinadas
aos trabalhadores por ramos de atividade: vila dos motoristas (ônibus), vila dos transviários
(condutores de bondes), entre outras. Os demais habitantes, equivalentes a 45% do total,
seriam atendidos conforme o andamento da construção das vilas operárias.
Na experiência de Recife, observa-se que as Vilas Operárias são inspiradas no
conceito urbanístico das cidades-jardins francesas e nos preceitos da medicina social, com a
erradicação das moradias “anti-higiênicas”, a fim, sobretudo, de acabar com a insalubridade, a
promiscuidade e a indisciplina. A constituição de bairros para a população mais pobre deu-se
bem longe da área central.
Figura 77 - Foto 1 - Vila das Lavadeiras e Foto 2 – Vila das Costureiras, Recife, construídas pela Cruzada Contra
os Mocambos.

Fonte: Villa Digital 189.

As moradias eram vendidas a prazo, e os moradores selecionados tinham que
apresentar comprovação de estado civil (segundo o lema de combate à promiscuidade) e
realizar exames médicos (não eram admitidos portadores de doenças infectocontagiosas). A
partir desses critérios, inúmeras famílias foram excluídas.
Ao mesmo tempo que mobilizava e arrecadava fundos para a construção das casas, a
Liga criou uma Comissão de Estudos e Aquisição de Terrenos. A tarefa da Comissão seria
examinar in loco vários terrenos que haviam sido cadastrados para construção de casas
populares, dando pareceres sobre aqueles que, considerados adequados, poderiam ser
comprados. A distância de áreas encharcadas e a proximidade de corredores de transporte
coletivo foi um condicionante para a escolha dessas áreas. Concomitantemente, eram
elaboradas as plantas, dentre as quais foram selecionados oito diferentes tipos de projetos,
189

Disponível em: http://villadigital.fundaj.gov.br/index.php/cartoes-postais/item/940-vila-das-lavadeiras.
Acesso em: 17 out. 2018.
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respeitando uma padronização de materiais e técnicas construtivas, previamente escolhidos.
As tipologias das habitações eram dispostas no terreno de modo a criar alguma identidade
interna: alguns continham centros comunitários e escolas, o que lembrava, vagamente, os
princípios de Unidade de Vizinhança.
Figura 78 - Mapa geral da cidade do Recife, com as vilas construídas pela Liga Social Contra o Mocambo, de
1939 a 1942.

Fonte: Relatórios da Liga Social Contra o Mocambo, de julho de 1941 a julho de 1942. Recife: Imprensa Oficial,
1942. Foto: Tibério Silva Medeiros 190.

Os dados divulgados na imprensa oficial da época mencionam que a liga construiu um
total de 5.707 casas na capital e 8.109, no Interior. Incentivadas a participar da ação, as usinas
de açúcar construíram 6.824 casas no período entre 1939 e 1943. Além das vilas operárias
foram instalados em suas imediações, como mencionado, Centros Educativos Operários, onde
eram ministrados cursos de culinária e corte e costura, e oferecidos tratamentos médicos e
dentários, sendo esses serviços supervisionados pelo Serviço de Reeducação e Assistência
Social.
Entretanto, o número de mocambos demolidos - 14.597, entre 1939 e 1945 foi muito
maior do que o número de moradias construídas, o que deixou milhares de famílias
desabrigadas. Estima-se que ¼ da população total da cidade do Recife foi deslocada durante
as ações do programa. Não é difícil perceber a enorme disparidade entre os despejos e as
construções: para cada três mocambos demolidos, construiu-se apenas uma casa. Assim,
restaram cerca de 42.120 pessoas sem casa depois dessas ações de cunho "social".
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Disponível em: http://www.urbanismobr.org/bd/documentos.php?id=156. Acesso em: 24 out. 2018.
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A tese da professora Padilha (2008), ao recuperar a história das Escolas de Serviço
Social de Pernambuco, indica que, em 1940, sob o patrocínio do interventor Agamenon
Soares e inspirada na experiência da École Central de Service Sociale de Bruxelles, foi criada
a Escola de Serviço Social em Recife, tendo como campo de práticas, tanto os Centros
Educacionais Operários, como a Liga contra os Mocambos.
A ação contra os mocambos empreendida por Recife inspirou a capital federal (na
época, o Rio de Janeiro) e São Paulo a realizarem ações semelhantes.
2.4 ASSOCIAÇÃO LAR PROLETÁRIO
O padre Válere Fallon 191, em 1936, tornou-se presidente honorário da Ação Social
Católica Brasileira e impulsionou a criação Associação Lar Proletário 192, no Rio de Janeiro,
cuja presidência era ocupada pela primeira dama, Sra. Darci Sarmanho Vargas.
Concomitantemente, começou a ser oferecido no Rio de Janeiro o primeiro Curso
Intensivo de Serviço Social, pelos esforços da deputada federal Carlota de Queiroz, do juiz de
menores Burle de Figueiredo e do diretor do departamento de Biologia Infantil do Distrito
Federal, Leonídio Ribeiro. Tratava-se de um curso prático, com duração de três meses, e foi
coordenado por Albertina Ramos e Maria Rita Kielh, que já ministravam aulas na Escola de
Serviço Social de São Paulo (PINHEIRO, 1985). Um ano depois, em 1937, Stella de Faro
liderou o movimento que inaugurou o Instituto de Educação Familiar e Social, nos moldes
franceses, e passou a oferecer cursos de Educadora Familiar, Visitadora Social e Serviço
Social.

191

192

Sociólogo e professor catedrático, desde 1909, de Direito Natural e Economia Social da Faculdade de
Filosofia da Companhia de Jesus, de Louvain, professor do Instituto Gramme (Escola de Engenheiros),
em Liêge e da Escola Superior de Pedagogia em Bruxelas. Autor do livro Principes d’ Economie Sociale.
Em 1936, proferiu, na cidade do Rio de Janeiro, três conferências sobre a Crise Mundial, o Comunismo e
a Doutrina Social Católica.
Após a primeira Semana de Ação Social realizada nesta cidade, em 1936, com a presença do Pe. Fallon,
este sociólogo belga tendo pessoalmente apreciado alguns aspectos das péssimas condições de habitação
do nosso povo realizou uma conferência sobre a construção de vilas operárias. Foi essa conferência que
justamente inspirou a um grupo de capitalistas cheios do ideal a criar a Associação Lar Proletário,
sociedade civil de amparo social e fins exclusivamente beneficentes, como o de promover a construção de
casas populares higiênicas e confortáveis, singulares e coletivas, nas zonas urbana, suburbana e rural no
Distrito Federal, para vendê-las a prestações módicas e a longo prazo para moradores pobres com família
de preferência que habitam as favelas (Estatuto Cap. 1, art. 2.º, parágrafo 1.º apud SOUZA, 1944, p. 6).
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A Associação Lar Proletária contratou as estudantes de
Serviço

Social,

que

promoveram

um

rigoroso

“inquérito social”, constituindo um levantamento
detalhado das condições socioeconômicas das famílias
(analisavam-se inclusive ficha policial e condições de
saúde dos pretendentes), para posterior seleção
daquelas

que

poderiam

residir

nos

conjuntos

habitacionais a serem edificados pela associação
(NASCIMENTO, 2008). Maria Mota Vieira, assistente
social, em seu trabalho de conclusão de curso,
elaborado em 1938, descreve as atividades que realizou
durante estágio curricular na Associação Lar Proletário
do Rio de Janeiro. O estudo foi realizado a partir da documentação obtida no decorrer do
estágio e das visitas domiciliares realizadas durante a seleção dos candidatos, na referida
instituição.
A seleção das famílias era determinante para o sucesso do empreendimento
habitacional. Dava-se preferência “às famílias com maior possibilidade de educação moral,
social e higiênica”. Além do cadastramento, seleção e posterior acompanhamento dos
moradores, durante as mudanças para as novas moradias, também eram realizadas atividades
de cunho educativo e recreativo: organização de bibliotecas coletivas, grêmios esportivos,
cinema, grupo de escoteiros, cursos de economia doméstica, organização do lar, orçamento
doméstico e nutrição.
A autora, na primeira parte do trabalho, descreve a organização do processo de seleção
dos candidatos que iriam ocupar as moradias e explica que o trabalho do assistente social
envolvia a avaliação dos candidatos inscritos e emissão de relatório, sugerindo ou não a
habilitação, que era encaminhado a uma comissão julgadora para o aval final (2.000 pessoas
inscreveram-se para residir na Vila Operária).
Na segunda parte do trabalho, problematizou o dever do Estado em assegurar proteção
e amparo às famílias, no sentido de conter os fatores que provocam sua desorganização:
insuficiência de salários; trabalho da mulher fora do lar; trabalho infantil. Assinala que a
precariedade das moradias influencia diretamente na saúde e bem-estar das famílias.
Argumenta ainda a importância do trabalho digno, que garante horário de descanso, férias,
refeições, previdência, seguro, educação profissional, moral, religiosa e preceitos de higiene.
Por fim, afirma ser importante organizar diversos serviços junto às vilas operárias e menciona
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a "necessidade de a assistência social ser exercida junto às vilas operárias de casas e a
preparação das famílias pela educação, para servir-se dos benefícios recebidos e não
dificultarem a vida em comum" (VIEIRA, 1938, p. 32).
Além da própria experiência de estágio, as principais referências bibliográficas
utilizadas na confecção do trabalho foram as encíclicas papais de Leão XIII (Rerum Novarum,
1891) e Pio XI (Quadragésimo Ano, 1931); a obra de Frederic Le Play L’Organization de la
famille (1884) e citações de Padre Válere Fallon193.
Figura 79 - Fichas de controle das famílias residentes; Regulamento Interno e Ficha de Inquérito Preliminar
aplicado na Seleção das Famílias

Fonte: Anexos (SOUZA, 1944).

Dois anos depois, Julieta Coelho Souza (1944) registrou sua experiência de estágio
curricular, iniciado em 1939 na Vila Operária Darcy Vargas. Na introdução de sua
monografia, a estudante esclarece as origens do Serviço Social Familiar:
Citaremos entre as causas que deram origem a essa modalidade de Serviço Social
das Famílias: - Ser indispensável a escolha das famílias que vêm ocupar uma Vila; A necessidade de adaptar famílias vindas de fora (concentração de famílias nas
zonas industriais) e - Ser preciso fazer a educação das famílias do ponto de vista
moral, social e higiênico (SOUZA, 1944, p. 14).
193

Em 12 de agosto de 1937, o Jornal do Brasil publica uma nota sobre o Padre Fallon, relatando que fundou
o grupo Ação Social no Brasil com os objetivos de: iniciar inquéritos sobre as habitações, os salários, as
condições de trabalho e higiene das classes pobres, e sobre sua moralidade e instrução, a fim de coligir
dados que servissem de base para uma ampla Ação Social.
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A estagiária e a profissional responsável pelo Serviço Social Familiar, além de
organizarem uma central de inquéritos, realizavam visitas domiciliares na residência dos
candidatos para “constatar in loco se a família correspondia às informações da folha de
inscrição e se, de fato, precisavam da casa. Isso, observando, conversando e anotando as
informações na folha de inscrição” (SOUZA, 1944, p. 22).
Após a análise das fichas, os candidatos passavam por avaliação médica e avaliação do
seguro antes de poderem ocupar a moradia. As exigências colocadas eram que os candidatos
fossem moradores do bairro São Cristóvão; brasileiros e naturalizados; terem crianças
menores de 14 anos sob sua responsabilidade; serem casados e terem ocupação conveniente
(salário suficiente e alguma estabilidade). Quanto aos fatores de inelegibilidade, Sousa (1944)
indica como os principais: insuficiência de renda, família muito numerosa, família sem
rendimentos fixos ou sem renda (viúvas, chefes de família tuberculosos ou família prédisposta a não seguir as regras impostas). Após a seleção das famílias (que envolvia um
contra inquérito e informações da polícia e do local de trabalho dos chefes de família, uma
espécie de antecedentes e atestado de trabalho e rendimentos), o assistente social lia os
contratos e colhia as assinaturas.
Conforme as moradias ficavam prontas, as famílias mudavam-se para a Vila. Todo o
trabalho de mudança era acompanhado pela equipe. Posteriormente, foi organizado, na
própria Vila, um Serviço Social Familiar, que prestava assistência domiciliar e uma série de
outros serviços. A partir das demandas da família, os profissionais instalaram uma clínica
médica-dentária, cujos prontuários eram organizados com a contribuição do assistente social;
organizaram aulas de catecismo, adquiriram livros para organização de uma biblioteca,
fomentaram a criação de um grupo de escoteiros, providenciaram a instalação de um
playground, organizaram um grêmio esportivo e atualizaram os fichários sociofamiliar e
econômico das famílias residentes.
Além disso, foram realizadas articulações com os diversos serviços do entorno da
Vila, para assegurar o atendimento de demandas das famílias. Numa segunda fase dos
trabalhos, o Serviço Social organizou diversas atividades no âmbito cultural, educacional
(conferências e círculos de debates para pais, curso de noivas) e econômico (agência de
empregos, oficinas domésticas, ateliê de costura, contrato com casas comerciais para
colocação de produtos nos comércios da vila).
Ao final do trabalho, a autora coloca como desafios para implementação do Plano de
Ações, a ausência de mão de obra qualificada para tocar as atividades propostas, de recursos
financeiros e da participação das famílias.
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2.5 OS PRIMEIROS CENTROS SOCIAIS PÚBLICOS DA CAPITAL FEDERAL
O prefeito Henrique Dodworth, seguindo os exemplos de São Paulo e Recife,
inaugurou os primeiros Centros Sociais do Distrito Federal, construídos nos bairros em que se
concentravam as famílias operárias. Esses espaços passaram a oferecer posto médico; creche;
curso primário para crianças; alfabetização de adultos; aulas de corte e costura e trabalhos
manuais, entre outras atividades. Os Centros sociais ainda contavam com uma Seção de Casos
Individuais (Serviço Social), Ações de Proteção à Família e Restaurantes (PINHEIRO, 1985).
Desde 1939, começaram as repartições públicas a admitir assistentes sociais, em
serviços especializados. Nesse mesmo ano de 1939, ingressava na prefeitura, como
chefe do Serviço de Enfermeiras Sociais, D. Maria Esolina Pinheiro, assistente
social e professora, levando 16 assistentes sociais que haviam terminado um curso
intensivo de Serviço Social, sob sua própria direção. Várias dessas moças ocuparam
lugares de destaque, tais como: Lisbela Haddock Lobo e Zila Amaral Nogueira,
secretárias do Curso Superior de Assistência Social, fundado na Secretaria de Saúde,
quando secretário o Sr. Clementino Fraga. Outras tiveram os seguintes
aproveitamentos: Marieta Correia de Melo, Lais Avelar Veloso, Maria Cecília
Ferreira, Augusta Haddock Lobo, respectivamente chefes dos Centros Sociais n.os 1,
2, 3 e 5. [...] Neles, além das chefes já referidas, trabalham ainda as assistentes
sociais Walquíria Eurídice Brandão, Zelia Guerra, Elza Leão de Moura, Maria de
Lourdes Copelo, Ivone Régis, Maria Luiza Fontes Ferreira e Eloisa Shaw. Essas
moças (exceção das duas últimas, diplomadas pelo Instituto Social) pertenceram ao
já referido Curso Intensivo de 1939, de cuja turma fez parte a atual diretora da
Escola de Serviço Social da S.O.S., sob os auspícios do Juízo de Menores, D.
Teresita Porto da Silveira (JORNAL A MANHÃ, 1942).

Em outubro de 1940, Maria Luiza Fontes Ferreira, uma das primeiras profissionais
formadas pelo Instituto Social do Rio de Janeiro 194, passou a compor a equipe do
Departamento de Saúde e Assistência da prefeitura da cidade, e, muito interessada pela
questão das favelas, organizou o Centro Social de número 4, que se instalou em um barraco
na Favela do Largo da Memória. Com o auxílio de funcionários do governo, empreendeu, por
meio de inquéritos domiciliares, a tentativa de “resolver o problema favela”.
Esse inquérito foi realizado de casa em casa, sendo cada família submetida a um
interrogatório, de que constavam os seguintes dados: nome, situação, sexo, cor, idade, estado

194

O Instituto Social foi criado, em 1937, para oferecer formação profissional e de nível superior aos
assistentes sociais. A prefeitura, através da Secretaria Geral de Saúde, realizou, em 1939, o primeiro
Curso Superior de Serviço Social com prerrogativa de Extensão Universitária. As aulas foram realizadas
na Câmara Municipal. Matricularam-se médicos, advogados, professores e diretores de Serviços
Municipais. Posteriormente, em 1944, foi formalizada a Escola Técnica de Assistência Social Cecy
Dodsworth “conhecida como escola da prefeitura” (PINHEIRO, 1985). Em 1939, a Secretaria Geral de
Saúde e Assistência formou uma turma para o curso intensivo, que seria institucionalizado em 1944, com
a Escola Técnica de Assistência Social Cecy Dodsworth (posteriormente, a Faculdade de Serviço Social
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro).
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civil, nacionalidade, profissão, local de trabalho, ordenado. Infelizmente, porém, a assistente
social não conseguiu levar avante seu projeto (SILVA, 1941, p. 48).
Figura 80 - Favela Largo da Memória

Acervo: Victor Tavares (Fiocruz).

Um ano depois, a estagiária Maria Hortência Silva (1941) 195 apresentou trabalho de
conclusão sobre as “Impressões de um assistente social sobre o trabalho na favela”, publicado
pela editora Sauer, em 1942. Trata-se de estudo amplamente utilizado como referência em
várias produções acadêmicas sobre as favelas do Rio de Janeiro, sendo considerada a primeira
pesquisa empírica realizada nesses locais. Configura-se em um “estudo de caso” das
intervenções realizadas pela prefeitura do Distrito Federal, por meio do Centro Social do
Largo da Memória, situado na Rua Humaitá, n.º 288. Maria Hortência passou a compor a
equipe do Departamento de Serviço Social - DSS, como estagiária, e realizou a atualização
cadastral dos moradores, acrescentando outras questões à ficha de inquérito (investimentos
realizados na melhoria dos barracos, renda, escolaridade, ocupação). Para tanto, foi instalado,
na favela, um plantão que funcionava de segunda a sexta-feira, das 11 às 15 horas.
As favelas no Rio de Janeiro tornaram-se campos da “nova ação social” e passaram a
ser espaços privilegiados de pesquisa e intervenção das assistentes sociais, que reconheciam a
195

(Proveniente de) família rica, Maria Hortência, formada pela melhor escola religiosa feminina do Rio de
Janeiro nos anos 1930, o Colégio Sion, mantido por religiosas francesas e na qual se falava francês,
seguiu uma das raras trajetórias profissionais possíveis para uma jovem de seu meio àquela época.
Contrariamente aos outros observadores, que apenas visitavam ocasionalmente as favelas, ela se
deslocava diariamente, de bonde, para o Largo da Memória, onde realizava seu trabalho
(VALLADARES, 2005, p. 58).
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importância de conhecer a população para realizar um trabalho eficaz (VALLADARES,
2005).
A interlocução e o levantamento detalhado das condições de vida das famílias
serviram de base para posterior remoção e realocação das famílias nos Parques Proletários
Provisórios, até que novas moradias salubres e higiênicas fossem construídas.
Na primeira parte do trabalho, Maria Hortência indica como causas principais da
favelização da cidade os salários insuficientes dos trabalhadores, com pouca ou nenhuma
escolaridade e que, geralmente, não tinham qualificação profissional. Além de fazer
referência à alta do preço dos aluguéis na cidade, afirmou que as ocupações faveladas
próximas ao centro ocorriam em função do acesso a serviços, equipamentos públicos e a seus
respectivos locais de trabalho. Indicando desse modo, que:
A causa principal da formação das favelas é, como se pode compreender facilmente,
a miséria, em todos os seus aspectos. É a miséria do homem doente que não
consegue produzir o necessário; do malandro que não se esforça para ganhar o
suficiente; do incapaz que não sabe manter-se; do pai de família numerosa, cujo
salário não equivale aos gastos; das famílias desamparadas por abandono ou morte
do chefe; enfim, de todos aqueles que, incapazes de lutar como os outros, ali se
refugiam para se deixarem viver com um mínimo de gastos possíveis (SILVA, 1941,
p. 14).

Maria Hortência, na segunda parte do trabalho, apresenta o histórico das intervenções
junto aos moradores do Largo da Memória e, no relatório fruto dos inquéritos realizados,
refere-se à existência de 300 barracos, onde residiam 1.200 pessoas, sendo 50% delas chefes
de família operários e, 25%, empregadas domésticas. Diferentemente do imaginário
preconceituoso da época, constata-se que a maioria dos moradores da favela era composta por
trabalhadores. Tais ponderações encontram muitas semelhanças com as observações dos
reformistas sociais e dos estudos pioneiros realizados em Londres no século XIX.
A atualização das informações identificou aumento considerável no número de
famílias, num total de 637 barracos. O trabalho menciona, ainda, que o referido departamento
realizou um levantamento das instituições e serviços de caridade que poderiam prestar socorro
aos favelados – fichário de obras sociais, além de um mapeamento da área: uma espécie de
topografia dos barracos e o estudo social de cada família – uma espécie de dossiê em que
constava a identificação dos responsáveis pela realização do cadastro, a identificação de cada
morador, os dados socioeconômicos da família; o diagnóstico da proposta de tratamento para
resolução dos problemas identificados e os resultados alcançados pelas ações empreendidas.
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Para Maria Hortência, esse momento abriria uma oportunidade para o Serviço Social
mostrar sua eficiência, pois “a questão das favelas empolga o governo no momento, se nós a
resolvermos impor-nos-emos e ensinaremos a todos o quanto podemos realizar. Se
desempenharmos bem, outras tarefas nos serão confiadas e nossos campos de ação se
estenderão” (SILVA, 1941, p. 45).
Outro ponto interessante do trabalho de Maria Hortência é a abordagem que faz da
questão fundiária dos terrenos ocupados pela favela. A região do Largo da Memória era de
propriedade da prefeitura, e o local seria valorizado com o desmonte da favela, o que, na
opinião da assistente social, traria vantagens para a cidade. Por outro lado, argumentou que os
moradores precisariam ser encaminhados, com o mínimo de perdas, para onde fosse possível
recomeçar a vida. Destarte a oportunidade de abrir espaços de atuação para o Serviço Social, a
perspectiva do trabalho junto às famílias era de corrigir as anomalias sociais, empregando o
método de acompanhamento de casos (Social Case Work), o que torna evidente a importação
não apenas do método, mas de seu caráter conservador.
Nesse contexto, o Serviço Social era uma obra educativa, com vistas a estudar a
situação real, julgar as necessidades da população mais pobre, tornando-a capaz para o
trabalho. Maria Hortência atribui à especialização (e seus conhecimentos técnico-científicos)
a capacidade de oferecer sugestões para a resolução dos casos individuais e coletivos.
A educação, na ordem dos valores, deve ser o primeiro, pois quase nada adiantará
darmos uma casa ao operário, se ele não sabe servir-se dela, mas, cronologicamente
far-se-á depois. (...) O primeiro cuidado deve ser colocar a família num ambiente
normal para, então, poder adaptá-la às novas condições de vida (SILVA, 1941, p.
89).

Posteriormente, a partir da atualização dos inquéritos sociais, a prefeitura do Rio de
Janeiro deu início ao desmonte da favela e a remoção dos moradores passou a ser de
responsabilidade do Departamento de Assistência Social. A ação foi articulada ao Ministério
da Viação e Transportes, que se encarregou da locomoção das famílias e seus pertences, e ao
Ministério da Agricultura, a responsável pela identificação das terras desocupadas para
realocação provisória e futuro reassentamento das famílias em moradias definitivas.
A professora Lícia do Prado Valladares (2005) encontrou semelhanças dessa
intervenção com os modelos europeus:
Em relação à técnica utilizada (dossiês, fichas de visitas feitas às famílias,
diagnóstico do caso e propostas de solução), observamos uma grande semelhança
com o método de trabalho das assistentes sociais europeias (Barret-Ducrocp, 1991;
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Guerrant e Rupp, 1978). Já quanto às soluções aplicadas, percebemos o peso das
orientações clientelistas, marcadas pela frequência de cartas de recomendação de
empregos, médicos, hospitais, escolas e internatos, serviços a que os pobres
dificilmente teriam acesso sem recomendação (VALLADARES, 2005, p. 60).

As reflexões de Maria Hortência também revelam os juízos de valor e os preconceitos
em relação aos pobres e negros residentes nas favelas:
Filho de uma raça castigada, o nosso negro, malandro de hoje, traz sobre seus
ombros uma herança mórbida por demais pesada para que a sacuda sem auxilio,
vivendo no mesmo ambiente de miséria e privações; não é sua culpa, se antes dele
os seus padeceram na senzala, e curaram suas moléstias com rezas e mandingas (...).
É de espantar, portanto, que prefira sentar-se na soleira da porta, cantando ou
cismando, em vez de ter energia para vencer a inércia que o prende, a indolência que
o domina, e resolutamente pôr-se a trabalhar? Para que ele consiga, é preciso, antes
de mais nada curá-lo, educá-lo, e, sobretudo, dar-lhe uma casa onde espere um
mínimo de conforto indispensável ao desenvolvimento normal da vida (SILVA,
1941, p. 62-63).

O trabalho apresenta, por fim, uma síntese histórica do problema da moradia popular e
as soluções empreendidas em alguns países da Europa (Alemanha, Dinamarca França e Reino
Unido).
A Inglaterra, construindo 1.004.457 (um milhão, quatro mil e quatrocentas e
cinquenta e sete) casas só por intermédio das Caixas Econômicas, estimuladas pelo
governo. A Alemanha, em cinco anos, construindo 1.000.000 de habitações,
mediante créditos concedidos pelo Estado. Na Áustria, o governo constrói 1.500.000
casas proletárias. Na França, a Lei Loucher autorizou um crédito para a construção
de 2.000.000 habitações proletárias. Na Argentina, desde 5 de outubro de 1915, a
Comission Nacional de Casas Baratas para solucionar o problema. A comissão acusa
o recebimento de 11 milhões de pesos! O Uruguai, apesar de não estar tão adiantado,
possui, desde 19 de novembro de 1937, o Instituto Nacional de Vivenda Econômica.
Quanto à Itália e aos Estados Unidos, nem é bom falar, pois as construções sobem a
cifras gigantescas. Em Nova York, a municipalidade ordenou a demolição, em dois
anos, de todos os edifícios onde não se pudesse instalar água corrente, esgoto e
dispositivos de aquecimento e dar às famílias com 2 filhos, pelo menos dois
cômodos (SILVA, 1941, p. 79).

Por fim, Maria Hortência indica que a solução para o problema habitacional
necessariamente envolvia a ação do Estado conjugada à dos Institutos de Aposentadorias e
Pensões, bem como de iniciativas particulares nos moldes da Associação Lar Proletário, que
deveriam construir:
Vilas operárias ou pequena cidade em miniatura neighbourhoods white cells, isto é,
um conjunto urbano autárquico, que encerra em seu recinto tudo que precisam os
seus habitantes, exceto trabalho. Para isso, a vila operária deverá corresponder às
necessidades morais, mentais e físicas dos que nela vivem. A vila deverá ter escola,
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ambulatório médico, creche, centro de esportes, salão de festas, biblioteca, ser
arborizada e também ter um edifício de administração (SILVA, 1941, p. 97).
Figura 81 - Imagem 1- Croqui do parque proletário da Gávea e Imagem 2- Ficha de Inquérito do Serviço Social,
Reportagem sobre a demolição da favela Praia do Pinto e as ações da prefeitura nos Parques Proletários e
Centros Sociais

Fonte: Silva (1941, p. 99) e Diário da Noite (1940).

As soluções apontadas coincidem com as formuladas nas Semanas de Ação Social
Católica, especialmente as propostas defendidas por Rubem Porto, para quem, além da
necessidade de intervenção do Estado para construção de unidades via Caixas de
Aposentadoria e Pensões, era necessário assegurar e supervisionar o uso adequado das
moradias e dos equipamentos coletivos. Rubem Porto acreditava ser de suma importância a
criação de um órgão de assistência social “o Serviço Social Familiar”, cujo objetivo seria
melhorar as condições sociais e elevar o nível de vida dos trabalhadores atendidos.
Além da triagem dos candidatos, o Serviço Social familiar deveria ser responsável por
uma série de outras atividades (visitas regulares às famílias; orientações e encaminhamentos
aos diferentes serviços médicos e obras assistenciais; controle da regularidade da frequência
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das crianças à escola; educação pré-natal; conferências e palestras de temas educativos e
cursos profissionalizantes) com vistas a preservar as moradias e melhorar a convivência das
famílias na vila operária.
2.6 OS PARQUES PROLETÁRIOS PROVISÓRIOS
Os Parques Proletários (1938-1945) construídos no Rio de Janeiro ocupam lugar de
destaque nas produções acadêmicas por terem sido as primeiras iniciativas de autoridades
públicas, depois das do prefeito Rodrigues Alves, de solução para as necessidades
habitacionais das classes pobres sem apelar à truculência das remoções.
O médico Victor Tavares Moura foi nomeado, em 1940, chefe do Departamento de
Serviço Social e elaborou o primeiro documento oficial intitulado Esboço para o Plano de
Estudo para a Solução do Problema das Favelas do Rio de Janeiro. Segundo a professora
Lídia Medeiros (2009), o projeto inicialmente empreendeu uma campanha publicitária de
sensibilização via imprensa, para mobilizar a participação dos empresários “homens do
dinheiro”, com quem Victor Tavares esperava contar. Posteriormente, atendendo à solicitação
da Secretaria Geral de Saúde e Assistência, o médico realizou um diagnóstico das favelas,
incorporando os dados levantados pelo Serviço Social e sugerindo como medidas de controle
(curiosamente, algumas utilizadas até hoje):
a)

controle da entrada, na cidade, de indivíduos de baixa condição social;

b)

oferta de recursos para seu retorno aos locais de origem;

c)

fiscalização severa e controle das ocupações nas favelas;

d)

fiscalização dos indivíduos acolhidos pelas instituições de amparo assistencial;

e)

promoção de forte campanha de reeducação social dos moradores das favelas, de
modo a corrigir hábitos pessoais e incentivar a escolha de melhor moradia.

Tal recenseamento é um dos primeiros estudos detalhados das favelas com objetivo de
produzir dados para orientar a ação governamental. Introduziu um outro elemento na relação
entre a cidade formal e as favelas: a necessidade de conhecer a realidade a ser assistida,
através de pesquisas e dados concretos, para que, só a partir dos elementos captados, se
produzisse uma proposta mais eficaz de gestão da pobreza (VALLADARES, 2005, p. 56).
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A pesquisa, realizada entre os anos de 1941 e 1943, abrangeu um total de 14 favelas 196
na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. A maior parte delas, estava situada no bairro da
Gávea que, coincidentemente, passava por transformações significativas, deixando de ser um
território de uso das indústrias, para tornar-se área residencial ocupada pelas elites.
Figura 82 - Ficha de Cadastro e Organograma da Secretaria de Saúde e Assistência, 1944

Fonte: Acervo Victor Tavares, Fiocruz.

Para tanto, Vitor Tavares Moura regulamentou a execução de Serviços Sociais, pelo
Decreto n.º 1.944 de 30 de dezembro de 1939, e organizou, a partir de 1944, uma estrutura
institucional para identificar e gerir a questão das favelas e dos “desassistidos da capital
federal”. A partir de concursos públicos, admitiu novos agentes sociais e assistente sociais
para implementação dos diferentes serviços.
Além de adotar medidas preventivas em relação à assistência médico-social, Moura
sugeriu a criação dos Parques Proletários Provisórios, para atender as famílias moradoras das
favelas, enquanto eram produzidas moradias definitivas. Para tanto, articularam-se, para a
edificação de conjuntos habitacionais, alguns Institutos de Aposentadorias e Pensões e outras
organizações. As intervenções não eram feitas apenas para remover os favelados e provê-los
de moradias higiênicas, mas para atendê-los nas proximidades de seus locais de origem e dar-

196

O censo foi planejado por Tavares de Moura e pelo Serviço Censitário/Comissão de Estudo do Problema
das Favelas Buraco Quente, Estrada da Gávea, São Vicente, Cezar Duarte, Olaria, Praia do Pinto, Guarda
Nacional, Humaitá, Morro Seco, Fonte da Saudade, Catacumba, Cabritos, Cantagalo e Largo da Memória
(MEDEIROS, 2009, p. 266-267).
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lhes assistência e educação para que modificassem suas práticas, adequando-se a um novo
modo de vida capaz de lhes assegurar saúde física e moral (VALLADARES, 2005).
Figura 83 - Imagens Parque Proletário n.º

Fonte: Acervo Victor Tavares Moura, Fiocruz.

Jaqueline Lima (2006) realizou estudo detalhado dessa intervenção, a partir do acervo
pessoal de Moura (ao qual esta pesquisadora também teve acesso) e, ao tomar contato com
documentos oficiais e fichas de adesão aos parques, verificou que os indivíduos inscritos eram
fotografados, tinham suas impressões digitais registradas, faziam exames de raios X, recebiam
atendimento médico, eram vacinados e tinham sua vida particular examinada para, então,
serem alocados em suas novas habitações “mais higiênicas”.
Após a mudança, as famílias eram acompanhadas, e a gestão dos parques era realizada
pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 197, especificamente pelo Departamento de
Assistência Social, que contava com o Serviço de Reeducação Familiar, coordenado pela

197

Em 1939, a Secretaria Geral de Saúde e Assistência formou uma turma para o curso intensivo, que seria
institucionalizado em 1944, com a Escola Técnica de Assistência Social Cecy Dodsworth
(posteriormente, a Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro).
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assistente social e diretora da Escola de Serviço Social do Rio de Janeiro, Maria Esolina
Pinheiro.
Esse serviço vem realizando vários trabalhos de real importância e responsabilidade
atinentes ao amparo e à reeducação social das classes mais humildes da cidade.
Assumiu com vulto a criação dos Centros Sociais, dos Parques Proletários, Serviços
Jurídicos, Registros dos Necessitados, regulando a matrícula dos doentes dos
Hospitais e Ambulatórios da prefeitura do Distrito Federal, promovendo a internação
e readaptação dos desajustados sociais (ACERVO VICTOR TAVARES MOURA,
Fiocruz, 1939).

O Serviço de Reeducação familiar era considerado um dos serviços mais importantes
do departamento, uma vez que “dele partem muitas iniciativas e a ele compete grande tarefa
no tocante à reeducação dos grupos sociais ‘desajustados’, bem como a solução de graves
casos de famílias e indivíduos” (LIMA, 2014, p. 213). Todos os moradores tinham cartão de
identificação e eram obrigados a mostrá-lo ao guarda noturno encarregado de fechar os
portões às 22 horas. Uma hora antes, o administrador do parque falava por alto-falante,
interpretando os eventos do dia, aproveitando a ocasião para pregar lições de normas e valores
que julgasse necessários (LEEDS; LEEDS, 1977, p. 195-197).
Ao serem transferidos para os parques, os moradores eram informados sobre as
normas que deveriam passar a respeitar. Nelas estavam incluídas: assinatura de um
termo, na qual os moradores se comprometiam a pagar as taxas referentes ao aluguel
e ao uso da energia elétrica; zelo pelo asseio e limpeza da casa e espaços comuns a
todos; cultivo de relações cordiais com familiares e vizinhos; respeito à lei do
silêncio; manter os filhos na escola; legalizar a situação conjugal; ajustar-se às
exigências das leis militares e trabalhistas: comparecer juntamente com a família às
reuniões comemorativas de datas da Pátria, Religiosas e demais festas promovidas
nos Parques; cumprimento da exigência de saúde pública e da administração;
possuir trabalho que garantisse o sustento da família; não permitir que pessoas
estranhas e não recenseadas residissem nas casas; e pertencer às cooperativas de
consumo organizada pelos moradores do Parque. A violação de alguma dessas
cláusulas levaria ao despejo por “justa causa” (MEDEIROS, 2009, p. 273).
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Figura 84 - Ficha socioeconômica; foto da assistente social em visita ao Parque Proletário e Reunião com as
famílias

Fonte: Acervo Victor Tavares Moura, Fiocruz.

Os parques contavam com dispensários, escolas, centros sociais, equipamentos
esportivos, creches e posto de polícia. A “tutela” e a administração cotidiana desses locais
eram realizadas por uma equipe de assistentes sociais que, além da seleção rigorosa das
famílias, monitoravam in loco o comportamento e a vida cotidiana de seus moradores. Os
profissionais acreditavam que não era adequado mudar o ambiente dos favelados
radicalmente, sendo necessário um período de “readaptação fiscalizada” e, por essa razão,
sugeriram a construção das moradias transitórias. Desse modo,
A assistente social, captando a confiança das famílias, adquire prestígio e autoridade
que se estendem à direção moral dos adultos e à educação das crianças; traça rumos
à orientação profissional dos filhos e procura encaminhá-los; desperta em todos o
interesse pela vida sadia, cujos prazeres aponta e seleciona. Ainda mais, procura
ensinar quais são os benefícios, direitos e regalias que a lei garante aos
trabalhadores, às gestantes, aos menores, enfim a todos os que vivem do trabalho e
precisam de proteção. Ministra conhecimentos para organização do orçamento do lar
nos limites da receita, sobre a maneira de aproveitar e conservar a roupa, de tomar o
banho diário, de fazer a limpeza da casa e o arejamento da mesma, e ainda sobre o
horário do trabalho e das refeições. São noções, por vezes, rudimentares que exigem,
entretanto, cuidado e carinho (PINHEIRO, 1939, p. 30).

Numa visão autocrática, os habitantes das favelas não eram vistos como possuidores
de direitos, mas como almas necessitadas de uma “política civilizatória” (BURGOS, 2004, p.
28), sendo o assistente social chamado a:

220
Constituir-se no agente institucional “linha de frente” nas relações entre a instituição
e a população, entre os serviços prestados e a solicitação dos interessados por esses
mesmos serviços. Dispõe de um poder, atribuído institucionalmente, de selecionar
aqueles que têm ou não direito a participar dos programas propostos, discriminando,
entre os elegíveis, os mais necessitados, devido à incapacidade da universalização do
acesso. Nesse sentido, o profissional é solicitado a intervir como fiscalizador da
pobreza, comprovando-a com dados objetivos e in loco, quando necessário, evitando
que a instituição caia nas “armadilhas da conduta popular de encenação da miséria,
ao mesmo tempo que procura garantir, dessa forma, o emprego “racional” dos
recursos disponíveis (...) Devido à proximidade com os usuários, é tido como agente
institucional que centraliza e circula informações sobre a situação social dos clientes
para os demais técnicos e para a entidade, e as informações sobre o funcionamento
desta para a população (IAMAMOTO; CARVALHO, 2000, p. 113).

De forma assertiva, Valladares (2005) indica que, provavelmente, a proposta dos
Parques Proletários brasileiros foi inspirada nos Centros de Trânsito franceses. Na França,
após a Segunda Guerra Mundial, ganhou força um discurso sobre a necessidade de dispor de
uma moradia de transição como meio de facilitar a inserção e a educação das famílias
consideradas inaptas a residir nos conjuntos habitacionais produzidos pelo poder público. Tal
crença, como vimos, são similares ao Sistema de Gestão de Moradias proposta por Octavia
Hill.
A passagem pelo centro de trânsito era acompanhada por uma ação em torno do
comportamento dos habitantes, a fim de que eles pudessem utilizar de modo normal,
como um bom pai de família e de forma “aburguesada”, as moradias que lhes seriam
posteriormente oferecidas. O centro de trânsito distingue-se dos centros
emergenciais pelo fato de que eles não se destinavam aos sem abrigos ou mal
abrigados, mas aos inadaptados, aqueles que necessitavam de uma intervenção
social além da provisão de moradia (ROMAN, 2005, p. 206).

Entre os anos de 1941 e 1944, foram construídos três parques proletários situados,
respectivamente, no bairro da Gávea, Caju e Praia do Pinto, que realojaram de 7 a 8 mil
pessoas. Considerando a ambição de “acabar com o problema da favela”, os resultados foram
muito inferiores às expectativas, já que havia estimativa de 300 mil pessoas vivendo em
favelas na capital federal.
Ao avaliar o Serviço de Reeducação Familiar realizado junto aos parques proletários, a
assistente social Maria Esolina Pinheiro, coordenadora do serviço, avalia:
Esse Serviço conseguiu junto às famílias e filhos resultados extraordinários quanto à
educação higiênica, frequência escolar, espírito de cooperação e disciplina. As
visitadoras sociais, penetrando nos lares, conseguiram modificar, de modo geral, o
ambiente doméstico. Pela manhã, era um prazer ver-se o início da limpeza
doméstica. Foram instituídos vários prêmios para a casa mais higiênica e agradável,
sendo a votação feita pelos próprios moradores (PINHEIRO, 1985, p. 27).
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Para Vitor Tavares Moura (1943), o trabalho social sério foi capaz de resultados
práticos e benéficos em favor do indivíduo e da coletividade 198 (...) O Centro Social do
Parque Proletário n.º 1 fez diminuir a mortalidade infantil vista nas favelas, reduzindo-a de
39% para 5%. Além disso, as atividades realizadas com crianças e adolescentes nos clubes
operários “têm reeducado e despertado o espírito associativo” nos jovens.
Os parques proletários foram importantes palanques para a propaganda política
estadonovista. Constantemente, organizavam-se festas e eventos políticos por meio dos quais
os moradores dos parques deveriam manifestar sua gratidão ao presidente da República.
Numa ocasião dessas, Getúlio Vargas chegou a receber as chaves de uma casa no Parque
Proletário da Gávea para seu uso pessoal (BURGOS, 2004, p. 28).
Figura 85 - Parque Proletário da Gávea

Fonte: Acervo Victor Tavares Moura, Fiocruz.

Ao final da gestão, os parques foram sendo progressivamente abandonados e
transformaram-se em verdadeiras favelas.
Vivem esses moradores do Parque (Gávea) num ambiente de descontentamento e
desconfiança das autoridades. Há muitas queixas, casas estão caindo, construídas
para dois anos e já servindo para 7 anos. As novas casas são ocupadas em geral por
família de fora e os pedidos feitos pelas famílias residentes são abandonados. A
higiene deixa muito a desejar, diante de certos grupos de casas existe chuva
estagnada, lama etc. O esgoto comum não satisfaz plenamente as necessidades das
casas. De quando em vez, no verão, falta água etc. Não há dúvida, existem bons e
ótimos elementos que se podem aproveitar para tornar esse Parque uma verdadeira e
única família brasileira. É no contato direto com a dor e sofrimento que se nota a
eficácia da graça. É contemplando os atos heroicos de resignação cristã dos pobres
198

Jaqueline Lima (2006) localizou e entrevistou ex-moradores do Parque Proletário da Gávea, que
recordaram aspectos positivos das intervenções.
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que nos faz viver em toda a intensidade o espírito sobrenatural. Visitei um pai de
família no último grau de tuberculose. Mora numa casa de quartos e sala de visitas.
Seis filhos convivem com o micróbio nefasto. Falta de conhecimento e higiene.
Procuramos internar o enfermo no Hospital da prefeitura, mas não conseguimos, não
havia lugar, não havia verba. Nunca falta verba para outros fins. Encontrei cinco
casos semelhantes a esse. Perguntei se havia ali assistentes sociais, responderam-me
que apenas 1, e, assim, lutando com mil e uma dificuldades, trabalha mais por amor
a Deus, e as outras foram dispensadas, pois não há verba (NELLER, 1950, p. 118119).

Os terrenos mais valorizados, onde foram edificados, despertaram a cobiça imobiliária,
e a maioria das famílias foi removida para conjuntos habitacionais distantes de seus locais de
origem, provocando uma série de outros problemas, inclusive o do retorno às favelas, tanto
em razão dos custos adicionais, que o novo padrão de moradia impunha, quanto pela busca de
suas antigas referências, redes de sociabilidade e solidariedade.
Figura 86 - Demolição do Parque
F
o

Fonte: Acervo Jornal O Globo (1974).

2.7 “É NECESSÁRIO SUBIR O MORRO ANTES QUE OS COMUNISTAS DESÇAM”:
FUNDAÇÃO LEÃO XIII E AS FAVELAS
A partir de 1945, com a expansão da ocupação dos morros da capital federal, os
“favelados” tornaram-se sujeitos importantes no jogo político. O Partido Comunista Brasileiro
(PCB), a partir de uma forte articulação com suas bases políticas nas favelas, criou os Comitês
Democráticos Populares 199, teve uma votação expressiva e elegeu uma bancada de quatorze
199

Os Comitês Democráticos Populares, que já se vão organizando por todo o país, serão como que as
células iniciais do grande organismo democrático capaz de unir o nosso povo e de guiá-lo no caminho da
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deputados e um senador, perfazendo 9% do eleitorado do país. Nas eleições municipais do
Distrito Federal, o PCB obteve 24% do total de votos, elegendo a maior bancada da câmara
municipal. Mas, em abril de 1947, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cancelou o registro do
partido, argumentando que o PCB era um instrumento da intervenção soviética no país. No
ano seguinte, os parlamentares eleitos pela legenda perderam seus mandatos.
Nesse contexto, Igreja e Estado uniram-se para conter o avanço das “ideologias
exóticas” entre a população mais pobre e criaram a Fundação Leão XIII, pelo Decreto n.º
8.797, de 08 de fevereiro de 1947.
[...] estamos certos de que o “problema da favela” é eminentemente o problema da
falta de educação. Doenças, analfabetismo, ideologias exóticas, crimes,
contravenções, prostituições etc. são males de um povo que vem vivendo, anos a fio,
sem o benefício de uma palavra esclarecedora e amiga, que só a escola, na sua mais
alta concepção, pode dar (MORROS E FAVELAS – como trabalha a Fundação
Leão XIII: notas e relatórios de 1947 a 1954, 1955, p. 31).

A Fundação Leão XIII foi criada como pessoa jurídica de direito privado e tinha como
finalidade dar assistência material e moral aos habitantes dos morros e favelas da cidade do
Rio de Janeiro. Era financeiramente mantida por meio de doações orçamentárias e subvenções
da prefeitura, da União e de doações particulares. Durante os anos em que se manteve
vinculada à Igreja (1947-1962), foi dirigida por uma junta composta por um representante da
Ação Social Arquidiocesana, um representante do Abrigo Cristo Redentor e um membro da
prefeitura do Distrito Federal (FUNDAÇÃO LEÃO XIII, 1955, p. 24).
Pode-se considerar a Fundação Leão XIII como um braço do poder público municipal
nas favelas, e sua proposta de trabalho concorria com as intervenções do Departamento de
Saúde e Assistência Social do Distrito Federal e a elas se sobrepunham, com a diferença de
que, ao invés de transferir os moradores da favela para parques provisórios com
equipamentos, realizava-se um trabalho mais complexo e planejado de instalação de serviços
e equipamentos na própria favela.
Utilizando da mesma premissa de Victor Tavares Moura, a Fundação Leão XIII
realizou um levantamento detalhado das condições de vida da população das favelas onde

democracia e do progresso. Os Comitês Populares falarão a voz do povo, dirão, de sua vontade, suas
reivindicações imediatas e permitirão que se revelem os verdadeiros líderes populares, homens e
mulheres, jovens e velhos, que falem a linguagem do povo e sejam, de fato, os melhores na defesa dos
seus interesses e na luta pelos direitos do próprio povo. E por isso, nesses organismos, será relativamente
fácil o desmascaramento dos agentes do fascismo, dos demagogos e desordeiros, inimigos da união e da
democracia (Discurso proferido por Luís Carlos Pestes, em 15 de julho de 1945, p. 113-114 apud
ROBAIMA, 2013, p. 180).
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atuava, demonstrando pela primeira vez a possibilidade de urbanizar algumas áreas ao invés
de sua total remoção.
Há favelas que se devem extinguir e seus moradores (transferidos) localizados em
vilas populares, outras zonas. Há favelas que se devem transformar, aos poucos, em
bairros populares, pela construção de casas, mediante planos de urbanização. Neste
caso, mãos à obra o quanto antes (FUNDAÇÃO LEÃO XIII, 1955, p. 120).

Nas áreas faveladas passíveis de urbanização, a instituição implementava os Centros
de Ação Social (CAS), espaços que poderiam ser construídos ou mesmo cedidos pela Igreja e
pela prefeitura. Já nas áreas classificadas pela prefeitura como de remoção, eram
implementadas as Agências Sociais Provisórias (ASP).
Uma das características da Fundação é que ela não age à distância, mas instala suas
tendas de campanha em cima do morro, no meio dos favelados, a quem não poderá
deixar de infundir confiança com essa conduta de absoluta lealdade aos seus
objetivos de assistência social, que implica estreito contato como os assistidos,
solidariedade, esforço de compreensão! (FUNDAÇÃO LEÃO XIII, 1950, p. 9).

Após a instalação dos CAS ou ASP nas favelas, a primeira providência que tomou a
Fundação Leão XIII foi criar o Serviço Social, como base para a realização de um trabalho de
recuperação e reeducação social e moral.
As pessoas deficientes físicas, moral e espiritualmente, incompreendidas pela quase
totalidade da população da cidade que as estigmatiza, considerando-as expoentes da
malandragem, da vadiagem, da periculosidade pública, sem atentar que essa situação
que enfrentam essas pobres pessoas é resultante da situação socioeconômica do País.
Feito o levantamento geral da favela, são as famílias registradas divididas entre a
equipe de visitadoras, as quais selecionam um grupo de umas cinquenta famílias,
“caso” para serem estudadas e orientadas, no sentido de seu reajustamento social.
Este trabalho é árduo e exige muita dedicação e confiança na providência, pois se
realiza com pessoas desajustadas sob todos os aspectos: econômico, físico, legal,
moral, profissional e espiritual (FUNDAÇÃO LEÃO XIII, 1955, p. 61-62).

A Fundação Leão XIII oferecia, por meio do CAS, o que denominava serviços
especializados de Saúde e Ação Social. Os serviços de Saúde mantinham: a) Ambulatórios de
higiene (cuidados infantis, pré-natal e escolar); Clínica geral e de pequenas cirurgias; b)
Dentista; c) Lactário e d) Farmácia, enquanto a Ação Social desenvolvia uma ampla gama de
atividades por meio do Serviço Social de Casos Individuais e de Grupo; Serviços
educacionais; Serviços de recreação e esportes; Serviços Jurídicos e Serviços Comunitários.
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A primeira favela escolhida foi a da Barreira do Vasco, a segunda foi a do Morro de
São Carlos, a terceira Morro do Jacarezinho, a quarta Morro dos Telégrafos e a
quinta, a do Morro do Salgueiro, onde a Fundação Leão XIII já mantém Centros de
Ação Social em pleno funcionamento, de dois anos para cá. Tem ainda a Fundação
Leão XIII duas Agências Sociais em funcionamento: uma na Praia do Pinto e outra
no Morro do Cantagalo, e um Centro Social a inaugurar na Rocinha. A população
que vive no meio da ação social da Fundação Leão XIII é de aproximadamente
70.000 pessoas (ARAGÃO, 1949, p. 67).

A instituição contava com um departamento administrativo e um de engenharia, que
seguiam duas linhas de atuação: a primeira que, por consequência, tornou-se hegemônica,
consistia em um plano de urbanização, promovendo melhorias graduais nas favelas, com a
implementação de serviços básicos como água, esgoto, luz e redes viárias. Ou seja, assegurou
condições mínimas de sobrevivência para as populações, colocando-as em condições
similares aos existentes em outras áreas da cidade. A segunda linha de atuação desdobrava-se
na elaboração de projetos para além dos espaços das favelas, como a construção de conjuntos
residenciais, articulados a outros órgãos governamentais, como foi o caso da Fundação Casa
Popular, e até mesmo por iniciativa de classes, como os Institutos de Assistências e Pensões
(ROBAINA, 2009, p. 191-192).
Os serviços e atividades realizadas pela Fundação Leão XIII contavam com parcerias
de outras instituições (no caso da Vila Proletária Barreira do Vasco, a Fundação contou com a
parceria do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários) e a participação ativa da
associação de moradores. A instituição promovia reuniões para debater coletivamente os
problemas da comunidade. A urbanização e a construção da Vila Proletária, na favela Barreira
do Vasco, revela a complexidade dessa intervenção.
Figura 87 - Vila proletária - Barreira do Vasco

Fonte: Relatório Fundação Leão XIII (1955)
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Por tratar-se de uma Fundação de caráter privado e religioso, muitas vezes tinha
orçamento superior ao dos serviços públicos, além de contar com maior liberdade para o uso
dos recursos, conforme sinaliza Vitor Tavares Moura em memorando encaminhado ao
Secretário Geral da prefeitura.
O maior realizador do trabalho social (DAS) custeado pela prefeitura não conta com
tal liberalidade de verbas, pois a dotação orçamentária, de acordo com a proposta
para 1948, ora em exame pela Câmara Municipal, é menos da metade que a
atribuída à Fundação Leão XIII (MEMORANDO VITOR TAVARES MOURA,
1947 – Acervo Fiocruz).

Entre 1947 e 1954, a Fundação Leão XIII trabalhou em 34 favelas, mantendo em oito
delas, durante sua urbanização ou extinção, Centros de Ação Social (ambulatórios com
assistentes sociais, professores, enfermeiros, médicos e dentistas), verdadeiras células mater
de todo trabalho social, acompanhando as famílias e educando-as para uma vida melhor.
Influía nas associações de moradores e na formação de lideranças entre os favelados. Por
meio de suas atividades assistenciais, submetia a população favelada a um certo controle,
assegurando aparentemente um convívio relativamente harmonioso entre as classes
dominantes e as camadas populares.
Figura 88 - Atividades desenvolvidas pelo Departamento de Serviço Social e Departamento de Saúde

Fonte: Relatório Fundação Leão XIII (1955).
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2.8 MORADIA E TRABALHO SOCIAL: AS EXPERIÊNCIAS PIONEIRAS NO BRASIL
O texto de Maria Esolina Pinheiro sobre “A família e o Serviço Social” ilustra a
perspectiva de trabalho social aliado às intervenções habitacionais das experiências pioneiras.
Na obra de proteção às famílias menos favorecidas se destacam o problema da
habitação popular (...). O Serviço social procura auxiliar na sua solução, de um lado
em colaboração com o engenheiro social, que estabelece planos das cidades jardins,
bairros operários, habitações populares e, de outro, pela propaganda do seguro
social, caixa de previdência e do desenvolvimento do espírito cooperativista, que
visam a solução do problema sob aspectos econômicos financeiros (...) Resolvido o
problema da habitação, urge cuidar da Educação Doméstica, através de um inquérito
seguro, observando os indivíduos e seu meio, causas do desajustamento, fraquezas,
deficiências, forças e recursos com que pode contar (...) Além de visitas aos bairros
operários, morros, habitações coletivas etc. e, feito o estudo, o Serviço Social passa
a ministrar os meios de readaptação aplicados a cada caso, individualmente ou
familiar. No âmbito da educação familiar, ensinar preceitos de higiene, noções de
alimentação, de ordem e de gosto no arranjo das casas, de economia no trato da
roupa, de tolerância diante das impossibilidades (...) O Serviço Social orienta as
famílias no tocante ao conhecimento dos benefícios que a lei lhes garante,
encaminha os que precisam de tratamento aos hospitais e ambulatórios (...) Ao
captar a confiança daqueles que assiste, os profissionais adquirem prestígio e
autoridade, que se estendem à direção moral dos adultos e crianças (JORNAL DO
BRASIL, PINHEIRO, 1938, p. 13).

As associações filantrópicas ligadas à Igreja, com aporte do Estado, eram responsáveis
pela produção das moradias e, posteriormente, por sua administração. Os conjuntos
produzidos, foram inspirados no modelo cidade-jardim, e contavam com um Centro Social e
com o Serviço Social familiar para organizar os moradores e realizar diversas atividades no
sentido de construir relações comunitárias (preparar o ambiente social) e de solidariedade
entre as famílias, além de “educá-las” para usufruir da nova moradia.
O Serviço Social familiar era responsável também pela articulação com outros
serviços que atendessem às necessidades específicas das famílias, ação que antecede a
perspectiva atual de proteção social básica (prevenção e monitoramento social) proposta pela
política nacional de assistência com os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social).
Rio de Janeiro, por meio da Fundação Leão XIII, e Recife mantinham Centros Sociais
nas favelas e bairros proletários para oferecer serviços socioassistenciais, mas, acima de tudo,
promover um controle político dessas áreas, construindo uma mediação a partir da perspectiva
de conciliação de classes e resignação dos pobres.
Em suma, nas décadas de 1930 e 1940, o projeto multifacetado de Reforma Social e
Urbana no país, concentrou atividades na capital federal. Fundamentou-se na reorganização
das relações do Estado com a população, ao mesmo tempo em que as cidades e a população
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(especialmente a família operária) foram tomadas como objeto da ação racional e controle
político. Concomitantemente a esse processo, emergiu, no seio da Igreja Católica, a Ação
Social, que reconheceu a questão da moradia como o problema social de maior relevância e
realizou o fomento de diversas ações, como a Liga Social contra o Mocambo, a Associação
Lar Proletário, os pensionatos para mulheres da Liga das Senhoras Católicas e a instalação de
Centros Sociais nos bairros operários.
A criação das primeiras escolas de Serviço Social, cujos primeiros profissionais
ocuparam posições estratégicas no aparato burocrático do Estado nos diferentes níveis
(Municipal, Estadual e Federal), foi determinante para a profissionalização das atividades
assistenciais e sua expansão.
Nesse sentido, o Serviço Social familiar foi implantado em diversas frentes da ação
estatal, seja nas remoções, urbanizações de favelas ou edificações de conjuntos habitacionais.
As intervenções desse serviço envolviam diversos processos, como, por exemplo, registro das
condições de moradia, cadastramento, seleção das famílias etc. Quando a intervenção dizia
respeito à modificação da condição de moradia, realizava uma série de outras atividades no
intuito de “adaptar” as famílias à nova realidade. Assim, não bastava apenas transformar as
cidades e as condições de vida, era preciso formar famílias e adaptá-las à vida moderna.
A metodologia de ação tinha por base a tríade ver, julgar e agir, que se assentava
essencialmente na sociologia doméstica de Frederic Le Play e seu método monográfico.
Partia-se da unidade familiar, como foco da ação, para qualificá-la e classificá-la, assim como
pelo estudo do meio, a fim de “conhecer os problemas sociais, para buscar uma solução
adequada”.
O professor Botelho (2002) explica que Le Play tinha o propósito de orientar e
propagar a necessidade da Reforma Social, e que o método monográfico, proposto por ele,
partia da observação direta da realidade das famílias, o que lhe permitia estabelecer relações
entre elas com os lugares habitados e com o clima, bem como promover intervenções diretas
para “melhorar suas condições de vida”. O método desenvolvido por Le Play voltava-se,
portanto, para o estudo da família porque é nela que se encontra o caminho para a recuperação
do bem-estar, da paz e da prosperidade.
Compreender a família era crucial, pois permitia intervir sobre as causas do sofrimento
e da corrupção. A reforma social, objetivo buscado por Le Play, deveria levar em conta o
bem-estar das famílias. Daí a formulação do axioma: “a vida privada imprime seu caráter à
vida pública; a família é o princípio do Estado”. No entanto, nem todas as famílias seriam
investigadas. As preocupações de Le Play voltavam-se para um grupo específico: os
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trabalhadores, definidos como aqueles que executam, com suas próprias mãos, as operações
que geram os meios essenciais à subsistência da sociedade (BOTELHO, 2002, p. 531).
Agrega-se a essa perspectiva de Le Play, a Doutrina Higienista da Medicina Social,
cuja premissa era educar a população no sentido de prevenir doenças e promover o
desenvolvimento integral e harmonioso da personalidade. Especificamente, em relação às
atividades de seleção e controle das famílias inscritas para os programas governamentais, os
fundamentos da ação basearam-se no Sistema Octavia Hill, que, como vimos, foi pioneira, na
Inglaterra, no trabalho social no âmbito das intervenções urbanas e habitacionais.
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PARTE IV – PROGRAMAS FEDERAIS DE HABITAÇÃO E A
INTERDEPENDÊNCIA COM O TRABALHO SOCIAL
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1 A POLÍTICA HABITACIONAL E O SERVIÇO SOCIAL FAMILIAR NA ERA
VARGAS
O papel fundamental do Estado é disciplinar o antagonismo de classes, evitando, de
um lado, a pauperização e, de outro, a subversão da ordem capitalista em formação
(...) em consequência, são necessárias técnicas sociais destinadas a favorecer a
integração social do operário ao trabalho e à situação de lazer. É preciso oferecer
lazer aos membros da classe operária com atividades recreativas e culturais que o
afastem das cogitações relativas às relações políticas (...) (IANNI, 1965, p. 156157).

