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Este trabalho analisou a prática das assistentes sociais, em 17 municípios 

alagoanos, objetivando apreender a particularidade de sua atuação no Programa 

Habitar-Brasil   balizado pelo compromisso com a defesa dos direitos dos usuários 

desse serviço habitacional. Objetivou refletir sobre a contribuição das ações 

profissionais para o reconhecimento e proteção dos direitos dos usuários, tendo 

como pressuposto o compromisso profissional com a defesa da cidadania.  

A trajetória do Serviço Social tem possibilitado aos assistentes sociais um 

contato direto e cotidiano com a questão social e seus diversos mecanismos de 

respostas, seja nas áreas da saúde pública, da criança e do adolescente seja entre 

os movimentos organizados dos trabalhadores, da educação, da pessoa portadora 

de deficiência, da habitação etc. Todas essas questões, no contexto mais recente, 

demarcado pela vigência da Constituição “Cidadã” de 1988, mobilizaram o 

reconhecimento de direitos sociais e garantias básicas para a sobrevivência, numa 

dimensão universalizante da proteção social. 

Infere-se que, no bojo das relações sociais historicamente estabelecidas, o 

profissional de Serviço Social voltou sua prática para o atendimento de direitos,  

colocando-se  necessariamente diante da questão da cidadania  valor decisivo no 

mundo contemporâneo , cuja plena realização está identificada com o projeto 

profissional e político com o qual estamos comprometidos.  

Para  orientar a investigação, partimos das seguintes indagações: que 

estratégias de ação vêm sendo implementadas pelas assistentes sociais para 
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garantia e/ou ampliação dos direitos dos usuários, no âmbito do Programa Habitar-

Brasil? Como se articulam aos objetivos profissionais? 

Para a construção da amostra tomamos como referência o número de 

profissionais atuantes no Habitar-Brasil, entre 1997 e 1999. Do total de 55 foram 

sorteadas 17 assistentes sociais (30%), que se constituíram os sujeitos da pesquisa. 

Para melhor visualização do processo de investigação  realizado, fizemos uma 

exposição dos procedimentos de análise utilizados na apreensão do objeto de 

estudo, logicamente já referenciados pela reflexão teórica e pelos objetivos 

propostos na pesquisa. 

Procedemos, inicialmente, a pesquisa bibliográfica que esteve presente em 

todo o processo investigativo. De forma sistemática, as leituras realizadas 

forneceram os fundamentos necessários para aprofundamento das categorias 

analíticas exigidas pelo objeto.  

Para tratar do Estado brasileiro e os direitos sociais resgatamos o debate 

sobre os direitos humanos, indo do Iluminismo ao marxismo, destacando as 

concepções vigentes no centro das discussões contemporâneas  jusnaturalista, 

liberal e a crítica marxiana. Realizamos uma incursão pela trajetória da questão 

social no âmbito do desenvolvimentismo brasileiro, de suas origens até os dias 

atuais, evidenciando as formas de seu enfrentamento através das políticas sociais; 

e, viabilizamos um estudo do sistema de proteção social brasileiro, sob o enfoque do  

neoliberalismo na contemporaneidade; destacando a política habitacional brasileira, 

suas prioridades e as condições socioistóricas de sua implementação em Alagoas.  

Em seguida, caracterizamos o Programa Habitar-Brasil como universo de 

referência deste estudo, no contexto histórico do seu processo de desenvolvimento,  

para posteriormente, fazer uma incursão pela trajetória da profissão de Serviço 

Social, particularizando a redefinição dessa prática na direção de um efetivo 

compromisso em defesa dos direitos da classe trabalhadora; delimitando a sua 

inserção e intervenção no referido programa e na implementação de estratégias de 

ação para garantia e/ou ampliação dos direitos dos usuários.  

Como fonte de dados, a pesquisa documental deu significativa contribuição. 