A partir do governo de Getúlio Vargas, a questão da moradia passou a ser enfrentada
com uma política social, ainda que restrita e fragmentada, para atender algumas categorias
profissionais urbanas reconhecidas por lei e formalmente assalariadas.
Essa maneira de acessar direitos e benefícios sociais restritos às categorias
profissionais reconhecidas e definidas por lei, consagrou um tipo de “cidadania regulada”,
conceito chave cunhado pelo professor Wanderley Guilherme dos Santos (1979), que
reforçava a estratificação social e o acesso desigual aos benefícios previdenciários e demais
serviços públicos.
A cidadania está embutida na profissão e os direitos dos cidadãos restringem-se aos
direitos do lugar que ocupa no processo produtivo, tal como reconhecido por lei.
Tornam-se pré-cidadãos, assim, todos aqueles cuja ocupação a lei desconhece. A
implicação imediata desse ponto é clara: seriam pré-cidadãos todos os trabalhadores
da área rural, que fazem parte ativa do processo produtivo e, não obstante,
desempenham funções difusas para efeito legal, assim como é pré-cidadão o
trabalhador urbano (em 1940, 70% da população brasileira se encontrava no campo)
em igual condições, isto é, cujas ocupações não tenham sido regulamentadas por lei
(SANTOS, 1979, p. 75).

Seguindo a tendência internacional, foram criadas as carteiras prediais (Decreto n.º
1749, de junho de 1937) junto aos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) 200 que, a
partir de então, se transformaram nas primeiras instituições públicas de caráter nacional a
produzirem, em número significativo, habitação social, seja para venda ou locação, e tomarem
medidas para o controle dos valores dos aluguéis (Lei do Inquilinato, promulgada em 1942).

200

1933 - IAPM - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos; 1934 - IAPC - Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários; 1934 - IAPB - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Bancários; 1936 - IAPI - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários; 1938 - IAPETEC Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas; 1941 - IPASE - Instituto
de Pensões e Assistência aos Servidores do Estado; .953 - CAPFESP - Caixa de Aposentadoria e Pensões
dos Ferroviários e de Empresa do Serviço Público; 1960 - IAPFESP - Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos. Em 1964, foi criada uma comissão para
reformular o sistema previdenciário que culminou, em 1966, na fusão de todos os IAPs no INPS (Instituto
Nacional da Previdência Social).
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Este capítulo tem como objetivo compreender como a política federal de habitação
conjugou produção de moradias e trabalho social.
1.1 OS IAPS E O SERVIÇO SOCIAL FAMILIAR
Segundo a professora Nilce Aravecchia Botas (2011, p. 59), os primeiros IAPs
inauguraram uma política previdenciária desconexa, na ação administrativa, e díspar, na
oferta de benefícios, pois cada instituto tinha autonomia nas formas de assistência aos
assegurados e na forma de arrecadação. Considerando as diferenças salariais e as formas de
organização política dos (diversos) segmentos profissionais, a capacidade financeira dos
órgãos e a assistência prestada variavam de acordo com a renda de cada categoria e com o
poder de pressão que poderiam exercer junto ao governo. A qualidade do atendimento,
consequentemente, variava de acordo com a organização de cada IAPs, havendo categorias
bem servidas e outras precariamente atendidas.
Os IAPs eram autarquias de nível nacional centralizadas e subordinadas ao Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio e organizadas de forma corporativa (industriários,
bancários, comerciários, ferroviários, entre outros). Tinham como objetivo principal assegurar
aposentadorias, pensões, benefícios e auxílios a seus associados. Para tanto, contavam com
gestão tripartite e contribuições obrigatórias da União, dos empregados e empregadores.
Na medida em que se ampliou o contingente de trabalhadores formais na indústria,
comércio e demais ramos de atividade reconhecidas pelo governo (ficavam de fora os
trabalhadores rurais, sazonais, domésticos e informais), o volume dos fundos previdenciários
aumentou significativamente. A opção pela aplicação dos recursos dos IAPs em moradias,
apesar de previsto desde o Decreto Lei n.º 20.465 de 01 de outubro de 1931, somente adquiriu
maior expressão com a liderança Agamenon Magalhães à frente do Ministério do Trabalho,
quando a questão habitacional tornou-se prioridade do governo e foi regulamentada a
aplicação dos recursos previdenciários em operações imobiliárias (decretos n.º 24.488 de 28
de junho de 1934 e n.º 1.749, de 28 de junho de 1937).
A Constituição Federal de 1934, em seu artigo n.º 138, determinava que o Estado
assumiria a responsabilidade pelo amparo à infância, pela assistência às famílias de prole
numerosa e pela concessão de serviços médicos e condições básicas de alimentação, trabalho
e moradia aos trabalhadores.
Nesse sentido, o Estado assumiu publicamente a garantir à família operária níveis
mínimos de dignidade e integração (com o salário mínimo e demais serviços sociais) retirou a
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família da esfera privada e a colocou no campo político modelar, normatizado, passível de se
tornar objeto de toda economia política definida pelo poder estatal (PAOLI, 1992).
Na medida em que se ampliava o contingente de trabalhadores nas cidades e que sua
presença política passava a medir forças com o poder dominante, o Estado passou a atuar
sistematicamente sobre as sequelas da exploração do trabalho, centralizando e racionalizando
a atividade assistencial e a prestação de serviços sociais, intervenções que estarão diretamente
vinculadas ao controle político-ideológico e/ou repressivo e à modernização do aparato
burocrático do Estado, necessário ao domínio de classe (IANNI, 1965).
Os IAPs realizavam atendimento direto aos associados e eram formados por uma
administração central (a maioria delas situada na capital), composta por: uma Presidência,
cuja nomeação ficava a cargo do presidente da república; um Conselho Fiscal, formado por
dois representantes dos sindicatos (também sob controle do governo); por dois representantes
da classe empresarial e por outros diversos departamentos desdobrados em delegacias,
agências e postos de fiscalização.
Nesse sentido, os Institutos dos Industriais e dos Comerciários foram os mais bem
organizados do ponto de vista político-administrativo, pois, a partir de rigorosos concursos
públicos, contrataram profissionais e formaram uma burocracia “supostamente isolada da
influência política” para gestão dos recursos previdenciários, bem como para planejamento,
construção e gestão dos Conjuntos Habitacionais.
Na Era Vargas, os profissionais envolvidos na formulação e implementação da política
habitacional compunham uma coalizão técnico-política ligada ao Movimento Modernista de
Arquitetura e Urbanismo e à Ação Social Católica, ambos alinhados aos valores varguistas e
às tendências internacionais. Essa coalização defendia que, além de moradias higiênicas e
baratas, era necessário prover os operários e suas famílias com os demais serviços sociais,
especialmente educação, saúde e boa alimentação, além de supervisionar o uso adequado das
unidades habitacionais e dos demais equipamentos instalados nos conjuntos residenciais como
forma de assegurar sua conservação.
Assim, como nas experiências originárias, não bastava apenas transformar os aspectos
físicos e urbanísticos dos bairros operários - os trabalhadores também deveriam passar por um
processo civilizador para o nascimento de “um novo homem e uma nova mulher”, cujos
valores e comportamentos refletissem os ideais de ascensão da classe média e da burguesia
industrial nascente.
Para o cumprimento dessa missão civilizatória, tornava-se necessária a criação de um
órgão de assistência social no âmbito dos IAPs, cujo principal objetivo seria melhorar as
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condições sociais e elevar o nível de vida dos trabalhadores. Essa assistência concebida pelos
institutos de previdência social teria, entre outras responsabilidades, a de realização de visitas
regulares às famílias beneficiadas nos casos mais graves e/ou urgentes; de orientação e
encaminhamento aos diferentes serviços médicos (ambulatórios, hospitais etc.); de controle da
regularidade e da frequência escolar das crianças dessas famílias; de educação pré-natal das
mães;

de

realização

de

conferências,

palestras,

atividades

recreativas,

cursos

profissionalizantes e cursos de educação doméstica para mães e moças; e de ensino de higiene
elementar de limpeza, cozinha e costura. O Serviço Social também seria responsável pela
escolha (triagem), a partir de entrevistas com famílias e questionários a elas aplicados, de
quais receberiam as novas residências. Dessa forma, seria preponderante a participação de um
psiquiatra no corpo técnico do órgão, que também deveria contar com um padre, um médico,
enfermeiras e educador, entre outros profissionais (PROBLEMA..., 1937 201 , apud
ALMEIDA, 2008, p. 41-42).
Segundo Almeida (2008), esse órgão de assistência não foi instituído em sua essência
e de modo integral em todos os conjuntos habitacionais produzidos pelos IAPs. Por meio do
Decreto n.º 1.749, algumas atividades imobiliárias das Carteiras Prediais foram
regulamentadas, ficando a maior parte desses órgãos, a partir de então, livre para a formulação
de seus regulamentos e portarias. De maneira geral, os IAPs e CAPs (Caixas de
Aposentadorias e Pensões) promoviam visitas de acompanhamento educacional e,
principalmente, de supervisão da manutenção e da preservação dos seus imóveis. Esses
serviços, no entanto, ficaram restritos somente às unidades habitacionais destinadas à locação
e eram prestados apenas nos primeiros anos da concessão. Não havia, nesse sentido, uma
regra clara e específica, e essa ação variava em cada um dos institutos.
Tal afirmação é parcialmente procedente, pois encontramos evidências históricas de
que nos conjuntos residenciais destinados a locação de Realengo (IAPI, 1942), Ramos (IAPC,
1943); Olaria (IAPC, 1945) Coelho Neto (IAPC, 1949), Del Castilho (IAPC, 1951), Casa
Amarela (IAPC, 1946) foi implementado de forma integral o Serviço Social Familiar junto às
201

O autor do texto é Rubens Porto membro da referida colisão católica, o qual foi responsável pelo Serviço
de Engenharia do Conselho Nacional do Trabalho (CNT), órgão técnico encarregado de prestar serviços
ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC), em relação à fiscalização e à normatização das
instituições de previdência social do país. Além de engenheiro chefe do CNT, foi conselheiro técnico do
Ministro do Trabalho, Agamêmnon Magalhães, e assistente-técnico do Gabinete do Ministro subsequente,
Waldemar Falcão, entre os anos de 1930 e 1938. Foi também, entre 1935 e 1938, Presidente do
Secretariado Econômico-Social da Ação Católica (AC) e, praticamente no mesmo período, Presidente de
honra da Federação dos Círculos Operários do Rio Grande do Sul (FCORS). Foi, ainda, em fins da
década de 1930, Conselheiro Técnico da Comissão Nacional de Objectores de Consciências (CNOCPortugal), órgãos vinculados à Igreja Católica (ALMEIDA, 2008, p. 36).
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famílias, e contaram com assistentes e visitadoras sociais para seleção, triagem dos candidatos
(e cobrança dos aluguéis); organização de Centros sociais (nos moldes das experiências da
Associação Lar Proletário, Fundação Leão XIII e Parques Proletários), oferecendo serviços e
atividades diversificadas: cursos de corte costura, cooperativas, clubes femininos, atividades
esportivas, festas, cinemas, publicações locais, prêmios, bibliotecas e trabalhos manuais
(NASCIMENTO, 2008, p. 154-155). A maioria contava com ambulatório médico e
odontológico e, alguns deles, possuíam lavanderias coletivas e cinemas.
O caso de Coelho Neto é emblemático: as atividades duraram cerca de 20 anos,
conforme depoimento de moradores. Em contrapartida, os documentos indicam que, no caso
do IAPI, apenas o Conjunto Realengo organizou de forma integral o Serviço Social Familiar.
Há ainda indícios de que o IAPB também organizou Serviço Social Familiar e realizou
diversas atividades junto aos bancários associados.
Uma das hipóteses para essa diferença na implementação dos conjuntos habitacionais
é que, além dos contingenciamentos decorrentes das crises econômicas e do processo
inflacionário dos recursos da Previdência Social, a organização do Serviço Social para alguns
conjuntos habitacionais construídos pelos IAPs era inviável, devido aos elevados custos
administrativos com pessoal, com os auxílios emergenciais e a ampla gama de atividades
oferecidas. Além disso, a gestão dos benefícios aos associados, os serviços médicos e de
reabilitação dos IAPs absorveram um grande contingente de profissionais, deixando a
supervisão dos conjuntos em segundo plano. Podemos inferir também que, com a criação do
SESI (1946) e demais organizações do Sistema S 202, as atividades socioeducativas, esportivas
e demais serviços médicos e pediátricos passaram a ser ofertados por esses equipamentos,
como é exemplo o caso do Conjunto Habitacional Passos de Areia construído, em Porto
Alegre, pelo IAPI.
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O Sistema é composto pelo SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem na Indústria), inaugurado em
1942, que tinha como objetivos principais: prestar serviços na área de educação profissional e de
assistência técnica e tecnológica à indústria; SESI (Serviço Social da Indústria), criado em 1946, com
objetivos de promover melhoria da qualidade de vida dos industriários e suas famílias por meio de ações
de educação, saúde e lazer; SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), criado em 1946,
com a finalidade principal de prestar serviços de educação profissional para os trabalhadores do comércio
e serviços; e SESC (Serviço Social do Comércio), criado em 1946, com objetivo de promover a qualidade
de vida dos trabalhadores do setor de comércio e serviços.
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1.2 ALÔ, ALÔ “MOSCOUZINHO”: A ENGENHARIA SOCIAL DE REALENGO
“Casas, jardins, praças, tudo excelentemente disposto, impregnando os lares
operários de bem-estar, tranquilidade, higiene e conforto moral, físico e intelectual”
(Depoimento de associado do IAPI à Revista Inapiários, 1942, p. 21).
Figura 89 - Vila Operária Realengo

Fonte: Revista Inapiários, ano V, n. 42, 1942.

A partir da fusão de diversas Caixas de Aposentadorias e Pensões, o IAPI (Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Industriários) foi criado em 1936 e tornou-se o maior dos
institutos de previdência social, reunindo, em 1950, cerca de 1,5 milhão de associados, sendo
a maioria operários de baixa renda. O IAPI projetou e construiu o maior número de conjuntos
habitacionais destinados à locação para os associados de menor renda, perfazendo um total de
24 mil unidades e foi o primeiro instituto a conjugar grandes edifícios de habitações coletivas
com diversos serviços sociais (BOTAS, 2011; BONDUKI, 2014), a partir de um Centro
Social (nos mesmos moldes das cidades jardins francesas, foyers).
Inspirado no ideário das cidades jardins de Ebenezer Howard e suas diferentes
variações internacionais, em 1939, Carlos Frederico Ferreira projetou o Conjunto Residencial
Operário Realengo e colocou em prática a construção de vilas operárias, com infraestrutura
completa (rede de água, luz, esgoto, galeria de águas pluviais, pavimentação e estação de
tratamento de esgoto). O projeto inicial da vila previa a construção de 2.345 unidades
habitacionais “higiênicas e saudáveis”, com um, dois e três dormitórios e vários outros
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serviços de caráter coletivo: escola primária para 1.500 alunos, creche para 100 crianças,
ambulatório médico, gabinete dentário, quadras para a prática de esportes, templo católico e
horto florestal (BONDUKI, 2014).
Trata-se do primeiro conjunto habitacional de grande porte destinado à locação
construído pelo IAPI e tornou-se um campo experimental de técnicas construtivas, tipologias
arquitetônicas e projetos sociais.
Um ano antes das obras serem concluídas, em 19 de setembro de 1942, o IAPI
publicou edital descrevendo o “Plano de Locação Provisória de 1.400 unidades do Conjunto
Residencial Realengo”, divulgado na Revista dos Inapiários, em jornais de grande circulação
e também no “boca a boca” pelos próprios operários (MANGABEIRA, 1986).
Figura 90 - Propaganda do Conjunto Residencial Realengo e Edital para locação das moradias

Fonte: Revista Inapiários, ano V, n. 43, set. 1942.

O plano indicava que o período de inscrições era de 30 dias a partir da data de
publicação do edital. Não associados do instituto poderiam candidatar-se, caso houvesse sobra
de vagas. Os associados teriam que preencher “Modelo Próprio de Proposta para Associados”
e apresentar os documentos: a) caderneta de contribuições; b) título de identidade (carteira
profissional; carteira de identidade ou qualquer outro documento com foto, autenticado; para
estrangeiros, comprovante de permanência legal no país e atestado da existência de
beneficiários em modelo fornecido pelo instituto. Os não associados tinham trinta dias, após
divulgação das locações restantes, para apresentar proposta de locação e documentos de
identificação.
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A seleção dos candidatos às moradias apoiava-se num sistema de pontuação, conforme
encargos da família e garantia de pagamento do aluguel (percentual do aluguel básico pago
anteriormente sobre o salário do associado). Os pretendentes não poderiam comprometer mais
que 50% dos salários com os aluguéis. Em caso de renda insuficiente, o requerente podia
somar o salário do cônjuge. Também ganhava pontos os operários responsáveis por irmãos e
pais idosos. Os candidatos tinham, obrigatoriamente, que comprovar ser industriário, estar
associado ao IAPI e ter um tempo mínimo de seis meses de contribuição. A prioridade era
dada aos operários casados e com família numerosa. Quanto maior o número de filhos, maior
a pontuação. Outro critério adotado era admitir associados e respectivas famílias que viviam
em situação de insalubridade (favelas ou cortiços), ou em situação de ameaça de despejo em
função dos baixos salários (MANGABEIRA, 1986).
Figura 91 - Propagandas do IAPI

Fonte: Jornal A Noite (1943) 203.
São abertas as inscrições por determinado prazo e feita ampla propaganda para
conhecimento dos associados. Encerradas as inscrições, é feita uma classificação,
que pode ser fiscalizada pelo próprio associado interessado, nos encargos da família,
que o próprio associado apresenta ao fazer a inscrição proposta (INAPIÁRIOS, n.
85, 1945).

Em 1946, o relatório “Os serviços sociais do Instituto dos Industriais no Conjunto
Residencial Realengo” informava que 1.626 unidades habitacionais encontravam-se prontas e
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Disponível em:
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=348970_04&pagfis=23415&url=http://
memoria.bn.br/docreader#. Acesso em: 31 mar. 2019.
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ocupadas por um total de 9.512 moradores, dos quais 4.100 eram crianças (nesse número,
incluíam-se os moradores das 13 casas destinadas aos funcionários do IAPI e um edifício de
habitação coletiva com 57 apartamentos). Ainda restavam finalizar 46 casas e 11 edifícios,
com 16 apartamentos cada um. Lojas e comércios com preços acessíveis para abastecimento
dos moradores já estavam funcionando: mercado, padaria, açougue, leiteria, farmácia,
armazém, café, barbearia, casa de ferragens, armarinhos e um almoxarifado, bem como os
equipamentos coletivos: escola primária “Presidente Roosevelt”, com capacidade de
atendimento a 1.400 crianças (em 8 de fevereiro de 1945, essa escola passou à
responsabilidade da prefeitura do Distrito Federal), uma escola profissional, um centro
comunitário, um ambulatório médico, cuja atividade era desenvolvida em uma residência
adaptada, uma creche (inaugurada em 1947), um cinema, um clube e uma sede da
administração do IAPI (REVISTA INAPIÁRIOS, 1946, p. 12).
Figura 92 - Regulamento do Conjunto Residencial do IAPI

Fonte: Anexos em Mangabeira (1986, p. 322-323)

O IAPI mantinha, na vila, um Distrito de Administração Imobiliária (DAI) e um
zelador que, além de assegurar o cumprimento das regras e normas de uso das moradias,
fiscalizava o comportamento dos moradores e qualquer dano às edificações. Em caráter
provisório, foi organizado o Serviço Social do Conjunto Realengo, que trabalhava articulado
ao DAI, e estava subordinado ao Departamento de Inversões Imobiliárias - DII. Seis anos
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após a implementação do conjunto, em 1949, foi criado, na administração central do IAPI da
capital federal, o Departamento de Assistência Social.
As faltas mais graves consideradas pelo DAI era a sublocação do imóvel pela família
ou qualquer tipo de prática comercial nas residências, sendo que suas assistentes sociais e
inspetores tinham autoridade para fiscalizar e, de modo mais extremo, requisitar o imóvel.
Figura 93 - Formulário - Proposta de Locação dos Associados IAPI (Modelo padronizado e utilizado em todos os
empreendimentos)

Fonte: INSS – Santo André, Formulário fornecido pela Administração Central IAPI.

A Vila Operária de Realengo reuniu, no mesmo espaço, trabalhadores da indústria
com forte tradição sindical e participação política, por isso, posteriormente, ficou conhecido
como “Moscouzinho”.
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1.2.1 O Serviço Social do IAPI Realengo: “Ensinar os operários a morarem dignamente
e com poupança”
Não é suficiente proporcionar ao operário e sua família uma casa adequada às
exigências da vida. É necessário que ensinemos a gozá-la, nela vivendo com ordem,
cuidando de sua conservação e embelezamento, fazendo dela não um simples ponto
de repouso, mas um local agradável, acolhedor, saudável e alegre, resultado do
trabalho pessoal de seus habitantes. A casa representa o lar onde se assenta a
tradição da família e o indivíduo se prepara para a vida em sociedade (...) o meio
social não mudará de fisionomia se nele não forem implementados a ordem, a
dignidade e o sentimento familiar. Só ação contínua e tenaz poderá vencer a
educação deficiente, os maus hábitos adquiridos, a negligência, a ignorância etc.
(...). A transplantação, para um conjunto residencial, de um grupo de moradores de
cortiços e favelas, habituados a uma vida miserável, não será de utilidade, se nele
não se exercer uma ação social orientada no sentido de uma educação de todos e de
cada um (...) O Serviço Social, tecnicamente organizado, será veículo para essa
elevação, prestando a seus moradores assistência constante, racional e adequada
(REVISTA INAPIÁRIOS, WHATELY, 1946).
Figura 94 - Vista do Conjunto Residencial Realengo, Escola Primária Presidente Roosevelt e Imagem das
moradias coletivas.

Fonte: O Seguro Social e a Indústria (1950).
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Zeny Miranda204 foi a primeira assistente social contratada pelo IAPI, onde trabalhou
de 1940 a 1968. Além de participar da classificação e seleção dos associados, a partir de
visitas domiciliares e checagem das informações do formulário de inscrição para as moradias,
quando as obras foram concluídas, em 1943, passou a residir na Vila Operária de Realengo,
onde organizou todos os serviços do local.
Eis porque o Serviço Social, que tem por finalidade minoração dos males individuais
e o reajustamento e a elevação dos flagelos sociais, é a instituição indispensável num
bairro operário. Sua ação deve exercer-se desde antes da locação, tendo em vista que
é de sumo interesse conhecer o ambiente da família que se candidata a uma das
casas (...) Iniciada a locação do conjunto residencial de Realengo, no Distrito
Federal, o Instituto ali implantou, em benefício dos locatários e suas famílias,
assistência social e assistência médica, bem como serviço de subsistência. Algum
tempo depois foi instalada, nesse núcleo residencial, a assistência odontológica.
Evidentemente, o propósito da iniciativa era o de observação, para implantação
futura de iguais serviços nos demais conjuntos (...) À assistência médica é atribuída
função específica de clínica geral inteiramente gratuita, para consultas, injeções e
pequenos curativos, quer no ambulatório local, quer no domicílio, quando o doente
não estiver em condições de se locomover, e sempre funciona em três turnos – de
manhã, à tarde e à noite. A assistência odontológica vem proporcionando tratamento
dentário de cura e restauração protética a todos os locatários e suas famílias,
mediante inscrição por ordem cronológica e contribuição módica. À assistência
social, através da técnica de “serviço social”, cabia o auxílio material, de emergência
aos moradores necessitados, em caso de doença e desemprego. Sempre se fez
distribuição gratuita de leite, cereais, roupas e medicamento aos moradores nessas
condições (O SEGURO SOCIAL E A INDÚSTRIA, 1950, p. 298).

Em 1945, a Vila passou a contar com uma equipe de “visitadoras sociais” 205,
responsáveis pelo atendimento dos moradores, especialmente os inadimplentes e os que
requisitavam auxílios “emergenciais” nos plantões de atendimento localizado no Centro
Social.
As visitadoras sociais, admitidas em Realengo desde agosto de 1945, têm por
objetivo acompanhar a vida da família promovendo, quando necessário, o
reajustamento de cada um de seus membros, e reintegrando-a no seu todo, dentro da
sociedade, melhor e mais evoluída. Às visitadoras compete visitar cada residência e
estabelecer gradativamente o “inquérito social, sugerindo medidas de profilaxia e
204

205

Em 1950, Zeny Miranda organizou e criou o Departamento de Reabilitação Profissional da Previdência
Social do IAPI, onde passou a atuar. Em 1955, a convite do governo americano, realizou estágio no
Departamento Nacional de Saúde, Educação e Bem-Estar, onde observou o funcionamento dos serviços
de incapacitados para o trabalho. Posteriormente, em 1966, participou de uma cooperação técnica Brasil e
França e pôde observar a implementação, em Paris, “dos serviços de organização de mão de obra”
(DEBATES SOCIAIS, ano XXXVII, n. 60, 2002).
É importante mencionar que, nesse mesmo ano, o Departamento Nacional de Previdência Social,
atendendo às resoluções da 1.ª Semana de Previdência e Assistência Social, ocorrida em 1944, realizou,
nas Delegacias do IAPI, em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, curso intensivo de auxiliares e
visitadoras sociais, com duração de três meses e meio, tendo participado funcionários dos diversos
institutos e caixas de aposentadorias e pensões. Posteriormente, face a intensa demanda por profissionais
qualificados, o IAPI concedeu bolsa de estudos aos funcionários que desejavam prosseguir a formação em
Serviço Social.
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educação, notificando a Assistência Médica, nos casos de moléstia suspeita,
acompanhando e orientando o tratamento dos doentes, em seu próprio lar,
reestabelecendo o equilíbrio financeiro por meio de conselhos e providências
necessárias. Essas visitadoras, diplomadas em curso oficial, têm a seu cargo a parte
mais árdua do serviço, que é a penetração na intimidade, captar a confiança, sem
contar o trabalho penoso de correr as 16 longas ruas do Conjunto, expostas a
intempéries do tempo e das almas dos homens... (REVISTA INAPIÁRIOS, p. 12- 3,
1946).

Inicialmente, o Serviço Social também era responsável por administrar os “Serviços de
Subsistência” (leiteria, açougue e uma mercearia), sendo, posteriormente, acrescidos uma
farmácia, um café, um bar e uma sorveteria. Em 1947, a mercearia passou a ser administrada
pelo SESI, em razão dessa instituição ter uma maior capacidade administrativa para mantê-la
e oferecer melhores preços aos consumidores. O açougue e a leiteria foram arrendados para
particulares, em função dos prejuízos (O SEGURO SOCIAL E A INDÚSTRIA, 1948, p.
298). Nesse mesmo ano, foi inaugurada a creche destinada a crianças de até 3 anos, filhas de
mães operárias.
Figura 95 - Assistente social Zeny Miranda e as atividades do Serviço Social

Fonte: Revista Inapiários (1942, 1944 e 1946).

O Serviço Social contava, ainda, com verba especial do IAPI para serviços
emergenciais, além de doações mensais da Revista Inapiários. A expectativa do IAPI era de
que a assistência social prestada às famílias pudesse custear-se não só por pequenos
acréscimos nos aluguéis, mas pelos lucros dos “serviços de subsistência”, que eram
reaplicados nos serviços sociais e na manutenção do conjunto. Mas, em função da Lei de
Congelamento dos Aluguéis (1942) e do aumento dos custos administrativos, tal expectativa
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se frustrou, passando o excedente à responsabilidade do próprio instituto (MANGABEIRA,
1986).
O IAPI justificava a necessidade do Serviço Social articulado aos conjuntos com a
premissa da necessidade de “educar as famílias” a utilizar a moradia, conservar “bons hábitos
de higiene, de economia e de viver em comunidade”.
Diante do número elevado de indivíduos de condições humildes, pois que todos
operários, é compreensível o interesse com que o IAPI encarou a criação do Serviço
Social completo, que, não se limitando à assistência médica indispensável, atendesse
também reeducação familiar, instrução infantil, recreação popular e apoio moral e
material em geral e de cada indivíduo em particular (OS SERVIÇOS, (...) 1946, p.
12).

Além disso, acreditava-se que, garantindo alojamento higiênico e promovendo a
educação dos operários quanto à utilização das moradias fornecidas pelos IAPs, além das
funções que competiam aos referidos órgãos (previdência e assistência social), seriam
reduzidos os índices de doenças (auxílio saúde) e, por consequência, a mortalidade, além dos
índices de criminalidade, beneficiando muito mais os Institutos e o próprio poder público, que
pouparia vultosas quantias com saúde e segurança pública (BOLETIM..., n. 36, 1937).
A construção de casas para os segurados, empreendida pelas instituições de seguro
social, seja no intuito de uma aplicação certa e rendosa das reservas, seja com
propósito de proporcionar aos seus associados melhores condições de moradia –
contribui poderosamente para a educação sanitária, como também para a intelectual,
econômica e sexual do proletariado. Ensina aos assalariados os perigos da
promiscuidade, demonstra as vantagens de um lar, radica-os em zonas salubres. Os
conjuntos residenciais construídos pelo seguro social são servidos de instalações
sanitárias, rede de esgotos, o que concorre para tornar o ensino sanitário mais fácil e
mais plausível. Quando as casas têm quintal ou hortas, o seu cultivo fortalece a
saúde dos moradores, fornece legumes, facilita a criação de galinhas, quer dizer,
ajuda na campanha da alimentação sadia (REVISTA INAPIÁRIOS, n. 77, ago.
1944).

A direção do IAPI presumia que a ignorância e a falta de preparação da classe operária
justificavam a tutela que o assistente social deveria exercer sobre sua consciência,
despertando-lhe o senso de responsabilidade individual e social, para que compreendesse a
correlação entre seus direitos e deveres.
Nesse sentido, o Serviço Social do IAPI, na Vila Operária de Realengo, compreendia
um “vasto” plano de atividades e estava organizado nos seguintes setores ou departamentos
(adaptado de Os Serviços (...), 1946, p. 12-13):
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Direção Geral (Zeny Miranda): responsável pela manutenção do fichário central
com informações socioeconômicas de cada família residente na Vila e por coordenar
os diversos serviços oferecidos pelo Centro Social (serviço médico-social - instalado
definitivamente em 1945, atendendo gratuitamente os moradores; odontológico instalado em 1946, cobrando somente o material utilizado e de assistência social,
que promovia atividades educativas e preventivas. Além disso, realizava a avaliação
da real necessidade e seleção dos moradores “clientes” potenciais dos serviços de
emergência – remédios, mantimentos, roupas, calçados, exames laboratoriais,
transporte de urgência para asilos e hospitais etc. Era função, ainda, da diretoria
geral a organização das estatísticas em relação aos serviços prestados e articulação
com as demais instituições assistenciais do entorno e da cidade;
Instrução: mantinha cursos noturnos de alfabetização para adultos e cursos rápidos
de aprendizes de ofícios e prendas domésticas, bem como uma biblioteca para
adultos e crianças;
Atividades educativas individuais e familiares: promovia orientações, por ação de
visitadoras sociais, sobre higiene, alimentação, conduta, indumentária e reeducação
familiar, a partir de inquéritos sociais e estudo das diversas situações de
“desajustamento” (a partir das orientações de Mary Richmond (1922) 206 que, como
visto na primeira parte deste trabalho, foi defensora da profissionalização dos
trabalhadores sociais e desenvolveu uma metodologia denominada Social Case
Work (Estudo Social de Caso). Partia-se do exame dos indivíduos ou famílias, seu
ambiente de vida, os laços sociais e comunitários, as dificuldades. Posteriormente,
analisavam-se os serviços públicos e outras instituições da comunidade para elaborar
um diagnóstico social. Ao final do estudo de caso, recomendavam-se “tratamentos”
para ajustar/melhorar a situação-problema;
Cobrança de aluguéis e mediação de conflitos entre vizinhos: promovia, por
meio de ação do assistente social e suas visitadoras, investigação das causas reais do
descontrole financeiro e o entendimento com a Carteira de Administração para
sustar a ação judiciária, conforme a constatação de moléstia, desemprego, salário
deficiente ou prole numerosa – Proposta de um planejamento de pagamento
parcelado (um mês corrente e parte de um atrasado) (REVISTA INAPIÁRIOS, p.
13, 1946).
Puericultura: coordenava a creche, o lactário e as campanhas de vacinação, além de
promover cursos populares, para as moradoras da Vila, objetivando o
desenvolvimento de conhecimentos práticos de higiene, pré-natal e dietética infantil;
Atividades de recreação e lazer: esse departamento era responsável pela
organização de festas e divertimentos populares; supervisão do parque infantil;
organização de peças “teatro do oprimido”; sessões de cinema; clube do orfeão
infantil (espécie de banda infantil); excursões e passeios;
Esportes: promovia aulas de futebol, voleibol, basquetebol, ginástica e organizava
campeonatos e torneios internos inter-ruas. Os moradores organizaram o Centro
Recreativo dos Industriários de Realengo e Independente Basquete-clube.
Facilitações (espécie de Poupatempo organizado, no Conjunto, pela Legião
Brasileira de Assistência – LBA): promovia registros de casamento, retificação de
documentos, requisições de aposentadorias, auxílios, benefícios e pensões, certidões,
tutela, curatela, carteira profissional e abono familiar.
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Mary Richmond foi a primeira a escrever sobre a diferença entre fazer assistência social, caridade,
filantropia e o Serviço Social. Em seu livro Social Case Work, publicado em 1917, aponta as medidas de
uma prática profissional competente, séria e rigorosa. Richmond secularizou a profissão e, ao mesmo
tempo, ofereceu as bases técnicas e as formas de trabalhar nas quais os assistentes sociais se
reconheceram. O Serviço Social de Caso ou Casework orientava-se pelas teorias de Mary Richmond,
Porter Lee e Gordon Hamilton, cuja preocupação centrava-se na personalidade do cliente. O trabalho
orientado por essas teorias buscava conseguir mudanças no indivíduo, a partir de novas atividades e
comportamentos. O indivíduo era visto como o elemento que deveria ser trabalhado, no sentido de ajustálo ao meio social e fazê-lo cumprir bem seu papel no sistema vigente (ANDRADE, 2008 p. 276-280).
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Havia, ainda um Livro de Sugestões e Reclamações, um Boletim de Informações,
mantidos pelo Serviço Social, onde os moradores registravam suas queixas e recomendações
ao IAPI, respondidas mensalmente em uma seção específica de uma espécie de um jornal da
vila, organizado para trazer “pequenos conselhos de higiene, moral e civismo” (REVISTA
INAPIÁRIOS, p. 13, 1946).
Todos os serviços oferecidos eram elementos-chave para o bom funcionamento da
Vila Operária, além de “prevenir os males sociais e individuais, realizar o reajustamento e a
elevação das condições de vida e elevar o nível intelectual e moral dos moradores”.
Não foi possível localizar informações e documentos que mencionem a data de
encerramento das atividades do Serviço Social junto à Vila. Segundo Mangabeira (1986), os
serviços médicos, odontológicos e a creche foram progressivamente desativados até sua
completa extinção, em 1959.
1.3 AS CIDADES JARDINS DOS COMERCIÁRIOS: IAPC OLARIA
Figura 96 - Imagens da Cidade Jardim dos Comerciários

Fonte: Acervo dos moradores 207
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O Instituto de Aposentadoria dos Comerciários, fundado em 1934, foi o segundo
maior instituto de previdência, contando, em 1950, com aproximadamente seiscentos mil
associados. Contribuiu de forma significativa para a produção habitacional, especialmente de
conjuntos residenciais voltados para locação a seus associados.
A maior parte dos conjuntos construídos pelo IAPC tinha pequenas dimensões, com
unidades habitacionais mais sofisticadas, destinadas a comerciários de renda média. Embora
tenha atuado em dezessete Estados da federação, aproximadamente 60% das unidades foram
construídas na Capital Federal (Rio de Janeiro) e 14%, em São Paulo.
O assistente social Luis Carlos Mancini (à época presidente da Associação Brasileira
de Assistentes Sociais e professor da Escola Católica de Serviço Social do Rio de Janeiro) foi
responsável por organizar a Divisão de Serviço Social do IAPC, onde trabalhou de 1942 a
1949.
A Divisão de Serviço Social era composta por diferentes setores: Inquérito
socioeconômico dos associados; Seleção e classificação dos pretendentes a residir nos
Conjuntos Residenciais oferecidos pelo Instituto (a partir de visita domiciliar para verificar a
situação de moradia do comerciário, o número de pessoas da família e a distância entre o
conjunto residencial e o local de trabalho) e posterior acompanhamento das famílias (Serviço
Social de Assistência às Famílias); Serviço Social de Ambulatório e Hospital de Botafogo e
Serviço de Recuperação dos Aposentados.
Luís Carlos Mancini argumentava que a criação do Serviço Social junto aos IAPs era
uma forma de humanizar a “máquina administrativa” e mediar a relação entre assegurados e
institutos. Além disso, defendia a ação racional no “tratamento” das heterogêneas situações
dos trabalhadores, como forma de adaptar os benefícios e demais serviços previdenciários às
necessidades e particularidades dos territórios onde residiam. Especificamente, em relação ao
Serviço Social junto aos Conjuntos Habitacionais afirmava:
O departamento de aplicação de reservas, com seus setores de engenharia e
administração imobiliária, abre animadoras perspectivas ao Serviço Social. A
solução do problema da habitação popular começa na engenharia, com a elaboração
de projetos razoáveis de conjuntos residenciais, projetos que devem ter sentido na
família, ensejando a esta uma vida normal e o cumprimento de seus fins. O tipo de
casa, outrossim, será estudado em consonância com os costumes e características
sociais do meio, fugindo da rígida padronização que transformaria os conjuntos em
corredores de penitenciárias ou filas de vagões. A solução do problema da casa
proletária, actualmente, acha-se no núcleo residencial, fórmula que atende à
urgência, à economia e à falta de espaço e oferece ocasião propícia à educação. A
casa proletária abandonada aspira ao cortiço. As dificuldades econômicas impondo a
sub-locação, a parentada que surge de todo lado, o senso estético caótico, a má
constituição da família armando conflitos internos e de vizinhança, a defeituosa
distribuição dos habitantes, criando promiscuidade, a incapacidade pedagógica dos
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pais provendo os filhos de pedras, estilingues e palavrões, superstição prestigiando o
curandeirismo e promulgando normas de conduta, os maus hábitos alimentares e
tantas outras coisas atestam que o problema da construção é parcela de um problema
mais vasto (MANCINI, 1948, p. 98).

Mancini (1948) defendia incisivamente a criação de “serviços de reeducação dos
moradores”, tanto para assegurar a preservação dos conjuntos, quanto para propiciar “o
ajustamento” das famílias em relação à nova moradia e à nova comunidade. “Podemos
asseverar a quase inutilidade da casa, sem trabalho conjunto de ajustamento e educação”
(MANCINI, 1948, p. 98).
Evangelina Mavignier, assistente social, foi dirigente geral do Serviço Social de
Assistência às Famílias da Cidade Jardim dos Comerciários (Pedro Ernesto, situado no
subúrbio de Leopoldina) e descreveu, em seu trabalho de conclusão de curso, todo o processo
de seleção das famílias e posterior mudança para o conjunto habitacional. A Cidade Jardim
dos Comerciários Olaria foi um projeto arquitetônico inovador elaborado pelo engenheiro
Ulysses Hellmeister, que compunha a Divisão de Engenharia do IAPC.
Figura 97 - IAPC Olaria: inauguração de cooperativa de consumo dos moradores

Fonte: Arquivo Nacional (1945)208.

O plano urbanístico previa apenas uma via principal aberta ao trânsito de veículos.
Seria muito mais larga que as demais ruas internas, destinadas exclusivamente a pedestres.
Essa via dava acesso aos equipamentos sociais localizados no centro do terreno, ao redor de
uma praça circular. A escola, implantada com grande destaque urbanístico, marca o eixo
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principal, e os demais equipamentos, como recreação operária, mercado, salão de bailes e
posto de assistência médica, definem os limites da praça (BONDUKI, 2014b, p. 108).
Segundo Mavignier (1948), em 20 de maio de 1945, por meio de um edital, o IAPC
anunciou abertura de inscrições para 484 unidades de apartamentos, em blocos de 4 ou 8
pavimentos, dois apartamentos por andar, composto, cada um, de sala, dois quartos, cozinha e
pequena área, de frente para uma praça arborizada de convivência. Poderiam inscrever-se os
associados com mais de seis meses de contribuição para o instituto.
Diferentemente do IAPI, o empreendimento foi construído numa área bem servida por
infraestrutura, comércio e serviços (farmácias, açougues, quitandas, armarinhos, lojas de
móveis, cinemas etc.) e equipamentos públicos e particulares (escolas públicas e privadas,
clínicas médicas, dentistas, maternidade).
O edital não indicou os valores dos aluguéis das moradias, que seriam alugadas por
dois anos, mediante contrato por escrito, podendo o locatário reincidi-lo antes do prazo. O
valor locativo foi fixado, posteriormente, em Cr$ 185,00, de acordo com cálculos realizados
pela Divisão de Administração Imobiliária, com base nos custos de construção, juros do
capital empregado, encargos administrativos, despesas com assistência social, lavanderia e
demais serviços (as taxas de água e energia elétrica já estavam incluídas no valor do aluguel).
De início, os valores dos aluguéis eram pagos junto ao IAPC, mas, com o decreto Lei
n.º 1.308/1946, o empregador passou a descontar os valores diretamente em folha de
pagamento. Os procedimentos de seleção adotados fundamentavam-se nas normas da Portaria
SCm – 361 (documento não localizado), que descrevia os requisitos para classificação dos
candidatos e o sistema de contagem de pontos. A norma que regulava a seleção assinalava que
o Instituto se reservava o direito de suspender a locação, caso os resultados da investigação
divergissem das declarações dos proponentes.
A equipe de assistentes sociais do IAPC era responsável pela investigação, junto aos
candidatos, sobre o número de membros da família, renda, condições de moradia, situação
familiar e outras informações requisitadas pelo instituto. Os procedimentos eram idênticos aos
utilizados pelo IAPI Realengo e pela Associação Lar Proletário, que procuravam validar as
informações prestadas por meio de visitas domiciliares que permitiam conhecer a situação real
dos inscritos, situação familiar, moral, educacional, de saúde e as condições habitacionais
anteriores. Era necessária a apresentação da carteira de trabalho e declaração do empregador;
provar salário igual ou superior ao dobro do aluguel a ser pago; ser casado e arrimo de família.
Mavignier (1948) aponta ter ocorrido inúmeras divergências entre o número declarado
de membros da família e o número dos que realmente conviviam com o proponente. O autor
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destaca, ainda, a ocorrência de alguns entraves na condução da seleção dos candidatos, devido
ao desrespeito, pela instituição, aos critérios de seleção: o "hábito de pistolão querendo
favorecer seu candidato". Depois da mudança para o conjunto habitacional, o Serviço Social
organizou um fichário com a “história” de cada família, a partir do qual estabeleceram-se os
diferentes serviços: Atendimento de Casos Individuais, Trabalhos Comunitários e Trabalhos
de Grupo.
Em menos de dois anos de funcionamento: Média de frequência no Plantão: 8
pessoas; Casos individuais: iniciados.......98; em tratamento.....71 e tratados....4 =
Total 143; Auxílios prestados (enxovais de recém-nascidos; aquisição de remédios;
mantimentos; matrícula em colégios; auxílios em dinheiro); Colocações obtidas =
29; Internação de doente = 11; Casamentos civis a realizar = 48; Casamentos
religiosos a realizar = 173; Situação de famílias ilegalizáveis= 12; Empréstimos
obtidos= 8 e Benefícios obtidos no IAPC = 11 (FONTOURA, 1945, p. 227).

O projeto previu a construção, para o Serviço Social, de um prédio próprio composto
por 12 salas, auditório e cozinha modelo, onde eram realizados os atendimentos aos
moradores e oferecidas diversas atividades: Educação de Adultos; Curso Familiar e
Doméstico (duração de cinco meses) e Curso Primário. Nesse espaço, também eram prestados
serviços gratuitos médicos e odontológicos aos moradores.
Figura 98 - Imagem do Centro Social e dos Funcionários do Serviço Social no IAPC Olaria

Fonte: Magvinier (1948)
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A frequência a esses cursos é muito interessante: cada qual funciona duas vezes por
semana, de forma que cada aluna ali permanece nesses dias duas horas e meia. As
assistentes notaram desde logo que as mocinhas e senhoras só se inscreviam nos
cursos de Corte, Cozinha e Tricot. Então tiveram uma ideia geniosa: das duas horas
e meia de duração do curso, duas horas se destinavam para o ensino das citadas
matérias, e na meia hora restante as alunas recebem conhecimentos das matérias não
escolhidas, mas cujo conhecimento lhes é indispensável para uma vida melhor:
alimentação infantil, aproveitamento de roupas, arranjos do lar, higiene etc. Quanto
às aulas de Cozinha, todos os pratos que as alunas confeccionam, têm o direito de
levar para casa, para repartir com a família. Outro ponto da maior valia é que,
durante as aulas comuns, reuniões etc., as assistentes aproveitam para dar
orientações sobre Educação Moral, Social e Higiênica, de maneira convincente e
carinhosa (FONTOURA, 1945, p. 229).

Além disso, também previu a construção de um Centro Social onde foram instalados
uma biblioteca, salão de jogos, uma creche e um jardim de infância. Nesse espaço, funcionava
também um clube infantil, onde eram ministradas aulas de carpintaria e orientação
educacional. Posteriormente, os serviços educacionais (escolas de educação infantil, creche e
cursos de educação de adultos) foram integrados à rede pública municipal a cargo da
prefeitura do Distrito Federal, ficando independentes do Serviço Social.
O Serviço Social fomentou a criação do Jornal Infantil do Conjunto, com
periodicidade mensal. Organizou atividades de recreação, passeios e excursões para crianças e
adolescentes e aulas de educação física sob a supervisão de um professor.
Não satisfeitos com as atividades abertas a toda comunidade, os meninos resolveram
criar um clube, que reunisse um número reduzido. Com a orientação da respectiva
assistente, o clube foi criado e tem o nome de “Unidos do Conjunto” escolhido pelos
próprios sócios. O clube destina-se especialmente à prática de futebol, basquetebol,
reuniões literárias e festas dançantes e já tem 42 sócios (FONTOURA, 1945, p. 230).

1.3.1 Vila dos Comerciários Recife: Casa Amarela
Figura 99 - Fotos atuais da Vila dos Comerciários209.

Fonte:
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Em 1946, foi criado o Serviço Social da Delegacia do IAPC de Recife,
especificamente para a seleção e gestão das atividades comunitárias da Cidade dos
Comerciários de Recife, também denominado Vila dos Comerciários do bairro Tamarineiro.
O recrutamento e a seleção das profissionais foram realizados pessoalmente por Luís Carlos
Mancini e contou com a colaboração da Escola de Serviço Social de Pernambuco, inaugurada
em 1940. A assistente social Maria da Glória Andrade Lima de Almeida 210 foi nomeada
responsável pelo departamento e contava com duas agentes, estudantes de Serviço Social,
Afonsina de Almeida Menezes e Inalda Cunha. A Cidade Jardim dos Comerciários de Recife
era composta por 486 apartamentos, uma escola, uma mercearia, um prédio da administração
e um Centro Social. Esse projeto também foi realizado por Hellmeister que adotou solução
arquitetônica semelhante ao do IAPC Olaria, mas com o diferencial de construir casas
sobrepostas, numa área bem menor. Bonduki (2016) avalia que o projeto não conseguiu
repetir o sucesso de Olaria, mas conseguiu enriquecer a relação entre construção e espaço
público, além de proporcionar economia com condomínio, em função de não ter áreas em
comum que exigissem tal medida.
Figura 100 - Construção da Vila dos Comerciários, Bairro Tamarineira, Recife (1940)

Fonte: Memória SEDSDH.

Concomitantemente à inauguração dos apartamentos, em abril de 1946, foi instalada
uma “Agência de Serviço Social de Casos”, ocupando provisoriamente uma das casas.
Inicialmente, a agência ficou responsável pela seleção dos candidatos que se inscreveriam
para as moradias destinadas à locação do IAPC. Seguindo os mesmos procedimentos da
210

Trabalhou junto ao IAPC de 1946 a 1970 e assumiu a coordenação do Sub-Grupo de Atividades
Comunitárias, posteriormente, acumulou o cargo de chefia do Grupo de Intercâmbio com Empresas e
Associações de Classe (ALMEIDA, 1985).
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matriz, após a publicação do edital, os associados preenchiam uma proposta, com
detalhamento, entre outras informações, de suas condições socioeconômicas, local de trabalho
e quantidade de membros da família, que eram apresentadas à Delegacia do IAPC.
Posteriormente, a assistente social e suas agentes contabilizavam a pontuação e realizavam
visitas domiciliares para observação in loco das condições de vida dos proponentes.
Segundo depoimento da assistente social responsável pelos trabalhos, a procura pelas
moradias foi muito baixa, pois o tipo de unidade não atraía os comerciários, que geralmente
possuíam família numerosa (ALMEIDA, 1985).
Após a ocupação do Conjunto, todos os locatários receberam visitas das agentes
sociais, permitindo que se organizasse um fichário completo de todas as famílias. Nesse
processo, foi possível levantar as expectativas em relação às atividades que poderiam ser
desenvolvidas no local e identificar alguns problemas:
(...) relacionamento entre vizinhos, agravados pela falta de espaço para recreação
das crianças e o não funcionamento da escola no conjunto, pois ainda não tinha sido
aparelhada. Procurou-se sanar essas dificuldades reunindo as crianças em torno da
sede provisória do Serviço Social e, posteriormente, na sala da Biblioteca Infantil,
instalada no prédio da escola, que passou a funcionar graças a um convênio entre o
IAPC e a Secretaria de Educação de Pernambuco (ALMEIDA, 1985, p. 29).

O acompanhamento individual de cada família permitia aos profissionais do Serviço
Social identificar os casos “de desajustamento” e fornecer “os tratamentos” apropriados,
priorizando o atendimento a crianças e mulheres.
Posteriormente, o Serviço Social passou a ocupar uma sala no Departamento de
Administração do Conjunto. Parte dos valores dos aluguéis pagos pelos associados custeava a
administração e as atividades comunitárias desenvolvidas. As primeiras instalações do
Serviço Social limitavam bastante os trabalhos com as famílias. Entretanto, após setembro de
1949, quando foi inaugurada a Biblioteca Infantil e a Escola, os trabalhos com as crianças
foram intensificados. Em dezembro de 1952, após desativação da mercearia, em função da
baixa procura, foi inaugurado um Centro Social, localizado na Estrada do Arraial, n.º 4.140,
que passou a oferecer cursos de educação doméstica às senhoras (corte e costura e culinária);
cursos profissionalizantes aos jovens; atividades recreativas, esportivas e artesanais. Aos
domingos o local era utilizado pelas famílias para celebração da missa. E, na medida em que
os trabalhos comunitários se expandiram, mais profissionais foram admitidas e o local tornouse um campo fértil de estágio para alunas da Escola de Serviço Social de Pernambuco e foi
inspiração para diversos trabalhos de conclusão de curso.
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Procurava-se comprometer toda a comunidade nas programações desenvolvidas;
assim foram surgindo as sessões cinematográficas todos os domingos, os torneios
esportivos, as apresentações teatrais, as comemorações natalinas, atividades
assumidas quase que exclusivamente pelos moradores. Mobilizavam-se recursos do
instituto e da comunidade. Um exemplo, foi o que resultou na criação de um ginásio,
com a colaboração também da Companhia Nacional do Educandários Gratuitos, e
que passou a funcionar no prédio do grupo escolar, no período noturno. A atuação
do Serviço Social se fazia presente no sentido de que todas essas atividades
contribuíssem para o desenvolvimento do espírito comunitário. Para isso, as
profissionais foram levadas a ampliar suas técnicas de trabalho e identificar novos
procedimentos a nível grupal e comunitário(...) (pois), a Escola de Serviço Social
limitava-se a preparar os profissionais para o trabalho individual (ALMEIDA, 1985,
p. 29-30).

A partir de 1951, por solicitação da Superintendência Médica, o Serviço Social
ampliou suas atividades e passou a funcionar no ambulatório central e, em 1955, na Divisão
de Benefícios Previdenciários.
Não localizamos informações sobre o encerramento do Serviço Social junto ao
Conjunto Casa Amarela.
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1.3.2 Conjunto Residencial Coelho Neto
Figura 101 – Moradores de Coelho Neto

Fonte: Blog Coelho Neto: memórias de um bairro 211.
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O Conjunto Residencial Coelho Neto, situado no Rio de Janeiro, também foi
projetado, em 1945, por Hellmeister, no contexto da Criação da Fundação Casa Popular e do
Instituto de Serviços Sociais do Brasil, numa tentativa de unificação dos IAPs, suspensa após
a deposição de Getúlio Vargas.
Além de 400 casas térreas com dois e três dormitórios, inauguradas em 1948, também
foram construídos 11 blocos de apartamentos de quatro pavimentos, com 180 unidades
habitacionais, servidos por uma gama de equipamentos e serviços sociais, inaugurados em
1950. Na frente dos edifícios multifamiliares, havia grandes áreas gramadas e arborizadas,
que criavam um parque contínuo em toda a extensão do terreno, utilizado pelas crianças e
seus pais, que podiam desfrutar de momentos de lazer protegidos pelas sombras das árvores
(ELIAN; ROSSI, 2013, p. 5).
Em frente à praça do conjunto, foi projetado um Serviço Social, que ocupava meia
quadra e abrigava um posto médico, uma escola e um centro social, onde deveriam funcionar
os comércios e uma cooperativa. Foi proposto, ainda, um cinema (BONDUKI, 2016, p. 116).
O Centro Social era denominado, por seus moradores, “serviço social”, e era
composto por uma biblioteca, um salão destinado a festas e reuniões e por outros
cômodos menores destinados a salas de aula que promoviam atividades culturais e
de formação, que ocorreram ininterruptamente de 1950 a 1970, enquanto a
promoção dessas atividades esteve sob a gestão dos IAPCs. A praça era considerada
o coração do Conjunto Habitacional, onde os jovens se encontravam diariamente. O
Conjunto foi implantado fazendo limites com a Favela de Acari e próximo à Favela
Morro União, na época chamada Morro do Jorge Turco, com um número expressivo
de habitantes. No entorno, ainda havia comunidades carentes de menor população,
como a do Furão e a da Cafua. Em uma época em que a violência urbana e o tráfico
de drogas ainda eram incipientes, os moradores do IAPC e das comunidades citadas
interagiam no mesmo espaço do IAPC (ELIAN; ROSSI, 2013, p. 5).

Em 1952, o Conjunto contava com duas Igrejas, uma católica e outra protestante. Três
escolas públicas, sendo uma municipal, com capacidade para 900 crianças, e duas
particulares, uma delas coordenada pela paróquia. Nesse mesmo ano, foi inaugurado um
Parque para Recreação Infantil no bairro Coelho Neto.
Inferimos que o processo de seleção dos moradores e ocupação dos imóveis deu-se do
mesmo modo que nos outros empreendimentos do IAPC. Em 1952, segundo estatística
realizada pelo Serviço Social, o conjunto era ocupado principalmente por garçons, que
trabalhavam na região central, empregados de escritórios, cozinheiros, balconistas e até
mesmo um vereador. A renda média variava de dois a três mil cruzeiros.
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Figura 102 - Atividades desenvolvidas no Centro Social Coelho Neto

Fonte: Foto Acervo Moradores Coelho Neto e Revista Fon Fon Edição Natal (1951) 212.
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A coordenação do Serviço Social do Conjunto Residencial Coelho Neto era da
assistente social Haitil Prado 213, que mantinha um fichário central com informações de todas
as famílias residentes no empreendimento. Era responsável também pelo atendimento dos
“Casos Individuais”, a partir de estudos detalhados das situações de “desajustamentos”, e pela
organização da comunidade em relação aos assuntos coletivos (manutenção do
empreendimento, associação de pais e mestres; organização de festas e bailes; excursões;
campeonatos internos de voleibol, futebol, ciclismo etc.).
O Serviço Social de Grupo214 coordenava atividades recreativas e esportivas
desenvolvidas com as crianças: as meninas compunham o grupo “Colmeia”, e os meninos o
Grêmio Esportivo. Sob a supervisão da assistente social Cecília Hora, eram oferecidas aulas
de música, dança, teatro, trabalhos manuais (desde os “de agulha” até trabalhos em madeira e
criação de galinhas); futebol, basquete, voleibol, sendo organizados campeonatos entre ruas e
entre os Conjuntos Residenciais do IAPC. Inicialmente, o Serviço Social também era
responsável por coordenar o serviço médico, a creche e a escola de educação infantil, que,
posteriormente, foi assumida pela Secretaria Municipal de Educação do Distrito Federal. O
Centro Social mantinha uma cozinha profissional, onde eram ministradas aulas de corte
costura, formação doméstica e culinária.

213

214

Haitil Prado (nasceu em 27/11/1910) formou-se na primeira turma do Curso de Serviço Social da Escola
de Serviço Social de São Paulo. Foi admitida como assistente social IAPC em 1942 e organizou o Serviço
Social no bairro Olaria. Em 1949, substituiu Luis Carlos Mancini e assumiu a direção do Serviço Social
em 1949, onde trabalhou até novembro de 1960 quando foi afastada por motivos de saúde. Durante sua
gestão, fundou o Serviço Social Médico no Ambulatório Central do Rio de Janeiro, os Centros Sociais
nos Conjuntos Residenciais Coelho Neto, Del Castilho e Irajá. Idealizou e organizou também a Casa
Comerciária, um alojamento com capacidade para atender 400 trabalhadoras solteiras situada na Rua das
Laranjeiras, n.º 374, no Rio de Janeiro. Foi ainda responsável pela organização das Divisões de Serviço
Social nas Delegacias de Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Bahia, Paraná e Rio Grande
do Sul. Após seu falecimento, em 1968, os moradores da Vila a homenagearam e, em 1973, uma das ruas
da Vila recebeu seu nome (A LUTA DEMOCRÁTICA, 18 out. 1973).
Em 1947, as Escolas de Serviço Social do Brasil, começaram a ensinar um novo método de intervenção
social. Assim, a partir desse ano, passaram a compor também os currículos o método de Serviço Social de
Grupo. O Serviço Social de Grupo era utilizado em uma perspectiva educacional, na medida em que
procurava fortalecer a personalidade individual, através da ênfase dada à capacidade de liderança, à
tomada de decisão e ao aspecto psicossocial. Dentro dessa perspectiva, pode-se dizer que o Serviço Social
de Grupo ajudava os indivíduos a se autodesenvolverem e a se ajustarem aos valores e normas vigentes
no contexto social em que estavam inseridos. O Serviço Social de Grupo, no período de 1950, é
incorporado aos “programas nacionais de SESI, LBA, SESC, em hospitais, favelas, escolas etc.,
iniciando-se uma nova abordagem – que se generaliza na década de 1960 – e que relaciona estudos
psicossociais dos participantes com problemas sociais e utilização da dinâmica de grupos”
(IAMAMOTO, CARVALHO, 2006, p. 345).Os autores de maior influência que se dedicaram ao Serviço
Social de Grupo são: Grace Coyle, Gertrude Wilson, Gladys Ryland, entre outros, mas principalmente
Gisela Konopka, Robert Vinter, e, no início da década de 1970, Natálio Kisnermam (ANDRADE, 2008,
p. 282).

259
Figura 103 - Aulas de Corte e Costura – Centro Social Coelho Neto

Fonte: Revista Fon Fon, Edição 2.335, 12 jan. 1952 215.
Foi muito importante para minha vida ter sido criado naquela situação, ser morador
de um conjunto residencial, onde havia uma integração muito grande entre os
moradores: adultos, jovens e crianças. Todos se conheciam, se respeitavam e se
amavam, porque participavam da mesma Escola e do mesmo Centro Social. Esse
Centro Social foi a razão da minha vida, porque nós dançávamos, praticávamos
todas as modalidades de esportes juntos. Naquela época, havia também uma
integração muito grande entre os IAPs: o IAPI da Penha, o IAPC de Del Castilho.
Havia campeonatos esportivos entre os IAPs. Nenhum deles era como o IAPC de
Coelho Neto. Tudo era muito limpo, as ruas, as calçadas, tudo gramadinho. No
Serviço Social era ensinado canto, turma que eu fazia parte, piano, acordeom, balé,
trabalhos manuais e uma carpintaria, onde fazíamos arte com madeira, e, no final do
ano, fazíamos uma exposição, onde vendíamos nossos trabalhos e ganhávamos um
dinheirinho. Havia também um aviário no Serviço Social, com galinhas poedeiras,
que nós tomávamos conta. Havia diversas salas, e, no centro, a quadra de esportes,
onde se faziam as festas de São João com fogueira. No Serviço Social, eu aprendi
tudo: vôlei, basquete, futsal. Além da parte musical, ensinavam ping-pong, corte e
costura e culinária. Todos os fins de semana tinham atividades sociais. Quando
garoto, fui muito feliz. Não tinha nada para reclamar. Houve um comentário na
ONU que dizia que o Conjunto do IAPC de Coelho Neto era uma referência para o
mundo, onde se realizava a integração entre as pessoas num lugar muito limpo e
muito tranquilo (Depoimento do morador Paulo N., empresário, para Elian e Rossi,
2013, p. 7).

1.4 IAPB (INSTITUTO DE APOSENTADORIA DOS BANCÁRIOS)
Não foram encontrados detalhes sobre as atividades realizadas junto aos conjuntos
residenciais construídos pelo IAPB, mas encontramos pistas de que ocorreram. Reportagem
da Paróquia de Santa Cruz, Rio de Janeiro, indica que, em 10 de outubro de 1958, foi
215

Disponível em:
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=259063&PagFis=136016&Pesq=Coelho%20Neto.
Acesso em: 22 nov. 2019.
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inaugurado, no Conjunto Residencial Cavalcante (composto por 300 casas em blocos de
quatro residências e diversos equipamentos sociais), um Centro Social denominado Antônio
Gonçalves de Menezes (nome dado em homenagem a um líder dos bancários falecido), cuja
responsabilidade era da assistente social Maria Augusta Luna Albano. O local iria contar com
Jardim de Infância, Escolinha de artes, aulas de carpintaria, Serviço Social de Grupo e várias
outras atividades para “o bom aproveitamento das horas de lazer” dos moradores.
Figura 104 - Reportagem Inauguração Centro Social IAPB

Fonte: Jornal A Cruz, 10 de outubro de 1958

Segundo Almeida (1985), a Delegacia Regional do IAPB no Recife criou o
Departamento de Serviço Social, em 1952, a partir da orientação e coordenação da Chefia do
Serviço Social do IAPB no âmbito nacional (Maria Augusta Luna Albano). Albano contatou a
Escola de Serviço Social de Pernambuco para indicação de uma profissional para assumir os
trabalhos localmente. Em março de 1953, o presidente do IAPB autorizou a contratação da
assistente social Adélia Collier, passando o Serviço Social a funcionar efetivamente na
Delegacia do IAPB Pernambuco. O Plano de Trabalho traçado pela matriz serviu de base para
a organização das intervenções.
A forma de iniciar o trabalho foi ditada pela necessidade de proceder a uma
pesquisa, para entrega de 28 casas, recém construídas pelo IAPB em Afogados, às
quais habilitaram 65 candidatos. Para realização deste trabalho foi autorizada a
contratação de cinco estagiárias alunas de Serviço Social, remuneradas por visita.
Baseados nos resultados das visitas, a assistente social e o chefe da Carteira
Imobiliária procederam a contagem dos pontos obtidos pelos candidatos, havendo,
posteriormente, uma reunião da Comissão Classificadora, com a presença de
Delegados do IAPB, representante dos Sindicatos dos Bancários e da Caixa
Econômica (ALMEIDA, 1985, p. 35).
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1.5 SERVIÇO SOCIAL, ASSISTÊNCIA E MORADIA: INTERDEPENDÊNCIA
NECESSÁRIA PARA UMA REGULADA CIDADANIA
No contexto de desenvolvimento do capitalismo, em sua fase monopolista (NETTO,
2005), as sequelas da questão social no Brasil passam a ser objeto da ação “racional” do
Estado por meio das políticas sociais. Essa ação, por sua vez, tende a se fragmentar e
parcializar as necessidades da população, tratando-as setorialmente e a partir do atendimento
individualizado, transformando as demandas em problemas de ordem “psicossocial”,
despolitizando seu conteúdo e desmobilizando as possíveis reivindicações das classes
trabalhadoras.
Nesse sentido, tudo é separado, projetado isoladamente sobre “lotes” e “ilhas”
desunidas: os “equipamentos”, os imóveis, o habitat: os espaços, como os trabalhos, na
divisão social e técnica do trabalho, são especializados (LEFEVBRE, 2006, p. 144).
A questão social fragmenta-se numa série de problemas sociais “alcoolismo,
moradia, infância, idosos, deficientes”, que passam a corresponder a um saber
especifico, uma especialidade profissional, com técnicas específicas de intervenção,
que adquirem estatuto próprio e autonomia – planejamento urbano, profissionais da
saúde, trabalhadores sociais, entre tantas outras profissões, que irão forjar sequências
causais objetivas para justificar suas intervenções. Assim, cada nova profissão
elabora uma tecnologia que lhe é própria, reivindica legitimidade científica e se
firma com associações profissionais, que apregoam autonomia, e com institutos de
formação, que organizam sua produção (TOPALOV, 1996, p. 36).

A partir da década de 1940, o governo federal começou a estruturar uma burocracia no
campo da política habitacional e a preocupar-se com a “racionalização dos serviços” para o
atendimento, ainda que restrito, de uma fração da classe trabalhadora urbana. Nesse contexto,
ocorreu a profissionalização do Serviço Social, concomitantemente à expansão dos serviços
públicos e da própria seguridade social no Brasil. Cabe lembrar que Getúlio Vargas pelo
Decreto n.º 15, de julho de 1938, determinou que o Serviço Social fosse organizado, em todo
país, como uma modalidade específica do serviço público, o que exigia um verdadeiro
exército de profissionais.
Para atender essa demanda, diversas escolas de Serviço Social foram sendo
inauguradas progressivamente, nas principais capitais 216, sendo a maioria das turmas
compostas majoritariamente por mulheres.
216

Em 1939, foi inaugurado o Instituto de Serviço Social de São Paulo, outra escola destinada a homens e
com oferta de bolsas gratuitas, subsidiadas pelo Estado. Tal iniciativa tinha como objetivo principal
organizar o aparato burocrático estatal, que foi ampliado consideravelmente a partir da década de 1940
com a criação da Legião Brasileira de Assistência – LBA (criada, em 1942, para atender famílias e ex-
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Nos IAPs, o Serviço Social assumiu um caráter subsidiário e suplementar das
atividades principais da instituição: concessão de benefícios, aposentadorias, auxílios;
atendimento médico e atendimento habitacional, por meio da locação ou aquisição de
imóveis. As assistentes sociais começaram a participar diretamente da implementação dos
conjuntos residenciais e tinham como atribuição “selecionar os candidatos para as vilas
operárias, assisti-los, reeducá-los, promover a regularização civil e religiosa da família (...)
minoração dos males sociais e individuais, o reajustamento e a elevação das condições de vida
e a prevenção dos flagelos sociais”.
A crença era de que o Serviço Social, tecnicamente organizado, elevaria as condições
de vida e a moralidade dos moradores; preveniria a desorganização familiar e a depredação do
próprio empreendimento. Desse modo, o Serviço Social, enquanto divisão, departamento ou
setor específico, será institucionalizado e assumirá as funções de elegibilidade e controle atuando na tensão entre as exigências formuladas previamente pelo programa e as
necessidades expressas pela população. No exercício das atividades, as/os assistentes sociais
passaram a dispor de um poder atribuído pelo Estado e a compor os mecanismos de controle
social e os dispositivos disciplinares e biopolíticos (FOUCALT, 2013), bem como a mediar
a relação entre a população e o Estado, pois estavam na linha de frente da implementação e
operacionalização da política habitacional, estando sujeitos a diversos obstáculos e
contradições.
As atividades realizadas pelo Serviço Social junto à Vila Operária de Realengo foram
muito similares às realizadas nas Cidades Jardins Francesas, cujo “modelo disciplinanterepressivo e moralizador”, nos termos de Topalov (1996), cabia diferenciar a classe operária
respeitável das “classes perigosas” e, progressivamente, classificá-las em categorias sujeitas a
um tratamento particular adaptado à sua situação. Além de também atuar como mediador
entre o IAPI e os associados, no sentido de fazer cumprir as regras, mas também flexibilizálas conforme as necessidades imediatas colocadas pelo desemprego, morte e doenças que
acometiam as famílias. No caso excepcional do Conjunto Residencial de Coelho Neto, a
longevidade do Serviço Social e suas diversas atividades produziram efeitos positivos e
duradouros na vida das famílias.
combatentes da segunda guerra mundial e, ao final do conflito, empreendeu ações diversas no campo da
assistência social e desenvolvimento comunitário) e dos Institutos de Aposentadoria e Pensões. Essa
explosão de centros de formação de assistentes sociais arregimentou intelectuais notórios como Alceu
Amoroso Lima, Roberto Lira, Maria Esolina Pinheiro, do movimento Escola Nova (esposa de Amaral
Peixoto), Violeta Campofírio (assistente social da administração pública, da família de influentes
políticos, ligada à Igreja Católica), assim como quadros oriundos da Igreja Católica, tais como professores
formados na Universidade de Louvain (Bélgica) e Jackson de Figueiredo, do grupo Centro Dom Vital
(HONORATO, 2012, p. 149-150).
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2 A FUNDAÇÃO CASA POPULAR, SERVIÇO SOCIAL E ORGANIZAÇÃO DE
COMUNIDADES
(...) o problema da habitação popular tem grande afinidade com a educação e com
a saúde. Não basta construir casas populares para a solução do problema
habitacional, se aos futuros moradores e proprietários não for ministrada a
assistência social tão necessária para vida em comum (MATTOS, 1950).

Nos últimos anos do Estado Novo, a crise de habitação se agudizou em decorrência do
congelamento dos aluguéis (Lei do Inquilinato, 1942) 217, da alta dos custos de construção
(especialmente nas grandes cidades, fruto do intenso processo de urbanização,
industrialização e especulação imobiliária) e do processo inflacionário que corroía o salário
dos trabalhadores, contrastando fortemente com o boom imobiliário impulsionado, em parte,
pelos recursos dos IAPs. Apesar da censura e controle da opinião pública, a questão
habitacional se politizou, instalando um conflito dentro do aparelho de Estado, solapando a
legitimidade que a política social desfrutava junto aos setores populares (MELO, 1987, p. 42).

Figura 105 - A arbitrariedade dos despejos em São Paulo

Fonte: Jornal Correio Paulistano, 29 de janeiro de1943.
217

Esse decreto congelava os aluguéis por dois anos aos preços vigentes em 31 de dezembro de 1941;
proibia cobrança de luvas, taxas e impostos; estabelecia critérios para a primeira locação e os critérios
para revogação de contratos, sendo julgados os problemas pelo Tribunal de Segurança Nacional. O
decreto foi aprovado como emergência devido às condições da Segunda Guerra Mundial, quando o
Estado suprimiu o direito de propriedade privada alegando segurança nacional e defesa da Economia
Popular. Tal medida, agravou ainda mais o problema, desestimulando a construção de moradias e a oferta
de imóveis no mercado privado de moradias para locação (BONDUKI, 2012).
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Em 1945, Vargas desejava a unificação dos serviços previdenciários e propôs a criação
do Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB), como estratégia de superar o corporativismo
e universalizar o atendimento a todos os trabalhadores urbanos e rurais. Para enfrentar o grave
problema habitacional, propôs a unificação das carteiras imobiliárias e a criação de uma
“superagência habitacional”. Com sua deposição, tais medidas foram interrompidas, mas a
crise decorrente dos despejos e da falta de moradia continuou.
Nesse contexto, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, já no governo do
General Eurico Gaspar Dutra, retomou a proposta de Vargas e criou a Fundação Casa Popular
- FCP, em 1946. Trata-se do primeiro órgão federal com atribuição exclusiva de construir e
financiar moradias numa perspectiva universal para o atendimento prioritário de famílias de
baixa renda, incluindo os trabalhadores informais e rurais (BONDUKI, 2014; AZEVEDO;
ANDRADE, 2011; MELO, 1991; TROMPOWSY, 2013).
Segundo Bonduki (2014) o anteprojeto da FCP era muito ambicioso, pois, além da
proposta de unificação de todas as carteiras prediais e dos fundos dos IAPs destinados à
habitação, pretendia atuar de maneira abrangente a partir da articulação de diferentes frentes
de trabalho, tendo os municípios como principal articuladores das intervenções, promovendo
a construção e financiamento de moradias, obras urbanísticas de abastecimento de água,
esgotos, suprimento de energia elétrica, ações no âmbito da “assistência social” e outras
intervenções que visavam a melhoria das condições de vida e bem-estar das classes
trabalhadoras (Decreto Lei n.º 9.218, de 01de maio de 1946).
A estrutura inicial previa a criação de Comissões Municipais da Casa Popular e
delegacias da FCP nas capitais. As dificuldades decorrentes da escassez de recursos levaram
ao abandono da política de implantação e sua substituição por um ou três delegados, conforme
o tamanho do estado (MELO, 1991, p. 51).
A FCP contou com capital ínfimo para sua ambiciosa missão e não tinha uma fonte de
financiamento contínua. Para superar a falta de recursos, a FCP desenvolveu parcerias com
prefeituras, que ficavam encarregadas da doação de terrenos e implantação da infraestrutura
urbana e equipamentos públicos para os núcleos habitacionais. Entretanto, a distribuição de
recursos seguiu critérios essencialmente clientelistas. Por sua vez, as prefeituras em geral
buscavam terrenos baratos e muitas vezes não executavam as obras previstas.
Isso resultou na implantação de conjuntos habitacionais de menor porte, muitos deles
com menos de 50 unidades habitacionais (sem equipamentos coletivos e demais serviços
sociais), geralmente em áreas periféricas, e dispersos em grande número de municípios com
menos de 100.000 habitantes. As tipologias empregadas eram de baixo custo, com técnicas
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construtivas convencionais e priorizando casas térreas (destinadas para venda) (POLUCHA,
2019, p. 6).
O desempenho quantitativo e qualitativo da FCP foi ínfimo, perto da gravíssima crise
habitacional que assolou os grandes centros urbanos a partir das décadas de 1940 e 1950218.
Em 1951, com o retorno de Vargas à presidência, a FCP recebeu uma “injeção de
recursos” e promoveu alterações institucionais, que intensificou a produção de moradias, mas
diante da demanda, os resultados foram inexpressivos.
2.1 NÚCLEO CARMELA DUTRA DE MARECHAL HERMES
Figura 106 - Reportagem Inauguração de parte do Núcleo Residencial Carmela Dutra

Fonte: Diário de Notícias, 07 de fevereiro de 1950 219.

Em 1947, a FCP iniciou no bairro de Marechal Hermes um programa piloto de “casas
experimentais” de diferentes tipologias e a utilização de diversos materiais e processos
construtivos alternativos (madeira, alumínio, painéis pré-fabricados etc.). Contudo, devido à
falta de recursos, foi interrompido em 1948, sendo retomado em 1952.
Segundo Bonduki (2012), as casas experimentais da FCP não tinham a mesma
qualidade construtiva e arquitetônica dos IAPs e apresentavam infraestrutura deficitária: não
218

219

Entre 1940 e 1950, a população urbana do país elevou-se de 13 milhões para 19 milhões de habitantes,
com grande concentração nas metrópoles nacionais e regionais. O resultado foi uma grave crise de
habitação (BONDUKI, 2011).
Disponível em:
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093718_03&pesq=%22n%C3%BAcleo%20reside
ncial%20carmela%20dutra%22&pasta=ano%20195. Acesso em: 24 nov. 2019.
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tinha água encanada e esgotamento sanitário, e, inicialmente, as ligações de energia elétrica
eram provisórias, provocando a insatisfação geral dos moradores. Essas tipologias
experimentais e outras tradicionais compõem o núcleo residencial Carmela Dutra, que foi
totalmente concluído em 1954. O empreendimento contava com um Centro Social, um Posto
médico e de Puericultura, Escolas de educação primária e secundária, Centro Esportivo com
quadra e piscina, bem como 72 lojas (padaria, açougue, mercearia, entre outros) com objetivo
de abastecer os moradores além de um posto de administração (um braço do Departamento de
Administração Imobiliária – DAI) da FCP.
O Serviço Social foi criado junto a FCP em 1951 e era chefiado pela assistente social
Mary Fabrício de Barros, professora do Instituto de Serviço Social “Escola da Prefeitura”, no
Rio de Janeiro, e membro da comissão editorial da Revista Católica A Ordem.
Figura 107 - Núcleo Residencial Carmela Dutra

Fonte: Jornal de Notícias do Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1954.

Os documentos encontrados indicam que o núcleo residencial “Carmela Dutra” em
Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, foi o primeiro a receber as intervenções do Serviço
Social, cujo objetivo principal era “incutir no espírito dos adquirentes” das moradias da FCP:
A ideia de que as casas em que moram foram vendidas e não alugadas, cabendo a
eles, portanto, o ônus da reparação de qualquer aparelho ou instalação em mau
funcionamento e não à entidade a qual havia recorrido para a obtenção da moradia.
(...) os moradores dos mesmos (núcleos residenciais), em sua imensa maioria, dado o
baixo nível cultural e habitacional apresentados à data do recebimento de suas
respectivas casas, embora as recebessem em perfeitas condições de higiene e
conforto, transformavam-se em pouco tempo, em autênticas pocilgas, com todos os
aposentos e instalações defeituosas ou quebradas e com paredes e assoalhos em
estado lamentável de conservação, recorriam aos jornais a fim de reclamar contra a
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“má qualidade das construções”. Foi quando o supervisor se apercebeu da lacuna
que urgia preencher: a criação do Serviço Social e ensinar aos moradores princípios
fundamentais de habitabilidade, doutriná-los sobre os problemas inerentes da vida
nos núcleos (REVISTA O NÚCLEO, p. 4, 1951).

O Serviço Social estava subordinado ao Departamento de Administração Imobiliária
(DAI), cuja ampla gama de atribuições estava diretamente relacionada ao planejamento das
edificações, avaliação e seleção dos futuros moradores; vendas; regularização fundiária de
cada imóvel (registro em cartório) e gestão dos núcleos residenciais.
O Estatuto da FCP indicava como responsabilidade do DAI: realizar visitas locais
antes da construção de qualquer núcleo, por intermédio de seus auxiliares, bem informados ou
especializados em assistência social e nos assuntos de seleção de candidatos, visando a
obtenção de elementos necessários ao perfeito conhecimento das condições básicas de vida
dos prováveis moradores dos núcleos; colaborar com o Departamento Estatístico, que em
face das informações de que trata o inciso I, no sentido do planejamento para que cada núcleo
corresponda, o mais possível, às necessidades dos futuros moradores; realizar a inscrição e
seleção dos candidatos às casas da FCP, de acordo com os estudos e normas realizadas pelo
DPSE 220 (Departamento de Pesquisa Socioeconômica). Especificamente em relação à
Assistência Social, o Estatuto indicava ao DAI:
(...) XV - Prestar aos moradores dos núcleos a necessária assistência social, por
intermédio de agências locais ou assistentes sociais para o mesmo fim contratadas,
tendo em vista a orientação traçada pelo DPSE e isso nos casos em que essa função
mediante prévio convênio não possa ser realizado por outra entidade.
XVI Orientar os adquirentes ou locatários em termos de reeducação dos moradores,
no sentido de melhor utilizarem e conservarem os imóveis ocupados e as instalações
de utilidade comum do núcleo, inclusive valendo-se de filmes instrutivos a respeito
(ESTATUTO FCP, 1952, p. 18-19).

O DAI contava com uma Divisão Executiva de Assistência Social e Inscrição de
Candidatos (DAIC), que formalmente era responsável tanto pelo processo de seleção dos
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O Estatuto da FCP, alterado pela portaria n.º 69 de 23 de maio de 1952, previa, em sua estrutura
institucional, o Departamento de Pesquisa Socioeconômica (DPSE), e dentre a as várias atribuições
definidas, uma delas se referia à realização de pesquisas qualitativas e quantitativas sobre o problema
habitacional no país e suas especificidades locais, para orientar o planejamento e uma política coordenada
entre as três esferas de governo: municipal, estadual e federal. No item IX, o estatuto determinava, ainda
como atribuição do DPSE, indicar as atividades e os serviços necessários à reeducação dos
habitantes/moradores dos núcleos construídos pela FCP, por meio de cinegrafia, do rádio, da ação
persuasiva direta de assistentes sociais e até mesmo da televisão, no caso de cidades que disponham de
aparelho apropriado, de modo a eliminar os maus hábitos, quer os de morar, quer os de conviver com os
demais elementos do agrupamento social. E cabia ainda orientar tecnicamente as atividades de assistência
social, quando exercidas pelo Departamento de Administração Imobiliária (DAI) em núcleos da FCP.
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moradores do empreendimento quanto pela gestão e articulação dos demais serviços
auxiliares promovidos junto ao núcleo residencial.
Formalmente, o processo de divulgação e seleção dos candidatos às unidades
habitacionais ocorria de modo similar ao dos IAPs, sendo publicados editais em jornais de
grande circulação por período determinado. As normas de seleção da FCP previam a venda
das unidades e, excepcionalmente, o aluguel, sendo distribuídas da seguinte forma: 60% para
trabalhadores assalariados de empresas particulares; 20% para servidores públicos ou de
autarquias e 20% a outros trabalhadores autônomos.
As mensalidades tanto para locação quanto para aquisição seriam descontadas
diretamente em folha de pagamento da empresa ou repartição, salvo aqueles que não
recebessem salários por essas vias. Os valores não poderiam ultrapassar 30% do salário em
caso de locação e 40% no caso de compra do imóvel. Caso os valores do proponente não
atingissem o percentual, era permitido agregar a renda do cônjuge ou filhos em até 20%.
Figura 108 - Editais para o Núcleos das Bandeiras e de Deodoro

Fonte: Jornal da Noite, Rio de Janeiro, 1950 (Edição 13.391) e O Jornal (Rio de Janeiro), 15 de outubro de 1954.

Os inscritos apresentavam proposta à FCP e o DAIC fazia a seleção a partir de um
sistema de pontuação:
Dependentes: entendem-se como tais, as seguintes pessoas, para as quais contam 10
pontos: a) o cônjuge; b) os filhos menores de 18 anos; c) os enteados, os tutelados,
os filhos adotivos menores ou maiores válidos; d) os filhos maiores inválidos; e)
pais inválidos sob os cuidados do candidato, ou maiores de 69 anos; f) os irmãos
órfãos menores ou irmãos maiores inválidos sob os cuidados do candidato; g) as
filhas maiores solteiras sem economia própria; h) os filhos maiores que estejam
convocados para serviço militar; Observação: os filhos menores que estão recebendo
instrução, terão direito a mais 2 pontos. Serão considerados, também, como
dependentes e contarão 3 pontos: avós, tios e sogros inválidos ou maiores de 69
anos; sobrinhos ou cunhados órfãos; netos órfãos ou maiores de idade inválidos
(CONSELHO CENTRAL, FCP, 1954).
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Os candidatos também pontuavam conforme a estabilidade na profissão ou emprego e,
para tanto, deveriam apresentar carteira de trabalho ou funcional, podendo ganhar um ponto
para cada ano, com limite máximo de 10 pontos. Aos candidatos membros da Força
Expedicionária Brasileira – FEB – eram acrescentados mais 10 pontos. A seleção também
levava em consideração a condição habitacional pregressa do candidato, que deveria ser
comprovada por visitadoras ou assistentes sociais, conforme os seguintes critérios: a)
Superlotação habitacional; b) Tipo de habitação (casa cômodo, favela, mocambos etc.), além
de outros critérios sociais e morais, conforme tabela abaixo:
Relatos da época dão conta das dificuldades de inscrição, desde o ato de dormir em
filas, para garantir a senha, até a procura de um “pistolão”, para facilitar a tramitação
dos papéis. Superada a fase inicial da inscrição, eram conferidas as informações do
candidato através da visita de uma assistente social. Esta procurava certificar-se do
número de filhos, das condições de moradia, da situação jurídica do domicílio, se
havia processo de despejo que justificasse atenção especial e se a família dispunha
de algum bem imóvel. Concluída a visita, procedia-se à classificação dos
postulantes, com a convocação dos selecionados para assinatura de escritura de
promessa de compra e venda e posterior posse da casa. Injunções de ordem política
enviesavam o processo. Inscrições fora de prazo, solicitações que não preenchiam as
condições prescritas, alterações de classificação e privilégios na escolha de casas
não foram casos raros. Sabedores de tais constrangimentos, muitos candidatos
buscavam reforçar suas possibilidades através de acompanhamento mais de perto do
processo, de contatos políticos, e de favores a funcionários e dirigentes. A ideia
reinante era que, se deixado à própria sorte, o processo seria passado para trás
(AZEVEDO; ANDRADE, 2011, p. 11).

A resolução n.º 558/CO da FCP também autorizava a Superintendência a incluir, nos
contratos de venda ou locação, uma cláusula que permitia a rescisão, desde que apuradas, em
processo regular, que as condições morais e sociais do promissário comprador ou locatário
desaconselhassem sua permanência no núcleo residencial.
O estudo conduzido por Azevedo e Andrade (2011) aponta que, em 1959, a FCP
acrescentou outras sanções aos contratos de compra e venda dos núcleos habitacionais de
Belo Horizonte:
Promover agitação de qualquer natureza no conjunto ou permitir que dependente seu
o faça; ou, ainda, aquele “que se negar a receber, em seu imóvel, funcionários do
Serviço de Assistência Social da FCP” (...) e “a prestar-lhes as informações
solicitadas”. Também punido com a perda da casa é o adquirente que “não destinar o
prédio exclusivamente para sua moradia e da família, ou utilizá-lo em atividade de
caráter religioso, político, esportivo, recreativo ou outros inconciliáveis com a
finalidade a que é destinado o imóvel (AZEVEDO; ANDRADE, 2011, p. 13).
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Figura 109 - Critérios sociais de avaliação - FCP

Fonte: Conselho Central, FCP, Resolução n.º 558/CO, de 12 de dezembro de 1954.

Em relação às atividades realizadas pelo Serviço Social após a ocupação do núcleo
residencial Carmela Dutra, não foram encontrados registros com detalhes das intervenções e
os locais onde ocorriam. Entretanto, a partir de uma pesquisa realizada nos jornais da época,
foi identificado que a assistente social Mary Fabricio de Barros promoveu diversas
“atividades socioeducativas” abertas ao público no Centro Paroquial da Glória em Marechal
Hermes. Inferimos que a FCP não mantinha em seu quadro de funcionários uma equipe
específica de profissionais para a realização dessas atividades, valendo-se de trabalho
voluntário ou parcerias com instituições locais.
No caso do empreendimento Carmela Dutra, a hipótese deste trabalho é de que, em
função da propriedade do terreno ser da LBA (Legião Brasileira de Assistência) 221 e do
convênio firmado com a FCP pela Resolução 79/CC de 10 de agosto de 1948 (TROMPWSY,
2011), a organização da ocupação do núcleo e a articulação com os demais serviços sociais,
deram-se em forma de parcerias e convênios com a própria LBA, a paróquia local (Mitra
221

A presidência da LBA era destinada às primeiras-damas da República, institucionalizando-se o “primeirodamismo” como um serviço ligado à assistência social, estendendo sua ação também às famílias dos
trabalhadores excluídos do sistema previdenciário. Dessa assistência, fazia parte o atendimento a
ocorrências de calamidades, com ações pontuais, urgentes e fragmentadas, marco que predomina na
trajetória da assistência social.
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Arquidiocesana do Rio de Janeiro), a prefeitura e demais organizações sociais. Os
equipamentos coletivos previstos no projeto, como o cinema e a piscina, por exemplo, foram
dados para “exploração comercial de particulares”. As escolas foram construídas pela
prefeitura e sua administração foi conferida diretamente à secretaria da educação,
desonerando a FCP de qualquer custo de manutenção e administração.
O professor Cesar Honorato (2012) refere que, após 1944, a LBA redirecionou sua
atuação e estabeleceu como meta principal o fomento de ações para desenvolvimento
comunitário, prestando assistência técnica e/ou financeira às organizações comunitárias para
realização de projetos voltados à melhoria habitacional ou conforme as demandas levantadas.
Figura 110 – Anúncios de diversas atividades socioeducativas e culturais no bairro Marechal Hermes

Fonte: Jornal da Noite e Tribuna da Imprensa 1956; Diário de Notícias e A Noite, 1957.

É importante destacar que a “organização e desenvolvimento de comunidades” 222
coloca-se como um dos mecanismos de mediação das políticas sociais nas décadas de 1940 e
1950. A metodologia envolve a organização de fichários centrais de obras assistenciais das
comunidades destinados à racionalização dos serviços sociais existentes; identificação dos
interesses e preocupações da população; mobilização e organização de grupos destinados ao
encaminhamento de soluções para os interesses/problemas comuns; planejamento das ações e,
posteriormente, desenvolvimento, avaliação e ampliação das ações.

222

(...) definido como “processo através do qual os esforços do próprio povo se unem aos das autoridades
governamentais, com o fim de melhorar as condições econômicas, sociais e culturais das comunidades,
integrar essas comunidades na vida nacional, capacitá-las a contribuir plenamente para o progresso do
país” (ASMANN, 1980, p. 32).
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Cabe fazer uma breve digressão e assinalar que, a partir de 1942, os EUA começam a
fazer uma política externa agressiva e a estreitar laços não só nível macroeconômico com a
América Latina e o Brasil, mas, sobretudo, na esfera política e acadêmica por meio de
seminários, intercâmbios e cooperações técnicas. Vários profissionais que compunham o
aparato burocrático do Estado, entre eles, arquitetos, urbanistas, engenheiros e assistentes
sociais tiveram acesso a bolsas de estudos para realização de especializações, cursos
específicos para aprimoramento profissional e qualificação das intervenções urbanas e
habitacionais.
Nesse contexto, a ONU (Organizações das Nações Unidas) promoveu e financiou uma
série de “projetos piloto” de desenvolvimento comunitário em países classificados como
subdesenvolvidos (UNESCO -alfabetização de adultos e crianças; OIT -promoção de
cooperativas e pequenas indústrias locais; FAO – extensão agrícola, economia doméstica e
produção familiar; OMS – projetos de saneamento rural e urbano). Após avaliação das
experiências, produziu um documento intitulado “Desenvolvimento de Comunidades e
Serviços Conexos”, dedicado a sistematizar e divulgar a metodologia “como uma medida para
solucionar o problema de integrar esforços da população aos planos regionais e nacionais de
desenvolvimento econômico e social”. O documento recomendava que os projetos
habitacionais sempre fossem acompanhados de processos de desenvolvimento e organização
de comunidades.
Seguindo as recomendações da ONU, a Divisão de Assuntos Sociais e de Trabalho da
OEA, dirigida por Luis Carlos Mancini e Marta Ezcurra, organizou três seminários regionais
(Quito, 1950; San Salvador, 1950 e Porto Alegre, 1951), reunindo profissionais, acadêmicos,
especialistas e representantes oficiais do governo de diversos países latino-americanos
responsáveis pelas políticas nas áreas de moradia, educação, saúde e serviços sociais, para
debater quatro temas básicos: Cooperativismo; Educação para o Trabalho; Serviço Social,
Planejamento Urbano e Moradia.
No campo da moradia, entre tantas recomendações, foi indicada a necessidade de os
governos locais criarem aparatos institucionais capazes de desenvolver a participação e
conquistar o apoio popular em relação aos programas desenvolvidos, como forma de
combater o paternalismo e a acomodação popular. Para tanto, assinalou como imprescindível
a organização do Serviço Social para o desenvolvimento da vida comunitária nos conjuntos
residenciais construídos pelo poder público ou pelas cooperativas habitacionais, tendo como
principal objetivo “educar para habitar” e promover o bem-estar da população.
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El servicio social, teniendo em mira la integracion del individuo a la vida social y el
mejor desarrollo de su personalidade, así como la adaptacion de los recursos sociales
a las necessidades del individuo y de los grupos, precisa articularse com los otros
promotores de bienestar social a fin de que pueda alcanzar sus objetivos. El servicio
social puede contribuir a la solucion del problema de la vivienda: a) Estudiando las
condiciones econômicas y sociales que deben orientar el critério de seleción y
prioridade de los candidatos a las viviendas económicas; b) Educando para el uso
adecuado de la habitación y para la adquision de la casa propria. c) Contribuyendo a
interpretar a los planificadores y ejecutores de los projectos de habitación e
urbanismo las necessidades de la família, de un grupo o de toda a comunidade (...)
El manejo administrativo de las colonias de vivienda es parte integrante de sus
programas; la educación de los inquilinos del barrio, la organización en colaboración
com la instituciones especializadas de las atividades comunales y de los servicios
destinados a atenderlas es outro aspecto fundamental de los trabajos. La educación
de los inquilinos y el Trabajo social son parte essencial de la adminitración de
viviendas. Para buscar este desenvolvimiento de la vida comunitária, las
organizaciones de vivienda deben contar con um personal de Trabajadores Sociales
competentes. (SEMINÁRIOS REGIONALES DE ASUNTOS SOCIALES, 19501951, p. 110-111).

A OEA mantinha uma Divisão de Planejamento e
Habitação, a qual contava com uma Seção Específica de
Serviço Social coordenada de 1952 a 1959, por Maria
Josephina Rabello Albano 223, assistente social brasileira, que
influenciou

decisivamente

a

formação

de

diversos

profissionais latino-americanos não só no campo da habitação,
mas sobretudo do planejamento e prática de processos de
organização e desenvolvimento comunitário por equipes
multidisciplinares.

Os dirigentes da FCP estavam alinhados com esses debates e reconheciam a
importância da implementação do Serviço Social junto aos núcleos habitacionais e, em 1952,
uma comissão de especialistas (entre eles Afonso Eduardo Reidy e Carmem Portinho) e

223

Essa profissional acumulou grande experiência internacional, sendo a primeira assistente social a se
graduar como Master of Science na Universidade de Columbia E.U.A, em 1943. Participou de algumas
missões humanitárias patrocinadas pela Organização das Nações Unidas - ONU. Em 1963, por exemplo,
compôs o Grupo Técnico, de doze especialistas representantes de várias partes do mundo, o qual
acompanhou e avaliou as atividades relacionadas à administração e educação de inquilinos em Programas
de Habitação de Baixo Custo na cidade de Wellington, na Nova Zelândia. Em 1972, Albano realizou uma
especialização em Planejamento e Desenvolvimento Urbano certificado pela University College of
London, School of Environmental Studies, na qual estudou o fenômeno da urbanização e suas
consequências (SILVA, 2013).
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conselheiros da FCP elaboraram um Plano de Aconselhamento, que previa uma série de
recomendações para o planejamento e exercício das atividades da FCP no período entre 1952
e 1956. Especificamente o “CAPÍTULO XII – Das relações, em termos assistenciais, da FCP
com os moradores do núcleo que edificar” dispõe de uma série de recomendações para
organização das atividades assistenciais.
A primeira delas indicava que, antes da elaboração do projeto dos núcleos residenciais,
era necessária a elaboração de estudos ou pesquisas sobre: dados demógrafo-sanitários
(natalidade, mortalidade, população, incidência de epidemias, salubridade etc.); recursos
econômicos locais ou regionais, produção agrícola, industrial e atividade comercial; recursos
de transportes; recursos educacionais, médicos e sanitários; técnicas ou hábitos usuais ou
predominantes dos trabalhos dos futuros moradores e hábitos sociais, com objetivo de
“ajustar, da melhor maneira possível, os seus planos de assistência social, em termos de
incentivo ao progresso sócio-econômico dos moradores dos núcleos que edificar” (PLANO
DE ACONSELHAMENTO, 1952, p. 21-22).
Em relação aos Planos de Seleção de Candidatos a residir nos núcleos, o documento
recomendava a necessidade de conhecer previamente as condições “morais, profissionais e a
situação da família e os salários” de cada inscrito a fim de que a cessão das casas se fizesse de
modo mais justo possível. Já em relação à administração dos núcleos habitacionais, assinalava
a necessidade de prestar assistência aos moradores de modo a incentivar a resolução coletiva
dos problemas em comum. “Para isso, promoverá sempre, na medida do possível, a educação
integral dos habitantes, visando ao aperfeiçoamento moral, intelectual e profissional deles”:
a) por meio de imagem: cinema, dia-filmes, folhetos de divulgação; b) por meio da
palavra: palestras efetuadas com a participação dos moradores ou por êles mesmos
realizados, nas quais debater-se-ão problemas da comunidade e sua solução; c) pelo
trabalho: organização de clubes, grupos de trabalho solidário, em tôrno de um
interêsse local; d) pela educação: programas culturais e recreativos, inclusive de
caráter esportivo, podendo utilizar-se o rádio ou a organização de teatrinhos, com
elementos locais; e) pelo estudo: orientação sistemática, dada em cursos técnicos e
práticos, ou diretamente por meio de visita domiciliar. §1.º - Os programas,
elaborados para cada núcleo, adotarão a "organização social da comunidade" como
método de trabalho e atenderão a diretrizes emanadas do órgão central. §2.° - Para a
consecução da assistência aqui prevista, a F. C. P. deverá, normalmente, agir como
elemento pesquisador, planejador, orientador e coordenador, deixando que outras
entidades atuem na execução dêsse mister, mediante acordos prévios ou convênios
que, para isso, com elas promoverá, sem ônus para si mesma.§3.° - Na escolha de
locais para o estabelecimento de núcleos, deve ser considerada, como uma das
condições essenciais, a possibilidade dessa assistência ser executada por outras
entidades, evitando-se que tais encargos venham, além de outros de sua precípua
finalidade, onerar a F.C.P (PLANO DE ACONSELHAMENTO, 1952, p. 22).
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Entretanto, a questão dos custos com o Serviço Social era visto como um problema.
O Serviço Social é, por vezes, mais importante para a melhoria das condições de
habitação e de comunidade do que o próprio acesso a habitação. Mas, o Serviço
Social é caro. É preciso torná-lo barato, utilizando evidentemente o apostolado e a
ação local, que seria orientada, ajudada pela unidade (APONTAMENTOS DA
COMISSÃO NACIONAL DE BEM ESTAR SOCIAL 224 ao Projeto Piloto para
Construção dos Empreendimentos Habitacionais pelos Municípios - FCP, 1952).

2.2 CINVA E A CIRCULAÇÃO DE IDEIAS, MODELOS E METODOLOGIAS DE AÇÃO
Reconhecendo as recomendações dos Seminários Regionais sobre a necessidade de
planejamento dos projetos/programas habitacionais e seus serviços conexos, a OEA criou em
1951 o Centro Interamericano de Vivienda y Planeamento (CINVA), com objetivo de
promover formação especializada aos trabalhadores sociais de todos os países americanos que
desejassem aprimorar conhecimento sobre os aspectos econômicos, sociais, administrativos e
construtivos da habitação. Foram oferecidas bolsas de estudos; treinamentos regulares;
programas de pesquisa; serviços de intercâmbio científico e assessoria direta aos países
membros.
A partir de 1953, a CINVA organizou uma frente editorial, responsável por publicar os
trabalhos de conclusão de curso dos profissionais, manuais e cartilhas e orientações e
recomendações técnicas. Lançou uma série de publicações específicas sobre Desenvolvimento
e Organização de Comunidades, com artigos e livros de Maria Josephina Albano, Caroline
Ware 225 e Helga Peralta226, contribuindo decisivamente para “homogeneização técnica e
ideológica” de seus alunos.

224

225

226

É importante destacar que, em decorrência do agravamento da questão habitacional na década de 1950,
quando Vargas reassume a presidência, Darcy Vargas e outros profissionais “militantes” da questão social
criam a Comissão Nacional de Bem Estar Social (CNBS) com objetivo de racionalizar as políticas
sociais, estabelecendo várias subcomissões que debatiam a extensão da proteção social ao trabalhador. Na
subcomissão de Habitação e Favela, estabeleceu-se pela primeira vez um debate nacional sobre a questão
das favelas, sendo sugerida a execução de obras de engenharia e de assistência médica e social pelos
Municípios, com apoio e financiamento do governo federal. A comissão estimulava os Municípios a
organizar-se administrativamente para enfrentar o problema habitacional. A tese de doutorado de Samuel
Silva Rodrigues de Oliveira (2014) apresenta detalhes importantes sobre essa comissão, que merece,
oportunamente, uma análise mais detida.
Caroline Ware, historiadora e ativista social, prestou consultorias no campo do Desenvolvimento
Comunitário para diversos países da América Latina e suas publicações influenciaram muitos
profissionais brasileiros, dentre elas destacamos: “Organização e Desenvolvimento de Comunidades”,
1958 e 1970; Organização e Desenvolvimento de Comunidades: trabalhos práticos e Estudos de
Comunidade, Manual de Serviço nº 01, Serviço Social Rural, 1969.
El Servicio Social e la Vivienda. Bogotá. Editoral Kelly. CINVA, 1953; Vivienda y Servicio Social,
Bogotá, 1957, obras que não conseguimos ter acesso.
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Nesse mesmo período, os manuais da CINVA começaram a circular e a fundamentar
as intervenções governamentais brasileiras. Destaca-se o livro La Vivenda es mas que um
techo 227 tradução de Housing Management: Principles and Practices (New York: Covici
Friede, 1937) 228 formulado por Beatrice G. Rosahn e Abraham Goldfeld, que reúne uma
coletânea de relatos, experiências e recomendações para gestão das moradias produzidas pelo
poder público, no contexto da criação do programa federal americano para famílias de baixa
renda (1933 a 1935).
Em breve síntese, os autores apontam que a gestão pública da habitação é mais que a
mera produção de edifícios e constitui-se num esforço de assistência social para reabilitar os
“não ajustados”. E recomendam ao housing manager, o gestor (a), dar maior ênfase aos
aspectos sociais na elaboração do projeto. Para tanto, destacam a necessidade de realizar:
estudo detalhado do projeto sobre o qual irá exercer a supervisão dos layouts dos edifícios e
os materiais utilizados; investigação completa do bairro e do entorno - características
populacionais, tipos de alojamentos, necessidades das famílias, etnias, procedência,
nacionalidade, passatempos recreativos, dados sobre as condições de saúde, criminalidade,
delinquência do bairro e da cidade como um todo; inquérito sobre as instituições privadas da
assistência social e bem estar do bairro e das escolas públicas, igrejas, associações de saúde,
agências governamentais, clínicas odontológicas e mapear as práticas e os padrões das
atividades (capacidade de atendimento dos serviços) e as relações das instituições com o
governo local e federal. Também indicam observar o rendimento médio dos trabalhadores da
indústria da comunidade, jornada e condições de trabalho. O número de clínicas, hospitais e
serviços médicos, bem como, dispensários (creches). Instalações recreativas, associações,
atividades de esporte e lazer oferecidos no bairro e a capacidade de atendimento dos
equipamentos. Além disso, assinalam que os líderes comunitários do bairro poderão auxiliar
os novos moradores a se acomodarem e orientar as famílias de mais baixa renda a se
adaptarem.

227
228

Evangelina Magvinier (1948) citou a obra pela primeira vez em seu Trabalho de Conclusão de Curso
sobre a implementação do Serviço Social no Conjunto Habitacional Pedro Ernesto IAPC.
Rosahn e Goalfeld eram, respectivamente, secretária da American Society of Women Housing e gerente da
Lavanburg Homes New York City O livro estava disponível gratuitamente no site
https://archive.org/details/housingmanagemen00rosarich/page/368.
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A seleção das famílias e o acompanhamento posterior dos arrendatários é o trabalho
mais importante do gerente, pois determina o sucesso ou fracasso do empreendimento -Wise
selection of tenants and their allocation to suitable dwellings are fundamental to good
management (1938, p. 25). Recomenda a instalação de um escritório no canteiro de obras para
o atendimento das famílias em dias e horários flexíveis, “um local acolhedor” para o
estabelecimento de uma relação amigável com o futuro arrendatário, bem como um centro
social para gerenciamento do conjunto habitacional.
O sistema de cadastramento e habilitação dos interessados prevê uma análise
cuidadosa da renda, do tamanho da família, do local de trabalho e prevê visitas domiciliares
na residência dos pretendentes para confirmação das informações e atestar a necessidade da
moradia. O princípio essencial do sistema é que os inquilinos devam ser colocados em
habitações cujo valor esteja dentro da capacidade de pagamento, seguindo uma correta
aplicação dos critérios técnicos e princípios científicos para o desenvolvimento de um espírito
comunitários entre os moradores. Após a ocupação do empreendimento, indica a necessidade
de gestão dos inquilinos e das famílias; supervisão e manutenção dos edifícios e
equipamentos; cooperação com outros serviços públicos municiais e demais organizações e
associações que lidam com a questão habitacional, tais recomendações aproximam-se das
proposições da SWHEM.
O manual El Factor Humano En Lo Reabilitacion de
Tegurios, produzido por Maria Josephina Albano, é
outra publicação importante da CINVA que foi
elaborada a partir de diversas experiências (Chilena,
Norte americana e dos trabalhos desenvolvidos pela
Fundação Leão XIII e Cruzada São Sebastião no Rio
de Janeiro). O documento, também de caráter
prescritivo, antecede os procedimentos adotados
pelas COHABs e demais órgãos federais nos
processos de urbanização de favelas e remoção dos
moradores para conjuntos habitacionais. Albano
(1957) recomenda que a instituição responsável pela
política de habitação inicie os trabalhos a partir do
conhecimento real da cidade e da região no que se
refere a aspectos habitacionais e de vida da
população. Enfatiza a necessidade de realizar um
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estudo detalhado do território, em relação às condições de moradia e infraestrutura. Além
desses aspectos, o estudo inicial deve observar a capacidade de localização dos centros de
trabalho, facilidades de transporte, terrenos vazios, serviços socioassistenciais. Por meio de
pequenas comissões, a assistente social começa a reconhecer as informações sobre as
condições de vida da população. Baseado nisso, é que poderá ser assinalado qual favela
precisa ser removida e qual pode ser reurbanizada. Os moradores das favelas que serão
removidas devem ser comunicados dos motivos da demolição, bem como as possibilidades de
obter novo alojamento. Para tanto, deverão ser realizadas reuniões, conferências, programas
de rádio entre outros instrumentos de comunicação. “Não se obrigam os indivíduos a mudar
de casa, sem que eles reconheçam paulatinamente a necessidade de fazê-lo.”
Posteriormente, definida a área de remoção, recomenda que deverá ser realizado
estudos detalhados da área com vistas a identificar a situação das famílias que residem no
local, observando cuidadosamente os tipos de construções, tamanho, composição familiar,
hábitos de vida, capacidade econômica, atitudes frente à moradia, significado da casa para o
indivíduo e sua família. Todos esses pontos devem ser levados em conta para o planejamento
das novas moradias.
Albano defendia a participação das famílias tanto na fase de coleta de dados para
subsidiar o planejamento das novas moradias, quanto para que se apropriassem dos problemas
comunitários e se mobilizassem para enfrentá-los.
El assitente social, conociendo la dinâmica del grupo, procura descobrir las fuerzas
que mueven aquella comunidade, los líderes naturales, los grupos existentes. Procura
conocer sus necessidades, despertar su deseo de mejorarse y reunirlos para buscar la
solucion de su problema comum (ALBANO, 1957, p. 7).

Essas publicações revelam que a CINVA 229 difundiu na América Latina formas
alternativas de implementação de projetos e programas habitacionais, cuja perspectiva
integrada e participativa, combinava estudos, assistência técnica especializada para
autoconstrução ou produção econômica de moradias com a articulação de diversos serviços
sociais e, sobretudo, valorização a participação das famílias.
Segundo Charles Abram (1964, p.219), o CINVA fez da cidade de Bogotá, Colombia, o centro dos
especialistas latino-americanos em moradias, tornando-se uma espécie de laboratório, onde se realizaram vários
projetos experimentais. Entre eles se incluem projetos de auto-ajuda parcial e empreendimentos de auxílio
mútuo. Neste, os operários são cuidadosamente selecionados na base de sistema de pontos. Um grupo de
cinquenta é instruído por um arquiteto e um assistente social em quatro reuniões semanais. Em cada reunião é
passado um filme preparado pelo órgão de Informação dos Estados Unidos. Durante o período de instrução, o
assistente social entrevista cada chefe de família para que suas qualificações possam ser avaliadas antes que lhe
seja concedido um lote. Ao selecionar o candidato, o órgão escolhe um trabalhador competente em cada ramo de
construção.
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2.3 PERMANÊNCIAS, INOVAÇÕES E RECONFIGURAÇÕES DO TRABALHO SOCIAL
Não foram encontrados documentos e fontes que permitam um balanço mais
cuidadoso dessa fase de intervenção do governo federal. Os estudos sobre a produção da FCP
indicam a baixa eficiência quanto ao número de moradias produzidas e sua qualidade.
Em relação ao trabalho social, também não foram localizadas publicações que
descrevessem as intervenções realizadas. Entretanto, a partir das fontes analisadas, infere-se
que existe uma inflexão importante quanto aos objetivos. Começa a circular mais
intensamente a ideia de a política habitacional não construir apenas casas, mas organizar
comunidades a partir das necessidades das famílias e de uma perspectiva integrada de ações.
É possível observar ainda que intensifica-se a preocupação do governo federal com a
profissionalização e o aprimoramento técnico dos profissionais do Serviço Social, pois em
abril de 1954, Getúlio Vargas assinou o Decreto Lei n.º 35.311, de 08 de abril de 1954,
regulamentando o ensino do Serviço Social no Brasil. Em seu artigo 2.º, são definidas como
finalidades do curso: I- Promover a formação de pessoal técnico habilitado para a execução
e direção do Serviço Social; II- Aperfeiçoar e propagar conhecimentos e técnicas relativas ao
Serviço Social; III- Contribuir para criar ambiente esclarecido, que proporcione a solução
adequada dos problemas sociais.
O CINVA passa a constituir-se um polo difusor da autoconstrução como alternativa à
construção de grandes conjuntos habitacionais, dando ênfase à importância da participação
das famílias na produção de sua própria moradia. Os documentos e manuais mantêm alguns
princípios observados pelo Sistema de Octavia Hill, ressaltando a importância da classificação
e seleção das famílias, e adoção de critérios sociais mais elaborados, levando em consideração
os serviços disponíveis no bairro e as potencialidades da própria comunidade. Nesse sentido,
as atividades socioeducativas, culturais e recreativas continuam previstas no plano de
trabalho, mas passam ser realizadas pelos Estados e Municípios em sistema de parcerias e na
forma de convênios com outras instituições, tendo o governo federal um caráter mais de
coordenação da política. Pela primeira vez, aparece uma normativa indicando diretrizes com
preocupações relevantes quanto ao método de trabalho do que hoje denominamos Trabalho
Social.
Uma hipótese que surgiu a partir das fontes documentais é que essa preocupação com
regulação e normatização das intervenções sociais junto aos Conjuntos Residenciais da FCP
tem relação direta com a participação de Carmem Portinho na Comissão que elaborou o Plano
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de Aconselhamento a que nos referimos anteriormente. Sua experiência como diretora do
Departamento de Habitação Popular do Distrito Federal (DHP) e a produção dos conjuntos
habitacionais populares icônicos Pedregulho e Paquetá contaram com a organização de um
Serviço Social muito atuante 230. Carmem Portinho defendia que a “assistência social deverá
fazer parte obrigatória dos programas de realização de núcleos residenciais. O trabalhador
precisa, antes de mais nada ser educado para a vida em sociedade, o que será relativamente
fácil, desde que lhe ofereçam os meios de educação necessários ao lado de condições
condignas” (PORTINHO 17 mar. 1943, apud NASCIMENTO, 2008, p. 155).
Outra figura muito importante para difusão dessas premissas de trabalho comumitário
é a assistente social Maria Josephina Albano, cuja as produções ainda é pouco reconhecido
pela literatura brasileira tanto no campo do Planejamento Habitacional quanto do próprio
Serviço Social, mas que exerceu influência decisiva na difusão da ideia de planejamento
integrado junto as intervenções governamentais no campo da habitação de interesse social.
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A responsável pelo trabalho era a assistente social Anna Augusta Almeida, que foi recrutada por Carmem
Portinho para implementar no DHP o Serviço Social, onde atuou durante 12 anos. Flavia Nascimento
Brito (2008) e Marcos O. Costa (2004) recuperaram a história do departamento e conseguiram entrevistar
Anna Augusta e coletar materiais muito interessantes. A proposta de trabalho do Serviço Social junto aos
conjuntos do DHP era muito similar às do IAPs e, por essa razão, a experiência não foi selecionada.

281

3 A ERA BNH E A CONSOLIDAÇÃO DA INTERDEPENDÊNCIA ENTRE
PROVISÃO PÚBLICA DE MORADIAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO
A partir da década de 1960 intensifica-se o processo de industrialização por
substituição de importações e consolida-se no país uma estrutura produtiva mais complexa e
diversificada. A economia agrária e exportadora dá lugar a uma economia agrária e industrial,
acelerando o processo de urbanização, que se refletiu em rápidas alterações demográficas com
os processos de migração interna em decorrência do aumento das oportunidades de emprego
no setor industrial e em serviços, especialmente nas regiões metropolitanas. Nesse período,
pela primeira vez, a população urbana supera a rural.
Entretanto, o projeto nacional desenvolvimentista, iniciado por Vargas e continuado
por Juscelino, agravou ainda mais a concentração de renda e as desigualdades regionais. Os
desníveis de pobreza entre campo e cidade e entre a Região Sudeste e o Nordeste eram
abissais. A situação de carência da população pobre mantinha-se inalterada: o trabalhador
rural continuava excluído dos sistemas de proteção social; faltavam escolas; acesso a serviços
de saúde e saneamento básico, e, principalmente, faltavam moradias.
A crise urbana e habitacional se aprofundou num país que se industrializava e se
urbanizava de modo acelerado e que passava por um forte processo migratório do
campo para as cidades sem que se tivesse desenvolvido nenhuma política estruturada
para enfrentar a nova situação. Instituições criadas nos anos 1930 e 1940, como os
IAP’s e a FCP, mantinham-se por inércia e conveniência política (eram controlados
pelo PTB, partido que fazia parte da coligação governamental), embora não tivessem
nenhuma possibilidade de executar uma ação consistente para no campo da habitação
e, menos ainda, uma política habitacional. A inflação crescente corroía os parcos
fundos investidos em habitação nas décadas anteriores, sem que existisse qualquer
mecanismo para reajustar aluguéis e prestações (BONDUKI; KOURY, 2010, p. s/i) 231.