Os documentos que normatizam o Programa Habitar-Brasil nos proporcionaram 
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investigar sua filosofia, objetivos, público-alvo, critérios de seleção dos convênios 

municipais, ações contempladas, orientação para formulação das propostas de 

trabalho social referentes ao período pesquisado. O seu desenvolvimento incluiu a 

consulta de regimentos, manuais de instruções,  propostas de intervenção, 

relatórios, mapeamento de ações e outros documentos. 

A entrevista semi-estruturada,  realizadas com as assistentes sociais que 

planejaram, executaram e avaliaram as propostas sociais do Programa Habitar-

Brasil, consubstanciou-se como um dos instrumentos básicos para a apreensão do 

objeto, por possibilitar "a captação imediata e corrente da informação desejada" 

(LÜDKE,1986:34), bem como o aprofundamento dos pontos levantados pela 

observação. Destarte, permitiu-nos, ainda, identificar e analisar os objetivos 

profissionais, as estratégias de ação, a dinâmica da operacionalização, os seus 

limites e possibilidades no cotidiano da prática do trabalho social, do planejamento à 

avaliação, para, a partir daí, inferir se a ação do assistente social é contributiva para 

o usuário do programa ter seus direitos garantidos e/ou ampliados.  

Ressalte-se que a disponibilidade e a contribuição das profissionais envolvidas 

no programa foram decisivas para a aproximação e a  análise do objeto investigado. 

Como recurso complementar,  utilizamos a observação direta não-participante, 

mediante a participação nas reuniões de acompanhamento realizadas pela equipe 

técnica da Caixa, com os sujeitos da pesquisa, nas quais eram discutidos o design  

do programa e suas requisições referentes ao trabalho social, nos municípios 

alagoanos, inclusive naqueles selecionados para a pesquisa: Barra de São Miguel, 

Boca da Mata, Campo Alegre, Coruripe, Flexeiras, Feliz Deserto,  Igreja Nova, 

Joaquim Gomes, Junqueiro, Major Izidoro, Matriz de Camaragibe, Murici, Palestina, 

Santana do Ipanema, São Sebastião, Satuba e Senador Rui Palmeira.  

O DESIGN DO PROGRAMA 

 A política habitacional brasileira tem procurado responder ao compromisso 

firmado pelo governo federal na II Conferência Mundial das Nações Unidas sobre 

Assentamentos Humanos  Habitat II, que abordou como temas centrais  “Moradia 

adequada para todos” e “Desenvolvimento sustentado dos assentamentos 

humanos”,  relevando o aspecto da ampliação do acesso à moradia, principalmente 
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para a população de baixa renda, partindo de um conceito amplo de habitação  

entendida em suas múltiplas inter-relações com o ambiente urbano, e não como algo 

isolado, restrito às edificações.  

Dessa forma, o governo contemporâneo tem atuado no financiamento a 

Estados e municípios, visando a melhorar as áreas habitacionais degradadas e 

habitadas por populações de renda inferior a três salários mínimos2 através de duas 

linhas de ações de natureza programática: uma que conta com o apoio do setor 

público local na promoção dos empreendimentos, e outra dirigida para o 

atendimento direto à população. 

Segundo o discurso governamental,   essa forma descentralizada de   

financiamento  para  os   mutuários, constituídos de famílias de baixa renda, 

definidas e efetivadas pelo setor público local, concretiza “um tratamento 

individualizado e flexível para as famílias, diferente do que o propiciado pelo sistema 

formal de crédito”. 3 

Dentre os principais programas do governo federal na área de política 

habitacional, desenvolvidos em parceria com o poder público local, destaca-se o 

Habitar-Brasil. Programa  regulamentado pela Portaria do Ministério do 

Planejamento e Orçamento  (MPO), nº 20, de 16/04/1997, sendo implementado com 

recursos do Orçamento Geral da União (OGU), a fundo perdido até setembro de 

1999, quando passou a dividir os custos com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), ficando 40% e 60% dos recursos, respectivamente, sob 

responsabilidade da União e do BID.  