O cenário político nacional tornou-se complexo e tenso. Os trabalhadores do campo
mobilizaram-se e retomaram as “Ligas Camponesas” 232, assumindo um projeto radical de
231
232

Disponível em: https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.120/3432. Acesso em: 15 jul.
2020.
O campo também se convertera num espaço incontornável de disputa política que incluía o PCB e a Igreja
Católica. A presença de comunistas significava o deslocamento sistemático de militantes para a área rural
e o engajamento na formação de sindicatos rurais. Já a Igreja Católica estava dividida: uma parte do clero
pretendia promover a doutrina cristã e neutralizar as forças de esquerda no campo; outra, porém, estava
interessada em reforçar laços com os trabalhadores, e comandou um processo inédito de sindicalização
rural através da criação de um programa voltado a educação pelo rádio – o Movimento de Educação de
Base (MEB). O programa tinha o objetivo de alfabetizar a população camponesa para produzir uma
transformação da realidade. Funcionava por meio de Escolas Radiofônicas e de uma série de cartilhas
inspiradas no método de alfabetização do educador Paulo Freire, e foi um sucesso: o MEB atuava em
quatorze estados brasileiros (SCHWARCZ; STARLING, 2009, p. 426).
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reforma agrária, cujo lema Na lei ou na marra, com flores ou com sangue, proposto no I
Seminário Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, ocorrido em Belo Horizonte,
em 1961, que sinalizava a radicalidade das proposições.
Em resposta às Ligas Camponesas, em 1962, o governo federal criou a
Superintendência de Política Agrária (SUPRA) e, um ano depois, o governo promulgou o
“Estatuto do Trabalhador Rural”, primeira legislação voltada aos trabalhadores rurais, que
inovou ao estender direitos trabalhistas e previdenciários aos trabalhadores rurais fora da
lógica contributiva.
Nas grandes cidades, a organização e as reivindicações dos sindicatos operários
levaram a organização do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) a um clima permanente
de mobilização social. Com a inflação em alta, salários desvalorizados e custo de vida
aumentando – de 51,2 % em 1962 para 79,9% em 1964 – ocorreu no país uma explosão de
greves (SCHWARCZ; STARLING, 2009).
Nessa conjuntura de intensa mobilização política, a crise econômica agravou-se
progressivamente. Em 1963, o déficit habitacional chegava a 5 milhões de unidades e o
problema atingia grande escala, afetando amplos setores da classe média. A enorme carência
de moradias pressionava o valor dos aluguéis, tornando-se insuportáveis em algumas capitais.
A população mais pobre intensificava os processos de autoconstrução nas áreas periféricas
das cidades e nas favelas.
Nessa conjuntura, a questão urbana e habitacional novamente politizou-se. O IAB
(Instituto de Arquitetos do Brasil) organizou o Seminário de Habitação e Reforma Urbana
(SHRU) com apoio do Instituto de Previdência e Aposentadoria dos Servidores do Estado
(IPASE), autarquia do governo federal vinculada ao Ministério do Trabalho, e reuniu nas
cidades de Quintanilha, RJ e São Paulo, SP, nos dias 24 a 31 de julho de 1963, profissionais
de diversas áreas: advogados, assistentes sociais, economistas, engenheiros, professores,
sindicalistas, políticos, vindos de todas as regiões do país para debater a problemática urbana
e habitacional das cidades.
Ao final do encontro, o SHRU defendeu algumas propostas para mudar o processo de
ocupação das cidades, equacionar o déficit habitacional e impulsionar o mercado habitacional.
A produção em massa de moradia deveria ser garantida por novas formas de
financiamento e estruturada por planos nacionais (territorial e de habitação),
garantindo segurança no retorno de capitais para que as empresas privadas pudessem
investir em máquinas e equipamentos pesados (...). No planejamento urbano, as
propostas reformistas incluíam medidas para enfrentar a renda da terra, buscando
equacionar os entraves causados pela propriedade privada do solo através do
planejamento do crescimento coordenado das cidades e da disponibilização de áreas
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de interesse social para a produção em massa de habitação. De forma incipiente, foi
proposta a elaboração de uma legislação que equacionasse o processo de expansão
periférico das cidades – posteriormente desenvolvido através do conceito das regiões
metropolitanas –, com o objetivo de enfrentar a conurbação urbana que ultrapassava
os limites geográficos de municípios como São Paulo. Particular destaque foi
dado à criação de uma nova estrutura institucional, que teria um órgão central
encarregado da questão urbana e habitacional, com fontes específicas de
recursos concentradas em um Fundo Nacional de Habitação, a serem investidos
de acordo com os critérios estabelecidos nos planos nacionais (BONDUKI, 2018,
p. 22).

O governo de João Goulart, em resposta à demanda urgente por moradia, elaborou um
Plano Nacional de Habitação e tentou captar recursos junto ao governo norte-americano a
partir dos fundos disponíveis pela “Aliança para o Progresso” 233, não obtendo sucesso.
Nesse contexto, o campo político heterogêneo das esquerdas formalizou uma
coalização sem precedentes na história brasileira, voltada à aprovação e execução imediata de
reformas de base: Agrária, Urbana, Econômica e Bancária, Eleitoral e Universitária.
A emersão de amplas camadas trabalhadoras, urbanas e rurais, no cenário político,
galvanizando seguimentos pequeno-burgueses (com especial destaque para camadas
de intelectuais) e sensibilizando parcelas da Igreja Católica e das Forças Armadas,
era um fato novo na vida do país. Do nosso ponto de vista, esta emersão não
colocava em xeque a ordem capitalista: colocava em questão a modalidade
específica que, em termos econômicos-sociais e políticos, o desenvolvimento
capitalista tomara no país. Vale dizer: a ampla mobilização de setores democráticos
e populares, que encontrava ressonância em várias instancias do aparelho estatal,
não caracterizava (como argumentavam os alarmistas da época) um quadro prérevolucionário (NETTO, 2009, p. 22).
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Programa de assistência ao desenvolvimento socioeconômico da América Latina formalizado quando os
Estados Unidos e 22 outras nações do hemisfério sul, entre elas o Brasil, assinaram a Carta de Punta del
Este, em agosto de 1961. De acordo com o documento, os países latino-americanos deveriam traçar
planos de desenvolvimento e garantir a maior parte dos custos dos programas, cabendo aos EUA o
restante. A administração dos fundos norte-americanos competia em sua maior parte à United States
Agency for International Development (USAID — Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional) (...) as metas da Aliança para o Progresso eram, portanto, de dois tipos: “1) as que
afetavam diretamente a vida diária das massas mal-alojadas, mal-vestidas, mal-alimentadas e analfabetas
da América Latina e 2) as metas a longo prazo, de reforma e desenvolvimento socioeconômico,
destinadas a elevar o nível de vida em cada um dos países, mediante programas de desenvolvimento
nacional, integração econômica, estabilização dos preços das matérias-primas e saneamento financeiro.”
A estrutura organizacional para a consecução dessas metas foi fornecida pelo Acordo de Cooperação
Tripartite entre a OEA, o BID e a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), órgão das
Nações Unidas. Segundo esse arranjo, a OEA, através do Conselho Interamericano Econômico e Social
(CIES), desempenharia um importante papel, empreendendo estudos fundamentais e avaliando os planos
de desenvolvimento nacional a longo prazo submetidos pelos governos da região. O BID canalizaria os
fundos destinados aos diversos projetos. E a CEPAL forneceria boa parte dos especialistas necessários
aos novos programas de desenvolvimento econômico. VERBETE CPDOC-FGV. Disponível em:
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/alianca-para-o-progresso-1. Acesso em: 20
dez.2019.
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Figura 111 - Imagem João Goulart em último comício promovido pela Associação dos Sargentos e Suboficiais
da Polícia Militar na sede do Automóvel Clube do Rio de Janeiro em 30 de março de 1964

Fonte: Memorial da Democracia 234.

Mesmo que o horizonte não fosse revolucionário, nos bastidores, as forças políticas
conservadoras, apoiadas pelo governo norte-americano anticomunista, forjavam contra
reformas e a retomada do poder político.
Em 1964, o presidente João Goulart, anunciou, em um comício popular, a assinatura
de um decreto de desapropriação de terras para fins de reforma agrária e afirmou que iria
colocar em curso as reformas de base. Tal aposta política lhe rendeu a deposição e, por um
“velho mecanismo” da história, os militares ascenderam ao poder via golpe de Estado
inaugurando uma nova era de políticas sociais e um longo ciclo de governos autocráticos.
3.1 A POLÍTICA HABITACIONAL PÓS-1964
Segundo Abruccio (2018), o regime militar a partir de 1964 deu continuidade à
política de fortalecimento do aparato estatal nos moldes varguistas, reforçando a alta
burocracia insulada (tecnocratas) e as agências estatais, agora numa estrutura coercitiva, mas
mantendo, em suas grandes linhas, o objetivo nacional-desenvolvimentista do Estado.
Ao assumir o poder, os militares depararam-se com um cenário nacional marcado pelo
alto índice de desemprego, perda do poder aquisitivo decorrente da elevada inflação,
migração intensa dos trabalhadores do campo para a cidades.
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Disponível em: http://memorialdademocracia.com.br/card/no-ultimo-discurso-jango-anteve-golpe#card-6.
Acesso em: 20 dez. 2019.
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Diante desse cenário, o Plano Nacional de Habitação (PNH - publicado oficialmente
em 11 de setembro de 1964) apresenta-se como a primeira grande resposta do governo
Castelo Branco, tanto para ganhar legitimidade política, quanto para criar “estabilidade
social” e “ordem”. O PNH tinha como objetivo principal impulsionar a economia, combater o
desemprego e fortalecer a indústria da construção civil, bem como fomentar a cultura da casa
própria, como forma de angariar apoio popular- especialmente dos trabalhadores urbanos.
O “sonho da casa própria” tornou-se instrumento ideológico de controle social,
criando a ilusão de ascensão e pertencimento junto aos trabalhadores e suas famílias. Na visão
dos líderes do governo autoritário, o acesso à propriedade transformaria os trabalhadores em
“aliados da ordem”, e a retomada da política habitacional arrefeceria as tensões nas áreas
urbanas.
Assim, a PNH transforma a FCP em Serviço Federal de Habitação e Urbanismo
(SERFHAU)235 e institui o Banco Nacional de Habitação (BNH – criado pelo decreto lei n.º
4.380 de 21 de agosto de 1964) 236 para reger a política habitacional e assegurar “casa
própria”, especialmente às classes populares de menor renda.
Muitas das proposições e diretrizes da PNH retomam ideias do segundo governo
Vargas, especialmente da FCP e do próprio SHRU: gestão centralizada da política
habitacional e a descentralização de sua implementação; correção monetária para proteger os
empréstimos concedidos; fontes de financiamento permanente por meio da criação do Sistema
Financeiro Habitacional -SFH, que ganha impulso, em 1967, com a criação do FGTS (Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço) e, posteriormente, com o Sistema Brasileiro de Poupança
e Empréstimos (SBPE) (SILVA, 1989; BONDUKI, 2012).
Formalmente, os recursos do BNH seriam aplicados prioritariamente:
I - para a construção de conjuntos habitacionais destinados à eliminação de favelas,
mocambos e outras aglomerações em condições sub-humanas de habitação
(Programa de Remoção e Provisão de Moradias para famílias de baixa renda); II - os
projetos municipais ou estaduais que, com as ofertas de terrenos já urbanizados e
235

236

Retomando ideias da FCP, a SERFHAU tinha como um de seus objetivos “promover, coordenar e prestar
assistência técnica a programas regionais e municipais de habitação de interesse social, os quais deverão
necessariamente ser acompanhados de programas educativos e de desenvolvimento e organização
de comunidade”.
Art. 1.° O Governo Federal, através do Ministro de Planejamento, formulará a política nacional de
habitação e de planejamento territorial, coordenando a ação dos órgãos públicos e orientando a iniciativa
privada no sentido de estimular a construção de habitações de interesse social e o financiamento da
aquisição da casa própria, especialmente pelas classes da população de menor renda. Art. 2.º O Governo
Federal intervirá no setor habitacional por intermédio: I - do Banco Nacional da Habitação; II - do
Serviço Federal de Habitação e Urbanismo; III - das Caixas Econômicas Federais, IPASE, das Caixas
Militares, dos órgãos federais de desenvolvimento regional e das sociedades de economia mista
(BRASIL, 1964).
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dotados dos necessários melhoramentos, permitirem o início imediato da construção
de habitações (Programas de Construção e Provisão de Moradias) e III - projetos de
cooperativas e outras formas associativas de construção de casa própria (Programa
de Cooperativas Habitacionais) (BRASIL, 1964).

Com a centralização das normas e da política, ao contrário dos sistemas anteriores, o
mercado habitacional foi divido e o atendimento passou a ser realizado por uma rede de
agentes públicos e privados, a partir de uma lógica empresarial, e estratificado conforme
níveis de renda, a priori sem nenhum tipo de subsídio às famílias com menor poder aquisitivo.
Os programas habitacionais públicos destinados à locação foram extintos.
As COHABs (Companhias Habitacionais, empresas mistas, cujo controle acionário
ficava a cargo de Estados e/ou Municípios) ficaram responsáveis pelo atendimento do
mercado popular público composto por famílias com até 3 salários mínimos (posteriormente
alterado para até 5 salários mínimos). A RC (Resolução do Conselho de Administração do
BNH) n.º 63/66 de 02 de setembro de 1966 definia que as COHABs iriam priorizar a
construção de unidades habitacionais de baixo custo e analisar cuidadosamente a situação
socioeconômica das famílias e sua composição, ressaltando a importância de os projetos
serem compatíveis com os “padrões socioeconômicos das famílias a que se destinam”, ou
seja, o acesso à casa própria estava condicionado a uma renda familiar mínima para o
pagamento das prestações relativas ao financiamento.
Já o mercado habitacional voltado a famílias com renda entre 4 e 6 salários mínimos
(limite posteriormente ampliado), composta essencialmente por trabalhadores sindicalizados,
seria atendido prioritariamente pelos INOCOOPs (Institutos de Orientação às Cooperativas
Habitacionais), instituídos pela RC 95/66 de 06 de outubro de 1966. Criados a partir da
iniciativa da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE), os INOCOOPs tinham
como objetivo principal orientar as Cooperativas Habitacionais em todas as operações
necessárias para a construção de conjuntos habitacionais, mediante cobrança de taxa
administrativa de 3,8 a 5,8 % sobre o valor do projeto apresentado ao BNH. Em tese, as
cooperativas deveriam ser sociedades civis sem fins lucrativos, registradas na Junta Comercial
e submetidas à Lei Nacional sobre Cooperativismo, portanto autônomas e independentes
(ABRAMIDES, 1980, p. 50).
As Caixas Econômicas de Casas Populares, as Associações de Poupança e
Empréstimos e a Sociedade de Créditos Imobiliários eram responsáveis pelo atendimento do
mercado de moradias destinado às faixas de renda acima de seis salários mínimos.
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Destarte, o BNH foi criado a partir de uma contradição insolúvel: atender
prioritariamente a população de mais baixa renda e, ao mesmo tempo, ser lucrativo e
autossustentável financeiramente (DENALDI, 2003, p. 15).
A extensa literatura crítica em relação à política habitacional no regime autocrático
(BOLAFFI, 1979; MARICATO, 1987; AZEVEDO; ANDRADE, 2011; VALLADARES,
1978) assinala que os objetivos sociais declarados de forma demagógica pelos governos de
militares e tecnocratas encobriam uma lógica perversa de transferência de capitais supostamente reservados de parte dos salários da grande massa de trabalhadores (FGTS) –
para a iniciativa privada que, por sua vez, atendia prioritariamente as classes sociais de renda
mais elevada. O atendimento habitacional para a população de baixa renda foi marcado pela
produção de conjuntos monofuncionais, de baixa qualidade, situados em áreas periféricas,
desprovidos de infraestrutura urbana e social e isolados dos centros urbanos, onde se
localizavam maiores oportunidade de trabalho e obtenção de renda.
Para esse grupo específico de “beneficiários”, os governos militares, assim como os
IAPs e a FCP, afirmavam a importância dos “Serviços de Assistência Social” para uma
“cuidadosa” avaliação socioeconômica e seleção dos mutuários e posterior organização
comunitária para a manutenção e conservação das edificações. Entretanto, os arranjos
institucionais para implementação dos programas habitacionais de interesse social do BNH
foram marcados por uma grande heterogeneidade, em função da carência de recursos
financeiros, humanos e técnicos nos Estados e Municípios.
3.2 AS PRIMEIRAS NORMATIVAS E ORIENTAÇÕES DO BNH
A RD (Resolução de Diretoria) n.º 42/66, publicada em 02 de setembro de 1966,
definiu as orientações gerais para as COHABs com a finalidade de assegurar a “uniformidade
dos procedimentos”, orientar suas finalidades e aplicação dos empréstimos concedidos pelo
BNH.
As COHABs tinham como principais objetivos: a) Promover a construção de
habitações de baixo custo destinadas a venda às famílias de baixa renda e prioritariamente
àquelas que habitam moradias sem as mínimas condições de higiene, segurança ou
salubridade, formando ou não aglomerados denominados favelas, mocambos, malocas, etc.;
b) Promover a recuperação de habitações ou erradicação de aglomerados e sub-habitações e c)
Promover a recuperação social das famílias de baixa renda, proporcionando-lhes
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oportunidades de novas moradias e condições para recuperação social, econômica,
educacional e de trabalho (LEGISLAÇÃO BNH, 1969, p. 10).
Para consecução dos objetivos, as COHABs tinham que realizar um planejamento com
a previsão dos programas/projetos que pretendiam executar no período de dois ou três anos.
No Plano a ser entregue ao BNH deveria constar:
a) nomes dos Municípios onde seriam executados os projetos, população estimada e
necessidades habitacionais, (crescimento demográfico, redes de transporte etc.) e a
justificativa da intervenção; b) áreas disponíveis em cada Município (indicando
nome do proprietário, extensão e localização); c) áreas passíveis de desapropriação,
valor estimado e recursos locais para desapropriação; d) descrever os
programas/projetos e suas finalidades: erradicação de aglomerados favelados;
provisão para famílias de baixa renda ou aquelas que ocupam sub-habitações; e)
indicação de recursos técnicos financeiros que serão colocados à disposição da
COHAB para o desenvolvimento dos programas; f) indicação da capacidade
executiva e fontes de recursos para execução das obras necessárias ao projeto; g)
identificação dos órgãos locais, Federais e Estaduais especializados em obras de
infraestrutura (água, luz, esgoto, terraplanagem etc.) e as possibilidades de
participação nas obras), prazo para execução das obras de cada Município e os
recursos necessários do BNH (LEGISLAÇÃO BNH, 1970, p. 26).

Uma vez aprovado o plano, obedecendo à ordem de prioridade, as COHABs deveriam
apresentar para cada obra prevista um “anteprojeto”, em que deveriam constar: a) Escolha da
áreas; b) Localização: destacando a distância do centro da cidade; distância das áreas de
favelas, pontos terminais de redes públicas de abastecimento de água, energia, esgotos,
distância dos centros comerciais e industriais; linhas regulares de transporte; situação em
relação ao desenvolvimento urbano maior e distância dos centros comunitários; c) Condições
naturais: topografia, salubridade e segurança; d) Valor do terreno e tipo de propriedade; d)
Levantamento socioeconômico das famílias que irão ocupar o empreendimento (amostragem
das famílias a serem beneficiadas com o projeto) e) Plantas com informações do município e
do terreno (levantamento topográfico e morfológico); f) Tipologia e número total das
moradias (plantas e tipos); g) Custos do anteprojeto. Era exigido, ainda, um documento
detalhado com características sociais, econômicas e culturais dos municípios onde seriam
implementados os projetos (LEGISLAÇÃO BNH, 1970, p. 26).
Após a aprovação do anteprojeto pelo BNH, as COHABs deveriam providenciar o
levantamento das condições socioeconômicas reais da população a ser beneficiada, visando o
dimensionamento do projeto, ou seja, enquadramento das diferentes faixas de renda agrupadas
pela composição e renda familiar aos níveis de preços e cômodos das unidades habitacionais
O BNH recomendava dois tipos de pesquisa: a) a cadastral para os programas de
erradicação total de núcleos favelados ou quando da execução de obras públicas; b) sistema
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de inscrição pública, a ser realizada via campanha para as famílias dentro das faixas de renda
prioritária. O questionário fornecido pelo BNH exigia as seguintes informações: a) número
total de residentes; b) número de filhos (somente os residentes menores de 18 anos); instrução
(incluir os filhos que não estivessem estudando); renda familiar (no caso de atividades de
ganhos regulares, calcular a média mensal aproximada); tipo de atividade exercida pelo chefe
da família (trabalhador rural, da indústria, do comércio ou servidor público). Essas
informações eram juntadas aos respectivos comprovantes (em relação ao número de filhos;
tempo de residência na cidade; salários; ocupação do chefe da família; contribuição para
instituto de previdência; filiação a sindicato; título de proprietário ou compromissário de outro
imóvel).
A RC n.º 63/66 estabeleceu as normas de inscrição e seleção dos beneficiários das
COHABs e toda a programática, colocando como pressuposto a existência de estruturas
técnicas e administrativas para o gerenciamento das demandas.
A seleção dos candidatos será feita através de preenchimento de ficha de inscrição
própria, por parte do interessado, com assistência de elemento especializado da
COHAB, em locais determinados e poderá ser: a) Geral: Em caso de programas de
atendimento geral em todo o Município, condicionando-se a aceitação de famílias
com renda familiar de até 3 salários mínimos e somente se fará para Municípios com
população até 100.000 habitantes. b) Por Zona municipal, determinando-se a
inscrição em zonas de maior concentração de sub-habitação e onde haja interesse
público em recuperação ou desocupação de áreas destinadas a obras públicas ou sem
condições de segurança e habitabilidade. c) Em favelas, para o caso de erradicação
de favelas (RC n.º 63/66).

A normativa ainda recomendava que as COHABs formulassem um sistema de
pontuação, a ser submetido à aprovação do BNH, impondo como critérios básicos de seleção:
Não ser o candidato ou seu cônjuge proprietário de moradia no Município onde se
executa o projeto (exceto sub habitação que deve ser demolida). b) residir em sub
habitação, moradia superpovoada, coabitação ou trabalhar no Município no mínimo
há 2 (dois) anos. c) Ter família ou dependente. d) Ter renda familiar inferior a 3
(três) salários mínimos e compatível com as condições e valores de venda das
habitações construídas. e) Outras a critério da COHAB, aprovadas pelo BNH (RC
n.º 63/66).

Uma vez aprovado o anteprojeto pelo BNH, o financiamento era liberado e as
COHABs iniciavam as obras, sendo encaminhados regularmente ao Banco relatórios
contendo informações sobre o andamento dos projetos. Finalizadas as obras, o Banco definia
as seguintes diretrizes quanto à entrega e gestão dos empreendimentos:
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1) Completado o conjunto, serão as obras públicas entregues aos poderes
públicos municipais, que deverão tomar o encargo de sua conservação. 2) Os
serviços de Assistência Social da COHAB promoverão a eleição de um Conselho
Comunitário formado pelos moradores do conjunto, o qual será responsável pelo
desenvolvimento da vida comunitária. 3) Até que o Conselho Comunitário esteja
completamente constituído e orientado (prazo máximo de 6 a 12 meses), a
COHAB deverá manter assistência aos moradores, ou credenciar entidade
especializada, para tal, orientando-os no novo sistema de vida, ensinando-lhes
princípios de higiene, ordem, trabalho etc. (RC n.º 63/66).

Ou seja, a responsabilidade pela conservação e manutenção dos conjuntos
habitacionais eram atribuídas aos Municípios. O BNH previa financiamento de infraestrutura
e equipamento comunitários apenas em caráter excepcional. As COHABs poderiam
estabelecer uma taxa de administração para manutenção de sua estrutura institucional em até
6% sobre o valor de venda das habitações construídas. E, ainda, deveriam prever, no seu
arranjo organizacional, equipes próprias ou credenciadas para prestar Serviços de Assistência
Social com vistas ao “desenvolvimento da vida comunitária” por período de 6 a 12 meses. O
objetivo era educar a população para adequá-las “ao novo padrão de vida” e, especialmente,
“prepará-las para receber a casa própria”.
Essa perspectiva assegurava a manutenção “do modelo-disciplinante reformador”,
cujo objetivo era transformar a população favelada e mais pobre, que vive fora das regras
estabelecidas da cidade formal, em “proprietários” e “trabalhadores”.
No que diz respeito à utilização da moradia, preservava-se o postulado de uma relativa
incompetência da população das favelas em habitar uma casa, por sua incapacidade de gerir
corretamente os encargos financeiros referentes a ela ou pela forma de utilizá-la. Trata-se,
então, de assisti-los para que aprendam ou reaprendam as normas de conduta necessárias para
utilizar de maneira “correta” a moradia.
Em relação aos INOCOOPs, a RD n.º 68/66, promulgada em 21 de junho de 1966,
definia que teriam como finalidade prestar serviços de orientação e completa assistência
técnica à constituição, organização e funcionamento de cooperativas habitacionais operárias,
colocando-as em condições de receber o financiamento prioritário do BNH, bem como
fiscalizar a execução das obras.
Os INOCOOPs eram administrados por um Conselho Administrativo, composto por
um diretor-presidente, dois diretores e dois conselheiros, cujas atividades não eram
remuneradas. A diretoria poderia contratar serviços técnicos e administrativos especializados
para dar suporte às cooperativas, via CLT ou em regime de locação de serviços, sendo a
remuneração prevista dentro das possibilidades da receita dos INOCOOPs.
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Os documentos históricos e a literatura indicam que foi somente a partir de 1972 que o
BNH começou a estruturar equipes técnicas sociais nas agências para dar suporte às
cooperativas e promover ações de organização comunitária nos conjuntos habitacionais.
3.3 AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS: “DESFAVELAMENTOS” E OS CONJUNTOS
HABITACIONAIS PRODUZIDOS PELAS COHABS - BNH
3.3.1 Experiência COHAB G – (Guanabara - Rio de janeiro)
Figura 112 - Remoção Favela do Pasmado237 e Conjunto Habitacional Vila Aliança, onde parte dos moradores da
Favela do Pasmado foram reassentados

Fonte: Acervo O Globo e Acervo Antony Leeds - FIOCRUZ.
Primeiro é o assistente social chegando à favela, batendo em todas as portas, as
crianças correndo atrás dele. As mulheres comentando. O assistente está ali para dar
a notícia e para que não haja distorções, usa as mesmas palavras em todas as casas.
- É impressionante a rapidez com que corre a notícia pelo interior de uma favela.
Antes que se termine o trabalho em uma ruazinha, todos já sabem o que o assistente
social está fazendo ali. Jucy, do Valle Videiro, assistente social, só não participou de
uma das remoções da favela na Guanabara. A notícia – “vocês serão removidos” –
ele já levou de casa em casa, a dez favelas do Estado e esta história se repete há
quatro anos.
- Esta é a primeira etapa do trabalho e nós chamamos abordagem da -comunidade.
(...) A etapa número 2 é a do pré-levantamento. A favela é fechada, por assim dizer,
não sendo permitida a mudança, dentro dela. Cada barraco é anotado (numerado),
cada responsável pelo barraco assina a lista de cadastramento que será usada mais
tarde, ainda antes da remoção. É nesta etapa que os assistentes sociais têm mais
trabalho. Percorrem todo a favela anotando os barracos e avaliando por alto, a renda
familiar dos moradores.

237

Imagem em preto e branco da remoção da Favela do Pasmado, em 14 de janeiro de 1964. Ao fundo, o
Estádio do Botafogo.
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A etapa três é mais importante. É o estudo socioeconômico da favela. Os moradores,
já anotados, devem se dirigir ao centro onde se instalou uma espécie de escritório da
Secretaria de Serviço Sociais e lá preenchem a ficha de computador com todos os
dados necessários ao cadastramento posterior. Na terceira etapa da remoção é feito o
estudo detalhado, sabendo-se a situação da família e delimitando-se as opções dos
moradores (...) é hora que eles têm que escolher o tipo de casa que vão morar. Um,
dois ou três quartos. Nesta hora é que mais precisam da ajuda da assistente social,
para explicar por exemplo que, quando já há uma filha ou filho de 18 anos, é melhor
um apartamento de dois quartos. Cada entrevista dura em média 20 minutos. A
quarta parte é o cadastramento. Está tudo ok. Aguardando a data da remoção. Uma
etapa intermediária é importante, então. Trata-se do entrosamento com todos os
órgãos que participarão (da mudança dos moradores) e da remoção da favela. A
COHAB acerta tudo para a recepção dos moradores no próprio conjunto (CORREIO
DA MANHÃ, 30 de abril de 1970).

A reportagem acima descreve o complexo processo de remoção e transferência,
ocorrido de forma intensa, a partir da década de 1970, das famílias residentes em favelas do
Rio Janeiro (e em muitas cidades das principais regiões metropolitanas do país) para os
Conjuntos Habitacionais construídos pela COHAB G com financiamento do BNH.
A Companhia Habitacional da Guanabara (COHAB G), criada em 1962, inaugura a
política de remoção de favelas e produção de conjuntos habitacionais no Rio de Janeiro.
Contando com amplo apoio da mídia e, inicialmente, com verbas de um convênio com a
USAID (United States Agency for Internacional Development) 238, o governo de Carlos
Lacerda “botou abaixo” 12 favelas localizadas em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas e
removeu seus moradores para as Vilas Kennedy (5.069 unidades habitacionais), Aliança
(2.187 unidades habitacionais) e Esperança (464 unidades habitacionais), constituídas
exclusivamente de casas (com cinco tipologias diferentes, entre 30 m² a 47m²), localizadas em
regiões distantes do centro da cidade, desprovidas de qualquer infraestrutura urbana,
equipamentos sociais de educação, saúde, lazer e transporte público.
O projeto estruturado pela COHAB G conciliou a perspectiva de desenvolvimento
comunitário cunhado pela CINVA e, ao mesmo tempo, retomou a perspectiva higienista de
que a remoção das favelas visava a salubridade da cidade, assim como a reinserção dos
“favelados” em moradias salubres. Era uma forma de educá-los e combater o comunismo,
visto que as favelas eram encaradas como espaços com potencial subversivo.
Entre os anos de 1962 a 1966, o Serviço Social da COHAB G foi coordenado pela
assistente social Maria Josephina Rabello Albano, um nome de referência, como visto, no
campo do planejamento habitacional integrado às ações de desenvolvimento comunitário.
238

A USAID oferecia financiamento a projetos de desenvolvimento comunitário baseado em pesquisas, com
o objetivo de divulgar entre a população favelada as experiências localizadas de redução de custos de
habitação, sobretudo através da utilização de metodologia de desenvolvimento comunitário com
autoajuda.
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Antes disso, em 1957, Albano fora coordenadora dos Serviços Sociais do Estado da
Guanabara e trabalhara conjuntamente com José Arthur Rios nas intervenções do SERFHA
(Serviço Especial de Recuperação das Favelas e Habitações Anti-higiênicas), auxiliando na
formação de diversas Associações de Moradores e na provisão de melhorias nas favelas.
Antes do Lacerda sair, ele me transferiu para a Universidade do Estado da
Guanabara, onde eu passei a lecionar na Escola de Serviço Social. Antes disso,
começaram os programas de habitação da Vila Kennedy, Vila Esperança e Vila
Aliança. Nós começamos a fazer aquele trabalho também de estudo das populações
das favelas, para verificar a oportunidade de transferir essas famílias para as Vilas.
Aliás, foi um trabalho sobre o qual precisava escrever alguma coisa, porque foi
muito criticado. O Serviço Social (realizado pela COHAB G) foi um trabalho muito
bom, no sentido de que só iam para as Vilas as pessoas que queria de fato ir para as
Vilas. Quando foi criado o Programa de Habitação que hoje é do BNH, nosso
trabalho era interpretar para as famílias o compromisso que elas assumiam, saber se
elas tinham possibilidade financeira de assumir. O que acontece é que depois, no
meio do caminho, mudaram as regras do jogo, e foi assim esse cataclismo que está aí
(Entrevista n.º 06, realizada por Reny Rastoldi Mesquita com Maria Josephina
Albano, 1985, p. 11 - anexos da dissertação de mestrado).
Figura 113 – Visita de Sandra Cavalcante, presidente do BNH, na Favela Brás de Pina, Rio de Janeiro.

Fonte: Revisa Manchete (1965).
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Figura 114 - Remoção dos moradores da Favela Brás de Pina para a Vila Aliança

Fonte: O Jornal, 26 de dezembro de 1964

O cataclismo a que se refere Josephina Albano ocorreu após a interferência da
CHISAM (Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do Rio de
Janeiro), órgão criado pelo BNH em 1968, que, ao assumir a coordenação do programa de
remoções no Rio de Janeiro, passou a alterar o planejamento e toda a lógica de
implementação criada pela COHAB G em parceria com a Secretaria Estadual de Serviços
Sociais.
(E)...Na medida que o estritamente educacional não convenceu os moradores da
necessidade de serem transferidos, outros métodos foram utilizados. Na favela
Jardim América, por exemplo, quando 2.000 foram avisados na véspera da remoção,
sua resistência foi respondida com espancamento e tiros da polícia. A recusa de
7.000 moradores de saírem da Praia do Pinto resultou num incêndio “acidental”. O
uso sistemático da ação policial, fogo e tratores combatia a resistência dos
moradores que vinham se organizando crescentemente (...) as tentativas dos
moradores de permanecer nos seus locais de moradia foi combatido com violência
pelas autoridades que tinham criado a CHISAM (VALLA, 1986, p. 99-100).

A CHISAM passou a realizar a execução do programa juntamente com a Secretaria de
Serviço Social, Fundação Leão XIII e Ação Comunitária do Brasil e transferiu de forma
compulsória inúmeras famílias para os conjuntos habitacionais, sem que tivessem capacidade
socioeconômica de arcar com as prestações e demais custos relativos à nova moradia, gerando
diversos problemas noticiados amplamente pelos jornais da época. O principal deles estava
relacionado à falta de escolas, equipamentos de saúde e, principalmente, empregos.
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Figura 115 – Os Jornais Correio da Manhã, Jornal do Brasil e Correio Brasiliense entre 1965 a 1970 reportaram
os diversos problemas enfrentados pelos moradores dos conjuntos habitacionais

Fonte: Montagem própria a partir das reportagens da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 239

Agrega-se a isso, a baixa qualidade construtiva dos conjuntos habitacionais, os quais
muitas vezes eram entregues sem as ligações de energia elétrica e acesso a água, entre outros
problemas estruturais. Em diversas situações, os projetos habitacionais não atendiam às
necessidades das famílias, especialmente as numerosas.
Janice Perlman (1977), em sua etnografia, acompanhou de perto esse processo e
desvendou o “mito da marginalidade”, revelando que, por trás dessas intervenções, existiam
fundamentos “pseudo” teóricos que colocavam a população favelada como “marginais”,
“dependentes”, “impotentes”, atribuindo a eles a responsabilidade pela própria condição.

239

Chave de Consulta “Serviço Social” e “COHAB”
período 1960 a
1980.
Disponível
em:
http://memoria.bn.br/DocReader/docmulti.aspx?bib=%5Bcache%5Ddrummond_3956901896631.DocLst
X&pasta=ano%20196&pesq=%22Servi%C3%A7o%20Social%22%20%22COHAB%22. Acesso em: 01
dez. 2019.
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Quando voltei, em 1973, a evidência indicava que o programa fora cumprido de
maneira impessoal, arbitrária e burocrática, que humilhava o favelado e garantia
ainda mais o fracasso do programa. O processo de remoção parecia muito diferente,
quando se conversava diretamente com algum favelado removido pela CHISAM.
Muitos se queixavam de que, apesar de haver vários tipos de moradias disponíveis,
desde casas até apartamentos com nenhum quarto ou até três, a escolha era feita pela
CHISAM, sem consultá-los. Não havia preparação alguma, não havia reuniões, não
se informava nada a respeito do custo total e do prazo de pagamento; os poucos que
tinham sido levados a visitar os conjuntos mostravam-se desapontados e revoltados
porque os lugares para onde finalmente haviam sido envidados eram muito
inferiores aos que lhes tinham sido mostrados. Um aviso era dado na véspera da
remoção, dizendo que a família deveria empacotar seus bens e estar pronta de
madrugada para ser levada a destino ignorado (PERLMAN, 1977, p. 252-253).
Figura 116 - Cidade de Deus e reportagem sobre os problemas encontrados pelos moradores na ocupação do
conjunto

Fonte: Correio da Manhã (21 de janeiro de 1971) e Revista Manchete (1967).

3.3.2 Experiência COHAB – CT (Curitiba)
A Companhia de Habitação de Curitiba – COHAB CT, criada em 1965, somente
colocou o programa de “desfavelamento em curso” após organizar uma Comissão de
Atendimento Social, inicialmente formada por assistentes sociais e estagiárias da Escola de
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Serviço Social, a partir de um convênio firmado com a Universidade Católica do Paraná (a
custo de Cr$ 2 milhões mensais).
Figura 117 - Os jornais da época sobre
a necessidade e a importância do Serviço Social na COHAB -CT

Fonte: Diário do Paraná (21 de julho de 1965 e10 de novembro de 1967).

O plano de trabalho organizado pela Escola de Serviço Social previa levantamento das
favelas existentes na cidade; estudo da situação socioeconômica de cada família residente;
cadastramento e, por fim, remoção e transferências das famílias para as novas moradias. A
previsão era de que a remoção iria ocorrer entre os dias 1 a 30 de novembro de 1966.
Inicialmente, foram identificadas 22 favelas nas áreas centrais da cidade e cadastradas
1.500 famílias, que deveriam ser removidas para o Conjunto Residencial Vila Nossa Senhora
da Luz dos Pinhais (o projeto previa a construção de 2.150 unidades residenciais, 1.750 do
tipo A, “voltado às classes de renda mais baixa” e 400 do Tipo B, destinadas às famílias com
maiores rendimentos). Para dar andamento aos trabalhos, foram organizadas seis comissões:
relações públicas; transporte; atendimento social; obras; alimentação e de prêmios e
estímulos.
Essas comissões promoveram inúmeras reuniões com os moradores, momento em que
foram esclarecidos detalhes com relação à mudança para a nova Vila construída pela COHAB
CT, e em que foram desenvolvidas atividades grupais que visavam dar noções de higiene
pessoal, organização doméstica, preparo correto da alimentação, orçamento familiar,
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confecção de artigos para o lar. A equipe também articulou, junto ao SESI e a Secretaria de
Saúde do Município, o atendimento médico dos moradores, promovendo exames e demais
tratamentos de saúde.
A operação de remoção da COHAB - CT contou ainda com apoio da Secretaria de
Trabalho e Assistência Social do Município, da União Cívica Feminina, Centro Feminino de
Cultura, Clube Soroptimista (“O melhor para a Mulher”) e Escola de Educação Familiar, que
forneceram recursos financeiros para compra de mantimentos, colchões, lençóis e fronhas,
entre outros utensílios domésticos para as famílias que seriam removidas.
Os comerciantes locais foram mobilizados para apoiar a remoção, cedendo meios de
transporte para deslocar as famílias e seus pertences. Também foram convocadas para a
“Cruzada de Promoção Humana” as organizações cívicas, culturais e sociais públicas e
privadas.
A Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais foi inaugurada pelo presidente Castelo
Branco, no dia 13 de novembro de 1966, e tornou-se um marco, por ser o primeiro conjunto
residencial construído pela COHAB – CT na cidade de Curitiba.
Figura 118 - Inauguração da Vila Nossa Senhora da Luz em 1966 e a Vila na atualidade

Fonte: Câmara Municipal de Curitiba 240.

Para gestão do Conjunto Habitacional, foi criado um Conselho Deliberativo e
Comunitário, composto por representantes do governo do Estado, COHAB – CT, Escola de
Serviço Social, 12 moradores, Igreja Local, Escola Local e Estabelecimentos Industriais do
Entorno. Além disso, foi criada uma autarquia SUVLUZ (pelo Decreto n.º 2.922/1966), que
tinha o objetivo de ser uma espécie de “subprefeitura”. Foi desativada após 3 anos.

240

Disponível em: https://www.cmc.pr.gov.br/ass_det.php?not=26727#&panel1-1. Acesso em: 03 dez. 2019.
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Os jornais da época informam que em janeiro
de 1967, antes de realocar novos moradores
para a Vila, as assistentes sociais responsáveis
pelo cadastramento analisaram que cerca de
500 famílias não estavam prontas para formar
a

nova

comunidade.

recomendações

do

E,

BNH,

seguindo

as

propuseram

a

construção de um Centro de Triagem, a ser
instalado nas proximidades da Vila. A
SUVLUZ coordenaria a atividade com a ajuda
da Fundação de Recuperação do Indigente. Inferimos que muitas das famílias não puderam
ser admitidas no conjunto, por não trabalharem formalmente, exigência feita pelo BNH na
época.
Assim que a Vila foi ocupada, começaram os problemas, amplamente noticiados pelos
jornais da época. Além da falta de água e da coleta de esgoto, os moradores queixavam-se da
falta de empregos nos arredores, da distância do Centro, dos preços altos praticados pelos
comércios locais em comparação ao centro da cidade e da ausência da coleta de lixo.
Figura 119 - Montagem Reportagens realizadas no período

Fonte: Foggiato e Rocha (2016) Câmara Municipal de Curitiba 241.
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Disponível em: https://www.cmc.pr.gov.br/ass_det.php?not=26727#&panel1-1. Acesso em: 03 dez. 2019.
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Posteriormente, uma comissão de moradores, associações locais e a própria Escola de
Serviço Social encaminharam um “memorial” ao BNH, solicitando a reformulação da política
habitacional e a suspensão do projeto de ampliação da Vila, tendo em vista os diversos
problemas apontados.
3.3.3 Experiência COHAB - PE (Recife)
Figura 120 - Pernambuco e a “guerra contra os mocambos”

Fonte: Revista Manchete (1965).

Em 1965, a Companhia Habitacional de Pernambuco foi inaugurada e passou a atuar
conjuntamente com tradicional autarquia estadual “Serviço Social contra os Mocambos” na
remoção dos mocambos e favelas das áreas centrais de Recife e Olinda. Segundo Pereira et al.
(1978, p. 6), o trabalho social junto a COHAB – PE teve início em 1967, quando foi
organizado o setor socioeconômico, cuja atribuição era inscrição e seleção dos candidatos à
casa própria. Em 1968, foi formada uma equipe de técnicos sociais para projetos especiais de
erradicação

de

sub-habitações.

A

equipe

era

responsável

pelos

socioeconômicos, cadastramento e, posterior auxílio às famílias nas remoções.

levantamentos
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A COHAB – PE foi pioneira na implementação de casas embriões para as famílias
removidas de mocambos e outras edificações precárias. Os primeiros conjuntos previam
diferentes tipologias, com a possibilidade futura de ampliação. O BNH considerava as
experiências realizadas pela COHAB -PE como modelo por articular a provisão de moradias à
prestação de outros serviços sociais em parceria com instituições locais, instituições da
prefeitura e do governo do Estado.
Figura 121 - Conjunto Habitacional Rio Doce

Fonte: BNH Projetos Sociais (1977, p. 39).

Rio Doce I e II (300 metros da praia), situado em Olinda, foi o primeiro conjunto
habitacional de grande porte construído pela COHAB – PE, com financiamento do BNH. O
empreendimento foi concluído em 1970 e previa 7 tipologias diferentes (entre 29 m² e 43 m²)
de casas embriões, com um total de 2.368 unidades habitacionais, situadas em uma área com
fácil acesso a transporte, escolas, clube recreativo, quadra de esportes, centro comunitário,
além de uma ampla rede de comércios locais.
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Em relação às atividades desenvolvidas junto aos moradores dos conjuntos, a partir de
1969, a COHAB firmou convênio com a Secretaria Estadual de Promoção Social e passou a
instalar centros comunitários nos conjuntos habitacionais e a oferecer serviços médicos,
odontológicos, enfermagem de urgência, bem como cursos profissionalizantes de motorista,
datilografia, corte costura e artesanato, entre outros. Tais serviços eram custeados pela
prefeitura e pela Secretaria Estadual e a coordenação geral dos trabalhos ficava a cargo de
uma assistente social da COHAB PE.
3.4 O FRACASSO DAS REMOÇÕES
Essa primeira fase de implementação da política nacional de habitação, de 1964 a
1967, compreende a estruturação institucional do BNH como órgão central do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH) (AZEVEDO; ANDRADE, 2011). Segundo Sachs (1999, p.
144), ela se caracteriza, no início, por uma grande penúria de recursos, algo que se altera
substancialmente com a criação do FGTS e do SBPE, em 1967242..
O programa de remoção de favelas e construção de conjuntos habitacionais para
população de menor renda desenvolvidas pelas COHABs viveu sua primeira crise financeira
em razão da alta inadimplência; insatisfação generalizada com os padrões oferecidos de
moradia (longe dos centros urbanos e precária rede de serviços) e alto custo de construção,
devido ao preço dos terrenos nas áreas urbanas, face o processo de especulação imobiliária.
A partir de 1968, o BNH expandiu suas atividades e criou o programa de
financiamento de obras de abastecimento de água e sistemas de esgotos (que mais tarde,
consolidou-se no Plano Nacional de Saneamento), intensificou o financiamento de imóveis
destinados às classes de maior poder aquisitivo, visando diminuir os prejuízos com os custos
de materiais de construção, abriu novas linhas de crédito para os consumidores e empresários,
por meio do FIMACO (Programa de Financiamento de Materiais de Construção).
Em 1970, o CENFHA (Centro Nacional de Pesquisas Habitacionais) e o Instituto
Nacional de Cooperativas Habitacionais promoveram o I Encontro Nacional de Diretores de
Cooperativas Habitacionais, que reuniu 33 presidentes de Cooperativas Habitacionais. Os
242

Servindo-se desse engenhoso artifício, empenha-se o BNH, a partir de 1967, em estimular a criação das
Sociedades de Crédito Imobiliário e a venda de Letras Imobiliárias – prevista na Lei n.º 4.380 – com
vistas à montagem do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos SBPE. Desde então, através da
captação da poupança popular, o Sistema Financeiro da Habitação passou a contar com recursos
adicionais cada vez mais vultosos, sendo que, por volta de 1975, os recursos da poupança ultrapassaram
os originários do FGTS, assegurando ao BNH uma situação menos comprometida com a poupança
compulsória (FINEP, 1983, p. 90).
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diretores discutiram os principais entraves na implementação dos empreendimentos
habitacionais, especialmente a composição dos financiamentos do BNH, que não previa
recursos para implementação de serviços comunitários nos conjuntos habitacionais. Ao final,
foi organizada uma palestra com o especialista norte americano Donald Strong, responsável
pela “Ação Comunitária” realizada junto ao Conjunto Habitacional Popular na cidade de
Boston.
O norte americano elogiou os projetos de casas-embrião de Recife e a própria política
de remoção de favelas, mas ressaltou a necessidade de orientação psicossocial aos favelados
transferidos para os conjuntos habitacionais construídos pelo governo e “afirmou ser
importantíssimo que a assembleia dos moradores decida suas prioridades, pois estes, mais do
que ninguém, conhecem suas maiores necessidades” e defendeu que junto aos conjuntos
habitacionais sejam realizados “intensos programas de educação de adultos e de crianças”
(JORNAL DO BRASIL, 11 de março de 1970). O palestrante também fez críticas quanto à
falta de playgrounds, espaços de convivência nos empreendimentos e “a falta de assistentes
sociais” nos conjuntos produzidos pelos INOCOOPs.
O I Encontro Nacional das COHABs, ocorrido na cidade de Belém, em 1972, reuniu
dirigentes de quase todas as companhias habitacionais do país. Além de promover a troca de
experiências, discutiu os entraves na implementação dos programas de desfavelamento em
diferentes contextos, ressaltando o alto custo dos terrenos, dos materiais de construção, falta
de recursos para prover infraestrutura e demais equipamentos comunitários e a inadimplência
dos mutuários. Com relação aos processos de assistência e organização comunitária, o
presidente da COHAB Ceará afirmou que o déficit habitacional não poderia ser resolvido
apenas com a construção de casas, mas precisava ser aliado à provisão de outros requisitos
básicos especialmente infraestrutura bem dimensionada e equipamentos comunitários.
O presidente da COHAB Guanabara, fez severas críticas à maneira como as famílias
de ex-favelados foram removidos, bem como apresentou as diversas falhas da CHISAM em
relação aos levantamentos socioeconômicos, que causaram “considerável prejuízo à
companhia”. E, para que fatos dessa natureza não voltassem a ocorrer, criou uma divisão
específica de Desenvolvimento Comunitário para coordenar os trabalhos junto aos conjuntos
habitacionais. Informou ainda que a COHAB - G até 1972, administrava 44.010 unidades
habitacionais: 30.114 apartamentos; 11.960 casas unifamiliares e 1.936 unidades provisórias
(centros de triagem) (CORREIO DA MANHÃ, 20 de dezembro de 1.972).
Ao final do encontro, os 22 dirigentes de COHABs sugeriram ao BNH diversas
mudanças em relação ao sistema de financiamento e composição de custos dos
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empreendimentos habitacionais, destacando a importância de prever recursos para os diversos
serviços de assistência e organização comunitária.
Em 1973, visando corrigir essas distorções, o governo federal lançou um “novo” Plano
Nacional de Habitação Popular (PLANHAB) tendo como objetivo principal eliminar o déficit
habitacional nas faixas de menor poder aquisitivo, com previsão de investimentos contínuos
por um prazo de 10 anos para construção de um milhão de moradias.
O BNH passou a financiar a urbanização e a
provisão de infraestrutura urbana, bem como a
construção de equipamentos comunitários (públicos
e particulares) nos empreendimentos habitacionais
construídos pelo BNH e INOCOOPs (RDs n.os 07/73
e 31/73). Além disso, atribuiu à SERFHAU (Serviço
Federal de Habitação e Urbanismo), além dos
estudos de viabilidade dos conjuntos habitacionais
construídos pelas COHABs, o gerenciamento de um
fundo

de

financiamento

de

planos

de

desenvolvimento integrado (para frear a especulação
e promover processos de desenvolvimento urbano) a partir do programa CURA (RD n.º
07/73) 243.Visando o fortalecimento econômico e institucional dos agentes promotores,
especialmente as COHABs e INOCOOPs, o BNH também começou a estruturar, em suas
delegacias regionais e agências, departamentos específicos para dar suporte técnico aos
projetos e a prever novas fontes de recursos para remuneração dos serviços administrativos.
O PLANHAB previa ainda a participação do BNH em programas de
desenvolvimento comunitário a serem executados pelas COHABs, em conjunto com
organismos federais, estaduais e municipais de caráter social, em benefício das famílias
residentes nos núcleos habitacionais (BNH, 1978, p. 10).
Infere-se que tais medidas colocadas em curso pelo BNH receberam influência direta
do Conselho Interamericano de Desenvolvimento Econômico-Social, formado por
representantes dos países membros da OEA e assessores do BID e da CEPAL que, desde
1963 (México), começaram a promover seminários regionais e a incentivar os governos dos
Estados membros a criar programas de moradias articulados a planos de desenvolvimento
243

O projeto CURA financiava a desapropriação e/ou aquisição de terrenos para implantar projetos de
habitação, investimento em vias públicas, restruturação ou extensão das redes de eletricidade, de
iluminação pública, de água potável, de drenagem e de comunicação, equipamentos comunitários e
trabalhos de gestão de projetos (SACHS, 1999, p. 145).

305

integral de comunidades, em áreas urbanas, rurais e reservas indígenas, com vistas a enfrentar
os problemas habitacionais e impulsionar o desenvolvimento social e econômico da América
Latina. Diversos países da região elaboraram Planos Gerais de Desenvolvimento: Caracas
(1963); Bogotá (1961); Santiago (1960); La Paz (1963) e Quito (1964) – estabelecendo a
política habitacional como principal indutor de crescimento econômico e geração de
empregos.
A partir desses incentivos e recomendações, o Brasil, em 1970, criou uma unidade
nacional de Coordenação de Programas de Desenvolvimento Comunitário subordinada ao
Ministério do Interior, cujo objetivo era conjugar mecanismos de atuação e um sistema capaz
de, com base nas instituições existentes, viabilizar as diretrizes nacionais de desenvolvimento
comunitário (BAPTISTA, 1976).
Em sua primeira etapa (1971-1974), o programa de Desenvolvimento Comunitário
propõe-se, numa construção tautológica, a “criar condições favoráveis ao processo
de Desenvolvimento Comunitário na região” e levanta mais três objetivos: contribuir
para articulação de entidades e integração de programas; elevar as condições
econômicas, sociais e culturais das comunidades; contribuir para a utilização do
processo de planejamento a nível de governo e de entidades (AMMANN, 1987, p.
114).

Tal programa articula-se ao I Plano Nacional de Desenvolvimento – PND (19721974), cujo objetivo era intensificar os processos de reforma administrativa e modernização
do aparelho administrativo dos Estados e Municípios, tendo em vista uma maior eficiência e
racionalidade. No período de 1970 a 1973, o governo federal promoveu diversos cursos,
seminários, reuniões de estudo e treinamentos para cerca de 1.500 técnicos de nível superior e
de nível médio, lideranças governamentais e comunitárias para o desenvolvimento de projetos
e programas de desenvolvimento comunitário. Os subsídios para tais discussões foram
fornecidos pelos documentos elaborados pelas assessorias da CEPAL/OEA/ BID, UNESCO e
USAID.
Contraditoriamente, tal processo se deu em um contexto de forte repressão política e
social na América Latina. A metodologia propagada de planejamento e desenvolvimento
comunitário tinha como prerrogativa a ativa participação das comunidades nos processos de
implementação das ações governamentais. No caso do Brasil, a narrativa oficial do governo
reforçava a importância dessa metodologia com vistas a auxiliar no desenvolvimento local,
regional e nacional, mas ocultava a intenção de legitimar o modelo autoritário colocado em
curso, o qual “capturava” e ressignificava as diversas iniciativas populares, inibindo qualquer
tipo de organização política e transformando-as em parte da estratégia governamental.
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3.5 O “NOVO” PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO: MORADIA “INSTRUMENTO DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL”
A partir da RD n.º 78/73, o BNH estabeleceu como objetivos programáticos
“estimular a promoção social das famílias através do incentivo à sua organização
comunitária”; assegurar uma “melhor compreensão dos mutuários” e promover a “viabilidade
econômico-financeira” dos programas de habitação popular. O banco iria participar
juntamente com as COHABs e as entidades públicas e privadas, da formulação, execução,
controle e aperfeiçoamento permanente de programas gerais e específicos de desenvolvimento
comunitário. As diretrizes da referida normativa colocavam a necessidade de os projetos
comunitários junto aos conjuntos habitacionais financiados pelo BNH terem:
Amplo conhecimento sobre as dimensões, condições sociais,
sanitárias,
educacionais e econômicas das famílias a que se destina PLANHAB; acesso
irrestrito de tais famílias a sistema de inscrição para aquisição da casa própria;
promoção de programas educacionais e de treinamento profissional; organização da
vida comunitária nos conjuntos habitacionais, com máximo de participação de todos
os moradores; desenvolvimento da vida associativa, seja para efeito puramente
social seja para realização de trabalhos cooperativos com vistas à manutenção dos
conjuntos e de cada uma de suas habitações, ou com o fim de suplementar a renda
familiar e adequação e disponibilidade de equipamentos comunitários às reais
necessidades de cada conjunto (RD nº 78/73).

O discurso propagado pelo BNH era ambíguo pois, ao mesmo tempo que se revestia
de um caráter participativo, humanitário e preocupado com as dimensões sociais, econômicas
e educacionais das famílias, continuava a produzir conjuntos habitacionais de forma massiva
sem considerar as reais necessidades das famílias, mantendo um uso instrumental dos projetos
de desenvolvimento comunitário que ocorriam apartados de qualquer decisão e servindo
essencialmente para conter a inadimplência e fixar as famílias nos conjuntos habitacionais já
construídos.
Mesmo com tantas contradições e ambiguidades, os projetos comunitários produziam
resultados positivos. O estudo realizado por Janice Perlman (1973) em quinze conjuntos
habitacionais localizados em diversas cidades do país, incluindo os projetos-modelo das
cidades de Recife, Fortaleza e São Luís financiados pelo BNH, confirma tal afirmação.
Perlman observou uma variação considerável nas taxas de inadimplência por parte dos
mutuários e, em cinco dos conjuntos estudados, a estimativa percentual de mutuários em dia
com as prestações correspondia a mais de 80%, enquanto em outros esta cifra baixou até 14%.
Uma conclusão relevante desse estudo é que os conjuntos habitacionais populares bem-
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sucedidos - onde, por exemplo, existiam as menores taxas de inadimplência - eram,
geralmente, aqueles que possuíam como parte fundamental do projeto programas intensos de
assistência social e desenvolvimento comunitário.
A partir dessa constatação, o BNH, depois da RD n.º 81/73, criou a Taxa de Cobrança
de Administração (TCA), cujo valor era de 2 a 5% da prestação inicial sobre as mensalidades
dos mutuários, e a Taxa de Apoio Comunitário (TAC), cujo valor era de 2% sobre essas
mensalidades, com objetivo de ampliar e viabilizar os projetos de desenvolvimento
comunitário e a capacidade administrativa das COHABs. A COHAB poderia aplicar, em cada
conjunto, até 50% do produto correspondente à arrecadação efetiva do TAC, para cobertura
dos custos relativos ao financiamento de atividades de desenvolvimento comunitário previstas
pela RD n.º 78/73; manutenção dos conjuntos e respectivos equipamentos comunitários e
pagamento dos salários de assistentes socias que trabalhassem ao menos quatro horas por dia
nos conjuntos habitacionais, executando os planos de serviço social aprovados pela Diretoria
da COHAB.
Nesse contexto, o BNH e a Associação Nacional de Companhias Habitacionais
promoveram o II Seminário Nacional de COHABs, que reuniu 112 diretores de 34
companhias habitacionais estaduais e municipais (lembrando que, nesse período, o Brasil
possuía 3.562 municípios). Os temas discutidos foram: Financiamento e planejamento da
produção; Comercialização das habitações e administração dos créditos habitacionais;
Estrutura e sistema de operação do sistema administrativo das COHABs e Desenvolvimento
comunitário.
Especificamente em relação ao último tema, foi realizada uma plenária para troca de
experiências. As COHABs de Curitiba, Santa Catarina, Pernambuco e Bandeirante (cidade do
interior de São Paulo) apresentaram seus trabalhos de seleção de mutuários, organização e
desenvolvimento comunitário, sendo colocados em discussão os resultados e os diversos
métodos de trabalho com objetivo de promover uma maior integração entre os moradores dos
conjuntos habitacionais. O ponto central da discussão foi a necessidade de desenvolver
diretrizes gerais a nível nacional para os programas de desenvolvimento comunitário.
A análise das diversas experiências realizadas pelas COHABs colocou a necessidade
de “valorizar a atuação do assistente social desde a fase de seleção dos eventuais compradores
dos imóveis até a fase de amortização do financiamento concedido” (JORNAL DO BRASIL,
06 de dezembro de 1973), bem como a criação pelo BNH de uma equipe técnica para
coordenar os programas gerais e específicos de desenvolvimento comunitário, promovendo
encontros para treinamentos técnicos e administrativos, objetivando uma unidade de
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planejamento, execução e avaliação dos programas de desenvolvimento comunitário no
campo habitacional em nível regional.
Em 1975, o governo do general Ernesto Geisel estabeleceu o II Plano Nacional de
Desenvolvimento (II PND) e definiu uma “política de integração social”, cuja orientação
previa, ao menos intencionalmente, o redirecionamento dos programas habitacionais para as
populações de mais baixos níveis de renda (conduzida de forma a reduzir gradualmente o
ônus financeiro incidente sobre as operações de aquisição de casa própria), incluindo a
melhoria dos serviços urbanos básicos para todas as camadas da população, com vistas à
elevação da qualidade da vida nas cidades.
Tais medidas foram tomadas num contexto político de forte questionamento do
regime, face a repressão e a forte censura contra políticos, jornalistas e estudantes. O
sequestro, a tortura e a morte de várias pessoas, especialmente do jornalista Vladimir Herzog,
em 1975, foram estopins que impulsionaram a Igreja Católica e demais setores progressistas
da sociedade a se posicionarem contra o governo. Nesse contexto, o cenário econômico é do
fim do “milagre do crescimento” e aumento explosivo da dívida externa, aumento da inflação
e perda do poder aquisitivo das famílias. Os trabalhadores urbanos, especialmente os
metalúrgicos 244, começam a se organizar sindicalmente de forma autônoma e entram na luta
política “como novos personagens” pela redemocratização.
Alinhado à perspectiva do II PND, o BNH reformulou o Plano Nacional de Habitação
Popular – PLANHAB, baixou os juros dos empréstimos para a população de menor poder
aquisitivo, estabeleceu anistia de multas aos inadimplentes e, pelo menos no discurso,
preocupou-se com a qualidade dos conjuntos habitacionais de interesse social.
Os projetos apresentados por Estados e Municípios só serão aprovados pelo BNH,
de agora em diante, se apresentarem condições satisfatórias de infraestrutura: água e
esgoto, meios de transporte de fácil acesso para o mercado de trabalho, escola,
núcleo sanitário e centro comunitário (...) O BNH, espera, com a reformulação deste
programa, corrigir os desagradáveis desacertos que ganharam as manchetes dos
jornais (SCHULMAN, 1975, REVISTA MANCHETE, Edição n. 1.185).