A exigência de contrapartida por parte da União, para os Estados e municípios 

varia de acordo com o número de habitantes; entretanto, não há nenhuma exigência 

dessa natureza para os municípios que se encontrem em situação de calamidade 

pública oficialmente reconhecida, enquanto esta subsistir, ou para aqueles incluídos 

                                                             
2 Correspondente, de acordo com o salário mínimo vigente, em maio de 2000, a R$ 453,00. 
 
3 SANTOS, Cláudio Hamilton M. Políticas federais de habitação no Brasil:1964/1998 . TD nº 654, 
Brasília, IPEA. 1999, p. 26. 
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nos bolsões  de pobreza identificados como áreas prioritárias no Programa 

Comunidade Solidária (SEPURB,1998:1).  

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedu), vinculada ao Gabinete da 

Presidência  órgão gestor do Habitar-Brasil e responsável pela definição de 

diretrizes, aprovação e avaliação do Plano de Trabalho.4 A Sedu dispõe do setor de 

Unidade de Coordenação do Programa (UCP),  ao qual compete coordenar a 

execução  do programa.  

Esse programa tem como objetivo geral contribuir para a elevação dos 

padrões de habitabilidade e de qualidade de vida em localidades urbanas e rurais, 

promovendo intervenções em áreas degradadas ou de risco, ocupadas por 

subabitações  favelas, mocambos, palafitas e cortiços, entre outras , onde 

vivem, predominantemente, famílias com renda mensal de até três salários mínimos. 

A implementação do Habitar-Brasil pode ser efetuada através das seguintes 

modalidades:   

• Urbanização de áreas ocupadas por subabitações  contempla intervenções 

necessárias à segurança, salubridade e habitabilidade de áreas ocupadas por 

favelas, mocambos, palafitas ou outros tipos de aglomerados habitacionais 

inadequados, através de ações integradas, que envolvam, preferencialmente, a 

mobilização da comunidade [...] as ações integradas desenvolvidas com o apoio 

da comunidade compreendem  a regularização fundiária; execução de obras de 

infra-estrutura básica e recuperação ambiental; melhoria da unidade habitacional; 

construção de unidades sanitárias; construção de habitações; construção de 

equipamentos comunitários; aquisição de terreno; apoio ao desenvolvimento 

comunitário; e elaboração de projeto das ações previstas; 

• urbanização de áreas não ocupadas  contempla intervenções 

necessárias à urbanização em áreas não ocupadas, devendo ser adotada, 

exclusivamente, para casos de assentamento de famílias originárias de áreas 

que configurem situação de risco, insalubridade, sem possibilidade de 

recuperação para uso habitacional ou sejam objeto de legislação que defina a 

proibição de ocupação residencial [...] realiza ações integradas que, 

                                                             
4 Documento apresentado a Sedu. Corresponde a um projeto básico, no qual consta; Plantas, 
orçamento detalhado e cronograma físico-financeiro, entre outros dados. 
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preferencialmente, envolva a mobilização da comunidade e compreende todas as 

ações contempladas na primeira modalidade excetuando, a de melhoria da 

unidade habitacional (SEPURB/MPO,1998). 

O programa propõe o estímulo à participação da comunidade na elaboração 

do projeto, na implementação das obras/serviços, na gestão dos recursos 

financeiros e na manutenção do patrimônio gerado por esses investimentos. Para o 

acompanhamento dessas atividades, o normativo do Habitar recomenda a criação 

de um conselho, estando a ele vinculado um fundo estadual ou municipal, destinado 

a apoiar financeiramente  as ações habitacionais. 

Para inserção no programa,  constituem  pré-requisitos a apresentação de um  

Plano de  Trabalho, pelo  chefe  do poder executivo do Estado  ou  município   

interessado; a consonância da proposta com as modalidades e os objetivos do 

programa, “no sentido de que as obras executadas representem uma efetiva 

melhoria da qualidade de vida da população  alvo (SEPURB/MPO,1998); e a 

declaração do chefe do poder executivo atestando que o Estado ou município estão 

em situação regular com a União, na forma da legislação vigente.  

Em geral o poder público local não exige qualquer tipo de contrapartida  a 

população beneficiada, mesmo porque não há nada no desenho do programa que o  

credencie a cobrar pelos empreendimentos realizados. 

Destarte, a disponibilidade de recursos do Habitar Brasil é definida pelo, 

Congresso Nacional, através dos parlamentares  responsáveis finais pela 

liberação dos recursos para o plano de trabalho dos municípios. Assim, a ingerência 

política é maior do que em outros programas, cuja   disponibilidade  de   recursos  é  

definida  por  outras  exigências  de  ordem  técnico-administrativas. 

No caso particular de Alagoas, os municípios, após aprovação e liberação do 

financiamento abrem uma conta específica em nome do programa, em agência da 

Caixa   prestadora de serviços no repasse dos recursos e na execução técnica. O 

poder executivo municipal, na qualidade de proponente, aciona a Secretaria de 

Administração para coordenar o repasse dos recursos financeiros; a Secretaria de 

Obras e Viação para coordenar a compra do material; e a Secretaria de Assistência 

Social para coordenar o trabalho social. Destarte, nesse campo insere-se a atuação 
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dos assistentes sociais. 

O poder público local  tem liberdade para definir critérios com relação ao uso e 

a posse da moradia. Destarte, a  maioria dos dirigentes municipais tem formalizado 

compromisso com o usuário acordando o não-repasse do imóvel, por no mínimo dez 

anos. Assim, a moradia constitui-se um direito adquirido, mas, sujeito às limitações 

contextuais e organizacionais. 

Em Alagoas, os dados da Caixa registram que, entre 1997 e 1999, do total de 

376 convênios municipais, na área habitacional,  115 são  relativos  ao Habitar-

Brasil. 

O SERVIÇO SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS 

Ainda na década de 60,  no âmbito do contexto autoritário, a profissão inicia 

um processo de renovação profissional, movimento de denúncia e contestação em 

face da inadequação do Serviço Social  à realidade brasileira e ao reconhecimento 

da necessidade de uma revisão crítica de seus fundamentos teórico-metodológicos 

para melhor responder às questões da realidade social. A partir daí, inicia-se uma 

redefinição nos conteúdos que informam a profissão culminando com uma contínua 

interlocução com a tradição marxista.  

No final da década de 70, essa tentativa de ruptura vai-se cristalizando, 

desmistifica-se a pseudoneutralidade da ação profissional, emerge a possibilidade 

de alguns segmentos profissionais formularem projetos na perspectiva da defesa de 

direitos da classe trabalhadora. Isso supõe “reorientar o potencial da prática 

profissional, numa nova direção, cuja base de legitimação são os usuários dos 

serviços oferecidos pelos profissionais” (SILVA, 1995.16).  

A pressão dos movimentos populares coloca à prática do Serviço Social, 

novas demandas que apoiem o seu esforço de organização e requerem serviços e 

programas que correspondam as suas reais necessidades.   

Nessa oportunidade, segmentos da categoria  recolocam a proposta esboçada 

em 60, na perspectiva do aprofundamento de uma prática orientada para os 

interesses dos segmentos explorados. Argumenta Silva (1995:64-5), com o esforço 

de vinculação de setores da categoria dos assistentes sociais aos setores populares 

organizados da sociedade civil, ainda nos marcos da ditadura militar, no final da 

década de 70 e durante toda a década de 80,passa a se desenvolver um novo 
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momento de construção de um projeto profissional que representa uma 

transformação relevante nos conteúdos e nos objetivos da profissão. 

         As bases de legitimação são buscadas via implementação das políticas 

sociais, emergindo o tema do objeto profissional, cuja problematização ocorre pela 

matriz marxista. 