Para assegurar a unidade metodológica dos projetos de desenvolvimento comunitário e
as diretrizes do PLANHAB, o BNH estruturou equipes técnicas sociais na agência central e
delegacias regionais para assessorar as COHABs, INOCOOPs e demais agentes promotores.
O BNH de modo mais intensivo passou a exigir das COHABs e “órgãos
assemelhados” “Planos de Desenvolvimento Comunitário em Conjuntos habitacionais”.
244

Em 1975, Luís Inácio da Silva, Lula, torna-se presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo
do Campo.
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Definiu uma nova normativa a RD n.º 45/75, regulamentando novamente a participação do
Banco nos programas de desenvolvimento comunitário. As instruções mantêm os objetivos
previstos na RD n.º 78/73, com acréscimo de dois itens: “Preparação das famílias para
ocupação das moradias, com plena noção de direitos e deveres e Apuração das
disponibilidades de equipamentos comunitários às reais necessidades da população
beneficiária de cada projeto do PLANHAB”.
O documento indicava, ainda, que os projetos desenvolvidos deveriam observar “as
peculiaridades de cada núcleo habitacional” e proporcionar aos moradores, no núcleo ou em
sua área periférica, os seguintes serviços:
Assistência médica e odontológica; ensino de primeiro e segundo grau, inclusive o
técnico profissional; orientação previdenciária e sindical; aproveitamento da mão de
obra doméstica, sobretudo em trabalhos artesanais; manutenção de centros de
recreação, inclusive playgrounds e locais de prática de desportos; bibliotecas
públicas; postos policiais e estabelecimentos comerciais, feiras ou mercados;
orientação sobre a organização familiar, inclusive quanto a providencias legais ou
regulamentares para aquisição e conservação da casa própria, casamento e registro
de filhos; assistência à associação de moradores, clube de mães, clube de jovens,
entidades recreativas e culturais (RD n. 78/73, p. 3).

A ambição do BNH, era a partir dos projetos de desenvolvimento comunitário,
articular Estados, Municípios e entidades privadas para que atuassem conjuntamente na
prestação de diversos serviços sociais dos empreendimentos habitacionais na perspectiva
indicada pela II PND e assegurar a “integração social dos moradores” em suas “novas
comunidades”.
Tais programas procuram, sob a coordenação das COHAB, aglutinar esforços das
muitas entidades federais, estaduais e municipais, e até do setor privado, que
realizem trabalhos na área social, em campos como orientação profissional, a
assistência materno infantil, educação, saúde, atividades artesanais, recreação, e,
evidentemente, fortalecimento da consciência cívica e comunitária das famílias. É
neste contexto mais amplo que o BNH considera o problema do menor carente (...)
Partimos da premissa de que o desenvolvimento sadio da personalidade do menor
está intrinsicamente vinculado ao grau de integração da família na comunidade que,
por sua vez, não pode ser dissociada das condições materiais e ambientais oferecidas
pela sociedade como um todo (BNH, 1978, p. 14).

Os documentos indicam que o BNH, em 1975, aprovou 25 projetos, que receberam
recursos a fundo perdido estimados em 240 milhões de cruzeiros, além de promover
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assistência técnica às equipes locais. As companhias que mais captaram recursos junto ao
BNH foram a COHAB - PE245, COHAB – RN e COHAB - RS.
A reportagem ao lado, do jornal Correio
Brasiliense, embora num outro momento
político e econômico do país, reeditou velhos
preconceitos de “que a falta de conscientização
de propriedade é um dos maiores problemas
que

as

COHABs

mutuários”,

enfrentam

ocultando

outros

com

seus

problemas

estruturais como os baixos salários, a falta de
serviços públicos essenciais e equipamentos de
saúde, e educação, que efetivamente atendam
às necessidades da população.
Fonte: Reportagem Correio Braziliense de 21 de outubro de 1975

Em 1975, o BNH promoveu o I Encontro com os INOCOOPs, que reuniu
representantes das cooperativas habitacionais e profissionais do campo habitacional
(assistentes sociais, advogados, arquitetos). Um dos temas tratados referia-se a projetos de
desenvolvimento comunitário, pois os INOCOOPs enfrentavam sérios problemas de ordem
econômica e não possuíam recursos para o pagamento de técnicos sociais e para a provisão
dos serviços previstos no planejamento inicial. Os profissionais defenderam uma maior
assessoria do BNH e recursos paa financiamento para trabalho social e contratação de
profissionais especializados.
Atendendo às recomendações, o BNH instituiu a RD n.º 4/75 e criou o Subprograma
de Desenvolvimento Comunitário (SUDEC) com objetivo de fornecer contribuição financeira
a fundo perdido - para pagamento de despesas com pessoal; promoção de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico; realização de pesquisas relativas ao desenvolvimento do
trabalho – passando a exigir planos detalhados de trabalho (exigindo idoneidade técnica e
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Em 1975, a COHAB PE e Associação Brasileira de COHABs, promoveram em Natal o “Primeiro
treinamento em Desenvolvimento Comunitário” para os técnicos da instituição e dos demais serviços
assistenciais realizados junto aos conjuntos residenciais. Em 1977, a V Semana dos Assistentes Sociais
promovida pelo CRESS PE, foi patrocinada pelo BNH COHAB – PE e INPS e discutiu a “Dimensão do
Trabalho Social da COHAB PE”. Em 1978, o BNH promoveu um encontro com as COHABs para avaliar
a participação das delegacias regionais nos programas de Desenvolvimento de Comunidades e
Assistência Técnica às COHABs e demais agentes.
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profissional dos proponentes) e “apresentação de relatórios técnicos de avaliação do trabalho
social”.
Pela primeira vez, o BNH utilizou em uma normativa o termo trabalho social e
também de forma inédita, no curso da história do planejamento dos programas habitacionais,
instituiu diretrizes mais claras quanto aos projetos de desenvolvimento comunitário, que
deveria prever um “trabalho social programado e orientado tecnicamente”.
Figura 122 - A mídia divulgando os Programas Comunitários do BNH

Fonte: Diário de Pernambuco (14 de setembro de 1977).

Concomitante a esse processo, o governo federal criou pelo Decreto n.º 75.922/75, o
Programa Nacional de Centros Sociais Urbanos (PNCSU) com a finalidade de “promover a
integração social nas cidades, através do desenvolvimento de atividades comunitárias no
campo da educação, cultura e desporto, saúde e nutrição, do trabalho, previdência, assistência
social, e da recreação e lazer. A implementação dos CSUs dar-se-ia inicialmente nas áreas
prioritárias “periféricas dos grandes centros urbanos” e “onde se localizam os conjuntos
habitacionais de médio e grande porte”.
Cabe aqui fazer um parêntese e assinalar que, em 1976, ocorreu a primeira
Conferência ONU-HABITAT realizada no Canadá, momento em que começou a se constituir
um consenso internacional sobre a necessidade de alterar as políticas habitacionais colocadas
em curso até então nos países em desenvolvimento. Os especialistas e os policy makers
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defenderam a suspensão dos programas de erradicação de favelas até então vigentes na
maioria dos países e recomendaram ações de urbanização, que preservassem o patrimônio já
construído pelos moradores desses locais, garantindo segurança na posse, provendo
infraestrutura, permitindo que os moradores realizassem investimentos e esforços próprios na
construção e melhoria de sua própria moradia, ao invés de transferi-los para conjuntos
habitacionais prontos.
Para Mike Davis (2006), tal premissa está fortemente amparada no ideário de Jonh
Turner de intervir de modo focalizado por meio da urbanização de favelas, fornecimento de
lotes e regularização dessas áreas, o que na verdade encobre a incapacidade do Estado em
assegurar investimentos contínuos numa política que efetivamente combata a pobreza urbana
e o déficit habitacional.
É importante ainda assinalar, nesse contexto internacional, que, em meados da década
de 1970, o governo norteamericano (aliado político importante dos governos militares
brasileiros) também alterou sua política habitacional e abandonou progressivamente a
construção de grandes complexos habitacionais destinados à locação para população de baixa
renda. A historiografia assinala que uma série de conjuntos habitacionais construídos pelo
governo americano permaneceram desocupados por um longo período face a recusa das
famílias brancas em ocupar áreas também destinadas à população negra, a exemplo do
empreendimento Pruitt- Igoe. Outros, em razão da baixa qualidade construtiva, degradaram-se
muito rapidamente e essas áreas ficaram marcadas pela extrema pobreza, altas taxas de
criminalidade e segregação racial.
Figura 123 - Complexo Habitacional Pruitt-Igoe (Antes e Depois da Demolição)

Fonte: Sociedade Histórica do Estado de Missouri / Centro de Pesquisa-St. Louis246.

246

Disponível em http://tjrhino1.umsl.edu/whmc/view.php?description_get=Pruitt+Igoe. Acesso em: 03 jan.
2020.
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A política habitacional americana foi colocada em xeque, pois não conseguia resolver
de forma efetiva a pobreza urbana e, em 1974, o governo americano promulgou uma nova Lei
de Habitação e Desenvolvimento Comunitário (Housing and Community Development Act),
que previa programas alternativos que ofertavam subsídios diretos e indiretos para empresas
privadas, agências públicas locais e organizações não governamentais, para construção e/ou
reforma de moradias destinadas especialmente à população de mais baixa renda.
Nesse “pacote”, foi criado o Programa de Subsídio para Desenvolvimento
Comunitário (Community Development Block Program - CDBG), cujos objetivos eram:
“Garantir moradia decente; Criar e manter um ambiente de vida adequado e Expandir
oportunidades econômicas”. Os fundos destinados pelo CDBG poderiam ser utilizados pelos
governos locais e estaduais, ou mesmo por empresas, para desenvolver diversos projetos de
desenvolvimento comunitário 247 (conforme a necessidade local). O CDBG exigia dos
proponentes (agências locais, estaduais, empresas e ONGs) o desenvolvimento de um plano
de ação detalhado, que deveria prever a participação dos cidadãos em todas as fases de
implementação - especialmente dos moradores das áreas afetadas pelo projeto de
desenvolvimento comunitário - a partir de reuniões locais, que assegurassem as informações e
os registros relacionados à proposta e uso real dos fundos pelos proponentes.
Adiante será demonstrado que tal modelo certamente inspirou a criação do PRODEC.
3.5.1 Experiência COHAB – CE (Fortaleza)
A exemplo de Curitiba e Rio de Janeiro, entre outras cidades do país, a partir de 1973,
a cidade de Fortaleza criou o Projeto Integrado de Desfavelamento (PID), que orientou as
remoções até 1980. Valendo-se do discurso moralista e higienista da época, a prefeitura de
Fortaleza delegou o PID à Fundação de Serviço Social 248, coordenada pela assistente social
Adalci Barbosa (entre os anos de 1967 a 1977) 249.
247

248

249

Os projetos poderiam prever: aquisição de imóveis, realocação, demolição, reabilitação de edifícios
residenciais e comerciais; construção de instalações públicas (praças, parques, centros comunitários) e
melhorias da infraestrutura urbana (instalação de redes de água, esgoto, drenagem, pavimentação de ruas
e construção de calçadas); construção e manutenção de centros de bairro e requalificação de edifícios
escolares e de prestação de outros serviços públicos; assistência a empresas com fins lucrativos para a
execução de ações de fomento, estímulo e expansão da economia local e criação de empregos e novos
negócios; preservação e restauração de propriedades históricas em bairros de baixa renda. Ver mais
detalhes em:
A Fundação era encarregada “do estudo, planejamento e execução dos serviços sociais, da assistência aos
desfavorecidos, do combate ao mocambo, da promoção de atividades que visem a qualificação de mãode-obra e do fomento à habitação própria” (MOTA, 1982, p. 129 apud JALES; PAULA, 2014).
Trata-se de uma figura importante no campo da habitação de interesse social, mas desconhecida da
literatura tanto no campo do Serviço Social quanto do planejamento urbano e territorial. Aldaci foi
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Adalci Barbosa defendia que as remoções da população residente em habitações
precárias, favelas e mocambos deveriam ser acompanhadas não só da provisão habitacional,
mas de um trabalho intensivo de educação e provisão de serviços médicos e sanitários
(JALES; PAULA, 2014).
O PID envolvia as seguintes atividades: 1. Estudo da área a ser removida, visando o
conhecimento da situação socioeconômica dos favelados e os estados dos imóveis; 2.
Identificação das famílias, mediante abordagem do Serviço Social com visitas domiciliares; 3.
Verificação das condições materiais do barraco ou casa (tipo), acabamento, número de
cômodos, medição e características especiais (benfeitorias), feita sob a supervisão de um
engenheiro, para determinar o valor da indenização; 4. Preparação dos favelados para
remoção; 5. Definição de uma sistemática para pagamento das indenizações, para demolição e
retirada de material; 6. Assinatura do contrato de compra e venda, recebimento da
indenização, pagamento da primeira prestação do terreno e sorteio do lote (ou unidade
habitacional); 7. Encaminhamento das famílias para o alojamento provisório do conjunto,
onde recebem instruções sobre as exigências da localização da casa e orientação sobre a
construção; 8. Construção de um vão inicial para mudança imediata, desocupando o
alojamento (BARROS, 2019).
A prefeitura de Fortaleza chegou a fazer, por conta própria, alguns empreendimentos
habitacionais a partir da venda de lotes em áreas periféricas da cidade: Conjunto Alvorada,
com 311 lotes; Conjunto Marechal Rondon, com 1.474 lotes, e Conjunto Palmeiras, com
2.700 lotes. As famílias que ocuparam essas áreas haviam sido removidas por conta de obras
de expansão viária e requalificação das áreas centrais da cidade que atendiam a interesses
específicos do mercado imobiliário.
Posteriormente, com os financiamentos concedidos pelo BNH, a cidade de Fortaleza
passou a contar com a COHAB- CE na produção dos conjuntos residenciais verticalizados e
casas embriões.
Em 1978, a Companhia Habitacional do Ceará publicou um balanço de suas
intervenções no período de 1967 a 1977. O documento indica que a COHAB-CE construiu
um total de 8.945 unidades habitacionais, sendo que 7.884 delas estavam situadas na capital e
1.061, no interior.
Os candidatos às casas da COHAB-CE submetiam-se a um processo de seleção
organizado pelo Serviço de Assistência Social da companhia, cujos critérios priorizava
professora titular da Escola de Serviço Social de Fortaleza, ministrando a disciplina de Desenvolvimento
de Comunidade até 1977, quando faleceu.
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aqueles que não apresentassem queixa no Sistema de Proteção ao Crédito (SPC);
comprovassem maior renda; contassem com idade inferior a 60 anos; morassem em condições
precárias e tivessem famílias numerosas.
Figura 124 - Centro Social Urbano do Conjunto Habitacional José Walter

Fonte: Jornal do Brasil (19 de janeiro de 1977) e Blog Fortaleza em Fotos 250.

Em relação às dificuldades de implementação dos empreendimentos, o documento
assinala que alguns conjuntos foram construídos com materiais construtivos inadequados às
condições climáticas e com baixíssima qualidade arquitetônica. Além disso, boa parte deles
estavam localizados em áreas periféricas, com baixa oferta de empregos e infraestrutura, em
razão dos custos dos terrenos e da lógica “do lucro” imposta pelas empresas contratadas.

250

Disponível em: http://www.fortalezaemfotos.com.br/2012/07/conjunto-prefeito-jose-walter.html. Acesso
em: 08 dez. 2019.
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Em relação aos processos de desenvolvimento comunitário, a Fundação de Serviço
Social de Fortaleza juntamente com a COHAB -CE eram responsáveis pelas atividades
desenvolvidas nos conjuntos. Na avaliação de Aldaci Barbosa (1975), as atividades realizadas
junto aos moradores proviam mudanças “bem concretas”:
A apresentação física, os hábitos de higiene e de educação, a preocupação de mandar
os filhos para a escola e os próprios adultos procuram também a frequência aos
Postos Médicos, a participação em campanhas sanitárias, a frequência aos cursos de
qualificação profissional, o ingresso no grupo de produção artesanal são uma
demonstração concreta das mudanças do próprio homem, embora se reconheça que
há muito o que se fazer em termos de promoção humana. Outro resultado dentro do
nosso enfoque profissional é o da participação da população nas melhorias de
condições de vida. Todos são estimulados a participar. Pela participação já iniciante,
pode-se sentir o processo educativo e aquilatar o grau de realização da nossa política
de desfavelamento. Não fazemos para eles, mas com eles. Outro indicador da
viabilidade do programa é a pontualidade razoável no pagamento das prestações,
como os senhores podem ver [...] (BARBOSA, 1975, p. 24- 25 apud BARROS,
2019).

3.5.2 Experiência COHAB G (Rio de Janeiro)
Figura 125 - A mídia impressa sobre a “falta de educação e assistência” aos Favelados

Fonte: Jornal do Brasil (20 de dezembro de 1971) e Diário de Notícias (1972, Edição 15.283).

Em 1971, a CHISAM começou a divulgar oficialmente a necessidade de articular aos
conjuntos

habitacionais

(novos

e

antigos)

construídos

pelo

BNH

projetos

de

“desenvolvimento comunitário”. Para isso, afirmava a necessidade da formação de
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“Conselhos Comunitários”; normatização da atuação dos síndicos; realização de “um trabalho
intenso de capacitação e aperfeiçoamento profissional através de convênios com o Ministério
do Trabalho (Departamento de Mão de Obra, SENAI, SENAC), com o Ministério da
Educação (bolsas e professores de ensino técnico e Mobral), com a Ação Comunitária do
Brasil e com a Secretaria de Serviços Sociais da Guanabara. Tudo no sentido da elevação do
nível social e da promoção humana dos ex-favelados.
A partir da nova política de desenvolvimento comunitário, a COHAB G, formalmente,
reorganiza as atividades do Serviço Social e intensifica a orientação aos mutuários e a
organização dos condomínios. A partir de 1971, as atividades de desenvolvimento
comunitário ficaram a cargo da Ação Comunitária do Brasil - ACB, instituição social sem fins
lucrativos, que, a partir de um convênio com a CHISAM, desenvolveu um projeto piloto em
cinco conjuntos habitacionais (Vila Kennedy, Vila Aliança, Água Branca, Rua da Bica e
Bento Cardoso) e, a partir dos resultados positivos, os trabalhos foram expandidos para outros
13 conjuntos.
Com a ampliação dos recursos do BNH e com apoio técnico e financeiro da USAID, a
ACB passou a capacitar lideranças locais para “ajudar a própria comunidade a resolver seus
problemas”, bem como auxiliar as famílias a ampliar os rendimentos e a capacidade para o
trabalho, com vistas a honrar os financiamentos contraídos junto ao BNH.
O conjunto residencial Cidade Alta passou a ser “vitrine” da CHISAM em função dos
indicadores iniciais positivos de “integração social”, segundo pesquisa realizada pelo
CENFHA, após a ocupação. Também foi o primeiro empreendimento do Rio de Janeiro a
receber um amplo Centro Social Urbano e promover diversos cursos de capacitação
profissional, atividades socioeducativas e cívicas para crianças e a articular diversos serviços
públicos para as famílias (creches, vacinação, acompanhamento preventivo etc.).
O primoroso estudo de Marcelo Brum, realizado a partir da memória de onze
moradores “removidos das favelas” e realocados na Cidade Alta, dá algumas pistas sobre os
trabalhos realizados pela ACB e pela COHAB G.
Em 1973, a ACB publicou relatório com o balanço das atividades desenvolvidas nos
conjuntos habitacionais da COHAB/BNH, avaliando as principais dificuldades observadas
quanto à organização comunitária. A primeira refere-se à diminuição da participação dos
moradores nas atividades propostas, assim que as necessidades básicas eram satisfeitas; a
outra refere-se à heterogeneidade dos locais de origem dos moradores dos conjuntos, que
fazia com que não possuíssem nenhum tipo de afinidade e identidade; por fim, a
individualização do atendimento habitacional esmorecia a organização coletiva, uma vez que
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a responsabilidade pelos custos e pagamento das prestações era tratada na esfera privada e
dependia do esforço individual de cada família.
Segundo Brum (2009), a ACB manteve diversas atividades culturais, esportivas e
profissionalizantes em Cidade Alta, demonstrando esforços para a “integração das famílias”,
contudo tais ações não impediram o “repasse dos apartamentos”.
Os relatos dos moradores mais antigos de Cidade Alta, indicam que muitas famílias
não conseguiram arcar com os custos da nova moradia e, por temer os despejos compulsórios,
preferiram mudar-se para outras favelas formadas no entorno. Já a presença da COHAB-G se
dava muito mais no sentido de “controlar a inadimplência”, cobrar os moradores e ameaçá-los
com despejos, do que de resolver os diversos problemas estruturais devidos à falta de
manutenção e qualidade das edificações. Um dos depoimentos indicam que, na região do
“Complexo Cidade Alta”, existiam outros conjuntos habitacionais construídos por
cooperativas habitacionais e havia diferenças significativas quanto à cultura e forma de gerir
os empreendimentos, quando comparada à gestão da COHAB e ACB. Tal diferença, segundo
o depoimento, deve-se à fusão dos Estado da Guanabara e Rio de Janeiro, que promoveu um
vácuo institucional quanto à gestão/manutenção dos conjuntos habitacionais da COHAB,
cujas ações de desenvolvimento comunitário foram sendo progressivamente desativadas.
Nem moradores, nem COHAB, nem prefeitura assumiram-nas: A grande diferença
do conjunto de cooperativas, até hoje se pode ver, que todos os conjuntos
cooperativos têm uma auto-gestão. Estão em bom estado de conservação, com
síndico e não se deteriorou (...) E os conjuntos da COHAB, por ser um conjunto que
não deram à comunidade a autogestão, eles se deterioram e passaram a não fazer
parte da prefeitura (...) (BRUM, 2009, p. 284).

É importante o registro, ainda que parcial, da experiência do modelo “parceria e
convênio” com organizações não governamentais, algo muito presente na atualidade.
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3.5.3 Experiência COHAB -CT (Curitiba)
A partir de 1973, a COHAB Curitiba, seguindo as
recomendações

do

atividades

setor

do

BNH,
social,

reorganizou

as

formando

três

subdivisões: uma responsável pela preparação de
adquirentes dos imóveis; outra encarregada do
atendimento aos mutuários e outra responsável
pelo Setor de Atendimento aos Núcleos, cuja
principal

atribuição

era

promover

o

“Desenvolvimento Comunitário nos Conjuntos
Habitacionais” já ocupados.
A partir da metodologia de Desenvolvimento de Comunidades, as equipes promoviam
e articulavam diversas atividades recreativas e educativas. Segundo Rafael Muzi (2010),
estrategicamente, as atividades iniciais foram direcionadas às crianças dos conjuntos, sendo
promovidas atividades de pintura, recreação, instaladas ruas de lazer, e, posteriormente,
envolveu as famílias nas ações pretendidas. A partir de um convênio com a extinta LBA
(Legião Brasileira de Assistência), a equipe conseguiu obter recursos e materiais educativos
para as atividades. Conforme as famílias tomavam contato com a equipe, o trabalho foi se
expandindo e as assistentes sociais começaram a organizar grupos de mães e promover rodas
de conversa, com diferentes temáticas: planejamento familiar, direitos da mulher, sexualidade,
e outros assuntos de interesse, contando com um expressivo número de participantes.
As mulheres eram incentivadas a procurar matérias, a ler e a expor suas opiniões.
Realizávamos uma avaliação ao fim de cada “roda de conversa” e solicitávamos
sugestões para os próximos encontros (…). Abordávamos também temas políticos,
em um contexto de ditadura (...). O exercício da política era um espaço
predominantemente masculino e as mulheres passaram a sentir a necessidade de um
lugar onde pudessem debater assuntos de seu próprio interesse. Em uma destas
comunidades, fundamos então o Clube de Mães. Reivindicações como vagas nas
creches e temas até então vistos como tabu, tais como a diferença salarial entre
homens e mulheres, passaram a ser discutidos sob uma outra ótica” (Assistente
social Mayse Kuster entrevista realizada por Muzi, 2010, p. 39).

Com a ampliação dos empreendimentos construídos pela COHAB – CT, a partir de
1978, ocorreu novamente uma reorganização dos trabalhos, sendo criado o Departamento de
Desenvolvimento Social, que passou a atender os mutuários inadimplentes para estudo dos
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casos; parcelamento das dívidas; orientações para transferência e revenda dos imóveis; sendo
intensificados os trabalhos comunitários junto aos condomínios (MUZI, 2010).
Neste período, as assistentes sociais lotadas no SEDC (Setor de Desenvolvimento de
Comunidades) coordenavam o trabalho social de aproximadamente 15 a 18
conjuntos habitacionais. Nos conjuntos constituídos por apartamentos, tínhamos
como foco de intervenção principal a manutenção do bom relacionamento entre os
moradores, a preservação dos imóveis e a fixação das famílias no local mediante sua
satisfação com a moradia (...). As mediações para busca de soluções nos conflitos
entre moradores e síndicos, uso indevido de áreas comuns, verificação de
construções irregulares nas áreas comuns faziam parte da rotina de trabalho da área
social da COHAB, inclusive na assessoria em aspectos burocráticos, como lavrar ata
em cartórios, elaborar balancetes para prestação de contas, entre outros (Assistente
social Rosangela Ribas entrevista realizada por Muzi, 2010, p. 41).

Sobre as condições de trabalho, os profissionais relatam que, além de serem em
número reduzido, faltavam materiais e veículos para transportar as equipes que, muitas vezes,
utilizavam transporte público para se locomoverem até os conjuntos habitacionais.
Permanecíamos no Departamento meio período para reunião e outro meio período
para elaboração de relatórios, supervisão de estagiários e atendimentos aos
mutuários. Nos demais dias íamos para trabalho de campo de ônibus. Em alguns
conjuntos habitacionais havia espaço físico (casas comunitárias construídas pela
Cohab, lojas comerciais da Cohab que não estavam sendo usadas, sedes de
Associações de Moradores) para permanecermos e realizarmos nossas atividades
com a comunidade (reuniões, entrevistas, encaminhamentos, cursos, bazares para
arrecadação de recursos para as organizações comunitárias etc.) Alguns desses
espaços foram utilizados para funcionamento de creches implantadas pela Cohab em
parceria com o Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense) e Associações de
Moradores e Clubes de Mães. Essas creches foram implantadas e funcionavam sob
orientação e acompanhamento das Assistentes Sociais da Cohab e supervisão
indireta do Provopar. Para isso, nos conjuntos onde não havia nenhuma
representação comunitária constituída, nós Assistentes Sociais mobilizamos,
incentivamos e assessoramos a comunidade para se organizarem em Associações de
Moradores, Clube de Mães e Grupo de Jovens” (Assistente social Rosangela Ribas
entrevista realizada por Muzi, 2010, p. 43).

Entretanto, em 1986, os trabalhos foram interrompidos e o departamento de
desenvolvimento comunitário foi desativado a partir das ordens do então prefeito Roberto
Requião, que avaliava desnecessário ter tantos “assistentes sociais” em outro órgão da
prefeitura.
Certo dia recebemos um ofício que pedia para nos apresentarmos em um
determinado endereço, sem mais nem menos – e de uma hora para outra – nos foi
informado sobre a dissolução do Departamento e que seríamos remanejadas para
outra secretaria. Sabíamos que essa atitude autoritária do então prefeito da cidade
tinha objetivo de “dar um corretivo” nas profissionais. Recebemos o apelido de
“vermelhinhas”, pois as discussões que realizávamos junto às comunidades
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incomodavam muita gente. (Assistente social Mayse Kuster entrevista realizada por
Muzi, 2010, p. 45).

Paralelamente à ação da COHAB, os estudos de Vasco (2018) indicam que, em 1975,
a Prefeitura de Curitiba mapeou os assentamentos informais, constatando um aumento
expressivo das ocupações localizadas no município entre 1970 e 1975. Um ano depois, propôs
um novo Plano de Desfavelamento, cuja coordenação era de responsabilidade do Instituto de
Planejamento Urbano - IPPUC, do Departamento de Bem-Estar Social e da COHAB, que
cedia áreas públicas sob seu domínio para realocação das famílias e previa sua remoção das
áreas centrais para loteamentos com 200 metros quadrados e um embrião habitacional 251

(com sala ou quarto, cozinha e banheiro, com 22 m²). Financiados pelo BNH, tinham como
modelo de aquisição o financiamento em até 25 anos e comprometimento máximo de 25% da
renda familiar para as prestações corrigidas com juros.
Nesse programa, a execução do trabalho social era de responsabilidade do
Departamento de Bem Estar Social e tinha como objetivo promover novos hábitos, valores,
novo esquema de vida para adequação à realidade urbana, bem como estimular a ascensão
social e econômica para melhorar a habitação, sendo que essa melhoria representaria o
esforço do favelado para pertencimento à nova moradia e à nova realidade urbana, “atingindo
os padrões culturais normais da moradia” (CURITIBA, 1976, p. 15 apud VASCO, 2018).
Para que as famílias de baixo rendimento pudessem arcar com o financiamento, a
capacitação profissional era obrigatória, assim como a participação de algum
membro da família em mutirões para realização de trabalhos de conservação de
praças e calçadas, limpeza de vias, canais e galerias da cidade, em quatro jornadas
de oito horas no mês, realizadas aos sábados e domingos. A favela Capanema foi
escolhida para compor o piloto da primeira etapa do Plano de Desfavelamento,
segundo IPPUC (1976), por representar 10% do total de favelas do Município; por
ser a de maior extensão e possibilidade de ampliação da ocupação; por ter o padrão
sócio econômico da vizinhança diverso, dificultando a integração e acentuando o
caráter marginal da favela e das famílias; e por as famílias estarem bem trabalhadas
pelo Departamento de Bem-Estar Social da PMC. Além disso, pela prioridade do
Município com a expansão do campus universitário e a criação de um parque
(VASCO, 2018, p. 79).

O Plano também previu a implementação de Núcleos Habitacionais Transitórios em
quatro bairros de Curitiba, denominados à época Santa Amélia, Barreirinha, Campo Alegre e
251

O embrião não possuía acabamento como forro, assoalho, revestimento e divisas internas, sob a
justificativa de que o morador deveria fazê-lo para não ganhar tudo pronto e assim constituir o elo do
favelado com a nova condição de moradia. A ampliação do embrião também ocorreria por conta do
morador, com os materiais de construção que lhe eram permitidos levar da favela, como telhas, madeira
ou “através de sua gradual ascensão social e econômica - proporcionada pelo trabalho social”
(CURITIBA, 1976, p. 14, p. 78 apud VASCO, 2018).
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Boqueirão. Tal proposta, de acordo com o IPPUC (1976, p. 4), visava estabelecer “um estágio
transitório entre a favela e a comunidade urbana, para sua posterior integração normal à
cidade”, onde a população removida permaneceria, por um período de seis meses a doía anos:
eram pequenas casas com telhado de uma água, construídas em madeira, sem infraestrutura
básica, como rede de água, esgoto, luz, arruamento ou outros serviços. Essa solução foi
abandonada em 1972, sendo as casas doadas aos moradores “que até conseguiram comprar
seu próprio terreno” (VASCO, 2018).
3.5.4 Experiência INOCOOP - São Paulo
O Instituto de Orientações à Cooperativas Habitacionais de São Paulo foi criado em
1966 e, conforme já assinalado, tinha, inicialmente, a finalidade de assessorar e assegurar
tecnicamente (do ponto de vista jurídico, administrativo, contábil, físico e social) a construção
de empreendimentos habitacionais pela iniciativa de cooperativas organizadas a partir dos
sindicatos por ramos de categoria profissional. Desde sua criação, já existia no INOCOOP SP
um Departamento de Desenvolvimento Comunitário subordinado à Divisão Socioeconômica
sob direção de José Gomes de Morais Neto (LEMOS, 1992, p. 74).
Para receber os recursos do financiamento do BNH, assim como os outros operadores,
as cooperativas tinham que apresentar projetos e cumprir com as exigências dos INOCOOPs.
A partir de 1970, o PLANHAB ampliou o acesso ao programa aumentando a renda e não
restringindo o acesso apenas aos trabalhadores sindicalizados.
Nesse sentido, é importante destacar que o programa de cooperativas habitacionais
passou por inúmeras alterações que iam desde a supressão da exigência de filiação sindical
como condição para ingresso na cooperativa, passando pela redução dos prazos para sua
execução e pela introdução do agente financeiro, que teriam significativos desdobramentos
para os usuários, chegando, a partir de 1975, à completa descaracterização da proposta inicial
(SILVA, 1992, p. 79).
Inicialmente, o Departamento de Desenvolvimento Comunitário exercia uma função
meramente “técnica”. Os técnicos sociais analisavam as fichas socioeconômicas dos
postulantes à moradia, assessoravam a formação das cooperativas e dos projetos aprovados
pelo BNH, prestavam assessoria na organização das assembleias, organizavam o sorteio das
chaves ao término da construção dos conjuntos e prestavam serviço social na fase de
instalação dos moradores. O trabalho seguia à risca a orientação do BNH, que instituía todas
as normas e procedimentos das áreas técnicas (LEMOS, 1992, p. 78).
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Entretanto, a partir de 1975, com os recursos do SUDEC, foi possível realizar a
ampliação da equipe técnica do INOCOOP SP, que passou atuar sob outra direção técnica e
política. A assistente social Maria Beatriz Costa Abramides foi designada pelo então diretor
da Divisão Socioeconômica para chefia do Departamento de Desenvolvimento Comunitário
(onde já havia realizado estágio curricular obrigatório) e, posteriormente, passou a dividir a
coordenação com a socióloga Trofimena Moschese.
Nesse período, imersos na efervescência dos movimentos sociais que questionavam a
ordem vigente, a equipe técnica passou a redimensionar o “trabalho social” junto às
cooperativas habitacionais.
Desempenhei essa função de coordenação tendo claro que a construção de um novo
perfil metodológico tinha que ser constituída através de um exercício coletivo. O
fruto do trabalho teria que ser o resultado das discussões dos profissionais de
formações diferentes, ou seja, assistentes sociais, sociólogos, educadores físicos,
pedagogos etc. (...) Como resultado, a direção dos trabalhos se pautavam na
necessidade da construção de um processo que levasse a um processo coletivo com
fins de implementação de um trabalho social de caráter multidisciplinar e
fundamentalmente um trabalho social desenvolvido a partir dos interesses populares.
Portanto, não de cima para baixo, de gabinete, mas que passasse por um processo de
construção como resultado de nossa relação com a população (Entrevista com
Assistente Social Beatriz Abramides realizada por Lemos, 1992, p. 82-83).

A partir dessa nova orientação metodológica, foram realizados novos concursos
públicos para contratação de profissionais, sendo constituída uma nova equipe composta por
52 profissionais. Dessa forma, o INOCOOP SP ampliou sua área de atuação e passou a
atender, além das cooperativas da capital, também as da grande São Paulo, Vale do Paraíba,
Campinas e Baixada Santista.
A direção do Departamento de Desenvolvimento Comunitário estabeleceu novos
critérios para implementação do “trabalho social” junto às cooperativas habitacionais - a)
Receptividade quanto ao próprio trabalho social; b) Nível de autonomia da Cooperativa; c)
Relação Diretoria e Cooperativado - e definiu como prioritários os empreendimentos
destinados à população de menor renda situados em áreas públicas (BNH, INPS, INOCOOPs)
ou cooperativas que atendessem prioritariamente esse público.
Estrategicamente, os projetos de responsabilidade técnica exclusivos do INOCOOP
favoreciam a realização de um trabalho mais efetivo de mobilização e organização dos
cooperados para uma maior autonomia quanto à gestão do empreendimento e realização de
futuras reivindicações junto ao órgão financiador.
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A nova metodologia de trabalho do INOCOOP SP compreendia quatro fases: a)
Formação das Cooperativas; b) Acompanhamento das Cooperativas durante o processo de
construção do empreendimento (anterior a mudança dos cooperados); c) Preparação das
famílias para a ocupação do empreendimento e d) Plano de Trabalho com as famílias, após
instalação definitiva no empreendimento.
A fase de Formação da Cooperativa promovia a capacitação dos interessados para
adesão consciente e participação ativa no processo cooperativo; criava condição para que os
cooperativados conhecessem o Programa de Cooperativas, levando-os a obter informações e
compreender a dinâmica entre os órgãos gestores, promotores e intermediários do SFH. A
metodologia compreendia a mobilização dos cooperativados, da diretoria e dos funcionários
com objetivo de “horizontalizar a participação”, bem como formar grupos de interesse a partir
de temas considerados importantes para o trabalho social: Representatividade, Participação,
Interesse Comum, Objetivos da Cooperativa, funcionamento do programa habitacional,
projetos, direitos, estatutos sociais etc. Uma vez avaliada a viabilidade da implementação do
Trabalho Social, os técnicos sociais elaboravam a proposta de acompanhamento da
cooperativa (ABRAMIDES, 1980, p. 74).
Segundo Pedro Lemos (1992), a diretoria das cooperativas já estava definida quando
as cooperativas se formavam e, geralmente, era composta por pessoas indicadas pela
construtora ou pelo próprio SFH.
A fase de Acompanhamento da Cooperativa tinha como objetivos: a) Problematizar as
situações, num processo crescente de conhecimento da realidade; b) Estimular a busca de
alternativas; c) Detectar e incentivar lideranças legítimas; d) Garantir o processo de reflexão
contínua; e) Demonstrar a importância da ação conjunta. Os temas mais trabalhados eram:
poupança, termo de compromisso, andamento das obras, funcionamento da cooperativa,
quadro social, direitos e trâmites burocráticos (de repasse de crédito com o agente financeiro,
de empreitada com a construtora, de compra e venda do terreno com o seu proprietário e de
locação de serviços com o INOCOOP-SP (ABRAMIDES, 1980, p. 74-75).
Na fase anterior à mudança dos cooperativados, ocorria a substituição da equipe, e a
nova passava a atuar na preparação das famílias para ocupar o conjunto habitacional. Essa
fase tinha início seis meses antes da entrega das moradias e o trabalho social caracterizava-se
por situações que envolviam os cooperativados mais diretamente no processo, à medida em
que aprofundavam seus conhecimentos dos diversos aspectos do SFH, suas contradições e
suas consequências (ABRAMIDES, 1980, p. 78).
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Posteriormente, após a Mudança dos Cooperativados e suas famílias, iniciava-se uma
nova fase do trabalho social. A equipe fixava-se na área, com a locação de uma das unidades
habitacionais pelo INOCOOP, e elaborava, em conjunto com a população residente, um novo
plano de trabalho - uma nova proposta de ação – com objetivo de identificar as demandas dos
moradores, informá-los sobre habite-se; processo de liquidação da cooperativa; seguro das
unidades habitacionais; contrato de financiamento das unidades; organização do centro
comunitário e demais formas de organização dos moradores; Infraestrutura do bairro e do
conjunto habitacional e organizações do bairro (ABRAMIDES, 1980, p. 88).
Por fim, o desligamento da equipe ocorria cerca de dois anos após a formação da
cooperativa e entrega do conjunto habitacional.
O INOCOOP SP, a partir de diversas experiências, avaliava a necessidade de manter
uma “assessoria indireta aos conjuntos” com vistas a observar se os objetivos propostos
inicialmente seriam alcançados e assessorar os moradores, quanto à reivindicação de outras
necessidades.
Pedro Lemos, que compôs essa equipe e, em seu estudo, resgatou a própria memória e
de colegas que trabalharam no INOCCOP no mesmo período, revela não só uma mudança de
concepção quanto ao trabalho social, mas um movimento maior de questionamento sobre a
própria atuação dos trabalhadores sociais, especialmente dos assistentes sociais, no contexto
do regime militar.
No caso de nossa atuação, do ponto de vista da profissão, existia um movimento na
América Latina, um trabalho de assistentes sociais e revolucionários (...) Apesar dos
equívocos, pensava-se, na época, em revolução, como se fosse possível atribuir à
profissão um projeto revolucionário. Na época, tinha muita vinculação com o projeto
de tomada de poder imediata e tal (...). Hoje, estamos em outra conjuntura, via
parlamentar etc. Mas aquele processo fez parte de uma caminhada, embora fosse a
fórmula incorreta, quase que uma militância no interior das instituições. Na
realidade, a prática não era assim. Na instituição trabalhávamos no limite do legal,
somente por este sentido, já era considerado revolucionário pelos conservadores
(Entrevista Maria Beatriz Abramides realizada por LEMOS, 1992, p. 99).
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Figura 126 - Imagem Reportagem das Demissões dos Técnicos Sociais INOCOOP - SP

Fonte: Jornal da República São Paulo (1979) e Caricatura do Jornal do Brasil, de 12 de janeiro de 1980

A nova metodologia de trabalho cumpria exatamente os objetivos que o BNH
anunciava em suas normativas e legislações: assegurar a participação ativa dos “beneficiários
da política habitacional” e a autogestão desses beneficiários nos empreendimentos.
Com a repercussão dos trabalhos, em 1979, ocorreu a demissão de 40 técnicos sociais
do INOCOOP -SP, entre eles assistentes sociais, sociólogos, estagiários e auxiliares
administrativos. Posteriormente, oito profissionais, em solidariedade aos colegas também se
demitiram. A superintendência do INOCOOP SP justificou as demissões alegando falta de
recursos para manutenção da equipe, mas o motivo não convenceu, pois, nesse período, o
BNH estava liberando um grande volume de recursos para assinatura de novos convênios com
as cooperativas habitacionais no Estado de São Paulo.
Para Pedro Lemos (1992), o principal motivo das demissões foi de cunho político, pois
a direção do INOCOOP SP não concordava com a metodologia empregada junto aos
cooperativados. A demissão mobilizou a Associação Profissional dos Assistentes Sociais do
Estado de São Paulo, na época liderada por Luiza Erundina (alguns anos depois, com
redemocratização, seria eleita prefeita de São Paulo), Associação dos Sociólogos do Estado de
São Paulo e os próprios cooperativados em repúdio às demissões. O movimento durou 49 dias
e passou a contar com a solidariedade de parte dos parlamentares, entidades de classe, Igreja,
instituições de ensino e a ter grande cobertura da mídia.
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Com a permanência da mobilização, o Conselho Regional de Assistentes Sociais
(CRAS) acabou se envolvendo na luta. Quando o INOCOOP anunciou pela
imprensa a abertura de vagas para assistentes sociais e sociólogos, o CRAS
(Conselho Regional de Assistentes Sociais) entrou com ofício exigindo o código de
ética, impedindo qualquer assistente social de assumir os cargos oferecidos antes de
estar devidamente esclarecido o impasse. A superintendência do INOCOOP -SP
manteve-se irredutível em todos os encontros de negociação (...) (LEMOS, 1992, p.
113-114).

Muitos desses profissionais demitidos do BNH passaram

a

atuar

como

consultores/assessores políticos, outros foram admitidos como servidores públicos em outras
instituições, a exemplo de Bia Abramides, que, após a eleição de Luiza Erundina, passou a
atuar na Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo e auxiliou na estruturação dos
departamentos e definiu as diretrizes do Trabalho Social junto as intervenções urbanas e
habitacionais do município 252.
3.6 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E PROVISÃO DE MORADIA EM UM
CONTEXTO AUTORITÁRIO
Até 1970, os assistentes sociais estiveram de forma exclusiva em todos os programas
urbanos de erradicação de favelas, autoconstrução, urbanização, implementação de conjuntos
habitacionais, coordenação de centros sociais, constituindo a linha de frente das intervenções
e sendo o principal elo entre a população residente nas favelas, mocambos e outros
assentamentos precários e o governo.
Os trabalhos envolviam diversas atividades “socioeducativas” com vistas à orientação
das famílias para ocupar a nova moradia; auxílio aos indivíduos que desejassem retornar às
cidades de origem; realocação das famílias nas zonas suburbanas em desenvolvimento;
252

Em São Paulo, o trabalho social na habitação popular se originou ao final da década de 1970, quando os
movimentos organizados nas favelas passaram a reivindicar energia elétrica à prefeitura. Nesse momento,
a gestão pública municipal criou o setor de Habitação dentro da Secretaria de Bem Estar, para viabilizar a
eletrificação dessas comunidades. Os técnicos começaram a assumir a especificidade do trabalho social a
partir desses movimentos com o objetivo de reforçar e fortalecer a iniciativa desses sujeitos. Segundo
relato de técnicos, o trabalho social foi assumido pelos assistentes sociais, que se apropriaram e deram a
direção de sua condução. Ainda sob uma visão assistencialista, o trabalho social era feito de modo a
“ensinar” os trabalhadores a cuidar do empreendimento, mas se deparava com a necessidade de ajudar na
construção e orientação política desses sujeitos concomitante ao processo. Nessa perspectiva, os técnicos
sociais eram responsáveis mais por uma assistência direta relacionada à moradia do que por um processo
que possibilitasse a criação de uma consciência de cidadania política (...) No início dos anos 1980, com a
ascensão das lutas por habitação e a multiplicação das experiências de mutirão, reforçadas pela gestão de
Luiza Erundina do Partido dos Trabalhadores (1989-1992) em São Paulo, foi possível experimentar
formas distintas de produção habitacional. Algumas dessas experiências desenvolveram relações de
produção e de trabalho referenciadas na autogestão, aliando técnica e política no processo de concepção,
produção e ocupação das habitações, aspecto que passou a exigir um trabalho social de outra natureza (...)
(PACHECO JUNIOR; OLIVEIRA, 2015, p. 192 e p.178).
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organização de mutirões a partir da ajuda mútua; promoção de atividades de geração de
trabalho e renda, com o objetivo de ampliar os recursos das famílias para evitar futuros
despejos. As normativas do BNH não eram precisas quanto à orientação das atividades
relacionadas ao Desenvolvimento Comunitário, ficando a cargo de cada cidade organizar-se
para implementação dos programas federais, sendo observada uma diversidade de arranjos
institucionais.
A cidade do Rio de Janeiro, como visto, foi pioneira em implementar programas
intensivos de remoção e produção de conjuntos habitacionais. O trabalho envolvia um
complexo arranjo institucional e previa a articulação de diferentes instituições públicas e
privadas para a realização dos projetos de Desenvolvimento Comunitário. A partir de uma
“pedagogia disciplinar civilizatória” - nos termos formulado pelo professor Wellington S.
Conceição (2015) - o planejamento e edificação dos “Condomínios Populares”, cujo padrão
arquitetônico normativo prezava pela homogeneidade dos espaços e impunha um “novo modo
de vida” aos seus residentes, materializava o ideário modernizador cujo objetivo maior é
promover a integração social dos “marginais”. A crença subjacente era de que remover os
“favelados” para novas condições habitacionais e promover sua educação “urbana”, faria com
que conseguissem integrar-se socialmente à cidade e adaptar-se ao trabalho assalariado nos
moldes fordistas.
Já no caso de Curitiba, embora os processos de remoção de favelas, envolvessem uma
série de instituições, a coordenação inicial ficou a cargo do Departamento de
Desenvolvimento Comunitário da COHAB, que, em parceria com a Pontifícia Universidade
Católica, e, posteriormente, com o Departamento de Bem Estar Social, implementou as ações
de remoção e acompanhamento das famílias.
A literatura crítica é unânime em afirmar que o trabalho social realizado pelos
profissionais da linha de frente dos programas de remoção de favelas, especialmente as
assistentes sociais, auxiliavam na promoção de práticas autoritárias e conservadoras, que
reforçavam estigmas e preconceitos.
(...). A função dos assistentes sociais nos programas de remoção de favelas era
desempenhada por meio da formação de consensos em torno da propriedade desses
programas, mas que na verdade atendia fortes interesses econômicos, dado que
liberava lotes no Centro da cidade para usos mais lucrativos, como hotéis, edifícios
de apartamentos, estimulando a propriedade privada da construção civil.
Embasavam essas intervenções – que não levavam em conta as demandas dos
grupos sociais favelados – as concepções que associavam a pobreza à recusa dos
indivíduos a vender sua força de trabalho e às dificuldades de aceitar (o regramento)
do salariado, bem como a convicção de que os problemas sociais eram de
reponsabilidade individual. Essa prática partia do pressuposto equivocado, já que se
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tratava de acompanhar pessoas que estavam privadas de uma moradia (digna)
porque eram incapazes de obter uma habitação ou utilizá-la (GOMES, 2007, p. 191).

Especificamente em relação à assistência social realizada junto aos moradores dos
Conjuntos Habitacionais financiados pelo BNH e construídos pelas COHABs, Rosangela Paz
e Kleyd Taboada (2010) assinalam que, inicialmente, o trabalho apresentava um caráter mais
administrativo, de seleção da demanda, acompanhamento dos inadimplentes e organização
comunitária, contribuindo para formação de Conselhos e Associações comunitárias.
A partir de 1973, o BNH, alinhado a discussões internacionais e atendendo às
reivindicações das COHABs, INOCOOPs e demais operadores da política habitacional,
definiu diretrizes para o desenvolvimento comunitário junto aos empreendimentos
habitacionais e disponibilizou recursos consideráveis a fundo perdido. Novos profissionais
foram incorporados para conduzir os projetos de desenvolvimento comunitário: sociólogos,
pedagogos, entre outros profissionais, mas os assistentes sociais mantêm-se hegemonicamente
na condução dos trabalhos.
Figura 127 - Propaganda e Notícias sobre a Parceria da COHAB PE com o projeto Rondon e sobre I Seminário
de Desenvolvimento Comunitário

Fonte: Diário de Pernambuco 28 de julho de 1977

Nas experiências analisadas, continuavam as atividades de “educar as famílias” para
ocupar as moradias, orientá-los quanto à preservação dos espaços comuns e, principalmente,
fomentar atividades de geração de trabalho e renda para assegurar o pagamento regular das
prestações e a permanência das famílias nas moradias. Acrescentam-se às intervenções, a
promoção de atividades de educação sanitária, animação comunitária, atividades culturais e
esportivas.
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Nesse período, os projetos de desenvolvimento comunitário realizados na maior parte
das COHABs continuam a perpetuar o modelo disciplinante, repressivo e moralizador em
relação às famílias mais pobres. Ao mesmo tempo, emerge uma perspectiva heterodoxa, como
por exemplo a do INOCOOP São Paulo, que passa a questionar o sistema vigente e a
constituir uma espécie de “Cavalo de Tróia” no interior da instituição 253. Cabe ainda
mencionar que estudantes advindos do Projeto Rondon contribuíram significativamente na
difusão dessa perspectiva heterodoxa de trabalho comunitário em algumas COHABs em razão
do próprio movimento de reconceituação no interior das Faculdades de Serviço Social, que
assume novos fundamentos teórico-metodológicos para pensar a realidade social e as
especificidades da América-Latina, recusando a “importação” dos métodos e técnicas norteamericanas e seu caráter funcionalista.
Ainda que com todos os limites institucionais colocados, alguns trabalhadores sociais
ousaram promover processos participativos, de fato, em um ambiente autoritário,
questionando o status quo e revelando a contradição e a esquizofrenia do sistema, que
sequestrou os direitos políticos da população, oprimiu qualquer organização autônoma e, ao
mesmo tempo, estabeleceu, como uma das plataformas de sua política, a participação e a
organização das comunidades. Essa perspectiva ganha força nos diversos encontros técnicos
promovidos pelo BNH e pelos Conselhos Regionais de Serviço Social. Os trabalhadores
sociais começaram a posicionar-se politicamente contra o autoritarismo do regime, bem como
253

A partir do final de década de 1970, tem início, no interior das universidades de Serviço Social, o
“Movimento de Reconceituação”, um grupo de estudantes, profissionais e professores passam a
questionar o tradicionalismo da profissão e a se aproximar de perspectivas teóricas mais críticas criando
bases para a construção de um projeto de ruptura com o Serviço Social tradicional. Segundo professor
José Paulo Netto (2005), o movimento de renovação do Serviço Social no Brasil pode ser dividido em
três tendências: A “Perspectiva Modernizadora”, “Reatualização do Conservadorismo” e a “Intenção de
Ruptura”. A Perspectiva Modernizadora compreendia a profissão enquanto instrumento de intervenção
inserido no arsenal de técnicas sociais a ser operacionalizado no marco de estratégias de desenvolvimento
do capitalismo monopolista e das exigências postas pelos processos sociopolíticos emergentes no pós-64.
Tal perspectiva teve seu ápice por meio de documentos fundamentais: os seminários de Araxá (1967) e
Teresópolis (1970), organizados pelo CBCISS. Percebe-se a preocupação dos profissionais de Serviço
Social com o aperfeiçoamento do instrumental operativo, com os procedimentos metodológicos e
técnicos, como também com os padrões de eficiência das intervenções. A segunda direção, a
“Reatualização do Conservadorismo”, repudiava os padrões positivistas e as referências ligadas ao
pensamento crítico-dialético de inspiração marxiana. Possuía inspiração fenomenológica e fundava-se na
ajuda psicossocial. Essa perspectiva recuperava os segmentos mais estratificados da herança histórica e
conservadora da profissão, esforçava-se para aperfeiçoar as antigas práticas profissionais de acordo com
as novas exigências societárias, ou seja, “supunha reatualizar o conservadorismo, embutindo-o numa
‘nova proposta’, ‘aberta’ e ‘em construção’” (NETTO, 2005, p.203). A perspectiva “Intenção de Ruptura”
emergiu na primeira metade dos anos setenta e tinha, como núcleo central, uma crítica sistemática ao
desempenho tradicional e aos seus suportes teóricos, metodológicos e ideológicos, no sentido de romper
com a herança do pensamento conservador, bem como os seus paradigmas de intervenção social. “A
perspectiva de intenção de ruptura deveria construir-se sobre bases quase que inteiramente novas; esta era
uma decorrência do seu projeto de romper substantivamente com o tradicionalismo e suas implicações
teórico-metodológicas e prático-profissionais” (NETTO, 2005. p. 250).
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questionar o modelo de política habitacional em vigor, defendendo projetos alternativos e a
ampla participação comunitária no desenho e implementação dos programas.
É importante registrar que começa também um intenso movimento intelectual
acadêmico 254 na America Latina para compreender as especificidades do processo de
desenvolvimento

da

região,

rejeitando

e

colocando

em

xeque

as

premissas

desenvolvimentistas e os paradigmas evolucionistas da Sociologia da Modernização, haja
visto os pífios resultados alcançados pelas políticas econômicas em curso, chanceladas e
patrocinadas pelas organizações internacionais (ONU, OEA, entre outros). Especialmente no
campo do Serviço Social, uma parcela considerável dos profissionais começa a fazer uma
autocrítica em relação aos próprios fundamentos teóricos-metodológico e a se apropriar de
uma literatura crítica, rejeitando as metodologias tradicionais de intervenção.

No Brasil, a partir de 1970, os estudos elaborados por Francisco de Oliveira, Lucio Kowarick e Sérgio A.
Taschner propõe uma visão crítica em relação ao processo de desenvolvimento econômico da região afirmando
que o processo de integração da população “marginal” não pode ser pensada fora do quadro de referência das
perspectivas do modelo de desenvolvimento econômico (historicamente construído), da estrutura do mercado de
trabalho e do padrão de distribuição de renda” (CARDOSO, 2007, p. 227). No âmbito do Serviço Social, várias
produções problematizaram essa perspectiva da modernização conservadora (nos termos de Florestan Fernandes)
e da participação com vistas a integração social, destacam-se as produções de Safira B. Ammann (1978)
Ideologia do Desenvolvimento de Comunidade e Seno Cornely (1976) Serviço Social, Planejamento e
Participação Comunitária. Nesse contexto, uma parcela considerável de assistentes sociais envolve-se nas lutas
populares e aproximam-se dos movimentos sociais, renegando o trabalho institucional.
254
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Quadro 1 - Normativas Programas Complementares – BNH
Programa de Complementação Urbana a ser executado através de
Projetos CURA – Comunidade Urbana para Recuperação
Acelerada: a.) a execução integrada de obras de infraestrutura
RC 07/73
urbana e comunitária; b.) o adensamento da população urbana até
(30 de março de 1973)
níveis tecnicamente satisfatórios; c.) a eliminação da capacidade
ociosa dos investimentos urbanos; d.) a diminuição
dos efeitos negativos da especulação imobiliária;
Cria o Programa de Financiamento de Urbanização para Conjuntos
RD 31/73
Habitacionais com objetivo de financiar a infraestrutura urbana e
(28 de junho de 1973)
os demais serviços essenciais
Regulamentação do Programa de Financiamento de Equipamentos
BHH – RD 53/73
Comunitários para Conjuntos Habitacionais
(05 de julho de 1973)
Programa de Estímulos do PLANHAB – participação do BNH nos
BNH – RD 78/73
programas de desenvolvimento comunitário
(27 de setembro 1973)
Disciplina a cobrança nas COHABs e órgãos assemelhados. Taxa
BHH – RD 81/73
de Cobrança de Administração - TCA e Taxa de Apoio
(28 de setembro de 1973)
Comunitário - TAC
Cria Subprograma de Desenvolvimento Comunitário (SUDEC) e
BNH – RD 4/75
baixa as normas de seu regulamento.
(24 de janeiro de 1975)
Regulamenta o Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Polos
BNH RD n.º 10/75
Econômicos PRODEPO.
(03 de março de 1975)
BNH – RD 47/75
(15 de outubro de 1975)

Decreto n.º 75.922/75 (01 de
julho de 1975)

RESOLUÇÃO BNH n.º 20/79
(29 de outubro de 1979)

Regulamenta, dentro do Programa de Estímulo ao PLANHAB, a
participação do BNH nos programas de desenvolvimento
comunitário
Cria o Programa Nacional de Centros Sociais Urbanos - CSU, com
a finalidade de promover a integração social nas cidades, através
do desenvolvimento de atividades comunitárias nos campos da
educação, cultura e desporto, da saúde e nutrição, do trabalho,
previdência e assistência social e da recreação e lazer. Prioridade
para: I - as áreas urbanas periféricas dos grandes centros urbanos,
com predominância de populações de níveis de renda médio e
inferior; II - as áreas onde se localizam os grandes e médios
conjuntos habitacionais. §2.º Os conjuntos habitacionais de médio
e grande porte, financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação
(BNH), deverão prover área adequada para a implantação do
centro social urbano correspondente.
Institui novas normas para o Programa de Equipamentos
Comunitários – PROEC.
Fonte: Caixa Econômica Federal 255.

255

Disponível em: https://webp.caixa.gov.br/portal/legislacao/legislacao_nv.asp. Acesso em: 30 dez. 2019.
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3.7 TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA: CRISE HABITACIONAL X PROGRAMAS
ALTERNATIVOS
Figura 128 – Manifestação em São Bernardo do Campo contra a Carestia (1982), Comício Diretas Já, Praça da
Sé, São Paulo (1984) e Ato contra a Carestia em São Paulo (1983)

Fonte: Memorial da Democracia

No final da década de 1970, o “milagre” do crescimento econômico esvaiu-se
progressivamente, e uma grave crise habitacional eclodiu nas principais cidades do país. Os
altos índices de inflação, a contenção de salários e o desemprego levaram milhares de
famílias, que não conseguiam mais pagar aluguel e as prestações das moradias financiadas
pelo BNH, a se organizarem politicamente e promoverem ocupações de áreas urbanas vazias
e subutilizadas, especialmente áreas públicas, e reivindicar sua urbanização e o direito de
edificar suas moradias sem ameaça de remoção.
Nas principais cidades do país foram organizados diversos atos que reivindicavam
moradia, terra, trabalho e se colocavam contra a carestia das condições de vida. “Novos
personagens entraram em cena” (SADER, 2001), sendo formada uma verdadeira rede de
movimentos reivindicatórios, que se mobilizaram e se articularam em torno dessas pautas, que
confluíram com a necessidade de redemocratização do país, que se encontrava há mais de
vinte anos sob a égide dos militares.
Os programas do BNH não conseguiram conter o aumento do déficit habitacional e, ao
contrário, em algumas cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, agravou ainda mais o
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problema, face o processo de intensa especulação imobiliária que engendrou intenso processo
de gentrificação e favelização.
Tal conjuntura obrigou o BNH a atender as reivindicações da população e a formular
programas alternativos ao modelo até então em vigor de remoção forçada e provisão em
massa de conjuntos habitacionais.
Em 1975, o Banco formulou o Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados —
PROFILURB, que tinha por objetivo atender as famílias com renda inferior a três salários
mínimos. Não havia, nesse caso, qualquer compromisso do poder público com a produção da
habitação, mas ficava implícito que seria autoconstruída, ou obtida através de outro processo
qualquer, sob inteira responsabilidade do próprio adquirente.
Ao PROFILURB seguiu-se o Programa de Financiamento da Construção ou Melhoria
da Habitação (FICAM), lançado em 1977, prevendo a possibilidade de adoção da
autoconstrução como alternativa de barateamento das obras. Nesse caso, o financiamento
destinava-se à aquisição de materiais para possuidores de lotes regularizados, havendo parcela
dos recursos voltada à contratação de assessoria técnica e de mão-de-obra especializada
(VIEIRA, 1990, p. 59-60).
Em 1979, o BNH colocou em andamento o Programa de Erradicação de Sub-habitação
(PROMORAR), que se propunha a "erradicar as favelas da paisagem brasileira", conforme
desejava o então presidente da República, General João Batista Figueiredo. O programa
previa instalação de infraestrutura, parcelamento de lotes e a construção de habitações
evolutivas “embriões”, com possibilidade de serem ampliadas conforme as necessidades das
famílias. Previa também a construção de equipamentos públicos (creche, escola, centro
comunitário, quadras etc.). Para cumprimento desses objetivos, eram previstos mutirões junto
aos “futuros mutuários”, para construção das casas. Seriam dirigidos pelo poder público e as
obras, contratadas com o setor privado.
Com acirramento da crise econômica que se abateu sobre o país nos primeiros anos da
década de 1980 e a falta de efetividade das diversas tentativas de atuação da política
habitacional junto aos setores de baixa renda da população, o BNH formulou, em 1984, o
Projeto Nacional de Autoconstrução João de Barro. O programa era destinado
especificamente à população com renda aproximada de 1,5 salário-mínimo, que, até então,
havia sido contemplada apenas em discursos e intenções. O Plano tinha como objetivo
principal apoiar de forma sistemática os projetos de autoconstrução, a partir de processos de
desenvolvimento comunitário, com vistas a associar a economia de custos ao
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desenvolvimento social, econômico e político de comunidades organizadas e integradas na
sociedade (SILVA, 1989, p. 86).
O Programa teve como marco de lançamento a realização de um seminário nacional
intitulado “A Participação da População na Produção de Habitações”, ocorrido na Cidade de
Recife, em fevereiro de 1984, sob o patrocínio do BNH, da COHAB-PE e da Escola Nacional
de Habitação e Poupança (ENHAP). O seminário objetivou avaliar as diretrizes e formas de
implantação do programa. No evento, foram apresentadas as experiências realizadas nas
Cidades de Recife, João Pessoa, Curitiba, Camaçari e Bauru, comprovando que a
incorporação da autoconstrução em programas oficiais já era uma prática corrente em diversas
regiões do País. Os anais do encontro também indicavam que muitas das críticas então
formuladas ao BNH e seus agentes haviam sido devidamente assimiladas pelos técnicos e
políticos presentes em Recife, pois foram tirados indicativos de que o novo programa deveria
evitar a "excessiva centralização de decisões; a rigidez burocrática; e a lentidão dos
mecanismos de aprovação de projetos", sob pena de ficar fadado ao insucesso (VIEIRA,
1990, p. 62).
De acordo com as diretrizes do BNH para o programa, os agentes promotores tinham
que constituir grupos técnicos integrados por profissionais das áreas de arquitetura,
engenharia, economia, serviço social e direito, o que lhes conferia a qualidade da
multidisciplinaridade exigida pela natureza das atividades a serem desenvolvidas. O Programa
João de Barro incorporou as reivindicações dos movimentos de moradia, especialmente sobre
a importância do desenvolvimento comunitário, a participação da população interessada em
todas as etapas do programa, o desenvolvimento de ações de ajuda-mútua, que nada tinham
em comum com o regime autoritário em vigor.
Para Vieira (1990), essa estratégia objetivava esvaziar o discurso da oposição, que
estava muito calcado na crítica ao extremo centralismo do Governo Militar, ao seu
autoritarismo característico e ao alijamento total da população de qualquer esfera de decisão.
A ajuda-mútua, que sempre foi expediente de construção e fortalecimento do movimento
comunitário, ficava, então, institucionalizada nos textos oficiais. Tal estratégia coaduna-se
com o debate promovido pela DESAL na América Latina, em relação a importância da
participação popular no processo de integração social e superação da marginalidade.
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3.7.1 Experiência João de Barro: experiência Kephas de Novo Hamburgo (RS)
Em 1984, a prefeitura municipal de Novo Hamburgo
aderiu ao Programa João de Barro, implantando-o
numa área constituída por 14 hectares. O mutirão,
denominado

de

Projeto

Kephas,

envolveu

a

participação de 400 famílias que contaram com
assessoria técnica de profissionais (1 assistente
social em tempo integral, dois engenheiros em
tempo parcial, para trabalhar em finais de semana;
um

administrador;

quatro

pedreiros;

dois

funcionários para almoxarifado e um motorista)
contratados pela prefeitura sem afetar os custos para
os mutuários finais.
As famílias atendidas pelo projeto eram provenientes das margens da rodovia RS 239, áreas consideradas de risco pelo intenso fluxo da BR 116 (dava acesso à região serrana
do Estado); áreas verdes e ocupações ilegais e de aluguéis. O BNH assegurou o financiamento
das casas compatíveis com a renda das famílias participantes do mutirão, situada em torno de
dois salários mínimos, com a prestação não excedendo a 10% dessa renda.
As obras desenvolveram-se no período compreendido entre dezembro de 1984 e
dezembro de 1985, tendo como início a construção de um centro comunitário, que
foi usado como local de reunião e almoxarifado. Os mutirantes trabalharam
sobretudo nos fins de semana e feriados, sendo algumas tarefas especiais executadas
pelos operários do Município durante a semana. Não se identifica, nas unidades
produzidas, o emprego de nenhuma tecnologia ou de materiais alternativos. São
casas de 32m², com paredes de tijolos furados comuns, sem acabamento, forro de
madeira, telhado de fibrocimento e piso bruto desempenado. Não foram executadas
divisórias internas. Facilitou sensivelmente a obra o fato de já haver sobre o terreno
o módulo sanitário executado (VIEIRA, 1990, p. 64-65).
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Segundo o assistente social Seno Cornely 256 (1987), o processo de mutirão foi
organizado com ampla participação das famílias, divididas em 25 comitês responsáveis por
diferentes frentes de intervenção, contando, cada um, com um representante e um suplemente
por elas eleitos. Os mutirantes envolveram-se ativamente no planejamento das intervenções,
na elaboração do próprio projeto das moradias e de sua organização interna; na escolha dos
materiais construtivos utilizados e no controle e fiscalização das compras desses itens.
Mas, após cinco meses de trabalho árduo e entusiasta, em todos os finais de semana,
começou-se a sentir o declínio do entusiasmo (...). O tema da diminuição da
participação foi levado ao conselho de representantes e estes promoveram
discussões nos grupos. Conclui-se que a maioria dos participantes estavam fatigados
e que seria conveniente interromper o ritmo de trabalho com uma festa no final de
semana. Na festa, os participantes tiveram a oportunidade de estabelecer um
relacionamento mais pessoal, realimentando o entusiasmo e gerando uma nova
dedicação ao projeto. Ao mesmo tempo, em que foi decidido que todos os
participantes teriam um fim de semana por mês livre, que acabou diminuindo o
ritmo dos trabalhos e da obra, mas evitou sacrificar os mutirantes além dos limites
razoáveis (CORNELY, 1987, p. 11).

O processo de mutirão exige um trabalho intenso de mobilização, animação e
organização comunitária. No caso em questão, todo o processo organizou-se a partir do
princípio de autogestão, e os mutirantes tornaram-se protagonistas da construção de suas
próprias moradias, uma experiência efetivamente alternativa frente aos processos até então
instaurados pelo BNH.
3.8 O FIM DE UMA ERA E A CRIAÇÃO DO PRODEC
Como visto no item anterior, uma nova conjuntura política vinha se estruturando no
país desde 1970, com a reorganização da sociedade civil a partir de 1979, com o surgimento
de um sindicalismo combativo e da intensificação da resistência popular. Isso proporcionou a
formação de um partido político de oposição mais radical, o Partido dos Trabalhadores, a
256

Antônio Seno Cornely, assistente social, formou-se em 1952 pela Escola de Serviço Social de Porto
Alegre, abordando em seu trabalho de conclusão a temática da Organização de Comunidade, a partir da
sua experiência nas comunidades pesqueiras gaúchas. Na década de 1970, foi um dos impulsionadores do
Movimento de Reconceituação no âmbito do Serviço Social brasileiro e Latino Americano, compôs o
Grupo Geração 65, que passou a questionar a importação de modelos e metodologias de intervenção e
propôs novos horizontes teóricos, políticos e críticos no entendimento da sociedade e da profissão,
analisando-as como produto das determinações sócio-históricas no contexto de uma sociedade classista.
Seno Cornely também foi pesquisador da equipe de Economia Humana de Lebret e, posteriormente, se
tornou superintendente da Coordenadoria Regional Sul do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo –
SERFHAU e, de forma inédita, organizou Planos de Desenvolvimento Local, evocando a participação da
população no âmbito do Programa Munícipio-Escola. A partir dessa experiência formulou o trabalho
Planejamento e Participação Comunitária para o cargo de Livre Docente da Pontifícia Universidade
Católica Rio Grande do Sul.
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criação de duas centrais sindicais nacionais, CUT (Central Única dos Trabalhadores) e
CONCLAT (Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras), a conquista de vários
governos estaduais pelo PMDB e PDT, em 1982 e o enfraquecimento do partido oficial de
sustentação ao regime militar, culminando com o movimento por eleições diretas para
presidente da República, que se irradiou por todo o país a partir de 1983, unindo as forças
populares e os partidos políticos de oposição (SILVA, 1989, p. 116).
Figura 129 - Fundação do Partido dos Trabalhadores (Colégio Sion 10 de fevereiro de 1980)

Fonte: Memorial da Democracia

A vitória, por eleição indireta, da chapa Tancredo Neves e José Sarney para presidente
e vice-presidente da República, respectivamente, para o período 1985-1990, inaugurou o
período da história brasileira denominado "Nova república". É importante lembrar que
Tancredo Neves não chegou a assumir e veio a falecer logo após a eleição. A Nova República
representou um momento de transição entre um regime autoritário e um regime representativo
e democrático.
Nessa conjuntura, o BNH reformulou, mais uma vez, sua política de desenvolvimento
comunitário, a partir da Resolução do Conselho Administrativo n.º 38/85 e redefiniu seus
objetivos de forma a alterar significativamente as diretrizes para implementação dos projetos.
a. a atuação do SFH deve dar prioridade ao atendimento das populações de menor
poder aquisitivo; b. todo o processo produtivo de habitação deve subordinar-se à
dimensão humana, assegurando-se que seus aspectos físicos e financeiros sejam
compatíveis com a cultura dos grupos sociais beneficiários; c. as oportunidades de
geração e aumento dos níveis de emprego e renda devem ser estimulados, na
montagem dos projetos de interesse social; d. o BNH e seus Agentes devem atuar
juntamente com os organismos representativos das comunidades na concepção e
administração dos empreendimentos que venham a financiar; e. os projetos de
interesse social que contem com recursos do SFH devem incluir metodologia de
desenvolvimento de comunidade, prevendo a participação de seus mutuários em
todas as etapas de sua realização; f. o conhecimento sistemático das reais
necessidades, interesses e aspirações da população beneficiária deve ser a base e
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condição prévia para a formulação dos programas habitacionais; g. a realização
sistemática de estudos sobre o impacto dos Programas do BNH nos diversos
segmentos da população deverá subsidiar sua constante avaliação; h. as áreas de
habitação de interesse social, saneamento e desenvolvimento urbano, na Sede e nas
Agências, devem dispor de técnicos sociais, visando ao cumprimento do disposto
nesta Resolução; i. os técnicos sociais do Banco devem participar da formulação e
revisão dos Programas, bem como da análise de projetos destinados à população de
baixa renda, opinando especialmente quanto aos seus aspectos sócio econômicos e
culturais; j. o aperfeiçoamento de todo o pessoal técnico do BNH, e de seus Agentes,
deve ser estimulado através de treinamento que os habilite a uma ampla
compreensão dos objetivos sociais do SFH; l. a ampliação do intercâmbio com as
instituições de bem-estar social deve ser empreendida com vistas à integração e
canalização de recursos para os programas e projetos do SFH; e m. a máxima
colaboração e assessoramento devem ser prestados aos Governos estaduais e
municipais na elaboração e implementação de projetos, para ajustar os programas do
SFH aos planos de desenvolvimento local e regional (BNH, Resolução n. 38/85, p.
2).

A partir da RD 40/85, o BNH regulamentou o PRODEC (Programa de
Desenvolvimento Comunitário) impondo, de forma explícita, a obrigatoriedade de os projetos
habitacionais financiados com recursos do SFH (inclusive como condição para sua aprovação,
especialmente os programas coordenados pela Carteira de Operações de Natureza Social CONSO) conterem programas de desenvolvimento comunitário que, em casos excepcionais,
poderiam ser suspensos com a devida justificativa.
A normativa também facultava às Carteiras de Desenvolvimento Urbano e
Saneamento, quando as características de suas operações de crédito assim o exigissem, prever,
em suas operações, a requisição de recursos do PRODEC.
A implementação dos projetos financiados pelo PRODEC deveria ser realizada
“preferencialmente” pelos Agentes Promotores e Agências Especializadas (INOCOOPs) e,
excepcionalmente, através de instituições especializadas contratadas ou pelo próprio BNH.
A RD 40/85 também definiu que os técnicos do BNH, responsáveis pelo PRODEC,
deveriam, além de suas atribuições, desenvolver as seguintes tarefas (muito similar às
atribuições atuais da Caixa Econômica Federal):
a) análise dos aspectos socioeconômicos da população beneficiária do projeto, como
subsídio à análise das propostas de operação de crédito para a realização de
empreendimentos habitacionais; b) análise de programações e/ou projetos de
desenvolvimento de comunidades, com vistas à utilização dos do PRODEC; c)
acompanhamento e avaliação da execução dos programas e projetos de
desenvolvimento de comunidade, executados pelos Agentes, instituições autorizadas
ou diretamente pelo BNH; d) treinamento dos técnicos sociais do Banco e dos
Agentes envolvidos no Programa, articulando-se, para tanto, com setores
especializados, em especial com o Departamento de Recursos Humanos – DERHU e
a Escola Nacional de Habitação e Poupança – EMHAP; e) organização, com a
colaboração de outras áreas do BNH e/ou de outras instituições públicas e privadas,
de pesquisas, estudos, seminários, encontros e outros eventos que visem ao
aperfeiçoamento do Programa e de seus agentes executores e f) articulação com
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outras instituição ligadas a Programas de Desenvolvimento de Comunidade, visando
ao melhor aproveitamento, numa perspectiva de trabalho integrado (BNH, RD n.
40/85, p. 2).

De forma inédita, a normativa também definiu as fontes de recursos específicas para a
implementação dos projetos do PRODEC junto aos empreendimentos habitacionais:
3% (Três por cento) da parcela do Fundo de Investimento Social – FINSOCIAL
alocada no Orçamento dos Programas de Erradicação da Sub-habitação
PROMORAR e Nacional de Autoconstrução – Projeto João de Barro em cada
exercício; 10% (dez por cento) da dotação constante da rubrica do Programa de
Treinamento e Assistência Técnica -TREINAT, em cada exercício; Até 2 UPC
(duas unidades-padrão de capital do BNH) para empreendimentos de custo médio
superior a 500 UPC e inferior a 1000 UPC e até 3 UPC (três unidades-padrão de
capital do BNH) por unidades habitacional, no caso do empreendimento de custo
superior a este valor (...); 0,5 % (meio por cento) do valor dos empréstimos
concedidos pelo BNH para obras de infraestrutura e equipamentos comunitários
vinculados a empreendimentos habitacionais e não incidentes no custo da habitação,
deduzidos do primeiro desembolso de cada empréstimos e contribuições oriundas de
outras instituições, em especial do Ministério do Interior – MINTER, destinadas ao
desenvolvimento de comunidades (BNH RD/85, p. 2-3).

Posteriormente, a Circular CONSO (Carteira de Operações de Natureza Social)
0000/03/1985 estabeleceu novas instruções complementares para o PRODEC, indicando a
criação da Divisão de Projetos Comunitários do Banco, que seria o órgão responsável por
implementação “progressiva” do PRODEC nos empreendimentos habitacionais financiados
pelo BNH.
O documento reiterava a obrigatoriedade de todos os empreendimentos da CONSO
estarem articulados a projetos/programas de desenvolvimento comunitário que deveriam
integrar as programações globais elaboradas, preferencialmente, pelas COHABs e/ou Órgãos
assemelhados, ou, ainda, por outras instituições especializadas e, excepcionalmente,
diretamente, pelo BNH.
Os projetos deveriam ser submetidos a agências do BNH, que faria a avaliação e, caso
necessário, indicaria a necessidade de “providências complementares”. Cada empreendimento
poderia integrar o PRODEC às programações globais até o prazo de 36 meses, admitindo-se
prorrogação em casos especiais, avaliadas segundo critérios das agências do BNH.
As denominadas “programações globais”, que contemplavam mais de um
empreendimento habitacional, deveriam respeitar as condições e peculiaridades de cada
região e de cada empreendimento e prever equipes técnicas sociais em todas as etapas dos
empreendimentos, desde seu planejamento até sua utilização, dentro de metodologia que
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assegurasse a participação dos futuros adquirentes e mutuários no processo produtivo, visando
a adequação do produto (moradia) às reais possibilidades dos usuários.
A circular sugere ainda as seguintes linhas gerais de trabalho:
a) Identificação e caracterização da demanda, estabelecendo canais de informação
sobre as condições gerais do SFH e, de forma mais específica, sobre os
programas aos quais as populações estejam se vinculando;
b) capacitação dos grupos sociais objeto dos empreendimentos habitacionais, no
sentido de que venham a participar, ativamente, da concepção dos projetos
físicos e do acompanhamento das obras, estimulando, desde logo, o seu
engajamento e comprometimento com os aspectos inerentes à administração dos
Conjuntos Habitacionais e/ou à autogestão de sua nova vida comunitária;
c) estímulo e assessoramento à organização e funcionamento de entidades
representativas dos mutuários, desde o planejamento dos empreendimentos, tais
como Comitês de Futuros Mutuários, Associação de Moradores, Condomínios e
outras organizações quando da utilização dos empreendimentos;
d) desenvolvimento de atividades de natureza educacional, cultural, esportiva ou
recreativa, quando possível em colaboração com outras instituições, visando
estimular o processo associativo e fortalecimento do processo de participação
dos usuários no desenvolvimento social das novas comunidades;
e) estabelecimento de estreita articulação entre as equipes de técnicos sociais com
as demais equipes das COHABs e órgãos Assemelhados, dentro de uma atuação
interdisciplinar que viabilize a criação de canais de comunicação permanentes
entre os Agentes do SFH e mutuários e populações (CIRCULAR CONSO
0000/03/1985).

Em relação ao financiamento dos empreendimentos globais, o BNH colocou como
condicionante para aprovação dos projetos a contrapartida mínima de 50% do custo total das
COHABs e/ou órgãos Assemelhados, admitindo-se como contrapartida as despesas com
pessoal técnico já contratado.
A circular estabelecia que, na implantação do Projeto de Desenvolvimento
Comunitário, deveria ser organizada uma Comissão Gestora composta pelos técnicos sociais
envolvidos no Projeto e por um grupo representativo da comunidade. Essa Comissão
deliberava e decidia sobre a estratégia operacional a ser adotada na implementação dos
empreendimentos, respeitando as condições e peculiaridades da região.
A participação da comunidade era prevista desde o início durante a fase de definição
do Projeto Habitacional, devendo se estender até a entrega das unidades habitacionais e
podendo, ainda, ocorrer após a conclusão das obras, continuando até quando se fizesse
necessário.
Os recursos do PRODEC poderiam ser utilizados tanto para ampliação das equipes
técnicas sociais, como forma de agilizar a implementação dos programas habitacionais,
quanto para compra de material de consumo, construção e/ou aquisição de equipamentos para
a utilização das comunidades integrantes dos projetos de desenvolvimento comunitário.
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As normativas lançadas pelo BNH, um ano antes do final de seu exercício, sinalizam
uma importante mudança na concepção dos profissionais da área social 257. O horizonte das
intervenções passa a ser o desenvolvimento social de novas comunidades aliadas à
participação da população desde a fase de elaboração do projeto e, posterior, autogestão. Os
documentos indicam a importância da interdisciplinaridade e dos projetos integrados de
intervenção, combinando provisão de moradia, urbanização e demais serviços sociais, a partir
das necessidades expressas pelas famílias durante a realização dos estudos, antes das obras.
Um componente novo é a preocupação com a necessidade “sistemática de estudos sobre o
impacto dos Programas do BNH, nos diversos segmentos da população, que deverá subsidiar
sua constante avaliação”.
Esse conjunto de normativas na área social e a própria memória institucional dos
profissionais do BNH irão subsidiar a criação dos programas federais nos anos 2000.

257

A assistente social Thereza Aurelia Alvares Vidigal foi uma das idealizadoras do PRODEC juntamente
com Wilson Cardoso (professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro). Em contato realizado via
redes sociais, Thereza relatou que o PRODEC foi fruto de uma luta pessoal e da equipe que chefiou no
INOCOOP do Rio de Janeiro. Argumentou ter sido de uma geração que se opôs ao governo dos militares
e procurou, se não mudar, construir uma política típica do Welfare State “por dentro”. Não foi possível
realizar uma entrevista com maior profundidade em função do prazo para entrega da tese. A memória da
experiência dessa profissional e de tantos outros podem alterar significativamente a narrativa da história
da política habitacional.
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Quadro 2 - Novas normativas BNH para o Desenvolvimento Comunitário
Regulamenta o Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Comunidade –
PRODEC e dá outras providências. “As propostas de operação de crédito, com
BNH RD n.º 40/85
vistas a financiamento de empreendimentos habitacionais, passarão a conter,
(08 de março de
1985)
obrigatoriamente, projetos de desenvolvimento de comunidade incorporados aos
projetos habitacionais.
RC n.º 38/85 (10
março 1985)
RD n.º 62/86
(29 de abril de 1986)
CIRCULAR COPES
– 0000/003/85
(18 de junho de
1985)

RESOLUÇÃO BNH
n.º 104/81
(16 de março 1981)

RESOLUÇAO BNH
n.º85/80

Estabelece as diretrizes da política de Desenvolvimento de Comunidade, no
âmbito do SFH, e cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da
Comunidade – PRODEC.
A Comissão de Política de Desenvolvimento de Comunidade – CPDC, criada
pelo item 12 da Resolução da Diretoria – RD n.º 40/85, passa a ser integrada,
também, por representante do Departamento de estudos e Pesquisas Aplicadas –
DEPEA.
Estabelece Instruções Complementares para implantação do Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Comunitário (PRODEC), no âmbito da Carteira de
Operações Especiais – COPES.
Fica criado, no BNH, o FUNDO COMUNITÁRIO DE PROGRAMAS
COOPERATIVADOS – FCPC, com a finalidade de custear as programações de
desenvolvimento comunitário dos projetos habitacionais da Carteira de
Programas Cooperativos – CPC. Constituem recursos do FCPC: a. valores
correspondentes a 0,2% (dois décimos por cento) dos custos estimados dos
empreendimentos desenvolvidos pela Carteira de Programas Cooperativos;
contribuições diversas; c. outras receitas. Os recursos do FCPC serão aplicados,
prioritariamente, em programações destinadas ao atendimento de populações de
menor renda.
Cria, no âmbito dos Programas a serem desenvolvidos através de Cooperativas
Habitacionais, FUNDO DE PARTICIPAÇAO COMUNITÁRIA “com a
finalidade de atender as despesas iniciais dos condomínios”, aquisição de
equipamentos ou outras finalidades que beneficiem o conjunto habitacional
Fonte: Caixa Econômica Federal 258.
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Disponível em: https://webp.caixa.gov.br/portal/legislacao/legislacao_nv.asp. Acesso em: 30 dez. 2019.
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4 A POLÍTICA HABITACIONAL E O TRABALHO SOCIAL: 1990 A 2014
“A formulação que existe hoje é uma sequência de lições apreendidas. O Habitar
Brasil -BID é um aprimoramento das primeiras tentativas feitas pelo Habitar Brasil
e mesmo das experiências anteriores do BNH e daquelas experiências das
urbanizações progressivas realizadas pelas administrações progressistas em alguns
municípios” TASSIA REGINO (2013).

O Governo do Presidente José Sarney, responsável pela extinção do BNH em 1986, no
fim de seu mandato lançou o Programa Nacional de Mutirões Habitacionais (PNMH), através
da Secretaria Especial de Ação Comunitária (SEAC), no ano de 1988. Essa secretaria, desde
sua criação, esteve voltada para ações assistencialistas junto a organizações comunitárias, tais
como a distribuição de cestas básicas de alimentos e leite. Não obstante a existência do
Ministério de Habitação e Bem-Estar Social, coube à SEAC a implementação desse
programa, que se desenvolveu à margem do Sistema Financeiro da Habitação, representado
pela Caixa Econômica Federal. Posteriormente, com a extinção do Ministério de Habitação e
Bem-Estar Social, a área habitacional foi incorporada pela SEAC, que passou a denominar-se
Secretaria Especial de Habitação e Ação Social (SEHAC) (VIEIRA, 1990, p. 69).
Nesse contexto de indefinições institucionais, o BNH foi substituído em 1988, pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Urbano — BNDU, responsável pela política de
habitação voltada às camadas populares, tendo como principal fonte de recursos o FGTS. As
cadernetas de poupança passaram a ser administradas pelo Banco Central. À Caixa
Econômica Federal (CAIXA) coube a tarefa de assumir o ativo e o passivo de extinto BNH,
mantendo a inerente contradição de assegurar o equilíbrio financeiro das aplicações
destinadas a habitação e, ao mesmo tempo, atender prioritariamente as famílias com baixos
rendimentos. No ano de 1989, a Lei 7.938/89 reestruturou o FGTS e centralizou suas contas
na Caixa, tornando esse Banco o principal agente operador do FGTS, aumentando, assim, sua
arrecadação.
O desmonte do BNH representou mais que uma simples reorganização administrativa.
Além do vácuo institucional, toda a memória técnica envolvendo a matriz, que articulava o
desenvolvimento comunitário junto aos programas urbanos e habitacionais, fragmentou-se,
pois, cada área - saneamento, habitação e desenvolvimento urbano - passou a ser atendida
separadamente em secretarias específicas.
Vale destacar que, nessa conjuntura, ocorreu um avanço no processo de organização
nacional dos movimentos de luta pelo direito à moradia, que confluíram no Fórum Nacional
de Reforma Urbana (FNRU), estabelecido com base em três princípios: 1) o direito à cidade,
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entendido como a garantia para toda a população de seus direitos básicos à moradia digna, ao
saneamento ambiental, à mobilidade, ao trabalho, ao lazer e à cultura; 2) gestão democrática
das cidades, entendida como a forma de planejar, produzir e governar as cidades, com
controle e participação da sociedade civil organizada; 3) a função social da cidade e da
propriedade, entendidas como a prevalência do interesse coletivo sobre um direito individual
de um proprietário.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a descentralização constituiu-se
o princípio organizador das reformas do setor público e tornou-se a bandeira dos governos
locais. Contudo, muito embora a carta magna tenha estabelecido garantias legais e
institucionais para autonomia dos entes federados (Estados e Municípios), para o caso de
algumas áreas específicas, como habitação, saneamento e desenvolvimento urbano, o texto
constitucional não definiu responsabilidades e competências de cada esfera de governo, nem
previu a repartição de recursos para o atendimento das demandas.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
[...] IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico; X - combater as causas da pobreza e os
fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores
desfavorecidos; (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 1988. Art. 23, IX e X).

Contraditoriamente ao reconhecimento constitucional da necessidade de o Estado
assegurar programas de moradia e demais intervenções com vistas à “integração social”, nesse
período ocorreu uma drástica redução dos investimentos federais em habitação e demais
intervenções urbanas, que ficaram a cargo dos Estados e Municípios.
A professora Marta Arretche (2004) assinala que a Constituição Federal atribuiu
competências concorrentes dos entes federados para o atendimento da maior parte das
políticas sociais, ficando todos autorizados a implementar ações, mas, ao mesmo tempo, sem
a obrigação de fazê-lo.
Em meio à escassez de recursos, mas num contexto de intensa mobilização social da
população, especialmente por moradias, muitos governos locais, eleitos no contexto da
redemocratização, inverteram prioridades e inovaram políticas urbanas e habitacionais, como
no caso de Diadema (Programa Gradual de Urbanização de Favelas), Recife (Zonas Especiais
de Interesse Social) e São Paulo (Programa Mutirão Autogestionário), entre tantos outros
municípios. Embora todas as experiências sejam marcos importantes, a falta de recursos e de
articulação entre as três esferas de governo comprometeu os patamares e a qualidade das
intervenções, conforme sinaliza balanço realizado por Denaldi (2013).

346

4.1 GOVERNO COLLOR E O FRACASSO DO PAIH
Após disputada eleição, “o caçador de Marajás”, apoiado pela grande mídia e
principalmente pela velha elite conservadora, venceu e tornou-se o primeiro presidente eleito
diretamente da Nova República, no período entre 1990 e 1992. Fernando Collor de Melo, na
contramão do processo de democratização e de reconhecimento dos direitos sociais pela
Constituição Federal de 1988, pôs em curso uma política econômica emergencial, alinhada à
política de ajuste estrutural amplamente recomendada pelos think-tanks259, para conter a
hiperinflação e reduzir drasticamente os investimentos públicos em políticas sociais.
No campo da habitação, Collor vinculou a política habitacional ao Ministério da Ação
Social e lançou o PAIH “Plano de Ação Imediata para Habitação” com o ambicioso objetivo
de construir “245 mil casas em 180 dias”, a partir da descentralização de sua execução e a
contratação direta de empreiteiras privadas. O plano foi totalmente financiado com recursos
do FGTS e previa três linhas de atuação: a) produção habitacional para moradias populares; b)
lotes urbanizados e cesta básica de materiais de construção e c) programa de apoio à ação
municipal.
O professor Adauto Cardoso (2017) explica que o mecanismo para agilizar a
contratação das empreiteiras serviu para flexibilizar os critérios de alocação de recursos para
Estados e Municípios, passando a viger um “acordo tácito de troca de favores” a depender o
grau de influência dos pretendentes.
O Ministério da Ação Social era o coordenador geral do plano e, subordinada a ele, foi
criada a Secretaria Nacional de Habitação, responsável por aprovar os projetos e os relatórios
encaminhados pela Caixa. A Caixa Econômica Federal tornou-se o agente financeiro
responsável por realizar a implementação dos projetos habitacionais, mobilizando os diversos
agentes promotores (companhias de habitação; cooperativas habitacionais; empresas
particulares do ramo da construção civil e incorporadoras de empreendimentos habitacionais,
imobiliários e de desenvolvimento urbano; entidades de previdência; carteiras militares;
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Denise B. Gros (2003) assinala que, em 1983, um grupo de grandes empresários fundaram uma rede
nacional denominada “Institutos Liberais”, com sedes no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba,
Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Essa rede é sustentada por alguns dos maiores grupos
econômicos nacionais e estrangeiros em operação no país e dedicam-se à atividade política e ideológica
de divulgação dos valores do neoliberalismo (think-thanks). Para atingir esse objetivo, desenvolvem um
trabalho de dupla natureza: doutrinação ideológica entre as elites brasileiras, especialmente aqueles
segmentos considerados formadores de opinião - universitários, jornalísticos, políticos, militares,
jurídicos e intelectuais em geral; e formulação de estudos e propostas de projetos de políticas públicas de
cunho liberal.
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entidades associativas e comunitárias legalmente constituídas; entidades vinculadas ao Poder
Público; órgãos de representação de classe e clubes de serviços).
O arranjo institucional procedido pelo governo federal para a intervenção no setor
habitacional configura uma estrutura fragmentada. Os problemas operacionais
decorriam de um modelo centralizado, hierarquicamente estruturado na articulação
entre os níveis federal e local. Do ponto de vista da implantação do Plano, poder-seiam ensaiar alternativas que compreendessem a participação da instância estadual,
significando novos desenhos de política, talvez mais eficientes. Daí se refletir sobre
o grande impacto que os empreendimentos do PAIH têm nas cidades onde foram
implantados, até hoje (...). A grande dificuldade da atuação do governo federal era a
falta de estrutura para gerenciar a política habitacional através da CAIXA. A
CAIXA não dispunha de instrumentos para planejar, formular e articular políticas
alternativas, capazes de suprir as necessidades do setor. A instabilidade que marcou
a gestão da política social de habitação do governo federal dificultou até mesmo o
estabelecimento de rotinas referentes a decisões sobre alocação dos empréstimos e
sobre critérios de avaliação e seleção de projetos, sem falar na dinâmica de liberação
dos recursos. A política federal acabou por ficar vulnerável a pressões clientelistas
(FREITAS, 2004, p. 44-45).

O PAIH foi considerado um fracasso em virtude da má gestão dos recursos, custo
elevado dos empreendimentos e péssima qualidade das edificações, além de retomar a
construção de conjuntos habitacionais monofuncionais em áreas periféricas, sem
equipamentos urbanos e demais serviços sociais.
Na contramão dessas intervenções, cabe assinalar que em 1992, ocorreu a Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como a “ECO 92”,
sediada pelo Rio de Janeiro, desdobrando-se na Agenda 21 (compromisso firmado por 179
países em realizar ações com vistas a conciliar desenvolvimento econômico e social com
preservação do meio ambiente). Em relação à questão da moradia, previa em seu escopo:
Oferecer a todos habitação adequada; Aperfeiçoar o manejo dos assentamentos humanos;
Promover o planejamento e o manejo sustentáveis do uso da terra; Promover a existência
integrada de infraestrutura ambiental: água, saneamento, drenagem e manejo de resíduos
sólidos; Promover sistemas sustentáveis de energia e transporte nos assentamentos humanos;
Promover o planejamento e o manejo dos assentamentos humanos localizados em áreas
sujeitas a desastres; Promover atividades sustentáveis na indústria da construção; Promover o
desenvolvimento dos recursos humanos e da capacitação institucional e técnica para o avanço
dos assentamentos humanos.
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Figura 130 - Movimento Caras Pintadas

Fonte: Toda Matéria 260 e Vermelho 261.

Nesse contexto, durante o mandato de Collor, eclodiram vários escândalos familiares e
a economia não decolou, levando o povo às ruas vestido de luto e cara pintada.
O resultado da atuação de Collor no setor habitacional, acrescida do fracasso de seus
planos econômicos, gerou restrição do uso do FGTS e inúmeras unidades habitacionais não
concluídas, muitas unidades concluídas, porém sem compradores e problemas nas condições
de retorno dos financiamentos. Tanto FGTS quanto a CEF, suspeitas de corrupção, ficaram
sob investigação (RUSSO, 2017, p. 64).
Após sofrer impeachment, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência da
República.
A dissertação de mestrado da arquiteta Eleusina Lavor Holanda de Freitas Como
qualificar conjuntos habitacionais (2004), remete à hipótese de que, embora existissem
recursos previstos para realização do PRODEC junto aos empreendimentos habitacionais do
período, eles não foram utilizados. A autora participou, em 1998, de um projeto autônomo da
CEF para requalificar 23 conjuntos habitacionais construídos pelo PAIH em 12 cidades da
Região Geográfica de Limeira 262 e testemunhou que nenhum deles contou com algum tipo de
projeto de desenvolvimento comunitário ou trabalho social.
Os recursos ficaram represados e, posteriormente, foram mobilizados pela Caixa (de
modo autônomo) em função de esses “empreendimentos-problema” terem altíssima
inadimplência e encontrarem-se degradados pela baixa qualidade das edificações e por sua
exclusão socioterritorial.
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Disponível em: https://vermelho.org.br/2012/09/24/o-fora-collor-a-luta-contra-o-neoliberalismo/. Acesso
em: 22 dez. 2019.
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/impeachment-de-collor/. Acesso em: 22 dez. 2019.
Araras, Casa Branca, Charqueada, Conchal, Ipeúna, Itobi, Leme, Pirassununga, Santa Cruz das Palmeiras,
Santa Gertrudes, Rio Claro e Tambaú.
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O recurso permaneceu guardado pela CAIXA, que só em 1998 determinou a
execução do programa. Neste período, a situação encontrada nestes bairros já era
outra. O programa que se destinava a um trabalho social deparou-se com demandas
latentes, não somente de natureza social, mas agravadas pelo processo de
degradação dos espaços coletivos e privados, marcados pela profunda ausência da
dimensão pública e coletiva. Em 1998, as comunidades se encontravam esquecidas
pelo poder público local, excluídas de direitos e apartadas da cidade (FREITAS,
2004, p. 57).

De acordo com Freitas (2004), a ONG Centro de Educação e Assessoria Popular
(CEDAP) foi convidada pela CEF para elaborar a proposta de execução dos PRODECs
relativos a um total de 9.087 unidades habitacionais, que abrangia 8.437 famílias. Os
conjuntos habitacionais variavam entre 77 e 998 unidades, a maioria deles construídos durante
a vigência do PAIH, entre 1991 e 1992. O recurso PRODEC inicial variava entre R$ 3.875,36
e R$ 61.581,74 para cada conjunto habitacional. Esse recurso totalizava aproximadamente
500 mil reais (FREITAS, 2004, p. 69).
O trabalho social foi inspirado na metodologia de Planejamento Participativo,
baseada no Método Altadir de Planificação Popular - MAPP, desenvolvido pelo
Prof. Carlos Mattus. A coordenação do trabalho social coube à assistente social
Rosana Cardoso Faria. O método escolhido foi um método participativo, que
respeita a visão da população sobre os problemas locais que a afetam. Este método,
através de discussões, auxilia a compreensão da realidade, a identificação de
problemas centrais, a análise dos problemas, buscando elaborar propostas para
solucioná-los. O produto final contempla a formulação de um plano de ação
concreto, tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida, na aplicação dos
recursos do PRODEC (FREITAS, 2004, p. 71).

Em breve síntese, o trabalho indica que, dos 23 empreendimentos, 17 escolheram, de
modo participativo, realizar obras de melhoria urbana que envolveram: pavimentação,
calçamento, guias e sarjetas, arborização, reforma de parques e jardins, criação de áreas de
lazer para as famílias e reforma dos centros comunitários. Algumas prefeituras realizaram
obras em parceria aproveitando a assessoria técnica da CEDAP.
Imersos em infindáveis e insolúveis problemas, resultado do acúmulo de 10 anos de
intenso abandono, estes bairros, fruto do grande equívoco dos anos 90, enumeravam
uma grande lista de carências, impossíveis de serem atendidas com tal recurso. O
trabalho envolveu a mobilização da população e das respectivas prefeituras com
objetivo de promover melhorais, ainda que residuais, nos empreendimentos e do seu
entorno (...) (FREITAS, 2004, p. 135).

Ainda na avaliação de Freitas (2014),
O programa PRODEC foi positivo no sentido de “voltar o olhar” da Caixa e
Prefeitura para as carências da população moradora destes conjuntos habitacionais.
Mais do que só diagnosticar problemas, o recurso PRODEC, embora fosse muito
reduzido e insuficiente para resolver os problemas do bairro, possibilitou que se
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realizassem ações concretas nestas áreas. Estas ações serviram para conferir
credibilidade ao processo de participação popular realizado com a comunidade local,
motivando-os a dar continuidade ao processo de desenvolvimento comunitário. A
melhoria do espaço urbano dos conjuntos habitacionais mostrou ser uma eficiente
estratégia para a recuperação do crédito imobiliário aplicado pelo agente financeiro,
Caixa Econômica Federal. Do ponto de vista financeiro, a Caixa pôde investir
pequenos recursos, obtendo retorno quanto à queda da inadimplência verificada
nesses empreendimentos. A Caixa passou, então, a entender como vantajoso,
investir na busca de parcerias junto às prefeituras, reconhecendo o peso de seu papel
como parceiro da população mutuária. A recuperação do crédito imobiliário nestes
bairros é mais eficiente se associada à recuperação do espaço urbano. É necessário
melhorar o bairro para que o imóvel possa corresponder ao valor devido pelo
mutuário. Os imóveis abandonados, com dívidas e depredados fazem parte do
patrimônio da própria Caixa, a quem interessa estancar o processo degenerativo. A
recuperação do crédito imobiliário nestes bairros é mais eficiente se associada à
recuperação do espaço urbano (FREITAS, 2004, p. 187-188).

4.2 GOVERNO ITAMAR: POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO NOS
PROGRAMAS HABITACIONAIS: HABITAR BRASIL E MORAR MELHOR
Sob a liderança de Itamar Franco (1993 – 1994), a política
nacional de habitação adotou outros rumos. O PAIH foi
abortado e surgiu o Plano de Emergência Habitacional (PEH),
sob coordenação do Ministério do Bem-Estar Social (MBES),
que assegurou a conclusão das intervenções já em andamento e
focalizou as ações do governo federal na oferta de moradias
para famílias de baixa renda, a partir de dois programas:
“Habitar Brasil”, destinado a Municípios de médio e grande
porte, e “Morar Município”, destinado a Municípios com até 50
mil habitantes.
Esses programas introduziram novas formas de acesso a recursos federais,
privilegiando a esfera municipal: para sua obtenção, as autoridades locais teriam que formar
Conselho e Fundo 263 específicos para também contribuir com parte dos investimentos.

263

Os Municípios e Estados que quisessem participar dos programas, deveriam: a) prever a criação de um
Conselho Estadual ou Municipal e Fundo Estadual ou Municipal de Bem-Estar Social, gerido pelo
conselho, para onde os recursos financeiros do programa deverão ser canalizados; b) estar em situação
regular junto à União, ao INSS e ao FGTS; b) definir claramente a contrapartida; c) realizar o projeto em
parceria com as organizações comunitárias e d) os terrenos devem estar na propriedade ou posse dos
solicitantes ou dos beneficiários do programa. No caso de urbanização de favelas, quando o terreno não se
enquadrar na última condição, mas a sua ocupação estiver consolidada, será aceita, excepcionalmente, a
apresentação de proposta de regularização fundiária acompanhada do Decreto de Desapropriação para
fins de interesse social (BRASIL, 1993, p. 7).

351

Tais mudanças tinham o objetivo de aumentar o controle social e a transparência na
gestão dos programas em questão, e constituíram-se em ponto de inflexão importante na
condução das políticas públicas na área de habitação popular (SANTOS, 1999).
Considerando a baixa capacidade de endividamento da população com ganhos até 3
salários-mínimos, os recursos para financiamento desses programas foram captados do
Orçamento Geral da União -OGU, sendo formado um fundo de custeio exclusivo (não
oneroso) para financiamento de habitação de interesse social (FEHAP).
Art. 1.º O Fundo de Custeio de Programas de Habitação Popular - FEHAP, criado
pelo art. 20 da Lei Complementar n.º 77, de 13 de julho de 1993, destina-se
exclusivamente à habitação de interesse social. Art. 2.º Inclui-se na destinação a que
se refere o art. 1.º o desenvolvimento de projetos habitacionais integrados,
compreendendo ações em habitação, saneamento e apoio ao desenvolvimento
comunitário de educação sanitária e capacitação profissional, além de ações
complementares. §1.º Serão objeto das ações mencionadas neste artigo os projetos
que visem atender à população com renda mensal de até três salários-mínimos. §2.º
As ações integradas a serem desenvolvidas incluirão, necessariamente, os
investimentos em habitação, assim entendidos aqueles que visem a construção de
moradias, a urbanização de áreas degradadas, a aquisição de materiais de
construção, a produção de lotes urbanizados e melhorias habitacionais. §3.º
Entendem-se como ações complementares aos investimentos habitacionais aquelas
vinculadas à implantação de infraestrutura e equipamentos comunitários em
conjuntos habitacionais. §4.º As ações de melhoria habitacional têm por objetivo
dotar as unidades habitacionais de condições adequadas de segurança e higiene (LEI
COMPLEMENTAR n.º 77 DE 13 DE JULHO DE 1993, BRASIL).

Nesse sentido, ocorreu uma retomada dos projetos habitacionais integrados, ou seja,
contemplando não apenas a produção de novas moradias, mas obras de saneamento,
melhorias das edificações já consolidadas, ações de promoção social e desenvolvimento
comunitário, além de prever ações de educação sanitária e capacitação profissional.
O conteúdo dos novos programas federais apresentava em escopo as seguintes
intervenções: 1) construção de novas moradias, associada à de obras de infraestrutura (água,
esgoto, drenagem, pavimentação e energia elétrica) e construção de equipamentos sociais
básicos (creches, escolas, centros multifuncionais e outros); 2) urbanização de assentamentos
precários, que envolvia parcelamento do solo, regularização fundiária, incluindo obras de
infraestrutura (água, esgoto, drenagem, pavimentação e energia elétrica), remanejamento de
habitações, construção ou melhorias habitacionais, bem como a construção de equipamentos
sociais básicos (creches, escolas, centros comunitários e outros); 3) lotes urbanizados, que
previam parcelamento do solo com execução de obras de infraestrutura (água, esgoto,
drenagem, pavimentação e energia elétrica) e construção de equipamentos sociais básicos
(creches, escolas, centros multifuncionais e outros) e 4) melhoria/ requalificação de moradias,
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que previa a construção de banheiros, fossas sépticas e reparos nas unidades habitacionais por
razões de segurança ou de condições sanitárias inadequadas.
Formalmente, o governo federal também resgatou alguns dos princípios adotados no
Projeto Nacional de Autoconstrução (BNH - João de Barro), prevendo, no caso das
modalidades de construção de moradias ou melhorias habitacionais, processos de
autoconstrução ou ajuda mútua e para execução de obras de infraestrutura e de construção de
equipamentos comunitários, empreitada ou administração direta.
Em todas essas modalidades de intervenção estavam previstas ações de
“Desenvolvimento Comunitário e Promoção Humana”, que abarcavam o “Trabalho Social”,
com a meta de favorecer ou fortalecer a “gestão participativa dos projetos”, promover
“mobilização e a organização comunitária” (inclusive prever a possibilidade de contratar mão
de obra local ou capacitá-la para realização das obras em sistema de mutirão) e estimular a
“correta utilização e manutenção das obras e melhorias realizadas”, visando a
“sustentabilidade do programa” e “qualidade de vida da população beneficiária”.
O Conselho Curador do FGTS estabeleceu a Resolução n.º 123, de 16 de dezembro de
1993, regulamentando a utilização de recursos remanescentes originários do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, depositados em contas especiais vinculadas ao Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Comunitário (PRODEC) e ao Fundo Estadual de Redução de
Perdas (FERP). Um ano depois, o referido Conselho estabeleceu uma nova resolução, com
definições mais precisas sobre os recursos para o PRODEC, que passou a ser entendido como:
Instrumento de aplicação da Política de Desenvolvimento Comunitário nos
Programas Habitacionais, objetivando promover a participação das populações,
desde a discussão de suas necessidades em infraestrutura básica e habitação até a
consolidação das comunidades geradas pela implantação dos respectivos programas
(RESOLUÇÃO CONSELHO CURADOR FGTS n. 132, 1994).

A referida resolução também estabelecia como objetivos do PRODEC: Melhoria da
qualidade de vida das populações atendidas pelos Programas Habitacionais do FGTS; Criação
e desenvolvimento de organizações representativas para encaminhamento e solução das
questões comunitárias; Integração dos conjuntos habitacionais ao espaço urbano em que estão
inseridos (especialmente os conjuntos construídos pelo PAIH). O PRODEC poderia ser
realizado em duas modalidades de intervenção financiadas pela CEF: a) Programação Global,
que congregava mais de um conjunto habitacional e b) Programação Isolada, composta por
apenas um empreendimento habitacional, quando não pudesse ser incluído em uma
Programação Global.
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3. As Programações Globais ou Isoladas serão desenvolvidas através da
implementação de projetos básicos e complementares. 3.1 Projetos Básicos: são
aqueles voltados ao desenvolvimento e à organização comunitária e implantação e
administração comunitária. 3.2 Projetos Complementares: são aqueles que buscam o
atendimento de necessidades específicas das populações beneficiárias, visando a
melhoria de suas condições socioeconômicas. 3.2.1 A implantação de Projetos
Complementares será nas áreas de educação, formação profissionalizante, saúde,
esportes, cultura, lazer, geração de renda e serviços, levantamento de dados e
pesquisas, comunicação, divulgação, intercâmbio, aperfeiçoamento técnico e outros
de interesse dos moradores, limitados aos recursos disponíveis (RESOLUÇÃO n.
132, 1994, BRASIL).

Caso os agentes promotores não reunissem condições técnicas para realização do
PRODEC, a resolução previa a utilização de “serviços dos órgãos assessores, ou seja, os
Institutos de Orientação às Cooperativas Habitacionais e assemelhados ou as Companhias de
Habitação”. Também era possível contratar “Agentes para Atividades Complementares para
execução do referido Programa”, definidos como outras Entidades cadastradas na CEF e que
comprovassem as condições técnicas apropriadas exigidas para os planos de trabalho, na
mesma lógica da BNH (RD n.º 40/75 e da Circular CONSO 0000/03/1985).
Assim, ocorreu uma mudança importante quanto à forma de contratação das equipes
que iriam realizar a implementação dos empreendimentos habitacionais. As COHABs e
agentes promotores poderiam contratar equipes próprias, ou a CEF poderia, de forma
autônoma, a partir de um “banco de organizações”, prestar serviços técnicos sociais para o
desenvolvimento do PRODEC. Mas, contraditoriamente, os recursos destinados ao PRODEC
eram ínfimos (0,5% do valor total do investimento), pois, para o governo federal, essas
intervenções deveriam se dar, preferencialmente, como contrapartida dos Estados e
Municípios.
O Manual Operacional do Programa Habitar Brasil, de 1993, define dentro da ação
“Desenvolvimento Comunitário” a implementação obrigatória, por parte dos
Agentes Executores - Estados, Distrito Federal e Municípios, da ação “Trabalho
Social”. O “Trabalho Social” é uma ação que se materializa através de atividades
socioeducativas e deve ser desenvolvido pelos programas de habitação
operacionalizados pela Caixa Econômica Federal - CEF. Diz respeito a um conjunto
de intervenções de cunho educativo definido pelo governo federal e adequado, até
certo limite, à realidade socioeconômica e cultural da população local. O Trabalho
Social tem como objetivo principal criar mecanismos capazes de possibilitar a
manifestação dos beneficiários acerca dos empreendimentos, incentivando a gestão
participativa, a correta utilização e manutenção das obras e melhorias realizadas, a
sustentabilidade do programa e a melhoria da qualidade de vida da população
beneficiada. Conforme é definido no Manual Operacional do Programa Habitar
Brasil, no período posterior ao desenvolvimento das benfeitorias e do
desenvolvimento das atividades sociais é que será verificado o alcance na melhoria
da qualidade de vida das famílias, dentre outras formas, através de mecanismos de
participação social (SOUZA, 2008, p. 4).
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O Ministério de Bem-Estar Social (MBS) estabeleceu um complexo sistema de
implementação definido pela “Sistemática Operacional para Tramitação de Projetos
Integrados” (DOU 14 de abril de 1993, Seção I, p. 4.713). Os Municípios e Estados
formulavam o projeto e o plano de intervenção e submetia à Caixa Econômica Federal, que,
por sua vez, enviava a documentação à Secretaria Executiva do MBS, que possuía um Comitê
de Especialistas dos setores abrangidos (Saneamento, Habitação e Promoção Humana), sob a
coordenação do Secretário de Habitação, que procedia a avalição técnica e a viabilidade da
proposta. Após emissão de parecer, a proposta seguia para outros departamentos - gerência de
convênio, orçamento e finanças, jurídico - para finalmente ser sancionada e os recursos
liberados.
Além do Manual Operacional do Programa, a CEF elaborou uma “Cartilha do
Trabalho Social” para os Estados e Municípios. O documento, uma espécie de roteiro, exigia
que concomitantemente à elaboração do projeto de intervenção fosse elaborado o projeto de
participação comunitária (onde deveria constar as caracterizações da área de intervenção e da
organização comunitária e o cadastramento da população beneficiária) e, posteriormente,
ambos deveriam ser apresentados à comunidade (CARTILHA DO TRABALHO SOCIAL,
1994, p. 5).
O Roteiro definia, ainda, que a equipe técnica, durante os primeiros contatos com a
comunidade, deveria identificar as lideranças e as instituições existentes na área de
implantação do PHB, bem como mobilizar os moradores para as discussões pertinentes ao
programa, através de reuniões públicas. A segunda etapa, denominada Implementação das
Ações, referia-se ao período de execução das obras e implementação do Projeto de Trabalho
Social. Essa etapa deveria ter início a partir da construção do conjunto habitacional e das
obras de urbanização e finalização, após 12 meses da ocupação e instalação das famílias
beneficiadas. Caracterizava-se por ações integradas que buscavam, em última instância,
estimular e manter abertos e de forma permanente os canais de comunicação entre equipe
técnica, poder público e população, consolidando a participação dos segmentos envolvidos no
projeto (CARTILHA DO TRABALHO SOCIAL, 1994, p. 6).
A etapa de Implementação das Ações contemplava três eixos básicos: Mobilização e
Organização Comunitárias, Educação para o Trânsito, Sanitária e Ambiental, Capacitação
Profissional e Geração de Renda. O primeiro eixo envolvia as seguintes ações: organização de
comissão de acompanhamento das obras; organização de associativismos, fortalecimento e
democratização da gestão; criação de associações representativas, condomínios e/ou
cooperativas; criação de grupos representativos da organização comunitária; promoção de
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cursos de capacitação de liderança; formação de agentes de desenvolvimento comunitário;
capacitação da população quanto a noções de cooperativismo; estimulo à gestão, conservação
e manutenção do bem produzido e criação de instrumentos de comunicação/divulgação de
informações de interesses da população beneficiada (CARTILHA DO TRABALHO
SOCIAL, 1994, p. 9).
A terceira etapa estabelecida pelo Roteiro de Sistematização do Trabalho Social,
refere-se a fase Pós-Execução das Obras. Nessa fase do TS, os projetos implementados
deveriam estar consolidados para que, após a saída da equipe social da área, eles se
mantivessem e fossem sustentáveis com o gerenciamento da própria comunidade. Estava
prevista ainda a realização de pesquisas de opinião para avaliação do grau de satisfação dos
beneficiários quanto aos bens e serviços implantados e dos impactos decorrentes da
intervenção, com base na mensuração de indicadores pré-definidos (CARTILHA DO
TRABALHO SOCIAL, 1994, p. 9).
4.3 CASO HABITAR BRASIL (FAVELA ÁFRICA)
Não foram localizados registros detalhados das experiências realizadas nesse período
(1993-1994), entretanto a dissertação de mestrado da arquiteta Emanuela Wanderly Arimatéia
(2007) auxilia na compreensão, ainda que parcial, do processo de implementação da proposta
de desenvolvimento comunitário desenvolvido nessa primeira fase do Programa Habitar
Brasil (PHB). O estudo avaliou os impactos do processo de urbanização da Favela África,
situada em Natal, Rio Grande do Norte (Bairro Redinha), realizada pelo PHB, entre 1993 e
1994. O projeto apresentado pelo Município ao MBES foi aprovado:
Constitui-se objeto deste convênio, a urbanização da favela da África, no bairro da
Redinha, com construção de 350 unidades habitacionais; execução de melhorias
habitacionais em 640 unidades, compreendendo: reparo de piso, alvenaria,
cobertura, reboco, esquadrias, pintura, equipamentos hidro-sanitários, sendo que em
60 destas também serão construídos módulos sanitários. Execução de infraestrutura
urbana compreendendo: esgotamento sanitário (interligação domiciliar em 990
unidades, 5.940m de ramal condominial, 1.720m de rede básica, 1 unidade de
tratamento), ampliação da rede de água (ligação domiciliar em 990 unidades,
2.170m de implantação adutora, 4.228m de rede de distribuição), drenagem pluvial
(2.176m de tubo de concreto, 147 poços de visita), 17.320m² de pavimentação por
paralelepípedos, 5.649m² de terraplanagem, 12.400m de meio-fio, substituição de
transformadores com extensão secundária e luminárias em 100% da rede de energia
elétrica. Construção de salão de múltiplas atividades com 150m² e ações de apoio,
conforme o Plano de Trabalho aprovado, que passa a fazer parte integrante do
presente instrumento, independentemente de transcrição (Convênio n.°103/SH/93,
arquivo interno da SUMOV - Superintendência Municipal de Obras e Viação, apud
ARIMATEIA, 2007, p. 53).
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Figura 131 - Cartilha Habitar Brasil- Favela África, RN – Natal, 1993

Fonte: Arimateia (2007).