Nas duas últimas décadas vai-se consolidando uma prática em direção à 

defesa de direitos  das  classes  trabalhadoras, cuja  histórica  expressão está  

consolidada, dentre  outras formas, no Código de Ética Profissional de1993. Esse 

instrumento de normatização ética e política do exercício profissional  possibilita 

mobilizar e pressionar a adesão dos assistentes sociais à sua proposta de 

compromisso com os usuários, embora se saiba que somente aos profissionais 

compete realizar escolhas dentre as diferentes alternativas de prática.  

Destarte, como uma profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho, a 

reprodução do Serviço Social depende de sua utilidade social, ou seja, de sua 

capacidade de responder às demandas sociais potenciais e emergentes. Desse 

modo, o assistente social é requisitado pelo Estado para intermediar a relação com a 

população na engrenagem das propostas assistenciais. Segundo Netto (1992:71), o 

assistente social é “investido como um dos agentes executores das políticas sociais”, 

com a função de desenvolver ações através das quais seja possível favorecer a 

criação de  alternativas de acesso e expansão da cidadania dos segmentos sociais 

que constituem a clientela da profissão. “Do ponto de vista da demanda,  é chamado 

a constituir-se no agente intelectual de ‘linha de frente’ nas relações entre 

instituições e população, entre os serviços prestados e a solicitação desses mesmos 

serviços pelos interessados” (IAMAMOTO, 1998:100-1). 

Nesse sentido, além do  planejamento, operacionalização e viabilização dos 

programas sociais, o Serviço Social possibilita à população “o acesso as formas 

historicamente produzidas de bens e serviços públicos e privados” 

(GENTILLI,1998:228-250). 

No exercício de sua  prática, o assistente social exerce uma ação global de 

cunho sócioeducativo influenciando na maneira de ser, sentir, ver e agir, interferindo 

até na visão de mundo da população usuária de seus serviços. Também, é  através 
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de sua ação profissional que possibilita ao usuário dos serviços organizacionais o 

acesso as garantias constitucionais e aos benefícios sociais programados.  

Dentro das ações programáticas do Habitar-Brasil está incluso o trabalho 

social. Nesse campo, insere-se a atuação dos assistentes sociais representando, 

não raras vezes, a maioria absoluta em relação a outros profissionais da área social. 

Compete ao Assistente Social planejar, executar e avaliar as ações sociais do 

programa, segundo as diretrizes oficiais. Portanto, já se encontra pré-estabelecido o 

conteúdo básico da proposta de trabalho social.    

Segundo as orientações do programa, a proposta social deve priorizar a 

capacitação profissional e a educação sanitária. Nessa direção, a expectativa dos 

dirigentes em relação ao trabalho social, prevê o estímulo à  participação  da  

comunidade  da  elaboração  do projeto, implementação das obras/serviços,  gestão 

dos recursos financeiros destinados pela União, até  a manutenção do patrimônio 

gerado por estes investimentos. Para o acompanhamento das atividades recomenda 

a criação de Conselho, tendo a ele vinculado um Fundo Estadual ou Municipal, 

destinado a apoiar financeiramente ações habitacionais consideradas prioritárias 

(SEPURB/MPO: 1998).  

A MEDIAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL 

No Habitar-Brasil, o assistente social se defronta com a responsabilidade não 

só de justificar os direitos do usuário, mas de protegê-los   contribuir para 

assegurar os direitos de cidadania. Por outro lado, esses direitos se apresentam 

como "oportunidades condicionadas" (BARBALET,1989:107), sujeitas aos limites 

impostos por uma sociedade desigual. 

O discurso governamental  enfatiza “a universalização do acesso à moradia 

como forma de se garantir o direito à moradia para todos” (SEPURB/MPO: 1996), 

mas, na prática, o poder local estabelece restrições à venda e à alienação, ou 

permuta da casa construída com os recursos públicos. Esse descompasso é 

percebido pelas entrevistadas que reconhecem no componente  social a   

oportunidade de participação e acesso aos direitos sociais como afirma o discurso a 

seguir: “no município onde trabalho o prefeito determinou um prazo de 10 anos para 

o repasse do imóvel alegando que, se deixar, as pessoas vendem e voltam a formar 
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favelas. Isso também limita o direito do usuário de usar o empreendimento como 

quiser”.   

Entre as dificuldades enfrentadas pelas profissionais para atuar na ótica dos 

direitos dos usuários, identifica-se a lógica do favor, de privatização do público, como 

parte da cultura político-clientelísta da época coronelista, realimentada pela cultura 

dos que estão no poder.  

Na fala das entrevistadas, os limites da operacionalização do programa 

aparecem em consonância com os limites das políticas públicas, conforme afirma a 

entrevistada: "trabalhar no Programa nessa época de desmonte das políticas 

públicas e de muita escassez de recursos torna-se muito difícil dada as 

necessidades diversas dos usuários do serviço". Tais limites apontam a contradição 

acumulação/legitimação na base da política implementada. No caso do Habitar, o 

discurso oficial  torna-se a medida do direito de acesso aos bens e serviços coletivos 

por parte daqueles excluídos do mercado. 

A análise dos objetivos enunciados nas propostas de trabalho social das 

entrevistadas, permite a identificação tanto de intencionalidade de ação 

legitimadoras quanto contestadoras do legalmente instituído. Assim, 

respectivamente, foram identificados objetivos voltados para a garantia ou ampliação 

dos direitos dos usuários. 

No primeiro grupo, se encontram aqueles concebidos pela pesquisadora como 

os formalmente instituídos no discurso do programa, os quais endossam a 

adaptação dos usuários às condições estabelecidas, valorizando os meios e as 

normas burocráticas e justificando a limitada capacidade do Estado para ampliar o 

programa conforme expressa a fala das entrevistadas "estimular a organização para 

acompanhamento das obras"; "mobilizar a comunidade para participar na execução 

do projeto"; "possibilitar o acesso de todos os inscritos, selecionando-os de acordo 

com o programa" [ou, ainda] "desenvolver ações complementares de educação 

sanitária e ambiental"; [no sentido de] "favorecer à melhoria da qualidade de vida da 

comunidade beneficiária do programa".  

No segundo, aparecem os objetivos entendidos como aqueles que 

intencionam alcançar direitos para além do formalmente instituído. Nesse grupo, as 

profissionais formulam seus objetivos distinguindo a necessidade de contribuir para 
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a ampliação dos direitos dos usuários. Dessa forma, o objetivo profissional orienta-

se como uma possibilidade de realizar ações de inclusão dos usuários, na direção 

do acesso aos direitos de cidadania, conforme pronunciamentos: [é preciso] 

"conhecer a realidade, o cotidiano e as necessidades  da população com vistas à 

transformação social; favorecer o desenvolvimento do pensamento crítico dos 

usuários; fomentar a consciência crítica e a capacidade criativa". Assim, posicionam-

se segundo uma proposta de "conscientização", admitindo que  sua ação despertará 

o usuário para necessidade e direitos. Outras acrescentam: "contribuir para 

ampliação da consciência crítica, [além de] fortalecer a participação da comunidade 

na formulação de novas alternativas e no processo decisório; incentivar à 

organização para resolução de problemas e exercício da cidadania; estimular a 

mobilização, organização e participação da população para atendimento de suas 

necessidades básicas como direito".  

Infere-se uma preocupação de desenvolver junto aos usuários ações de cunho 

social e político, numa acepção de direitos a serem conquistados num processo de 

correlação de forças dinâmico e contraditório. Observa-se, assim, que as 

profissionais reconhecem  os usuários como  sujeitos portadores de direitos opondo-

se à  cultura paternalista de manutenção e distribuição do direito como benesse ou 

troca de favor. Partem do princípio de que os usuários detêm capacidade de 

mobilização, organização e de tomada de decisões relativas à satisfação de suas 

necessidades. Expressam uma compreensão dos direitos, focalizando-os a partir do 

direito à moradia, baseando-se na necessidade sentida pelo coletivo dos usuários, 

na sua totalidade. Daí propõem "potencializar ações para satisfação de 

necessidades como: educação, saúde, lazer entre outras, de acordo com os 

interesses coletivos".  