Especificamente em relação ao plano de trabalho de desenvolvimento comunitário, a
responsável técnica (arquiteta urbanista e assistente social Rosa de Fátima Soares) definiu
“linhas gerais”, prevendo que a participação da população ocorreria em todas as etapas de
planejamento, execução e avaliação do processo de intervenção. A previsão era realizar a
construção e melhoria das unidades habitacionais a partir de um mutirão, sendo prevista
capacitação profissional para os participantes das obras.
Propôs-se, a princípio, a construção da casa piloto, possibilitando aferir os custos de
execução, detalhes como cronograma e a criação de grupos de trabalho, sendo
importante também como parâmetro para o treinamento da mão de obra. A proposta
teve como objetivo estimular a mão de obra disponível para se engajar no mercado
de trabalho e, para isto, foi prevista a promoção de oficinas de trabalho capacitando
a população da área para outras atividades; e educação sanitária, complementando a
ação junto à favela da África, que pretendia desenvolver o “programa de
humanização de favelas”. A proposta se baseava na articulação de um Agente
Comunitário, representante da população da área, com as instituições
governamentais (ARIMATEIA, 2007, p. 53).

A implementação das intervenções envolveu um complexo arranjo institucional.
Inicialmente, a equipe técnica responsável pela implementação do programa elaborou
cartilhas informativas sobre os objetivos das intervenções e as atividades programadas pelo
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convênio firmado entre o Município e o governo federal (obras de infraestrutura, construção
de moradias, regularização fundiária e construção de equipamentos comunitários).
Posteriormente, coube à Secretaria Municipal de Promoção Social a elaboração do
diagnóstico socioeconômico das famílias; cadastramento; estabelecimento dos critérios de
atendimento; elaboração do regulamento interno do mutirão e formação do grupo de
mutirantes; composição do grupo de acompanhamento dos trabalhos; distribuição de cestas
básicas e produção dos relatórios semanais. A Secretaria Municipal de Saúde ficou
responsável pelas campanhas educativas de prevenção e controle de doenças e a FENAT
(Federação Esportiva de Natal) organizou as atividades esportivas e de lazer na comunidade
(ARIMATEIA, 2007).
(...) Concomitantemente, foram distribuídas cartilhas educativas explicando para a
comunidade o que era o Programa Habitar Brasil e quais as benfeitorias que seriam
realizadas na África. A cartilha traz elementos de incentivo e valorização do trabalho
com mutirão, observando-se, ainda, a tentativa de conscientizar o morador da ideia
de participação: você vai ter o prazer de dizer que ajudou a construir a própria casa
[...] (ARIMATEIA, 2007, p 102).

Os profissionais que participaram da implementação do programa, nesse período,
avaliam que a falta de experiência na condução de projetos integrados, que envolvessem a
participação direta da comunidade nas obras, foi um dificultador, mas, ao mesmo tempo, uma
inovação, considerando a cultura da produção de grandes conjuntos habitacionais sem
nenhuma possibilidade de participação.
A participação foi estimulada com doação de cestas básicas, eleição de
coordenadores da própria comunidade para fiscalizar os mutirantes, organização de
grupos de mulheres para cozinhar e cuidar dos filhos dos participantes do mutirão.
Enfim, buscaram-se aplicar todos os mecanismos de apoio, controle e incentivo para
inibir as faltas recorrentes e falta de compromisso com o trabalho pelos próprios
beneficiários. Certamente, a absorção de uma atuação concreta por parte dos
moradores, se constituía como uma inovação e, portanto, divergia do que era
praticado até então na construção de moradias populares (ARIMATEIA, 2007, p.
103).

Devido às dificuldades de colaboração no sistema de construção por mutirão, a
prefeitura acabou por contratar uma empresa para construir as casas e os moradores acabaram
participando apenas na condição de auxiliar.
Habitar Brasil, na África (1993/94), foi um experimento pioneiro e, como tal,
apresentou diversos descompassos na sua implementação. Contudo, o caminho
percorrido pelo município de Natal, realçou as possibilidades locais de intervenção e
visualizou possibilidades mais amplas como, por exemplo, a regularização fundiária
(ARIMATEIA, 2007, p. 120).
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4.4 GOVERNO FHC E O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID
Os resultados dos Programas Habitar Brasil e Morar Município foram muito residuais,
atingindo apenas 15 mil famílias, em 1993, e 35 mil famílias, em 1.994 (SOUZA, 1997;
DENALDI, 2016). As metas previstas não foram alcançadas, principalmente devido à
suspensão dos recursos do governo federal para Estados e Municípios, imposição colocada
pelo Plano Real que previa medidas de estabilização, restrição de investimentos e contenção
de gastos públicos aliados à reforma da política econômica e do próprio Estado.
O sucesso do Plano Real em conter a inflação, assegurou a seu líder, Fernando
Henrique Cardoso (Ministro da Fazenda do Governo Itamar Franco), a eleição presidencial.
No primeiro governo de FHC (1995-1998), ocorreu uma reorganização institucional,
sendo novamente articuladas as áreas de saneamento, habitação e transportes, sob a
coordenação do Ministério de Planejamento e Orçamento. Os programas federais de habitação
ficaram sob responsabilidade da Secretaria de Política Urbana (SEPURB).
Assim,
(...) ocorreu uma retomada nos financiamentos de habitação e saneamento com base
nos recursos do FGTS, depois de vários anos de paralisação dos financiamentos,
num contexto de alterações significativas na concepção vigente sobre política
habitacional. Se, por um lado, é exagerado dizer que se estruturou de fato uma
política habitacional, os documentos elaborados pelo governo mostram que os
pressupostos gerais que presidiram a formulação dos programas são
fundamentalmente diversos daqueles que vigoraram desde o período do BNH
(BONDUKI, 2009, p. 78).

A SEPURB desenvolveu novos programas de atendimento habitacional financiados
com recursos do FGTS, como Carta de Crédito Individual 264, Carta de Crédito Associativa
(CCI) e o Programa Pró-Moradia destinado à urbanização de assentamentos precários que
previam a realização de Projetos Técnicos de Trabalho Social 265.

264

265

Voltado à população com proventos de até 12 salários mínimos, deveria conceder financiamentos
diretamente ao mutuário final para que este pudesse adquirir uma unidade habitacional nova ou usada, ou
mesmo construir ou reformar sua própria unidade habitacional. Tratava-se de um programa de
financiamento à demanda habitacional, cuja principal característica era permitir ao mutuário adquirir um
imóvel diretamente no mercado imobiliário (ARRETCHE, 2002, p. 35).
Por meio da resolução 182, de 1995, o Conselho Curador do FGTS aprovou a constituição de equipes
multidisciplinares para atuar nos programas financiados com recursos do FGTS e determinou que a
Caixa, como agente financeiro e operacional, contasse com equipe própria, composta por profissionais de
nível superior, com habilitações específicas e comprovada experiência em projetos de mobilização e
participação comunitária (CERVELIM, 2006).
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O escopo desta pesquisa não lhe permite que se detenha nas especificidades de cada
um desses programas, tendo sido, portanto, eleito o programa Habitar Brasil como experiência
objeto de análise, uma vez que foi o “carro chefe” da política habitacional do período.
A política de habitação passou a oferecer linhas de crédito diretas ao mutuário final, bem
como a atuar com a urbanização de assentamentos precários e a regularização dessas áreas.
Em razão do plano de ajuste estrutural imposto pela política econômica, as COHABs
padeceram por falta de recursos e deixaram de ser o principal promotor de moradias para
população de mais baixa renda. Das 44 COHABs criadas pelo BNH, 12 declararam falência e
fecharam, e 20 redirecionaram suas atividades para a área de desenvolvimento urbano. Abriuse uma onda de privatizações das companhias estaduais de saneamento. Em conjunto, essas
mudanças dão sinais claros de um processo de desestatização dos serviços habitacionais e de
saneamento. Além disso, a totalidade dos serviços de atenção básica foi transferida para os
Municípios, assim como se operou uma significativa municipalização da oferta de matrículas
no ensino fundamental. Em conjunto, essas mudanças implicam expressiva transferência de
funções de gestão para os Municípios (ARRETCHE, 2002, p. 31-32).
Cabe mencionar ainda que, no âmbito mundial, a Conferência Habitar II ocorrida em
Istambul, em 1996, cujos lemas eram Moradias Adequadas para Todos e Desenvolvimento de
Assentamentos Humanos Sustentáveis em um Mundo em Urbanização, trouxe para o debate
público os problemas urbanos decorrentes da pobreza, da exclusão social e da degradação
ambiental e influenciou significativamente o desenho das políticas urbanas e habitacionais,
especialmente nos países em desenvolvimento, que contavam com financiamento de
organismos multilaterais. A Conferência reconheceu a moradia como um direito humano,
estabelecendo como responsabilidade do poder público, em todas as suas esferas, assegurar
seu acesso a partir de programas e projetos integrados, prevendo não somente a edificação,
mas toda infraestrutura e ações com vistas à sustentabilidade ambiental e social. Os governos
locais foram considerados os atores privilegiados na implementação da Agenda Urbana
formulada pela Conferência, como forma de assegurar a participação ativa da população, das
organizações não governamentais e promover a descentralização da política urbana e
habitacional.
4.5 O PROGRAMA HABITAR BRASIL – BID
O programa Habitar Brasil foi mantido no governo de FHC, de 1995 a 1998, e sofreu
alterações significativas a partir de 1999, quando foi firmado o acordo de empréstimo com o
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Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 266, momento em que foi criado o aparato
normativo e orçamentário para aumentar a escalada do programa.
O novo arranjo de implementação proposto mantinha a exigência de que os recursos
federais repassados por meio do programa Habitar Brasil fossem fiscalizados pelos Conselhos
Estadual ou Municipal de Habitação, sendo exigidos que os lotes e as moradias construídas a
partir desses recursos ficassem como patrimônio dos fundos estaduais ou municipais, e sua
ocupação seria regulamentada a partir de contratos de concessão de uso, proibindo o aluguel
ou a cessão do imóvel a qualquer título.
Em consonância com a Agenda Habitat, o governo de FHC estabeleceu para o
programa uma Circular Normativa n.º 64, que passou a ser operacionalizada a partir de dois
tipos de intervenções: Urbanização de Área Ocupada por Sub-habitações 267 e Urbanização de
Áreas não ocupadas 268. Para ambas as intervenções, era obrigatória a realização concomitante
do “Trabalho Social” a partir de um “Projeto de Desenvolvimento Comunitário” (PDC), como
contrapartida dos Estados e Municípios (CIRCULAR NORMATIVA n.º 64/1996,
PROGRAMA HABITAR BRASIL, p. 16).
Ainda segundo a referida circular normativa, os projetos de Desenvolvimento
Comunitário deveriam prever, no mínimo, três ações: Apoio à Mobilização e Organização
Comunitária; Capacitação Profissional e Educação Sanitária. Com as ações de Apoio à
Mobilização e Organização Comunitária, buscava-se intervir de modo que os participantes do
programa - a comunidade, governo e conselho de representantes – compreendessem
eficazmente as atribuições que eram da competência de cada segmento. Buscava-se, ainda,
através dessa ação, a organização de uma forma de interlocução para socialização de
informações de interesse comum. Já as ações de Capacitação Profissional tinham como
objetivo principal fomentar a geração de trabalho e renda junto aos beneficiários do programa,
promover o desenvolvimento econômico financeiro e auxiliar na fixação da comunidade na
área de intervenções. Por meio da Educação Sanitária, buscava-se a adequação de hábitos e a
correta utilização e conservação das benfeitorias implantadas pelo programa.
266

267

268

O governo brasileiro firmou com o BID um contrato de empréstimo (n.º1.126 OC/BR), com um custo
equivalente a US$ 417 milhões, sendo 60% dos valores financiados pelo Banco e o restante em
contrapartida da União (VALENTE, 2013).
Essa modalidade de intervenção envolveu ações integradas através da mobilização da comunidade, da
execução de obras e serviços de infraestrutura, construção de equipamentos comunitários, construção de
habitações e/ou de obras de melhorias habitacionais, dentro das seguintes condições: insalubridade,
insegurança e possuindo um número excessivo de moradores (mais de três pessoas por cômodo).
Essa modalidade estava voltada exclusivamente à remoção de famílias ocupando áreas que configurassem
situação de risco e/ou insalubridade; áreas degradadas, sem possibilidade de recuperação para uso
habitacional, e áreas cuja legislação proibisse ocupação residencial. Essa modalidade de intervenção
previa o reassentamento das famílias, quando possível, na própria área ou em suas proximidades.
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O governo federal determinou, ainda, a partir dessa circular, que os critérios para
seleção dos planos de trabalho dos Estados e Municípios 269 estariam sob a responsabilidade
do Ministério do Planejamento e Orçamento, o qual deveria priorizar planos de trabalho que
atendessem: famílias beneficiadas pelo Programa Comunidade Solidária; famílias residentes
em áreas impróprias para habitação e famílias residentes em áreas de situação de emergência
ou calamidade pública, a partir do reconhecimento oficial dessas situações. Seriam
priorizados, ainda, os planos de trabalho voltados para adequação de habitações em
assentamentos e vilas rurais; os que melhor solucionassem situações de carência de
infraestrutura junto às áreas de intervenção, ou que apresentassem melhor relação entre
quantidade de itens pertinentes às obras ou serviços e seu custo médio por família.
A partir de 1999, a Caixa, juntamente com o Ministério do Planejamento e Orçamento,
elaborou um novo Manual para o Programa Habitar Brasil e uma série de orientações
normativas. O programa passou a ser idealizado como um “piloto” para financiar obras de
urbanização e demais intervenções de infraestrutura nos Municípios, especialmente as capitais
dos Estados integrantes de regiões metropolitanas. Os objetivos principais do programa eram
contribuir para elevar os padrões de habitabilidade e a qualidade de vida das famílias com
renda mensal até 3 salários-mínimos, residentes em assentamentos subnormais (favelas,
mocambos, cortiços, palafitas). E, de forma inédita, acrescenta-se a esses objetivos o
fortalecimento da capacidade administrativa e técnica de Estados e Municípios, aprofundando
o conhecimento setorial, com vistas a atuar tanto nos efeitos como nas causas “dos problemas
de habitação e infraestrutura do país”.
O governo federal, observando as recorrentes dificuldades dos entes federados em
operacionalizar os projetos integrados na gestão anterior, face à conjuntura recessiva
decorrente do Programa Econômico de Ajuste Estrutural, recorreu à captação de recursos
internacionais do BID/BIRD para financiar as intervenções do Programa Habitar Brasil.
Inicialmente, o BID limitou-se a financiar as obras de infraestrutura 270.
269

270

A Circular Normativa n.º 64 determinou, ainda, que Estados e Municípios que pretendessem aderir ao
Programa Habitar Brasil deveriam preencher devidamente os pré-requisitos para a contratação, a saber:
definição da contrapartida a ser oferecida; apresentação da documentação estabelecida; viabilidade
técnica, jurídica e financeira do plano de trabalho, observância às diretrizes de preservação ambiental
junto à área de intervenção bem como no seu entorno.
Segundo Cervelim (2006), o governo federal solicitou a participação de técnicos da Caixa na
reformulação dos programas federais de habitação, saneamento e infraestrutura com objetivo de solicitar
financiamentos de agências multilaterais, como o BIRD — Banco Interamericano de Reconstrução e
Desenvolvimento e o BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento. É importante mencionar que,
quando a CAIXA assumiu as atribuições do BNH, em 1986, também incorporou, em seu quadro técnico,
muitos profissionais que atuavam no PRODEC e demais programas habitacionais do BNH, e que tinham
uma experiência considerável na implementação de projetos integrados financiados por organismos
internacionais.
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O diretor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDU, responsável pelas
tratativas do empréstimo (Edson Ortega), colocou como condição para firmar o acordo, o
financiamento para o desenvolvimento institucional de Estados e Municípios, bem como para
o “trabalho social”. Após diversas negociações com consultores e com a matriz do BID, esses
itens passaram a compor o financiamento global (GOMES, 2013).
Desse modo, o Programa Habitar Brasil passou a atuar em duas frentes a partir de dois
subprogramas articulados: o de Desenvolvimento Institucional (DI) - com objetivo de
modernizar e ampliar a capacidade de Estados e Municípios, que envolvia a aquisição de
equipamentos, treinamentos e elaboração de mapeamentos, estudos e planos para superar o
déficit habitacional e intervir nos “aglomerados subnormais” – e o de Urbanização de
Assentamentos Subnormais - que previa a execução de projetos integrados de urbanização em
áreas degradadas ou de risco, em Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas ou Capitais
de Estado ocupadas por sub-habitações (MANUAL HABITAR BRASIL BID BRASIL,
1999).
O Manual do HBB (1999), além de estabelecer as diretrizes do programa, fornecia
orientações detalhadas de sua operacionalização e informava as atribuições básicas dos
Estados e Municípios que quisessem pleitear os recursos do programa.
Os proponentes deveriam realizar os seguintes passos para acessar os recursos do
HBB: a) solicitar a participação oficial no programa; promover ações voltadas para o
planejamento, elaboração, implementação e acompanhamento do projeto; responsabilizar-se
pela contrapartida, na forma da legislação em vigor; celebrar contrato de repasse de recursos
com o Agente Operador; promover a organização da comunidade beneficiada; encaminhar ao
Agente Operador a documentação necessária à análise dos planos de trabalho selecionados;
orientar a população no que se refere à correta apropriação e uso dos benefícios realizados;
elaborar prestação de conta dos recursos aplicados para encaminhamento ao Agente
Operador; criar o Conselho e o Fundo Municipal.
Além disso, o documento assinalava a necessidade da formação e designação de uma
equipe técnica municipal/estadual específica para conduzir o Projeto Integrado, a partir de
uma Unidade Executora Municipal/Estadual (UEM) 271. Dentre outras funções, cabia à equipe
271

A Orientação Operacional UCP/HBB n.º 03/2000, de 20 de junho de 2000, definia, conforme
Regulamento Operacional do Programa, que o Município deveria constituir uma Unidade Executora
Municipal/Estadual UEM, responsável pela elaboração e implementação dos projetos e ações dos
Subprogramas de Desenvolvimento Institucional (DI) e de Urbanização de Assentamentos Subnormais
(UAS). Essa Unidade poderia estar inserida em qualquer órgão da administração municipal ou estadual
sendo, no entanto, preferencial, sua localização na área responsável pelo planejamento urbano ou na área
responsável pela política habitacional. Inicialmente, a equipe poderia ser mínima, criada por Decreto e ser
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técnica atuante no PHB interagir com as diversas instituições envolvidas na implementação
do programa (companhias habitacionais e/ou demais agentes promotores, demais secretarias e
organizações sociais), participar de reuniões periódicas, monitorar as parcerias, articular
intervenções e fazer o registro das atividades.
Assim

como

observado

nas

outras

normativas,

também

era

exigida,

concomitantemente à apresentação dos projetos integrados de urbanização, a apresentação de
projetos de trabalho e participação comunitária (TPC), cujo responsável técnico deveria ser
profissional especializado (assistente social ou sociólogo) do próprio quadro de recursos
humanos do proponente, ou ele teria de valer-se da contratação de empresas especializadas
para realização de tais serviços.
O Manual operacional do HBB (1999) exigia que o responsável técnico do projeto 272,
mesmo no caso de ser realizado por terceiros, deveria ter formação em Serviço Social ou
Sociologia e ter experiência comprovada na área de Desenvolvimento Comunitário, em
programas de habitação, saneamento e desenvolvimento urbano (BRASIL, 1999, p. 27).
O TPC era definido como um conjunto de ações que visavam promover a mobilização
e organização comunitária, a educação sanitária e ambiental, a capacitação profissional e a
implantação de atividades voltadas à geração de trabalho e renda para as famílias residentes
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integrada, basicamente, pelo Coordenador da UEM, pelo responsável pelo Subprograma de DI e por um
técnico social (Sociólogo ou Assistente Social, responsável pelas ações de participação comunitária dos
projetos do Subprograma UAS). Além desses profissionais, a UEM deveria contar com um engenheiro ou
arquiteto, caso o coordenador da UEM não tivesse alguma dessas formações. A equipe deveria contar
com o necessário apoio logístico da Prefeitura. No caso de Unidade Executora Estadual criada pelo
Estado, valeriam as orientações indicadas para os Municípios, com exceção da necessidade de um
responsável pelo Subprograma de DI de Municípios integrar a equipe.
A Orientação Operacional UCP/HBB n.º 10/2000, de 08 de dezembro de 2000, definia que os
investimentos destinados ao Trabalho de Participação Comunitária no Projeto Integrado de Urbanização
de Assentamentos Subnormais poderiam ser aplicados somente em: a)prestação de serviços de
consultoria, se o trabalho for terceirizado, especificando: carga horária, o valor da hora trabalhada pelo
profissional, custo mensal e total; b) prestação de serviços especializados devidamente justificados; c)
treinamento de equipe do proponente, necessário à implementação do projeto (que não esteja previsto no
Plano de DI); d) custos com atividades e eventos ligados às ações de apoio ao desenvolvimento
comunitário e educação sanitária e ambiental, permitida a compra de equipamentos utilizados no
exercício do desenvolvimento do trabalho que permitam o registro e a difusão das ações e atividades do
projeto integrado e a sua implementação. Posteriormente, foi baixada uma nova Orientação Operacional
UCP/HBB n.º 11/2000, que, além das recomendações acima, ressaltava os seguintes critérios para
contratação de empresas/assessorias para execução de “Ações de Apoio ao Desenvolvimento
Comunitário”: a) o trabalho a ser executado deve apresentar peculiaridades tais que somente profissional
especialmente qualificado, sem vínculo com a Administração Pública, possa desempenhá-lo
satisfatoriamente, evitando-se a contratação, sob esse fundamento, de prestação de serviços rotineiros
comuns; b) as atividades devem ser direta e exclusivamente ligadas aos projetos, sendo vedado o desvio
desse pessoal para o exercício de outras atividades (...) evitando-se, assim, a configuração de contratação
indireta de mão do obra e; c) observância quanto ao caráter de excepcionalidade de tais contratações,
medida extrema a ser utilizada somente quando não se puder suprir, por outros meios, as demandas de
pessoal existentes, dado o caráter de temporalidade dos projetos.
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na área do projeto, limitado o repasse de recursos a 320 reais por família 273. O documento
indicava como diretriz geral para o TCP:
No planejamento da intervenção social dever-se-á privilegiar a inserção da mulher,
especialmente a que exerce o papel de chefe de família, em ações que ampliem os
espaços para que ela exerça condições de vida cidadã com participação plena nos
processos decisórios, educativos e produtivos, em todas as etapas do projeto
(MANUAL OPERACIONAL PROGRAMA HABITAR BRASIL BID, 1999, p. 11).

O Manual definia ainda os seguintes objetivos para o TPC:
a) Fomentar a manifestação dos beneficiários acerca do empreendimento em todo o
seu processo (definição, implantação e pós-ocupação), a fim de adequá-lo às
necessidades e disponibilidade dos grupos sociais atendidos; b) Incentivar a
mobilização da comunidade, potencializando a participação e a organização dos
beneficiários finais; c) Transferir conhecimentos e habilidades sobre gestão
comunitária, visando ao adequado emprego de recursos na resolução de eventuais
conflitos sociais e/ou institucionais suscitados durante a implantação do projeto e na
pós–ocupação; d) Incentivar a criação de novos hábitos e atitudes frente à
apropriação, utilização e manutenção dos benefícios implantados, especialmente
quanto ao uso correto das instalações sanitárias; e) Estimular a defesa dos espaços
reorganizados, inibindo iniciativas de invasão e garantindo a manutenção da
qualidade de vida conquistada; f) Fomentar a participação ativa das comunidades na
recuperação, conservação e defesa do meio ambiente; g) Incentivar ações adequadas
à realidade socioeconômica dos beneficiários, que favoreçam a geração de trabalho e
renda, promovendo a melhoria econômico- financeira da comunidade e sua
consequente fixação na área (MANUAL OPERACIONAL PROGRAMA
HABITAR BRASIL BID, 1999, p. 12-13).

O TPC previa três eixos de atuação: Participação Comunitária; Educação Sanitária e
Ambiental e Geração de Trabalho e Renda. Especialmente quanto à Participação Comunitária,
era recomendado o desenvolvimento das seguintes ações:
Apoio à formação e/ou consolidação das organizações de base e de grupos
representativos de segmentos da população, tais como mulheres, jovens, mães;
Capacitação de lideranças e/ou grupos representativos, com enfoque para: processos
de gestão comunitária, papel das associações e grupos, cooperativas de serviços ou
de produção, preparação da comunidade para análise, aprovação, acompanhamento e
avaliação participativa do projeto e assessoramento em questões técnicas
relacionadas à consolidação e formalização da organização; Estímulo aos processos
de mobilização comunitária e à promoção de atitudes e condutas sociais vinculadas à
melhoria da qualidade de vida, tais como: valorização da organização comunitária
como instrumento de representação dos interesses que integram a área, articulação e
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A assinatura e o registro profissional desse Responsável Técnico deverão constar do Projeto, ficando o
mesmo responsável também pelo encaminhamento dos relatórios de avaliação da CAIXA, acompanhados
de parecer técnico, das faturas mensais de aplicação dos recursos do TPC, e pela procedência das
despesas e validade dos documentos comprobatórios. A empresa contratada, se terceirizada a execução
dos serviços, deverá ter entre suas finalidades o trabalho social junto a comunidades de baixa renda,
comprovar capacidade técnica e condições de disponibilizar profissionais com a formação exigida
(BRASIL, 1999, p. 27-28).
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valorização dos aportes externos das entidades governamentais e não
governamentais, criticidade em relação ao desempenho das lideranças comunitárias
e integração com o entorno, em termos de relações funcionais e convivência com o
meio ambiente; Preparação da comunidade para análise, aprovação,
acompanhamento e avaliação participativa do projeto; Difusão à comunidade sobre a
estrutura institucional existente no governo e seus programas; Assessoramento em
questões técnicas manifestadas durante o processo de consolidação e formalização
da organização, que exijam experiências e conhecimentos especializados
(contadores, advogados, especialistas em cooperativas e outros profissionais) e
Apoio à constituição de Fundos Sociais Comunitários, cujas finalidades e formas de
operar são definidos pela própria comunidade. (MANUAL OPERACIONAL
PROGRAMA HABITAR BRASIL BID, 1999, p. 13-14).

O eixo de atuação Educação Sanitária e Ambiental envolvia a implementação, em
conjunto com entidades e profissionais especializados, de processos educativos 274,
considerando as recomendações contidas no processo de Licenciamento Ambiental incluindo as conclusões e recomendações dos estudos ambientais (de acordo com a Resolução
Conama n.º 237/97) e as características da área e da comunidade. Voltava-se ao atendimento
de:
• beneficiários finais dos projetos de intervenção a quem seriam destinadas as
•
•

ações, dentre outras, de integração socioambiental, programas de coleta seletiva
do lixo e de valorização do ambiente urbano;
trabalhadores – mão de obra alocada na execução do projeto de urbanização e de
infraestrutura urbana, implantação e recuperação de áreas verdes e áreas de
preservação permanente;
instituições envolvidas no trato com a comunidade, em especial, educadores,
técnicos de saúde pública, representantes de entidades religiosas e clubes de
serviços (MANUAL OPERACIONAL PROGRAMA HABITAR BRASIL BID,
1999, p. 14).

Em relação ao eixo Trabalho e Geração de Renda, era recomendada a formação de
parcerias com entidades e profissionais especializados, com o objetivo de implementar ações
de apoio à capacitação profissional, planejadas de acordo com a realidade socioeconômica dos
beneficiários, para favorecer a melhoria econômico-financeira da comunidade e sua
consequente fixação na área.
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Recomenda-se o desenvolvimento de campanhas educativas que: esclareçam e valorizem a infraestrutura
implementada como colaboradora na redução de doenças (especialmente a de veiculação hídrica) e na
melhoria nos níveis de saúde da população; divulguem os programas ambientais do governo, nos níveis
federal, estadual e municipal, que possam auxiliar a comunidade alvo do projeto; preparem a comunidade
para a correta utilização das melhorias habitacionais, especialmente no que diz respeito às unidades
sanitárias e às redes de esgoto; demonstrem as responsabilidades dos beneficiários e a correta utilização e
preservação dos serviços implantados, tanto os individuais como os coletivos; reduzam o desperdício de
água e energia elétrica, contribuindo para melhora do orçamento familiar; estimulem a criação de centro
de capacitação e de documentação ambiental e de educação sanitária e estimulem a formação de ONGs
ambientalistas que sedimentem a consciência e canalizem em caráter permanente ações próprias e
reivindicações (MANUAL OPERACIONAL PROGRAMA HABITAR BRASIL BID, 1999, p. 14-15).
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O Manual colocou, ainda, como exigência a apresentação do projeto integrado de
intervenção na comunidade, detalhando suas dimensões físicas e sociais, especialmente a
projeção dos custos advindos dos encargos financeiros com a instalação de redes de água,
esgoto, energia elétrica e regularização fundiária, relacionando-os com os rendimentos
declarados pelas famílias; apresentação dos estudos relativos ao território em relação aos
serviços e equipamentos públicos e comunitários disponíveis, áreas de recreação e lazer, entre
outras informações identificadas e consideradas relevantes; identificação dos setores que
precisariam ser removidos em função de risco e outras exigências legais e técnicas, prevendo
soluções e projetos de reassentamento para cada situação identificada; apresentação dos
instrumentos contratuais a serem firmados, buscando a aprovação da população, que deveria
ser expressa num Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações, assinado por pelo menos
80% das famílias (MANUAL OPERACIONAL PROGRAMA HABITAR BRASIL BID,
1999, p. 27).
Durante o processo de mobilização e organização comunitária, era formada a Entidade
Representativa dos Beneficiários (ER), entendida como as organizações comunitárias
responsáveis pela representação dos beneficiários finais dos projetos financiados pelo
Programa, cujas atribuições consistiam em: a) participar efetivamente de todas as etapas do
processo, desde a definição e aprovação do projeto integrado até sua avaliação final,
informando e difundindo junto à comunidade os seus diversos aspectos; b) responsabilizar-se
pela mobilização da comunidade na correta utilização, manutenção e conservação das
melhorias e equipamentos implantados, assim como dos ambientes recuperados, contribuindo
para

evitar

novos

processos

de

degradação

ambiental

e

invasões

(MANUAL

OPERACIONAL PROGRAMA HABITAR BRASIL BID, 1999).
Os projetos integrados de UAS previam um único cronograma físico financeiro e de
execução, que contemplava as obras, os serviços de engenharia, as ações e serviços
relacionados ao trabalho de participação comunitária e serviços/ações de regularização
fundiária das áreas de intervenção. O cronograma deveria ser rigorosamente cumprido pelo
proponente, devendo apresentar mensalmente relatórios das atividades realizadas, que seriam
medidas e atestadas pela CEF, conforme Orientação Operacional n. º22/2001. No caso da não
realização de alguma atividade/ação programada, o proponente deveria apresentar as
justificativas técnicas que, se acatadas pela CEF, deveriam ser objeto de reprogramação, sem
comprometer a programação global do projeto.
Após a conclusão das obras, era prevista a continuidade, por mais doze meses, do
trabalho social no projeto, com o objetivo principal de assessorar o processo de adaptação dos
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moradores ao novo “habitat”; difundir informações sobre o andamento do processo de
regularização fundiária, priorizando a concessão dos títulos às mulheres chefes de família, ou
mesmo àquelas com situação civil regular; acompanhar e assessorar as obras de ampliações
das unidades habitacionais; promover eventos, seminários, encontros e atividades lúdicas em
relação a outros temas de interesse do bairro e da cidade, fortalecendo o exercício da
cidadania por parte dos moradores (MANUAL OPERACIONAL PROGRAMA HABITAR
BRASIL BID, 1999, p. 29).
O programa exigia, ainda, uma avaliação ex-post da intervenção global, considerando
os seguintes aspectos: grau de compromisso do técnico responsável; papel cumprido pela
coordenação; grau de integração da população; grau de compromissos e integração às
propostas estabelecidas; interação entre os grupos existentes na comunidade; nível de
satisfação da comunidade com o programa; redução dos índices de doenças, anteriormente
existentes e melhoria das condições sanitárias da nova localidade. “A avaliação não deve ficar
sob a responsabilidade exclusiva do técnico social, visto que é um processo educativo e, como
tal, todas as categorias envolvidas são também agentes da avaliação” (MANUAL
OPERACIONAL PROGRAMA HABITAR BRASIL BID, 1999, p. 7).
Em 2001, entre os dias 21 e 22 de outubro, a SEDU realizou um Seminário Nacional
com objetivo de aprimorar as disposições do Manual de Operações do programa HBB de
maneira a apoiar as UEMs na elaboração dos Termos de Referência para Subprograma de
Desenvolvimento Institucional.
Um ano depois, a CEF reeditou o “Caderno de Orientações Técnicas para o Trabalho
Social” - COTS (2002) e estabeleceu um novo “roteiro” em consonância com as normativas
do programa. O COTS era uma forma de auxiliar os proponentes a elaborarem os TPCs.
Segundo Gilda Blank (2005), em virtude do volume de projetos apresentados pelos
Estados e Municípios para os programas federais de habitação, a partir de 2003, a CEF
realizou um edital para a formação de um “banco de profissionais” para executar os projetos
de trabalho social de forma terceirizada, no caso de os proponentes não possuírem condições
técnicas para implementar os programas federais. Para tanto, efetivou-se uma maior
estruturação do Trabalho Técnico Social275 dentro da Caixa, formando um conjunto de
parâmetros que fundamentavam todos os trabalhos. Entre eles podemos ressaltar os seguintes:
- permitir a participação da comunidade em todas as etapas das intervenções; aumentar as
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Os Técnicos Sociais da Caixa possuem a responsabilidade de analisar a viabilidade social de implantação
do projeto, monitorar através de relatórios, visitas in loco e reuniões periódicas com os participantes do
projeto, o andamento das ações sociais previstas e avaliar os resultados alcançados.
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oportunidades de parcerias em gestão pública, de forma a multiplicar os investimentos e
resultados; estimular os mecanismos geradores de emprego, trabalho e renda; fortalecer laços
sociais, manifestações culturais, identidade local e convivência comunitária; buscar a
sustentabilidade dos benefícios implantados em todas as etapas: gestão/uso/manutenção;
compartilhar responsabilidades, em uma concepção de gestão participativa; dar maior
transparência à gestão dos recursos públicos e possibilitar maior acesso a serviços públicos
(BLANK, 2005, p. 169-170).
4.6 EXPERIÊNCIA HBB – CHICO MENDES (FLORIANÓPOLIS)
Figura 132 - Chico Mendes, Florianópolis, Santa Catarina, antes e depois das intervenções do Programa HBB

Fonte: Elaborado a partir dos registros da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Secretaria Municipal de
Habitação e Saneamento 276

Cinco estudos auxiliaram na compreensão da complexidade da implementação de
projetos integrados de grande porte: “A experiência do Programa Habitar Brasil BID – Região
Chico Mendes: uma análise da participação social”, dissertação de mestrado elaborado por
Marliange da Silva (2008); “Gênero e Habitação: participação e percepção feminina na
construção de víveres”, dissertação de mestrado de Edenilse Pellegrini da Rosa (2007);
“Regularização fundiária e o Programa Habitar Brasil BID em Santa Catarina: uma
avaliação”, estudo de caso elaborado por Beatriz Kauduinski Cardoso (2010) e “Ações de
negociação no processo de remanejamento das famílias atingidas pelo Programa Habitar
Região Chico Mendes e Comunidade do Morro Do Mocotó” (2008), trabalho final de
conclusão de especialização produzido por Paulina Korc (2005).
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Disponível
em:
https://www.changemakers.com/pt-br/sustainableurbanhousing/entries/projeto-deurbanizacao-habitacao-e-desenvolvimento. Acesso em: 29 dez. 2019.
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Segundo Paulina Korc (2005), Florianópolis foi um dos primeiros Municípios a
assinar convênio com o programa HBB. Seguindo as recomendações e orientações técnicas do
programa, o Município criou a Secretaria Municipal de Habitação, Trabalho e
Desenvolvimento Social (SHTDS), bem como um Fundo 277 e estabeleceu um Conselho
Municipal de Integração Social para gerir os recursos destinados à questão habitacional. Em
2000, criou a Unidade Executora Municipal - UEM, responsável pela execução do programa
HBB no âmbito municipal.
É importante assinalar que Florianópolis captou recursos do Programa Habitar Brasil
e, entre os anos de 1997 e 1999, realizou obras de infraestrutura de menor porte na
comunidade Chico Mendes, onde construiu alojamento provisório para abrigar famílias da
comunidade Novo Horizonte afetada por um incêndio; uma unidade multifamiliar com os
espaços comunitários e um conjunto habitacional com 142 moradias (SILVA, 2008; ROSA,
2007).
O Município, vendo a possibilidade de captar mais recursos para expandir sua atuação
junto aos assentamentos precários, mobilizou diversas reuniões com as lideranças
comunitárias para discutir a proposta, sendo sugerida a realização de assembleias com as
comunidades envolvidas no projeto. Em 20 de março de 1998, foi realizada a 1.ª Assembleia
Geral com as comunidades de Chico Mendes 278, Novo Horizonte e Nossa Senhora da Glória,
reunindo cerca de 50 lideranças, para apresentação do projeto de urbanização para a área. As
lideranças realizaram vários questionamentos, mas, ao final, aprovaram a proposta.
A Prefeitura já fez outras reuniões com os representantes da comunidade, mas hoje
há necessidade de os moradores participarem e darem sua contribuição para que se
alcance uma proposta melhor. [...] Em seguida, passou a palavra para o arquiteto,
que [...] apresentou a modalidade de projeto habitacional que prevê a construção de
casas e apartamentos. As casas serão construídas em áreas que já têm uso
residencial, e os apartamentos, em áreas de uso coletivo [...] Em seguida, houve
votação da proposta apresentada pela Prefeitura, que foi aprovada por aclamação
pela grande maioria dos presentes, sem que houvesse qualquer manifestação em
contrário. Os representantes das Associações passaram a defender a proposta como
277
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Esse fundo foi instituído pela Lei 3.210/89, sendo que a Resolução 01/99 dispõe que 25% do montante
arrecadado com as prestações das casas serão reinvestidos nas áreas comunitárias do empreendimento,
conforme prioridades estabelecidas pelo Conselho de Administração do FMHIS (ROSA, 2007, p. 58).
Nessa reunião, o engenheiro do Departamento de Desenvolvimento Social da Prefeitura expôs o Projeto
que a Prefeitura se propunha a desenvolver na Região. Fez um histórico sobre a forma desordenada de
ocupação da área e apresentou grandes problemas como a falta de infraestrutura, insalubridade,
precariedade de moradias etc. Para fazer algumas melhorias, a Prefeitura necessitaria de aprovação de
recursos da União no valor de R$ 867.500.00(oitocentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais), a ser
repassado, através da Caixa Econômica Federal, para investimentos nas Comunidades Chico Mendes,
Novo Horizonte e Nossa Senhora da Glória. Disse ainda que estava sendo negociada, junto ao Governo
Federal, a possibilidade de mais recursos de acordo com o Programa Habitar Brasil BID
FLORIANÓPOLIS, RELATÓRIO PROJETO PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA, 2001 apud SILVA,
2008, p. 208.
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uma possibilidade concreta de melhoria para os moradores da Região, enfatizando
que a decisão é da comunidade, mas que esta não poderia perder a oportunidade de
obter as melhorias desejadas (FLORIANÓPOLIS, RELATÓRIO PROJETO
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA, 2001 apud SILVA, 2008, p. 208).

Nesse mesmo ano, a SHTDS realizou um diagnóstico da área, a partir do
cadastramento socioeconômico e levantamento in loco das condições urbanas e habitacionais
e elaborou um plano de trabalho, para firmar o convênio com o HBB. A área foi, então,
denominada Complexo Chico Mendes, sendo composta por um total de 1.109 famílias, 947
moradias, 162 coabitações e um total de 4.526 moradores 279 (FLORIANÓPOLIS, 2001, p. 6).
Tratava-se de uma área pública de propriedade da COHAB- SC (Companhia
Habitacional de Santa Catarina), que foi doada à prefeitura, ocupada a partir da década de
1980 por famílias do Movimento Popular de Luta por Moradia. As lideranças locais
organizaram uma associação comunitária e passaram a compor o Movimento dos Sem Teto e
a Comissão das Associações de Moradores da Periferia de Florianópolis (SILVA, 2008).
O projeto integrado de urbanização, previsto para ser concretizado em 43 meses,
previa obras de infraestrutura e provisão de serviços essenciais (implementação dos sistemas
de abastecimento de água; esgotamento sanitário; drenagem; energia elétrica; coleta de
resíduos sólidos; execução de obras de contenção de encostas); construção de uma creche,
dois centros comunitários, seis centros de atividades econômicas para geração de trabalho e
renda, bem como a reforma de 76 casas e a construção de 425 novas unidades habitacionais,
em função da necessidade de remoção (em razão de risco, precariedade e das obras).
Depois de elaborado, o projeto de intervenção foi, em 2001, apresentado à
comunidade e contou com aprovação formal e adesão de 98% das famílias. Entretanto, o
estudo realizado por Rosa (2007) indica que tal processo foi permeado por muitas tensões e
contradições. Muitos moradores desconheciam os impactos das obras, os detalhes das
remoções e assinaram o documento “sem ler”.
Segundo a leitura das atas, a nova Comissão de Habitação e os novos líderes
comunitários avaliaram o processo de assinatura dos termos de adesão como não
ético, primeiro, porque os agentes de saúde que estavam colhendo as assinaturas não
tinham preparo e informações suficientes para desempenhar tal tarefa e esclarecer os
moradores a respeito do projeto de habitação. Os agentes de saúde também residiam
na região e isso transmitia certa confiança aos moradores, incentivando-os a assinar
o termo. Segundo, porque os moradores que não assinaram o termo de adesão nesta
primeira etapa foram chamados individualmente ao escritório regional da Prefeitura,
desrespeitando novamente a decisão coletiva dos moradores de realizar primeiro
todos os esclarecimentos para que, depois, todos decidissem sobre a assinatura ou
não do documento (ROSA, 2007, p. 90).
279

Levantamento Socioeconômico, Prefeitura Municipal de Florianópolis.
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Figura 133 - Termo de Adesão

Fonte: Korc (2005) Anexos.

O trabalho de Marliange da Silva (2008), assistente social, uma das responsáveis
técnicas pela elaboração do Projeto de Trabalho e Participação Comunitária (TPC), a partir do
registro de sua própria experiência profissional nos primeiros anos de implementação do
projeto e com base nos relatórios trimestrais elaborados durante o período em que ocorreram
as obras (2001 a 2007), auxilia a compreensão da complexidade da implementação de
projetos integrados de urbanização de grande porte.
A primeira questão apontada em sua análise refere-se à impossibilidade de alterar as
tipologias habitacionais e o próprio desenho do projeto de urbanização para a área. Para Silva
(2008), os estudos realizados por ocasião do diagnóstico urbano, social e habitacional, foram
desconsiderados pela equipe que realizou a intervenção. Além disso, o compromisso do
programa em assegurar a participação da comunidade em todas as fases do programa não se
cumpriu em relação ao desenho do projeto, pois as famílias não foram ouvidas sobre suas
expectativas e necessidades habitacionais. As tipologias foram desenhadas de modo
homogêneo, desconsiderando as especificidades e a diversidade dos desejos.
Não satisfeitos com as justificativas dos técnicos da prefeitura, os líderes e os
membros da comissão constituída para acompanhar as obras recorreram ao Departamento de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina e ao Departamento de
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Ciências Jurídicas para defender seus interesses, obter apoio e um maior esclarecimento
quanto ao projeto e as obras em curso. Essas conversas resultaram na elaboração de diretrizes
para “um projeto de reurbanização alternativa e inclusiva”, que previam:
a) manter a identidade e conformação social e espacial das comunidades,
garantindo-se as condições adequadas de habitabilidade, serviços e
infraestrutura;
b) programa paisagístico [arborização e equipamentos];
c) reestruturação viária e de acessos, mantendo e fortalecendo os espaços
comunitários existentes, evitando-se a ruptura do tecido como ocorre com a
proposta da Prefeitura;
d) arquitetura progressiva e revisão da proposta da Prefeitura com aumento
dimensional dos ambientes [três e quatro quartos com área para depósito ou
outra destinação];
e) utilização de mão-de-obra local;
f) área para estacionamentos por unidade e coletiva;
g) transparência e inter-relação dos setores envolvidos como Comunidade,
Prefeitura e Universidade (PERES, 2000, p. 14 apud ROSA, 2007, p. 87-88).

A proposta foi sumariamente recusada pela prefeitura e passou a enfrentar forte
resistência. Contudo, os moradores não desistiram e levaram às reuniões organizadas pela
prefeitura suas queixas quanto ao tamanho, sistema construtivo, qualidade das edificações e
adaptabilidade da moradia às necessidades das famílias. A equipe técnica social, responsável
pelo acompanhamento do projeto, fez diversas recomendações em relação às demandas
específicas por parte de algumas famílias (atendimento de famílias com necessidades
especiais – idosos, deficientes, com número elevado de crianças). Após muita resistência e
discussão, a equipe responsável pelas obras elaborou uma tipologia diferenciada para
contemplar algumas famílias - 38 unidades com uma metragem maior (63,56 m²), mas
manteve a construção de 397 moradias - modelo padrão (composta por 2 pavimentos com
42,38 m² (SILVA, 2008).
Outra questão que causou controvérsia refere-se aos baixos valores oferecidos pela
prefeitura em relação às edificações que deveriam ser demolidas por ocasião das obras de
urbanização e os custos com a “nova moradia”. Muitas famílias desejavam uma nova
moradia, mas manifestavam grande preocupação em assumir uma dívida por um longo
período e não conseguir arcar com tal compromisso, em razão de diversos fatores.
Para Silva (2008), a prefeitura de Florianópolis não tinha competência técnica e
política para conduzir processos tão complexos e não dispunha de profissionais suficientes
para atender às diversas frentes de trabalho. O projeto de TPC sofreu diversas reprogramações
(2001, 2003 e 2007), pois a assessoria técnica que deveria ser contratada no início da
intervenção, somente iniciou os trabalhos no final das obras, em 2006.
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O projeto possuía um valor inicial de R$ 348.312,00 para custos com atividades de
participação comunitária e desenvolvimento social, no qual estavam incluídos custos
com acompanhamento familiar. Todavia esse acompanhamento não aconteceu
conforme previsto e o projeto de habitação se restringiu à execução das obras físicas
(ROSA, 2007, p. 104).

Em função disso, os profissionais efetivos da prefeitura que compunham a equipe
técnica social do projeto priorizaram as ações de Remoção e Remanejamento das famílias
para os alojamentos e novas moradias em detrimento das outras atividades programadas.
A equipe da Prefeitura tem concentrado suas ações relacionadas ao remanejamento
das famílias que demandam os seguintes procedimentos:- estudo e análise dos dados
socioeconômicos; abordagens sociais; elaboração de pareceres sociais, agendamento
de mudanças; reuniões com famílias transferidas para os abrigos; reuniões com as
famílias de preparação para o retorno à unidade definitiva; produção de materiais
informativos; visitas domiciliares para orientação e verificação de documentos para
assinatura de contrato; plantão social; estudos e encaminhamentos de casos sociais;
reuniões com representantes comunitários; reuniões da equipe técnica e da comissão
de negociação; informações, esclarecimento e orientações sobre o projeto
(FLORIANÓPOLIS, 3.° TRIMESTRE 2002 apud SILVA, 2008, p. 134-135).

Na avaliação de Silva (2008, p. 135), a equipe técnica tinha como principal desafio
atuar nas questões burocráticas de elaboração de relatórios diversos para atender as exigências
do Programa, executar as ações relacionadas ao remanejamento e mediar, quase protagonizar,
a relação entre Prefeitura e a comunidade; literalmente, tinha que manejar, ao mesmo tempo, a
“caneta” e a “enxada”, o que impunha limites e desgastes de toda ordem. Além dos diversos
imprevistos ocorridos durante as obras, as ações de Mobilização e Organização Comunitária e
as de Educação Sanitária e Ambiental não foram realizadas ao longo das intervenções físicas,
ocorrendo incompatibilidade dos cronogramas.
A implantação integrada dos projetos Social, de Urbanização, Infraestrutura,
Regularização Fundiária, Remanejamento, Habitação, Geração de Renda, com a
efetiva participação da comunidade é um grande desafio. A grande maioria das
famílias extremamente carentes precisa de acompanhamento e orientação do Poder
Público nos mais diferentes aspectos: econômicos, sociais, educacionais, de saúde,
de qualificação profissional etc. Outro desafio diz respeito ao modo adequado de
conduzir a participação dessas pessoas, para torná-las parceiras destes processos,
capacitá-las profissionalmente, despertá-las para a busca de seus direitos, de forma
que entendam que, para cada direito, existe uma correspondente obrigação, e
instituir e motivar o funcionamento permanente das Entidades Representativas dos
Beneficiários – ER, sem impor a vontade e autoridade do Estado, já que, até mesmo
para o suprimento das necessidades básicas, dependem deste. A Carteira
Habitacional realizou um árduo trabalho com os beneficiários para incentivar o
pagamento das prestações habitacionais, cujos resultados não corresponderam aos
esforços, porém, serviu para demonstrar à comunidade que cada beneficiário
também precisa fazer a sua parte. O aprendizado maior que fica disso tudo é que,
com a complexidade dos projetos, estrutura de pessoal insuficiente, só com muito
trabalho e, principalmente, forte espírito de equipe, pode-se chegar a resultados
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satisfatórios (Entrevista com Funcionária Pública Florianópolis realizada por
CARDOSO, 2005, p. 40).

Não é possível generalizar a ocorrência de conflitos e questionamentos ao projeto e às
intervenções em todas as 119 experiência financiadas pelo programa HBB, mas questões
relacionadas à lógica e ao desenho do programa afetaram as possibilidades de uma
participação genuína das famílias nos próprios projetos, elaborados a priori com pouca ou
nenhuma margem para alterações. Por outro lado, nessa experiência, a prévia organização
comunitária foi um fator positivo. A mobilização conseguiu, ainda que parcialmente, alterar o
projeto e atender as necessidades de algumas famílias. Contraditoriamente, embora o Manual
Operacional do HBB coloque como um dos objetivos primevos do TPC o estímulo à
mobilização e participação comunitária - “valorização da organização comunitária como
instrumento de representação dos interesses que integram a área, articulação e valorização dos
aportes externos das entidades governamentais e não governamentais” - na experiência
observada isso não foi considerado.
4.7 EXPERIÊNCIA HBB – XAPINHAL
Figura 134 - Imagem Ocupação Xapinhal (1988)

Fonte: Jornal on line G1 - Globo280

280

Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/10/familias-da-vila-xapinhal-vao-recebertitulos-de-lotes-ocupados-em-curitiba.html. Acesso em: 30 dez. 2019.
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A partir da década de 1980, ocorrem transformações significativas na cidade de
Curitiba. Movimentos organizados de luta por moradia ocuparam diversas áreas públicas e
particulares, reivindicando moradia e o direito de permanecer nessas áreas. O contraste entre
as regiões centrais e a periferia da cidade tornaram-se evidentes.
O fato é que o ano de 1989 fecharia com mais de 180 ocupações em terrenos
públicos ou privados e quase 40 em terrenos particulares, num total de 10 mil
famílias acampadas nessas áreas, segundo jornais da época e com base em dados
fornecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (MUZI, 2010, p.
47).

Nesse contexto, a prefeitura, sob o comando de Jaime Lerner, organizou o
atendimento emergencial das famílias pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
(SMDS) e acionou a COHAB para identificar a possibilidade de realizar o parcelamento dos
lotes, a autoconstrução das moradias pelas famílias e a regularização fundiária de algumas
ocupações. Com essa nova frente de trabalho, a COHAB, em 1989, reorganizou o
Departamento de Desenvolvimento Social, chamando técnicos que foram realocados para
outras secretarias da prefeitura. Nesse mesmo ano, em função do aumento expressivo da
inadimplência nos empreendimentos habitacionais, a COHAB criou um Setor de Arrecadação
(SEAR), mas vinculado ao Departamento financeiro da companhia.
“Entre piquetes e lonas”, a equipe técnica social da COHAB, composta por 10
Assistentes Sociais, 5 estagiários, 1 agente administrativo, 1 profissional com formação em
Economia, 1 secretária e 1 chefia, começou o atendimento emergencial das famílias que
realizavam as ocupações na cidade. O Município e a COHAB não dispunham de recursos
próprios para atender a demanda com novas moradias. E, como visto, a partir de 1995, com o
Plano Real, o governo federal diminuiu de forma drástica os recursos para habitação.
Simplesmente fazíamos. Não possuíamos um planejamento. Íamos até a área,
fazíamos um cadastro – mais simples que o modelo atual – e, em seguida,
passávamos as informações para outro Setor, que tabulava os dados. Perdíamos todo
o contato com o trabalho e depois de um tempo, íamos realocar as famílias. Não
tinha nenhuma sequência das ações, nenhuma programação. Simplesmente
tirávamos as famílias mais carentes do local da ocupação e levávamos para o
loteamento, em outra área. “Largávamos” eles lá e, se não possuíamos um
acompanhamento prévio, que dirá um acompanhamento posterior! Isso marcava
muito, e nossa insatisfação era muito grande. Começamos a verificar que a exigência
de formação profissional para fazer este trabalho não se justificava. Não atuávamos
como Assistentes Sociais. ...lembro-me do início do trabalho no Jardim da Ordem.
(...) Em determinada situação, fomos realocar 20 famílias para um local distante e
sem nenhuma infraestrutura. Era um período de chuvas fortes e precisamos até de
lanternas para chegarmos ao local. As famílias iam na kombi, enquanto os móveis
iam em caminhões-caçamba dos distritos ferroviários. Chegando na área,
esperávamos o oficial para procurarmos os piquetes que demarcavam os terrenos.
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Colocávamos as botas e procurávamos as marcações debaixo d'água. (…) Em
seguida, fornecíamos as lonas para famílias inteiras, com 4 ou 5 crianças, sob o
pretexto de que se tratava de uma situação provisória, até que a família reunisse
condições para iniciar a construção de sua casa.(...) No retorno para a COHAB
sentíamos muito pesar (Assistentes Sociais COHAB Curitiba entrevistas concedidas
para MUZI, 2010, p. 52-53).

A primeira e maior ocupação da cidade Xapinhal chegou a reunir 2000 mil famílias
que, a partir de 1990-1991, começaram a demarcar os próprios lotes e a construir, de forma
autônoma, moradias de madeira, bem como a negociar com a prefeitura a posse do terreno
que pertencia a COHAB Curitiba e a instalação de condições mínimas para a permanência das
famílias na área (serviços essenciais e saneamento). Nesse período, os moradores construíram
uma creche comunitária e a prefeitura construiu uma unidade básica de saúde.
Entretanto, os recursos para o atendimento definitivo das famílias viriam apenas dez
anos depois, quando a COHAB assinou convênio com o programa Habitar Brasil BID para
realização do projeto integrado de urbanização. O projeto TPC ficou sob responsabilidade da
Fundação de Assistência Social (FAS) e supervisão dos profissionais da COHAB.
Os profissionais que trabalharam na implementação das intervenções referem que foi
um momento estratégico, pois a equipe teve que buscar novos fundamentos para as ações e
aprimorar o trabalho. O Projeto Integrado Vila Xapinhal previa a construção de 529 novas
unidades habitacionais; 163 melhorias habitacionais, construção das Creches e um Centro
Comunitário; Quadra Esportiva e obras de saneamento e infraestrutura. A FAS (Fundação de
Assistência Social) foi responsável pelo projeto TPC e realizou diversas atividades
socioeducativas, atendendo as exigências do HBB: cursos profissionalizantes, campanhas de
saúde, mutirão para coleta de lixo, atividades culturais e esportivas na área.
A maior parte das casas era de madeira e a proximidade das construções trazia
problemas de insalubridade e risco de incêndio. O acesso para o interior das quadras
era precário, com travessas estreitas que não permitiam a passagem de veículos,
comprometendo a realização de serviços como a coleta de lixo. Além disso, havia
um fundo de vale ocupado indevidamente, com risco de desmoronamento e
alagamento para as famílias. O projeto de urbanização corrigiu estas distorções. O
adensamento foi resolvido com a transferência de parte das famílias para um
empreendimento, o Moradias Novo Horizonte, com 529 casas, construído no mesmo
bairro. Para lá foram realocados moradores em fundo de vale e aqueles que estavam
em condições insalubres no interior das quadras. Além disso, houve remanejamento
de espaço dentro da própria área e foram construídas mais 163 casas. Outras 32
famílias que tinham moradia em situação precária receberam melhorias
habitacionais. A infraestrutura foi implantada, com a execução de 12 quilômetros de
rede de água, 18 quilômetros de rede de esgoto e seis quilômetros de rede de
drenagem. O sistema viário interno foi organizado para permitir melhor ligação com
o entorno e, depois, 24 quilômetros de ruas receberam pavimento. Para as famílias
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que permaneceram no local onde estavam, houve a demarcação de 1,1 mil lotes
(PREFEITURA CURITIBA, 12 de março de 2005 281).

Não foram encontrados mais detalhes da implementação, mas é importante registrar o
arranjo institucional estabelecido em Curitiba, que dividiu a execução do projeto de TPC entre
a COHAB - CT e a FAS.
4.8 GOVERNO LULA
A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República em 2002 abriu
novas possibilidades e expectativas para a institucionalização de uma política urbana e
habitacional que dialogasse com as concepções e pautas de reivindicações dos movimentos de
luta por moradia, de acadêmicos e militantes do Fórum de Reforma Urbana. O Projeto
Moradia 282, elaborado com a colaboração de intelectuais e militantes da área urbana e
habitacional, materializou as propostas do programa de governo de Lula para o setor
(CARDOSO; ARAGÃO; JAENISCH, 2017).
Seguindo as recomendações do Projeto Moradia, o governo federal, em 2003, criou o
Ministério das Cidades, que, inicialmente, organizou-se em quatro secretarias: Habitação,
Transporte e Mobilidade, Saneamento e Programas Urbanos. Ao longo de 2003, a Secretaria
Nacional de Habitação desenvolveu as bases normativas e institucionais para implementação
da nova Política Nacional de Habitação, cuja primeira versão já havia sido discutida e
aprovada durante a 1.ª Conferência das Cidades 283, ocorrida naquele ano.
A Política Nacional de Habitação, oficialmente anunciada em 2004, considerando as
deliberações da Conferência, definiu como meta principal “garantir à população,
especialmente a de baixa renda, o acesso à habitação digna” e, para atingir seus objetivos,
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Texto disponível no site: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/urbanizacao-melhora-qualidade-de-vidano-xapinhal/2691. Acesso em: 24 jul. 2020.
Em síntese, o Projeto Moradia defendia, entre outras medidas: a) Criação de um Sistema Nacional de
Habitação, com a cooperação dos três entes da Federação, sob a coordenação de um novo ministério; b)
Gestão Democrática da política habitacional e urbana a partir da criação dos Conselhos Nacional,
Estadual e Municipal de Habitação, responsáveis pela definição das diretrizes e alocação dos recursos
para o setor nos três níveis de governo; c) Aprovação do Projeto de Lei de iniciativa popular de
instituição do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, bandeira do movimento de moradia, em
trâmite no congresso nacional desde 1991; d) Articulação da política habitacional com a política de
controle e recuperação da valorização fundiária e imobiliária (CARDOSO; ARAGÃO; JAENISH, 2017).
Essa primeira Conferência teve como tema principal a construção de uma “política democrática e
integrada para as Cidades” e contou com ampla mobilização dos Municípios, que elegeram, em suas
respectivas conferências municipais (3.457 cidades), 2.095 delegados que representaram 26 Estados da
federação e do Distrito Federal no referido encontro nacional. A partir das deliberações, foi criado o
Conselho Nacional das Cidades, e definidos os parâmetros de atuação da Política Nacional de Habitação.