As ações profissionais contribuem para que o usuário transforme suas 

necessidades em reivindicações, através de articulação, negociação e pressão, de 

modo a conquistar mais poder de decisão, maior fortalecimento, expresso em mais 

organização, mais participação e combatividade frente à ameaça ou negação de 

direitos. Assim, constatou-se uma forte preocupação em investir na 

"instrumentalização dos usuários para tomada de decisão quanto aos seus direitos 

de cidadãos, [mas também] "de preparação da comissão de usuários para, na 
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reunião com o prefeito, questionarem a qualidade do material utilizado na 

construção". 

Considera-se estratégia eficaz o envolvimento das várias instâncias de 

decisão. Por isso, as assistentes sociais referem como estratégia operacional 

"convidar os membros da construtora para, em reunião coletiva com a comunidade, 

os usuários encontrarem alternativas de solução para as coisas erradas e 

detectadas pelo grupo de fiscalização”.  

A adoção de ação estratégica implica necessariamente atitude de 

compromisso e aliança com o usuário. Nessa acepção, as assistentes sociais 

utilizam-se do espaço sociocupacional e da relação direta com os usuários para 

apreenderem, na riqueza do cotidiano, o potencial multiplicador de algumas 

iniciativas. É o que expressa essa entrevistada ao referir-se à necessidade de 

"empoderamento": "nossa preocupação foi também, à formação de grupos para os 

usuários, coletivamente, conquistarem os seus direitos e atingirem melhoria de sua 

qualidade de vida". A organização e o associativismo são estratégias valorizadas 

para a democratização do poder.  

A articulação interinstitucional é uma estratégia adotada pelas entrevistadas 

que conseguem estender o alcance e o âmbito do programa, seguindo os interesses 

e necessidades identificadas, conforme o pronunciamento: "nesse sentido, funcionou 

bem a pressão e negociação com o responsável pela infra-estrutura no município, 

conseguindo ampliar direitos de habitação com a urbanização e pavimentação e 

abastecimento d’água na área". Através dessas iniciativas pode-se aferir a 

capacidade  criativa do profissional  que redefine novas  ações  estratégicas  no seu 

cotidiano  de trabalho, segundo as  demandas emergentes, avançando na luta em 

defesa dos direitos da população. 

Observa-se o recurso ao estabelecimento de outras parcerias com setores 

e/ou sujeitos da sociedade civil, favorecendo "o envolvimento de outros comunitários 

na proposta social, além dos usuários incluídos no programa", objetivando facilitar o 

acesso de outros comunitários as ações socioeducativas oferecidas no programa. 

Entre estas está a articulação com os conselhos ou colegiados, como possibilidades 

de novas estratégias na preocupação com o social. Pode-se dizer que parceria não 

é um procedimento institucionalizado, mas se estabelece como "uma tendência que 
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surge no momento em que se percebe a insuficiência de mecanismos 

institucionalizados para resolver os problemas da sociedade" (RIBAS,1999:17) 

Outras estratégias utilizadas referem-se as ações informativas, educativas e 

de serviços relativas a questões de saúde, preservação do meio ambiente, 

capacitação para geração de renda, saneamento básico que se dão acompanhadas 

da interpretação dos direitos, sob o argumento de formação da consciência de 

cidadania, a partir das atividades definidas na proposta social, como afirma a 

entrevistada: "ao desenvolver as atividades previstas no cronograma, [...] estamos 

sempre enfatizando que a unidade habitacional é um direito dele, e que é importante 

que o mesmo participe e acompanhe todo o processo de execução das obras" . 