378

considerou ser fundamental “a integração entre a política habitacional e a política nacional de
desenvolvimento urbano” (BRASIL, 2004, p. 29).
Essas decisões representaram marcos institucionais importantes que sinalizaram a
rearticulação da política habitacional e sua democratização. Entretanto, as rígidas restrições
orçamentárias impostas pela manutenção da política macroeconômica do governo FHC,
manteve inalteradas as mesmas regras de contingenciamento dos gastos públicos. Agrega-se a
isso, “a herança maldita” de 1.800 contratos de obras, resultantes, principalmente, de emendas
parlamentares, que vinham do governo FHC e constavam como “restos a pagar”. Essa
nomenclatura ocultava um conjunto de ocorrências que iam de obras não iniciadas,
paralisadas, irregulares e, até mesmo, não concluídas e abandonadas (MARICATO, 2011, p.
53).
Em 2005, atendendo as reivindicações de uma década dos movimentos de moradia, o
governo federal instituiu o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS284com
a promessa de aportar recursos para enfrentar o déficit habitacional. A Lei que instituiu o
FNHIS estabeleceu os elementos básicos para a criação do Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social (SNHIS), baseado na distribuição de competência e atribuições entre as três
esferas de governo, continuando os Municípios a terem um papel fundamental na
implementação da política habitacional.
Para aderir ao SNHIS, Estados e Municípios deveriam comprometer-se a criar fundo e
conselho de habitação com participação popular, bem como elaborar um Plano de Habitação
de Interesse Social, que deveria estabelecer, em nível local, diretrizes e prioridades das
intervenções no setor (CARDOSO; ARAGÃO; JAENISH, 2017).
O FNHIS passou a receber recursos a partir de 2006 e começou a operar a partir dos
programas de construção de novas unidades habitacionais; urbanização de favelas e
assentamentos precários; assistência técnica e apoio à elaboração de planos locais de
habitação de interesse social. Nesse contexto, ocorreu uma alteração significativa na política
macroeconômica do governo Lula, que passou a adotar estratégias intervencionistas e
aumentar progressivamente os investimentos em programas sociais, especialmente nos
programas de transferência de renda e obras de infraestrutura.

284

A Lei que o instituiu (Lei n.º 11.124/05) é originária da iniciativa popular, entregue ao Congresso
Nacional em 1990, reunindo um milhão de assinaturas. O projeto de Lei propunha a criação de um
Sistema descentralizado de investimentos em Habitação, representado por fundos e conselhos estaduais e
municipais, que teriam autonomia para aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional
(MARICATO, 2011, p. 56).
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Em 2007, o MCidades lançou o programa PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento), um ambicioso plano de múltiplos investimentos, com objetivo de retomar as
obras de Logística; Energia e Infraestrutura Urbana e Social, abandonadas desde a década de
1980. Nessa última modalidade de intervenção, estavam incluídos os Projetos Prioritários de
Investimentos – PPI e os Programas do FNHIS, para executar ações integradas de habitação,
saneamento e inclusão social, com aporte de 170,8 bilhões de reais 285, assegurando as
condições financeiras para os programas habitacionais e de urbanização ganharem escala e
gerarem efeitos estruturais em relação aos graves problemas sociais urbanos, ambientais e
sociais decorrentes de 3,2 milhões de domicílios em condições precárias (BONDUKI, 2009).
O Manual do PAC definia duas ações prioritárias: 1) Apoio a Empreendimentos de
Saneamento

Integrado

em

Assentamentos

Precários dos Municípios de Regiões

Metropolitanas, das Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou de Municípios
com mais de 150 mil habitantes e 2) Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários.
Em linhas gerais, os projetos de urbanização de assentamentos precários do PAC
reproduziram o desenho programático do HBB, que já previa o financiamento de diversos
componentes na lógica de promover a “Urbanização Integrada” dos assentamentos precários e
tratar as dimensões social, urbana, ambiental e fundiária. Esse desenho programático
reconhecia a complexidade da intervenção nesses territórios e possibilitava financiar obras de
urbanização, equipamentos sociais, produção de novas moradias, requalificação habitacional,
trabalho social e regularização fundiária (DENALDI; CARDOSO, 2018, p. 27).
Com o volume de recursos investidos no PAC 286, a urbanização de assentamentos
precários ganhou escala inédita nunca ocorrida na história da política habitacional do país,
sempre marcada pela alternância entre omissão ou violenta remoção desses territórios.
Segundo informações do Ministério das Cidades, em sua primeira fase (PAC 1) R$ 29,6
bilhões foram investidos em projetos realizados em todos os Estados da federação, atendendo
1.072 Municípios.
Consequentemente, a escala de investimentos em Trabalho Social também foi inédita,
gerando muitas expectativas. O Manual operacional do PAC recomendava que, do montante
285
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O PAC tinha como objetivo principal a implantação de ações necessárias à regularização fundiária,
segurança, salubridade e habitabilidade da população localizada em área inadequada à moradia, visando
sua permanência ou realocação, por intermédio da execução de obras integradas de habitação, saneamento
e inclusão social (MCIDADES, 2010, p. 69).
Os recursos destinados aos projetos de habitação previam R$ 11,6 bilhões, destinados à urbanização de
favelas, e R$ 44,3 bilhões, para produção de novas moradias. A fonte dos recursos para a área era: R$
10,1 bilhões do OGU (Orçamento Geral da União), R$ 42,0 bilhões do setor privado (SBPE e cadernetas
de poupança), R$ 17,7 bilhões de contrapartidas de Estados e Municípios e o restante, do FGTS, com um
pequeno componente de outros fundos (MARICATO, 2011, p. 57).
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de recursos investidos nas obras, 2,5% deveria ser destinado à elaboração e execução de um
Projeto Técnico de Trabalho Social, prevendo ações de participação, mobilização e
organização comunitária, educação sanitária e ambiental e atividades ou ações de geração de
trabalho e renda, destinadas à população diretamente beneficiada.
O modelo normativo do PAC, assim como do HBB, permitia a urbanização integrada
dos assentamentos e o atendimento de diferentes necessidades encontradas nos territórios:
atender ao déficit ou inadequação (por meio da produção de novas moradias ou requalificação
habitacional); saneamento integrado, mobilidade, estrutura urbana e viária; acesso a
equipamentos e serviços públicos; recuperação ou requalificação ambiental e eliminação de
situações de risco (DENALDI; CARDOSO, 2018).
Entretanto, para o Trabalho Social, essa reprodução do desenho programático de
implementação do PAC revelou-se problemática, tendo em vista as características dos
projetos em relação a sua escala, porte das obras e complexidade das intervenções. As
orientações do HBB para o TPC atendiam a um escopo de intervenções em áreas de menor
porte e restrito a um universo de famílias. Segundo balanço do HBB, publicado pelo
MCidades em 2006, as intervenções do Subprograma UAS atingiram áreas com no máximo
7.000 famílias, como no caso de Alagados (Bahia) (PAZ, 2018).
Os profissionais que acompanharam a “reedição” dos normativos federais para o TS
afirmam que não ocorreu um debate aprofundado sobre conceitos, metodologias participativas
e estratégias que deveriam ser adotadas pelos Estados e Municípios para a intervenção nos
Complexos como Paraisópolis (SP), Morro do Alemão (RJ), entre tantas outras áreas de
grande porte financiadas com recursos do PAC.
Qual era a expectativa do governo federal em relação ao trabalho social vinculado
aos projetos habitacionais? Essa discussão não foi feita (...) pelo menos não (para) o
PAC, que era um programa grande que ia gastar muitos recursos e tinha essa visão:
o país precisa crescer, o país parou. Então, não tinha digamos, não foi definido e
nem discutido, nem no Ministério das Cidades e nem lá no Planalto, o que esperar
do trabalho social... muitas das diretrizes, normativas e orientações foi cópia e cola
(Entrevista realizada com assistente social Kleyd Taboada para GOMES, 2013).

Após lançamento do programa MCMV, em 2009, os desafios para o TS tornaram-se
ainda mais complexos.
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4.8.1 Experiência - PAC/MCMV Complexo Manguinhos
Localizado na zona norte do Rio de Janeiro, às margens da Baía de Guanabara, o
Complexo Manguinhos é constituído por um conjunto de 15 comunidades que, juntas, reúnem
uma população de cerca de 53 mil habitantes. Costa e Fernandes (2012) assinalam que cada
uma dessas comunidades apresenta especificidades internas bastante singulares, conjugando
origens, trajetórias e perfis diferenciados, construídos historicamente ao longo do século
XX 287. Originalmente, essa área era um manguezal que foi progressivamente aterrado e
ocupado, recebendo, ao longo do tempo, obras pontuais de urbanização de saneamento básico.
A partir de 1988, Manguinhos foi reconhecido como um bairro oficial da cidade,
embora a região seja marcada por graves problemas ambientais decorrentes do lançamento de
desejos in natura, tanto por empresas 288, como por moradias, nos rios Timbó e Jacaré, que
cortam a região.
Segundo Lo Bianco (2011), a região possui o 5.º pior IDH e apresenta um dos mais
baixos índices de desenvolvimento social. O Censo IBGE 2010 indica que 11% dos
domicílios não possuem coleta de lixo (pior índice da cidade do Rio de Janeiro), e a renda
média das famílias é de até um salário mínimo. As famílias, especialmente as que vivem beira
rio, têm condições muito precárias de vida. Manguinhos também é reconhecida como um dos
redutos mais antigos e fortalecidos da facção criminosa de tráfico de drogas Comando
Vermelho, que mantém a população local sob seu jugo e leis próprias. Não por acaso, muitas
vezes, a mídia se refere à região como “Faixa de Gaza”.
Em função da complexidade das obras necessárias para realizar a urbanização integral
da área, Manguinhos foi selecionada, juntamente com o Complexo do Alemão, Rocinha e
Pavão Pavãozinho, para receber recursos do PAC.
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Nas últimas três décadas, entretanto, com a crise econômica que abarcou a cidade do Rio de Janeiro, a
intensificação do controle territorial de facções criminosas nas favelas e a consequente escalada da
violência nessas áreas, muitas indústrias, empresas e fábricas foram progressivamente desativadas e
outras mudaram de endereço. Esse processo de desindustrialização modificou, ao longo do tempo, a
paisagem urbana desse subúrbio, cujos ex-galpões e fábricas, tornados ruínas industriais, foram sendo
ocupados por desabrigados ou interessados na possibilidade de ganho de moradia legal ou indenização –
uma vez que o governo abarcasse o local com alguma política habitacional ou de urbanização. As ditas
fronteiras entre favela e asfalto passaram a ser cada vez menos perceptíveis, na medida em que esses
espaços foram sendo incorporados ao espaço das favelas, reapropriados e reconfigurados como favelas
fábricas.
Ao redor do complexo estão instaladas diversas empresas e instituições públicas, dentre elas, o Instituto
FIOCRUZ, a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), Light, Abrigo Cristo Redentor, Empresa
Brasileira de Telecomunicações (Embratel), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
Cooperativa Central de Produtores de Leite (CCPL), Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A. e Souza
Cruz.
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Quadro 3 – Comunidades Complexo de Manguinhos

Comunidades
Parque Oswaldo Cruz/Morro Do Amorim
Comunidade Vila União
Parque Carlos Chagas/Varginha
Parque João Goulart
Comunidade Vila Turismo
Centro De Habitação Provisória n.º01 (Chp2)
Conjunto Habitacional Nelson Mandela
Conjunto Habitacional Samora Machel
Comunidade Mandela De Pedra
Comunidade Embratel/Samora II
Comunidade Vitória De Manguinhos/Cohab/Cobal
Comunidade/Condomínio CCPL
Comunidade Embratel II /Condomínio Embratel
Condomínio DSUP

Origem ou
Reestruturação
(Ano)
1901
1915 e 1955
1941
1951
1951
1951
1990
1991
1995 e 2000
2001
2002
2005
2007 e 2010
2010

Fonte: Costa e Rosa (2.013).

O governo do Estado e a prefeitura municipal do Rio de Janeiro eram os entes
federados responsáveis pela implementação do programa nessas áreas. Após licitação, as
obras de infraestrutura, estimadas em 328, 3 milhões, ficaram sob responsabilidade do
consórcio de empreiteiras Andrade Gutierrez (60%), EIT – Empresa Industrial Técnica (20%)
e Camter Construções e Empreendimentos S/A (20%). O projeto básico desenvolveu-se ao
longo de 2007, sendo as obras iniciadas em abril de 2008.
O projeto inicial elaborado para a região previa instalação de sistema de esgotamento
sanitário; sistema de abastecimento de água potável; instalações hidrosanitárias (350
unidades); contenção e proteções de canais; drenagem de águas fluviais; recuperação
ambiental; terraplanagem e pavimentação do sistema viário; iluminação pública; elevação da
via férrea de passageiros e carga; estação intermodal. Além da construção de duas escolas de
ensino médio e técnico, Biblioteca, Complexo Esportivo, Centro Médico e um Posto de
Saúde.
Aliada às obras de infraestrutura urbana e de equipamentos comunitários, conforme
normativa do PAC, deveriam também ser realizados os Projetos de Trabalho Técnico Social PTTSs. No caso do Rio de Janeiro, os PTTSs, nesses grandes complexos de favelas, ficaram
sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, sob a
coordenação da arquiteta urbanista Ruth Jurberg.
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O PTTS elaborado para a Comunidade de Manguinhos estabelecia como objetivo
principal “transformar Intervenções Físicas de Urbanização (Obra – Transformação do
Território) em processos de Desenvolvimento Sustentável (Crescimento econômico com
distribuição de benefícios e sustentação de recursos sob gestão democrática – Transformação
do Território e Transformação das Pessoas) e Elaborar um Projeto de Mobilização e
Participação Comunitária, devendo seguir um Planejamento Estratégico, de forma a garantir o
envolvimento das comunidades em todo o processo, desde a formulação, passando pela
implantação e finalizando com o monitoramento, possibilitando uma presença efetiva do
Poder Público nas referidas comunidades, antes, durante e após as obras”. Previa, também,
como objetivos específicos: Minimizar os impactos negativos no cotidiano da comunidade e
maximizar os impactos positivos; Gerar oportunidades de trabalho e renda para a comunidade
local e implantação do Trabalho Social na obra; Sensibilizar atores locais para fortalecer a
integração e melhor desenvolvimento do projeto; Desenvolver ações de planejamento,
formação e instrumentalização com moradores da comunidade, para fortalecimento da
organização comunitária e Implantação de um Canteiro Social, local para estruturação e
formação dos espaços de diálogo social e mediação.
O Trabalho Social do PAC consiste na elaboração de um “retrato” das comunidades
em questão, realizado através de um Censo Domiciliar e Empresarial, onde, ao seu
final, teremos um cadastro completo de todos os moradores da área, suas
necessidades, deficiências e problemas retratados. Após essa etapa, serão
aproveitadas as intervenções físicas de Urbanização para a implantação de um
processo de Desenvolvimento Sustentável, melhorando a realidade do Território e de
seus cidadãos, promovendo a qualidade de vida dos mesmos e regularizando a posse
dos imóveis identificados (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
PTTS Manguinhos, 2009).

Paralelamente à implementação das obras do PAC em Manguinhos e do Trabalho
Social, a FIOCRUZ, vizinha da área, mobilizou uma equipe interdisciplinar de pesquisadores
para acompanhar, em tempo real, as intervenções urbanas in loco, os processos de remoção,
as reuniões com as comunidades com o objetivo de elaborar metodologias e tecnologias
sociais para auxiliar na gestão democrática dessas ações públicas.
Desde que o PAC foi anunciado na mídia e que os moradores de Manguinhos
tomaram conhecimento de que seriam afetados pelas obras (assim como no Complexo do
Alemão, Rocinha, Pavão Pavãozinho, onde o programa foi implementado), coletivos locais se
organizaram e se mobilizaram para debater e discutir as prioridades de seus territórios. Em
Manguinhos, a discussão foi liderada pelo Fórum Social de Manguinhos, que se fortaleceu em
função do PAC, agregando seis associações de moradores, entidades e ONGs locais, bem
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como pesquisadores da FIOCRUZ, e chegou a atuar de forma itinerante a fim de circular as
informações, ouvir e dar voz aos moradores das diversas localidades do território (LO
BIANCO, 2011, p. 37).
Após sete meses de obras, o Fórum Social de Manguinhos, incentivado pelo próprio
vice-governador que visitou o barracão da escola de samba local, propôs uma Comissão de
Moradores para o acompanhamento das obras. Contudo, o governo não aderiu à proposta,
restringindo a participação aos espaços formais estabelecidos pelo Trabalho Social.
Posteriormente, moradores, lideranças e o próprio Fórum elaboraram um dossiê “Manifesto
11 meses de PAC Manguinhos pelo respeito ao princípio da Gestão Democrática do Estatuto
da Cidade” em que questionavam a legitimidade dos espaços de participação criados pelo
Trabalho Social.
O documento denuncia a inconstitucionalidade do Trabalho Social como mediador
da relação entre poder público e sociedade civil, que se pressupõe deva ser direta.
Essa mediação é realizada por “agentes privados, diretamente interessados nos
resultados do processo (‘redução de custos’), contratados sem legitimação social,
pelo Consórcio de empreiteiras responsável pelas intervenções de engenharia, sem
um mínimo de articulação e integração intersetorial e intergovernamental (LO
BIANCO, 2011, p. 20).

Cabia à equipe técnica social estabelecer junto aos moradores os canais de informação
e participação para a gestão democrática das obras e das demais atividades previstas no PTTS.
Contudo, a relação estabelecida pelos gestores do PAC com os moradores de Manguinhos não
foi qualitativamente modificada em comparação ao que historicamente vivenciaram os
moradores. Mostrou-se uma gestão com pouca transparência e restrição das informações, o
que promoveu a fragmentação e desmantelamento dos mecanismos de participação popular
existentes no território (FIOCRUZ, Relatório Técnico, 2015, p. 37).
Figura 135 - Retroescavadeira para as obras de pavimentação na região central de Manguinhos, onde ainda há
casas de palafita e muito entulho jogado nas ruas

Fonte: Fazendo Média (26 de fevereiro de 2010) e Favelas em Pauta (s/d)
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A equipe do TS, tentando reparar o dano da desinformação, propôs canteiros
itinerantes para levar informações do projeto aos demais moradores, uma vez que as reuniões
realizadas nas áreas atraíam poucos participantes, geralmente as mesmas lideranças. Após
muitos embates e conflitos, a Comissão de Obras foi formada e passou a acompanhar as
intervenções e reivindicar algumas alterações no projeto, especialmente quanto ao número de
unidades habitacionais e o plano de remoções e realojamento das famílias.
Muito passou a se ouvir, a partir de então, sobre o chamado PAC-Favela e mesmo
sobre as grandes ações previstas para o Complexo de Manguinhos, como a elevação
da linha férrea e a construção de escolas, unidades de lazer e saúde. No entanto, o
projeto detalhado nunca fora oficialmente apresentado aos moradores em reuniões e
assembleias públicas, conforme evidenciam os diversos documentos produzidos pelo
Fórum Social de Manguinhos, ao longo desse período, sendo a falta e a imprecisão
de informações sobre as ações do PAC na região uma constante na pauta de
reivindicações dos líderes comunitários. Ainda assim, os representantes das
localidades que participavam do Fórum – geralmente presidentes das Associações de
Moradores - costumavam ser os mais bem informados, sobretudo a partir do
momento em que constituíram um Comitê de Acompanhamento do PAC em
Manguinhos (FREIRA; SOUZA, 2010, p. 25).

Diferentemente das etapas previstas nos normativos do PAC, as informações sobre o
projeto de intervenção e mesmo sobre o Trabalho Social não aconteceram antes do início das
obras. O Censo socioeconômico e o mapeamento das empresas locais foram realizados após
dois anos da obra em curso. O Consórcio contratou uma Organização Não Governamental –
Agência21 - para a realização do Trabalho Social, que, por sua vez, contratou moradores
locais para as diversas frentes de trabalho.
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Figura 136 – Jornal O Globo Remoção
PAC Manguinhos 15 de setembro de 2009
Figura 130 – Jornal O Globo
Remoção PAC Manguinhos 15 de
setembro de 2009
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reassentamento das famílias. Na medida em que
foram consolidadas as informações censitárias dos
moradores, a equipe de obras passou a fazer a
medição e avaliação das edificações residenciais e
comerciais, que ocupavam a frente de obras. O
governo do Estado baixou um decreto (Decreto n.º
41.148, de 24 de janeiro de 2008) para
desapropriação e realocação das famílias, sendolhes dadas três opções: compra assistida 289,
aluguel social 290 e indenização pelos investimentos
na edificação 291.
Em muitos casos, o valor indenizatório oferecido não possibilitava aos mais pobres
adquirirem uma residência em condições melhores que os precários barracos de madeira que
construíram, com sacrifício, na localidade. Se por um lado, o baixo valor oferecido aos
moradores que optavam pela indenização em espécie, ou pela compra assistida, parecia ser
uma forma de estimular a opção dos moradores pelo aluguel social, tendo em vista a maior
rapidez na liberação do cheque e, por conseguinte, na liberação do imóvel a ser demolido, por
outro lado, essa situação pervertia o objetivo do PAC de propiciar a melhoria das condições
de moradia da população, na medida em que perpetuava a precariedade habitacional.

289

290

291

A “compra assistida” previa uma indenização aos moradores que desejassem obter de imediato outro
imóvel em outra localidade. Para isso, o morador a ser removido deveria primeiramente encontrar um
imóvel disponível para a compra e informar seu endereço no posto da EMOP (Empresa de Obras Públicas
do Estado do Rio de Janeiro) instalado junto ao canteiro de obras do Consórcio Manguinhos (...). Feito
isso, um técnico da EMOP dirigia-se até o respectivo endereço para fazer uma avaliação do imóvel,
inspecionava suas condições de habitabilidade. E, sendo favorável a avaliação, o comprador e o vendedor
do imóvel deveriam dirigir-se juntos ao posto da EMOP, onde um técnico mediaria a transação,
formalizando o contrato, com a assinatura dos envolvidos e a entrega do cheque (FREIRA; SOUZA,
2010, p. 22).
Trata-se de um “aluguel provisório” de R$ 250,00 por mês até a conclusão da nova moradia, salvo
justificadas exceções autorizadas pela SEH (Secretaria Estadual de Habitação), quando esse valor poderia
ser acrescido de até 50% (FREIRA; SOUZA, 2010, p. 22).
O valor baseava-se na avaliação técnica das edificações, ficando as indenizações entre R$ 9.000 e R$
21.500,00 (valor máximo).
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(...) Além disso, como frequentemente ocorre em áreas que recebem grandes
investimentos do poder público, as ações do PAC em Manguinhos provocaram uma
grande especulação imobiliária na região, reduzindo as possibilidades de os
moradores encontrarem uma casa nas proximidades da Embratel para comprar ou
alugar (FREIRA; SOUZA, 2010, p. 33).
Figura 137 - Encontros de Integração e o desejo do Estado em Mudar os Hábitos dos Favelados

Fonte: Revista O Globo, 31 de outubro de 2010.

Na medida em que as famílias foram saindo, as obras prosseguiram, com a demolição
de edificações para a realização da terraplanagem do terreno. As retroescavadeiras, tratores e
máquinas que circulavam na área provocaram diversos transtornos às famílias que
permaneceram no local, como falta de água e de energia e problemas de trincas nas
edificações não removidas. Os pesquisadores da FIOCRUZ que acompanharam as remoções
consideram que os critérios de avaliação das edificações não foram transparentes, os
processos de realocação foram confusos e causaram muitos transtornos às famílias,
especialmente àquelas para quem os valores da compra assistida não possibilitaram a
permanência nas áreas do entorno e provocaram seu deslocamento para áreas mais distantes,
comandadas por grupos de traficantes rivais, causando efeitos imprevisíveis na vida das
famílias. Um total de 1.230 famílias foram removidas, sendo que 73% delas optaram pelo
aluguel social; 24% pela compra assistida e 3% pela indenização.
Após dois meses, as famílias que fizeram opção pelo aluguel social foram convocadas
pela equipe técnica social para o sorteio das moradias, que seriam construídas no local da
remoção. Imediatamente após o sorteio do respectivo apartamento, cada titular assinava o
Termo de Ocupação do Imóvel (que ficava ainda sob a guarda da equipe do Trabalho Social)
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e indicava um membro adulto da família a representá-la nos (obrigatórios) “Encontros de
Integração”, inscrevendo-o em uma das doze turmas organizadas em diferentes dias e horários
(segunda a sábado, nos turnos da manhã, tarde e noite), a fim de facilitar a participação de
todos.
Antes do sorteio, os coordenadores gerais e locais do Trabalho Social do PAC
fizeram uma breve exposição sobre as etapas do processo de realocação dos
moradores nos conjuntos habitacionais, enfatizando que eles somente obteriam “as
chaves” dos apartamentos após a participação de um representante de cada família
em pelo menos 75% dos Encontros de Integração, que seriam realizados no Canteiro
Social do PAC, situado nas dependências do Centro Comunitário de Defesa da
Cidadania (CCDC), na Varginha. Estes encontros tinham como objetivo, segundo
exposto na ocasião pelo coordenador Rogério Marins, “oferecer oportunidades de
crescimento e transformação individual e coletiva para as famílias realocadas,
visando melhorar a organização, conservação e limpeza nos ambientes e alcance de
níveis satisfatórios de saúde e sustentabilidade, assim como reconhecimento da
moradia como uma possibilidade de inserção na vida formal em sociedade.
Divididas em três módulos, as cinco oficinas das quais os moradores deveriam
participar, abordariam mais especificamente as seguintes questões: os cuidados com
as estruturas físicas do conjunto (rede elétrica, sanitária, pluvial, hídrica, alvenaria),
os problemas coletivos, a gestão de conflitos, as regras de convivência, a
administração do condomínio e a formulação de uma agenda de compromissos. Uma
última etapa, realizada após a mudança dos moradores para o conjunto, consistiria
na elaboração do regulamento interno do condomínio, assim como na eleição, posse
e capacitação da sua comissão gestora. (FREIRA; SOUZA, 2010, p. 42).

Segundo reportagem da revista O Globo, de 31 de outubro de 2010, durante os
Encontros de Integração, muitas pessoas expuseram a impossibilidade de pagar pelas tarifas e
os custos com a nova moradia. Os pesquisadores da FIOCRUZ que acompanharam as
reuniões de integração avaliam positivamente os encontros, tendo em vista que os moradores
puderam expor suas preocupações, deliberar sobre a gestão do empreendimento onde iriam
residir e estabelecer regras coletivas de convivência.
Em uma análise geral, pode-se, contudo, afirmar que os Encontros de Integração
constituíam um meio eficiente de transmissão de informações e esclarecimento das
dúvidas dos moradores sobre diversos aspectos, como a estrutura dos imóveis, o
agendamento das visitas ao apartamento modelo mobiliado pela Casas Bahia, a
entrega das chaves, a gestão do condomínio, a escritura do imóvel, os seus direitos e
deveres. Aos diversos questionamentos colocados pelos moradores, os facilitadores
buscavam sempre lhes dar alguma resposta, ainda que imprecisa, convocando muitas
vezes a participação dos técnicos responsáveis do Canteiro Social. A reunião de um
grande número de moradores nessas oficinas, ainda que aparentemente pouco
integrados entre si, possibilitava a identificação de demandas e desejos comuns na
busca de uma vida melhor e uma moradia mais digna. Um dos efeitos disso foi a
mobilização política dos moradores, que, sem a presença de um líder comunitário à
frente e incentivados pelos facilitadores, organizaram um abaixo-assinado no qual
exigiam do consórcio construtor a instalação de telhas através da qual a água da
chuva pudesse ser canalizada, impedindo o alagamento dos corredores dos prédios e
a colocação de grades nas janelas dos apartamentos a fim de “zelar pela segurança
das crianças”, em concordância com o Estatuto da Criança e do Adolescente
(FREIRA; SOUZA, 2010, p. 42).
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Figura 138 - Conjunto Residencial Manguinhos

Fonte: Flickr (2008) e O Globo (24 de outubro de 2014)

Desde a finalização das obras, os moradores de Manguinhos enfrentam diversos
problemas. O primeiro deles é a recorrente falta de água nos apartamentos e o segundo se
refere às obras de saneamento, que não resolveram o problema histórico de enchentes. A
terceira questão refere-se ao funcionamento e manutenção dos equipamentos públicos
instalados (Colégio Estadual Luiz Carlos da Vila, Biblioteca Parque Manguinhos, Unidade de
Pronto Atendimento - UPA, Clínica da Família Vítor Valla, Casa da Mulher, Centro de
Referência da Juventude e a Casa do Trabalhador). A Casa da Mulher interrompeu os
trabalhos e a Biblioteca ficou fechada por um período devido à falta de recursos. Notícias
recentes referem que o acúmulo de lixo e entulhos no entorno é assustador. Inúmeras famílias
removidas aguardam atendimento definitivo e estão no aluguel social.
4.8.2 Os desafios do trabalho social no contexto do PAC e MCMV
Muito embora o MCidades tenha realizado esforços para assegurar formação
continuada, capacitação técnica com publicações, seminários e cursos EAD, Estados e
Municípios encontraram muitas dificuldades operacionais em razão da falta de estruturas
institucionais adequadas; reduzida ou ausência de equipe técnica qualificada; falta de
experiência na condução e articulação do projeto de urbanização com as demais políticas
sociais e serviços públicos disponíveis nos territórios, entre muitas outras.
Como visto na Introdução deste trabalho, as comunidades epistêmicas, movimentos
sociais e universidades mobilizaram-se e realizaram diversos Encontros, Seminários
Internacionais, Cursos de Aprimoramento entre outras atividades de formação e intercâmbio
de experiências.
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Quadro 4 - Seminários, Encontros, Oficinas e Cursos – Trabalho Social em Programas HIS
Ano/Data

2008

LOCAL

EAD

EVENTO
Operacionalização das
Intervenções Integradas em
Assentamentos Precários –
Módulo Trabalho Social e
Participação (Projeto
Técnico Social)

continua

PARTICIPANTES

ORGANIZAÇÃO

Destinado aos profissionais
envolvidos na
implementação dos projetos
integrados de urbanização
de assentamentos precários.

MCidades, Cities
Alliance, Banco
Mundial, CEF

Representantes do
MCidades, das SEHABs,
das Prefeituras de Diadema,
SBC e Osasco, CEF,
CDHU, Cities Alliance,
Universidades, CRESS e
ONGs
Representantes de diversas
prefeituras do país,
especialistas, consultadores
Cities Alliance,
Universidades, ONGs e
MCidades,
Técnicos dos Estados e
Municípios envolvidos na
implementação dos
programas
federais PAC/HIS
Representantes de diversas
prefeituras do país,
especialistas,
consultadores Cities
Alliance,
Universidades, ONGs
e MCidades,

25,26 e
27/11/2009

São
Bernardo
do
Campo

Oficina Trabalho Técnico
Social em HIS

31/08 a
02/09/2010

Brasília

Seminário Internacional de
Trabalho Social

09/2010

Brasília

I Edição do Curso EAD
Trabalho Social em
Programas e Projetos de
Habitação de Interesse
Social

08/2012

Brasília

Oficina Nacional
Revisão das Instruções
Normativas para o TS

Brasília

Consulta Pública para
alteração da IN n.º 08/2008
sobre o TS nos programas
federais de HIS e
Saneamento

*

MCidades, Cities
Alliance

Brasília

II Edição do Curso EAD em
TS

Técnicos dos Estados e
Municípios envolvidos na
implementação dos
programas federais
PAC/HIS

Universidade Federal
de Santa Catarina,
MCidades, Cities
Alliance

São Paulo

Oficina “TRABALHO
SOCIAL e programas
habitacionais federais” –

05/11/2012
a
18/11/2012

01/2014

01/09/2015

Técnicos da CAIXA
responsáveis pela
avaliação dos PTTSs

MCidades, Prefeitura
SBC, CEF

MCidades, Cities
Alliance

MCidades, Cities
Alliance, PUCSP

MCidades, Cities
Alliance, Fundação
AVSI

GEPAD (Gerência
Nacional de
Padronização e
Normas
Técnicas/GEGOV).
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conclusão
Ano/Data

Set. 2015

Abril 2015

15, 16 e
17/03/2016

Primeira
Edição
ocorrida
em 2018

LOCAL

São Paulo

EVENTO
Atividade Programada
QUESTÃO URBANA,
POLÍTICA
HABITACIONAL E O
TRABALHO
SOCIAL:
FUNDAMENTOS,
VERTENTES TEÓRICAS
E DESAFIOS PARA O
TRABALHO
PROFISSIONAL DO
ASSISTENTE SOCIAL

PARTICIPANTES

ORGANIZAÇÃO

Alunos da PUC SP e
convidados.

Programa de Estudos
Pós-Graduados em
Serviço Social da
Pontifícia
Universidade Católica
de São Paulo (Núcleo
de Estudos e Pesquisas
sobre Movimentos
Sociais
NEMOS/PUCSP)

Fórum de Trabalho Social.

Trata-se da articulação de
profissionais, pesquisadores,
professores e movimentos
que sentiram necessidade de
discutir a concepção e
direção do trabalho social na
política nacional de
habitação, seus programas e
desafios postos no cotidiano
de implantação dos projetos.

São Paulo

Seminário Internacional
“TRABALHO SOCIAL
em Habitação: desafios do
direito à cidade”

O evento foi destinado aos
profissionais, estudantes,
técnicos responsáveis por
projetos de
HIS/Urbanização,
Representantes do
MCidades, Universidades,
Cities Alliance

São Paulo

Curso De Aprimoramento
Profissional
Em TRABALHO SOCIAL
EM HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL
CONCEPÇÕES E
PERCURSOS
METODOLÓGICOS DO
TRABALHO SOCIAL
EM PROGRAMAS DE
HABITAÇÃO

Destinados aos
profissionais da área social
que atuam em programas
habitacionais de
urbanização, regularização
fundiária e provisão
habitacional

São Paulo

Programa de Estudos
Pós-Graduados em
Serviço Social da
Pontifícia
Universidade Católica
de São Paulo (Núcleo
de Estudos e Pesquisas
sobre Movimentos
Sociais NEMOS/PUCSP) e
Instituto Polis

PUCSP – NEMOS e
MCidades

Instituto Polis, PUC
SP- NEMOS

Fonte: A autora a partir da participação na maioria dos eventos supracitados ou de convites recebidos

Num esforço de síntese, cinco temas geradores emergem como pontos fulcrais para o
Trabalho Social - TS. O primeiro deles refere-se ao desenho e à lógica assumida pelos
programas federais. As críticas recaem sobre o “padrão” interventivo hegemônico, que exclui
uma enorme parcela da população do direito social à moradia e ao uso de serviços sociais nos
espaços urbanos, priorizando projetos de natureza focalizada e setorizada, em detrimento da
universalização do acesso à moradia e aos benefícios da urbanização. Nesse contexto, as
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intervenções apresentam funções compensatórias como alternativa estratégica à crise
habitacional, não entrando na pauta do governo a abertura de espaços participativos em
relação às definições da política econômica que são, de fato, o que determina grande parte dos
problemas vividos na cidade.
O segundo tema gerador aponta para um recrudescimento da violência estatal, física e
simbólica, direcionada à população mais pobre, que ocupa áreas estratégicas para o mercado
imobiliário e para o Estado, instaurando processos que ocultam os avanços da especulação e
valorização imobiliária e os interesses de grupos poderosos. Analisa as ações de resistência e
organização da população para o enfrentamento de tal violência, questiona a imposição de
projetos com vistas à construção de grandes condomínios homogêneos, aliada a processos
socioeducativos denominados “Encontros de Integração”, que ignoram várias questões
relacionadas à identidade do morador em relação a seu espaço e suprimem das intervenções
aspectos culturais da população, reeditando as premissas utilizadas nas décadas de 1940 e
1950 de controle moral dos favelados. Acrescenta a esse debate os diversos problemas
construtivos dos empreendimentos e a dificuldades de acesso a outros serviços e
equipamentos públicos essenciais.
O terceiro tema gerador refere-se à gestão participativa dos projetos habitacionais. Na
grande maioria das experiências, os canais de participação criados tiveram baixo poder de
decisão sobre as intervenções já programadas, tendo um caráter muito mais informativo e de
legitimação das propostas, esvaziando seu potencial reivindicatório e de explicitação de
conflitos, tornando-se “verdadeiras fábricas de produzir consensos”, ferindo diretamente um
dos princípios da política nacional no que se refere à “gestão democrática com participação
dos diferentes segmentos da sociedade, possibilitando controle social e transparência nas
decisões e procedimentos” (BRASIL, MCidades. Política Nacional de Habitação, 2010, p.
30).
O quarto tema gerador diz respeito à dimensão operacional e à implementação dos
programas federais. Os principais debates apontam que o TS tem sido visto como algo
secundário, sendo realizado de forma precária por empresas contratadas ou pelas secretarias
de assistência social dos Municípios, que possuem outras atribuições, muitas delas urgentes e
concorrentes com a implementação dos programas habitacionais. A maioria dos Municípios
brasileiros continua não dispondo, no organograma institucional, de departamentos ou setores
responsáveis pelo gerenciamento das intervenções e, muito menos, de equipes técnicas
específicas para condução dos processos exigidos pelos projetos habitacionais. Os
trabalhadores sociais, na maior parte dos projetos, não participam do planejamento da
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intervenção de forma a construir uma ação integrada, e suas ações geralmente não são
valorizadas pelos outros membros da equipe. O conjunto de diagnósticos e estudos exigidos
pelas normativas e realizados junto às famílias e territórios onde ocorrem as intervenções, em
grande parte das vezes não são utilizados como instrumento de planejamento das ações entre
as diferentes equipes, nem na articulação intersetorial com vistas a atender outras
necessidades da população.
Outro problema assinalado refere-se a contratação do Trabalho Social, algo que tem
gerado muitos entraves, o principal deles, refere-se ao atraso nos processos licitatórios, que
são realizados de maneira fragmentada para diferentes fases da intervenção em um mesmo
território. Não cumprindo, desse modo, uma das diretrizes da política habitacional relacionada
a atender, de fato, e de forma integrada as necessidades da população. Ainda nesse eixo, os
debates têm destacado ainda a carga excessiva de tarefas e funções para equipes técnicas,
geralmente reduzidas, contratadas de forma terceirizada, com baixos salários, dispondo de
poucos recursos financeiros e materiais, além de prazos muito exíguos para as exigências do
programa habitacional e do agente financeiro.
É consenso entre os estudiosos de que o TS agrega qualidade e faz diferença, mas não
resolve problemas estruturais dos programas habitacionais, como: falhas de projeto,
problemas construtivos e de inserção urbana, problemas sociais relacionados ao contexto das
intervenções – tráfico de drogas, violência, falta de serviços e equipamentos públicos.
O último tema gerador refere-se às instruções normativas impostas pelo governo
federal aos Municípios que aderem ao SNHIS e o relacionamento destes com o agente
financeiro (Caixa Econômica). Os trabalhos tecem críticas em relação ao formato desenhado
pelo Ministério das Cidades e que sofreu forte influência de organismos multilaterais
(BID/Cities Alliance), provocando uma maior instrumentalização, normatização e controle do
TS que, assim, passa a ser um produto medido e controlado conforme as regras previstas nos
manuais de operacionalização.
Os processos instaurados a partir dessa lógica acabam padronizando as intervenções,
sem considerar as especificidades locais. As ações do TS são medidas e igualadas com os
tempos das obras, pressupondo, de forma equivocada, a simultaneidade e linearidade de
processos distintos. Contudo, diferentemente das obras, os controles sobre os processos do
Trabalho Social não são em relação à sua qualidade, mas ao registro das ações e quantificação
dos participantes, sendo, muitas vezes, a forma mais valorizada que o próprio conteúdo e
resultados das intervenções.
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Nessa lógica, o agente financeiro possui um maior poder de veto e controle sobre os
projetos apresentados pelos Municípios proponentes. Contudo, os parâmetros de avaliação
dos projetos são altamente discricionários e subjetivos. Os profissionais têm se queixado das
inúmeras exigências do agente financeiro, que, na maior parte das vezes, não estão previstas
na instrução normativa orientadora das ações do TS. Por outro lado, profissionais que atuam
junto ao agente financeiro destacam a ausência de parâmetros e instrumentos de avaliação dos
projetos técnicos apresentados pelos proponentes (Estados e Municípios) e a baixa qualidade
das propostas.
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1 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo principal desta tese foi compreender e analisar como historicamente
ocorreu a articulação e a interdependência entre provisão de moradia popular e trabalho
social. Para tanto, partimos de duas hipóteses que foram sendo confirmadas ao longo da
pesquisa.
A interdependência entre provisão de moradias populares e trabalho social emerge
como resposta da sociedade à própria questão sociohabitacional. Os ideais promulgados pelos
socialistas utópicos, especialmente o comunitarismo de Robert Owen, e pelos reformadores
sociais conservadores como Aimè Huber, que advogava pela conciliação de classes e pela
difusão da propriedade privada, conformaram as primeiras experiências de provisão de
moradias populares. Nesse sentido, as comunidades ou os empreendimentos habitacionais
“modelos” nasceram com a crença de que a melhora das condições de moradia, promovia
também a “reforma dos costumes” das classes mais pobres, bastando supervisão intensiva e a
formulação de regras e códigos de conduta rígidos. A diferença essencial passava pela forma
de apropriação e uso dos territórios: enquanto Owen estabeleceu princípios do cooperativismo
e da propriedade coletiva, Huber defendia a solidariedade social a partir do respeito a
hierarquia social entre patrões e empregados. Esses dois paradigmas ora coexistiam e se
alinhavam, ora se antagonizavam.
A partir desses ideais, Octavia Hill arregimentou voluntárias e formulou um sistema
próprio que exerceu influência duradoura nos programa e projetos governamentais ao redor
do mundo. Ela conjugou, pela primeira vez, reforma e provisão de moradias com diversas
atividades sociais, culturais e de lazer, a partir de uma perspectiva de trabalho inovadora, que
requalificava pequenos assentamentos, formando comunidades, fortalecendo a vida
associativa e em família. Foi também pioneira no que diz respeito à questão ambiental,
preservando parques, jardins e áreas verdes, para o bem-estar coletivo.
Em que pese o caráter autoritário e conservador de muitas de suas posições
ideológicas e políticas, Octavia Hill procurou prover moradia às famílias e trabalhadores com
baixíssima renda. Ao mesmo tempo que compreendia a pobreza como uma questão de caráter
moral, na medida em que passou a conviver cotidianamente nos territórios dos pobres e
interagir com eles, ampliou sua percepção sobre os elementos externos que agravavam a
pobreza - baixos salários e a especulação imobiliária. É importante destacar ainda que o
legado de Octavia Hill permitiu o engajamento de mulheres na resolução dos problemas
urbanos e sociais a partir de uma perspectiva particular e integrarda que envolvia a
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observação e convivência cotidiana com a população e seus territórios para compreender as
necessidades e propor melhorias progressivas e realistas.
Octavia Hill contribuiu de maneira significativa para o avanço e profissionalização do
trabalho social enquanto espaço socio-ocupacional privilegiadamente ocupado por mulheres.
Entre os ideais conservadores da mulher dedicada ao lar, ao bem-estar geral e aos cuidados
voluntários emergiu contraditoriamente ideais de igualdade e construção da responsabilidade
pública pelo atendimento das necessidades individuais e coletivas dos assentamentos
precários das cidades industriais a partir de estudos cuidadosos sobre a realidade cotidiana das
famílias (a exemplo dos Mapas de Charles Booth).
A premissa do Sistema de Hill era a de que bem-estar social e moradia não podiam ser
esferas de atuação independentes, pois compunham um serviço social. O fornecimento de
alojamento digno aos mais pobres não poderia ser considerado como negócio lucrativo e
destinado à especulação imobiliária, mas uma responsabilidade coletiva.
Dessa compreensão, emergiu o movimento dos Settlement Houses, que, além de ser
espaços de formação para jovens universitários e militantes, promovia uma série de serviços
comunitários numa perspectiva mais coletiva e comunitarista. Também é necessário destacar
o caráter ambíguo e contraditório dessas iniciativas, cujo principal objetivo era diminuir a
distância “entre ricos e pobres” sem questionar os elementos estruturais que aprofundavam a
desigualdade e geravam a pobreza nos espaços urbanos das nascentes cidades industriais.
Tais processos, ocorreram pari passu ao processo de modernização administrativa dos
governos locais e a ascensão do Estado de Bem Estar Social.
O Estado, especialmente os governos locais, absorveu e institucionalizou mecanismos
de planejamento e controle social e os tornou instrumentos técnicos destinados a ordenar a
nova lógica da gestão pública tomando as cidades e o governo da população objetos da ação
racional. Governos de diferentes orientações ideológicas incorporaram em suas políticas a
necessidade de coordenação e organização de diversos tipos de serviços de assistência;
centros comunitários nos bairros operários mais precários; requalificação de moradias e
construção de conjuntos habitacionais destinados a população mais pobre – sempre aliados a
um sistema ambíguo e contraditório de gestão do “social” e condução de processos
civilizatórios, a partir de uma pedagogia “pastoral”, nos termos propostos por Michel Foucalt.
As ideias de Octavia Hill, as diferentes variações dos Settlements Houses e os mapas
temáticos de Charles Booth circularam pelo mundo e, a partir de 1905, aportaram no Brasil,
pelas reflexões de Saturnino de Brito e Felipe Meyer. A emergência da questão habitacional
mobilizou o Estado, que, a princípio, procurou estimular a construção de moradias populares
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pela iniciativa privada ou filantrópica. Mas, diferentemente das experiências europeias, por
aqui esse tipo de empreendimento não prosperou. A proposta de preservar o acervo
arquitetônico da cidade e das moradias a partir de reformas graduais e melhorias nos
territórios também não vingou, imperando a lógica bota abaixo, especialmente na Capital
Federal (Rio de Janeiro). Até 1930, o governo federal atuou de forma autoritária, numa
perspectiva higienista, expulsando os trabalhadores mais pobres das regiões centrais e
omitindo-se diante do agravamento das condições habitacionais de milhares de famílias, que,
sem opção de onde se abrigar, ocuparam morros e outras áreas precárias das cidades com
maiores ofertas de empregos e oportunidades de ganhos.
As fontes documentais indicam que a Vila Operária Marechal Hermes é a primeira
iniciativa do governo federal de provisão de moradia pública, mas se encontra bem distante de
uma ação governamental planejada de modo a reveter os efeitos perversos da nossa própria
formação política, social e econômica, marcada por 200 anos de escravidão pela concentração
e apropriação de terras e poder na mão de uma elite predatória. Seu formato e organização
remete-nos aos modelos propostos pelo ideal das cidades jardins europeias que articulam
provisão de moradia e diversos serviços sociais, privilegiando apenas determinadas categorias
profissionais, em detrimento da grande maioria da população, que viviam de modo precário.
A partir de 1930, a questão da moradia operária voltou a ocupar a agenda pública.
Nesse período, a Igreja Católica mobilizou fiéis e sua intelectualidade, promovendo diversos
encontros dos quais emergem diferentes experiências organizadas pela sociedade civil para
atender as famílias operárias: Restaurantes e Pensionatos organizados pela Liga das Senhoras
Católicas, Centros Operários do Recife e a Associação Lar Proletário. Concomitantemente a
esse processo, a partir do CEAS, ocorre o movimento pela profissionalização do Serviço
Social brasileiro, fortemente influenciado pelo modelo Franco-Belga, pelos ideais da
Medicina Social e pelas doutrinas e encíclicas papais.
Com a ascensão de Vargas ao poder, é colocado em curso um projeto de modernização
do Estado, sendo formulada uma política habitacional seletiva, novamente destinada
exclusivamente aos trabalhadores formais a partir dos IAPs. Inspirados no Movimento
Modernista, alguns IAPs conjugaram provisão de moradias, a partir da edificação de
conjuntos habitacionais de alta qualidade arquitetônica com o Serviço Social Familiar. Tal
serviço contava com equipes e recursos próprios, que, além da seleção das famílias, era
responsável pela coordenação dos diversos serviços e equipamentos sociais implementados,
formando verdadeiras ilhas de excelência, num contexto caótico e desigual de formação das
cidades brasileiras devido à acelerada urbanização e incipiente industrialização (com baixos
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salários). Tais experiências também são muito similares, em termos de formato e
fundamentos, às cidades jardins européias, especialmente a experiência francesa.
É importante assinalar ainda que a experiência do IAPC Coelho Neto cuja memória
afetiva e positiva dos moradores revelou que aliar Serviços Sociais com Provisão de Moradias
de qualidade faz diferença na vida das famílias. Por outro lado e, de forma contraditória, essas
intervenções eram organizadas a partir de um modelo “disciplinar-modernizante e
moralizador”, conforme visto na parte IV desta tese.
A memória institucional dos IAPs foi, de algum modo, absorvida pela Fundação Casa
Popular, que também previa a organização de departamentos especializados para
cadastramento e seleção das pessoas e famílias inscritas para o atendimento habitacional. Pela
primeira vez, observa-se a elaboração de instruções normativas com diretrizes para a
operacionalização dos serviços assistenciais às famílias, antes e após as mudanças para os
conjuntos habitacionais. De forma inédita, também aparece explicitamente orientações para
que Estados e municípios fossem responsáveis pela implementação dos demais serviços
sociais a partir de processos de organização comunitária junto aos empreendimentos
habitacionais construídos pelo governo federal. É também nesse período que começam a
circular ideias do CINVA sobre a necessidade da formulação de projetos integrados de
intervenção; Autogestão e participação das famílias no planejamento habitacional.
Entretanto, é somente durante o governo militar, num contexto de sequestro dos
direitos políticos e forte centralização, que essas ideias se desenvolvem com mais vigor.
Sob a égide dos militares e de uma burocracia tecnocrata, o governo federal
estabeleceu normas para as COHABs e INOOCOPs prevendo, na estrutura organizacional,
departamentos especializados de assistência social, para fazer a seleção das famílias e,
acompanhá-las, depois da mudança e na organização comunitária dos moradores após a
ocupação dos empreendimentos habitacionais. Inicialmente, o BNH priorizou o atendimento
das famílias de mais baixa renda, a partir da reedição de truculentos processos de remoção,
impondo um modelo de moradia verticalizado, construído distante dos centros urbanos e sem
acesso a serviços públicos e formas de obtenção de renda. Diante do fracasso das remoções, o
BNH reformulou sua política e passou a privilegiar o atendimento das classes com maiores
rendimentos.
A partir de 1973, buscando aprovação da opinião pública, o BNH reorientou suas
práticas e adotou uma política de desenvolvimento comunitário aliado a produção de
moradias, formulando diversas orientações técnicas alinhadas às recomendações dos
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organismos internacionais. Além disso, passou a disponibilizar às COHABs e INOCOOPs, a
fundo perdido, um volume considerável de recursos, conforme noticiam os jornais da época.
Com a derrocada do regime e o processo de redemocratização, o BNH novamente
reformulou sua política habitacional e passou a propor programas alternativos que voltaram a
priorizar o atendimento das famílias de menor renda. A política de desenvolvimento
comunitário foi reformulada, sendo praticada toda uma engenharia institucional de análise e
elaboração de projetos, fundos e recursos específicos, diretrizes operacionais e políticas muito
progressistas – alinhadas a ideia de autogestão e participação popular.
Pode-se afirmar que os conhecimentos acumulados pelos IAPs, pela Fundação Casa
Popular e BNH, especialmente em relação aos projetos assistenciais e comunitários, inspirou
e subsidiou os programas habitacionais federais contemporâneos: Habitar Brasil, Habitar
Brasil BID, PAC, MCMV. Entretanto, a reedição de normas, diretrizes e normativas passadas
revelou-se um tanto problemática dada a escala e a complexidade das intervenções recentes,
que atingiram níveis de investimentos inéditos. Em projetos de grande escala os processos
participativos tendem a produzir espaços não legitimados pela população. Pela própria
dificuldade operacional, as ações obrigatórias previstas para o Trabalho Social fragmentam-se
e não surtem os efeitos desejados, reproduzindo elementos que reforçam a construção de uma
“subcidadania” nos termos propostos por Jessé Souza (2018).
Os municípios e Estados brasileiros continuam a apresentar desigual capacidade
institucional e tendem a “rodar os programas federais” com pouca ou nenhuma autonomia,
mantendo-se a centralização política-administrativa do governo federal.
Inúmeros estudos já realizados dão conta dos desafios e dos diversos problemas
enfrentados pela população, que ocupam os empreendimentos habitacionais do MCMV ou os
territórios urbanizados pelo PAC. A maioria dos empreendimentos habitacionais do MCMV
foram construídos em localizações sem infraestrutura e sem acesso a equipamentos públicos
essenciais como escolas, unidades básicas de saúde, transportes, reproduzindo muitos dos
erros cometidos no passado. As obras de urbanização, por sua vez, pela sua complexidade,
dependem de um grande volume de investimentos e longos ciclos para sua total
implementação; ficando a depender da decisão política de quem estiver na gestão – podendo
as obras serem interrompidas e/ou abandonadas.
As obras de urbanização de favelas e assentamentos precários, bem como a produção
de moradias em larga escala são uma grande conquista, mas mostraram-se pouco efetivas no
combate a pobreza urbana e nem de longe tocam nas estruturas que sustentam a abissal
desigualdade social.
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Observa-se ainda a existência de uma tensão permanente entre a perspectiva integrada
de planejamento e gestão habitacional que leve em conta as reais necessidades da população
para além da construção de casas e a lógica de produção em massa, para manter a margem de
lucros e reduzir custos das intervenções.
A pesquisa demonstrou que o planejamento e as intervenções no campo da política
habitacional reedita e reconfigura ciclicamente fundamentos e matrizes operacionais das
experiências pioneiras e originárias, que tem como marca um caráter autoritário repressor;
aliado a perpesctiva pastoral -tutelar- assistencialista, que reforça estereótipos sobre os
comportamentos e modo de vida dos territórios ocupados pela população mais pobre nas
cidades. Além disso, também perpetua princípios, sentidos e fundamentos da sociologia da
modernização aliada a proposta de intervenção da DESAL, que marcaram fortemente a
reflexão e as práticas estatais latino-americanas entre os anos de 1945 e 1960, que se
caracteriza pela busca do “bem estar e desenvolvimento social” a partir da participação e
colaboração da população para uma “integração social harmoniosa”, sem oferecer espaços
para explicitação de conflitos e alterações dos projetos como demonstra a experiência
realizada no Rio de Janeiro.
A permanência dessas matrizes, que podem até modificar os instrumentos e
metodologias, dependendo da conjuntura, e ambicionar uma maior democratização das
decisões, está diretamente relacionada à trajetória da própria política de habitação, pois alterála incorreria, dependendo das condições econômicas, sociais e políticas, em subverter e
transformar as relações sociais e de poder assimétricas estabelecidas entre a população mais
pobre e o Estado.
Historicamente, as experiências demonstraram que na implementação dos projetos
habitacionais brasileiros coexistem e se superpõem perspectivas progressistas cujo desejo é
democratizar a gestão da coisa pública; socializar a riqueza produzida socialmente a partir da
oferta de serviços públicos com objetivo de melhorar as condições de vida das classes
trabalhadoras e superar a desigualdade social (obviamente que sem alterar de forma estrutural
os mecanismos que conformam a organização política, econômica e social da sociedade) bem
como perspectivas higienistas e preconceituosas de ver os pobres como dependentes,
incapazes de administrar as próprias famílias e recursos; passivos e abertos a assimilação dos
valores da classe dirigente, sendo necessário processos pedagógicos para assimilação de
valores e costumes da “Sociedade Moderna Periférica”. Assegurando desse modo a
manutenção de uma hierarquia valorativa de quem é ou não cidadão, reproduzindo
institucionalmente de modo opaco e sutil a dominação simbólica, que naturaliza

402

cotidianamente preconceitos e estigmas que reforçam e perpetuam as desigualdades sociais.
A pesquisa científica não se encerra, mas o tempo determina sua duração. Por essa
razão, esta tese não conseguiu aprofundar os estudos sobre o período recente dos governos
Lula-Dilma, que se dá num contexto de financeirização da política habitacional conforme
assevera estudo de Luciana Royer (2009); de desmantelamento dos sistemas de proteção
social do trabalho e de flexibilização do sistema de produção, chancelada pela “Nova Gestão
Pública” que impõe uma racionalidade política que introduz modos de controle social e
sistemas burocráticos mais sofisticados; terceirização dos serviços públicos, os quais
distorcem a missão essencial da administração pública, alinhando-se fortemente as premissas
e orientações da lógica empresarial (DARDOT e LAVAL, 2016).
Além disso, essa pesquisa também não avançou na analise e compreensão da
complexa constelação estabelecida entre Igreja, Estado, Movimentos Sociais Urbanos e
Organizações Internacionais como a DESAL, Agência de Cooperação Técnica Alemã-GTZ
(Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), Fundação AVSI (Associação Voluntária
para o Serviço Internacional) entre outras, que ao longo da história irão exercer forte
influência no desenho das políticas públicas urbanas no Brasil e outros países da América
Latina, a exemplo do estudo conduzido pela professora Joana Valente (2013) sobre o BID e
sua influência na gestão das cidades brasileiras.
Também entendemos como promissores os estudos que analisem de forma mais
cuidadosa as experiências desenvolvidas no contexto do programa MCMV Entidades, que
empregou metodologias de trabalho social diferenciadas a partir de assessorias técnicas com
histórico de militância junto aos movimentos sociais de luta por moradia.
No campo do Serviço Social e do próprio Planejamento Urbano e Territorial,
evidenciou-se uma grande lacuna sobre a história e a trajetória profissional de diversas
mulheres como Zeny Miranda, Haitil Prado, Aldaci Barbosa, Maria Josephina Albano, entre
tantas outras profissionais, que contribuíram decisivamente na implementação das políticas
habitacionais brasileiras e não figuram como personagens importantes dessa construção.
Conhecer a história e ressignificar o passado, nos permitirá desenhar um novo presente e
quem sabe alterar o futuro.
Por fim, Ítalo Calvino (1990), em uma das passagens de Cidades Invisíveis, nos
presenteia com um diálogo que ilustra a interdependência entre trabalho social e a provisão
pública de moradias e poderá inspirar novos estudos nesse campo:
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“Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. – Mas qual é a pedra que
sustenta a ponte? —pergunta Kublai Khan. – A ponte não é sustentada por esta ou
aquela pedra —responde Marco—, mas pela curva do arco que estas formam.
Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta: – Por que falar
em pedras? Só o arco me interessa. Polo responde: – Sem pedras, o arco não
existe”.
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