Pelo exposto, infere-se que a atuação das profissionais no Programa, de forma 

diferenciada, deu contribuição significativa para assegurar acesso aos direitos da 

população usuária. Apesar dos limites impostos pela dinâmica contraditória da 

realidade social, criam espaços para uma prática profissional vinculada ao projeto 

político das classes trabalhadoras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A investigação buscou identificar na prática das profissionais quais eram as 

estratégias de ação utilizadas para garantia e/ou ampliação dos direitos dos usuários 

no Programa Habitar-Brasil, sob a ótica dos direitos dos usuários. 

Nessa direção, constatou-se que as assistentes sociais inseridas nesse locus 

têm a possibilidade de cooperar, de diferentes formas, com as demandas dos 

usuários por direitos, através de seu saber teórico-prático, de seu compromisso 

ético-político e de mediações profissionais, conforme constatado na análise das 

ações dos assistentes sociais no Programa.  

O estudo mostrou que um dos maiores desafios profissionais é desenvolver a 

capacidade de desvelar a realidade da qual se infere a possibilidade de construir 

propostas  capazes de preservar e ampliar direitos, a partir das demandas dos 

usuários. Nesse aspecto, detectou-se essa capacidade inventiva das profissionais, 

que, para além de executoras, conseguem ser, criativamente, propositivas ante as 

dificuldades que limitam suas ações crítica e competente, conseguindo, através da 

capacidade inventiva, criar ações estratégicas para garantir e superar os direitos 

instituídos pelo programa.  
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Evidenciou-se, na prática das entrevistadas, a busca do conhecimento da 

população, o que as habilitou não somente a indicar as precárias condições 

socioeconômicas em que sobrevive, desnudando a necessidade de inclusão em 

outros serviços sociais, como também as qualificou a contribuir para que os usuários 

do programa se organizassem e lutassem por melhores condições de vida e de 

acesso a outros benefícios sociais.  

A pesquisa demonstrou que as assistentes sociais, ao planejar, executar e 

avaliar as propostas de trabalho social assim o faz dentro de certos limites, haja vista 

que, por um lado, sua ação está parametrada por um programa que realiza o 

discurso do direito, mas, por outro, é implementado por gestores municipais que 

possuem uma evidente prática político-eleitoreira, caracterizada pela troca de 

favores.  

Constatou-se que algumas entrevistadas buscaram romper com o isolamento 

profissional. Assim, realizaram várias articulações, envolveram outros profissionais 

no trabalho social e estabeleceram parcerias com instituições governamentais e não 

governamentais, objetivando assegurar direitos que variaram desde um espaço 

adequado para as reuniões até uma  cumplicidade para conquista de outros 

equipamentos comunitários necessários à melhoria da habitabilidade dos usuários. 

Infere-se que, resguardadas as diferenças que permeiam a profissão do 

Serviço Social e as diversas atitudes dos sujeitos profissionais defrontamo-nos com 

duas tendências: uma que legitima e reproduz o preestabelecido, cumprindo, via de 

regra, o que está definido no programa; e outra que se posiciona de forma crítica e 

competente, conseguindo criar ações estratégicas para garantir e ampliar os direitos 

instituídos pelo programa.  No confronto dessas tendências,  evidencia-se a 

dificuldade para se ampliar direitos e uma prevalência das estratégias de garantia, 

consonante com a assertiva de que hoje o grande desafio com relação  

aos direitos humanos, consiste em protegê-los e não mais justificá-los (Bobbio, 

1992:24). 

Pode-se inferir que o fazer/refazer cotidiano dos profissionais, compatível com 

os direitos sociais dos usuários do Habitar-Brasil, é um processo em construção que 

ocorre de acordo com a correlação de forças do contexto social onde esse exercício 

profissional se realiza, pois [...] as possibilidades estão dadas na realidade, mas não 
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são automaticamente transformadas em alternativas profissionais. Cabe aos 

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

transformando-as em projetos e frentes de trabalho. Sempre existe um campo [...] 

para a proposição de alternativas criadoras, inventivas, resultantes da apropriação 

das possibilidades e contradições presentes na própria dinâmica da vida social. 

(IAMAMOTO, 1998:21). 
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