
 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 348 

TRABALHO SOCIAL EM PROJETOS DE HABITAÇÃO: DEMANDAS E RESPOSTAS SOBRE A 
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA (BELÉM-BRASIL) 

Joana Valente Santana1 

1. Introdução 

O tema da participação comunitária tem sido, ao longo da trajetória profissional do 
Serviço Social no Brasil, uma das requisições da prática profissional. Nos anos 50 
(século XX) os Assistentes Sociais foram chamados a intervir em projetos sociais no 
âmbito do desenvolvimentismo (Desenvolvimento de Comunidade), enquanto nos anos 
70 o Movimento de Reconceituação validou, enormemente, a organização comunitária, 
especialmente com a construção teórica e metodológica do conhecido Método BH. Do 
mesmo modo, o movimento político pela democratização e as experiências 
governamentais de gestão democrática (anos 80 e 90), propiciaram espaços de atuação 
profissional em torno da participação social. 

Tendo em vista que o Serviço Social é uma profissão inscrita na divisão sócio-técnica 
do trabalho (Iamamoto & Carvalho, 1988), a requisição e a resposta dos Assistentes 
Sociais será diferenciada e vai acompanhar a movimentação histórica do processo de 
acumulação do capital, do formato da política social assumida pelo Estado, bem como 
das concepções teórico-metodológicas (que orientam o fazer profissional).  

Na área da política habitacional, a requisição profissional do Serviço Social sofre um 
giro importante no período neoliberal, a partir da década 90. O tema da participação 
social é posto novamente na agenda de trabalho dos Assistentes Sociais, desta vez 
acompanhado por um rigoroso controle pelo Estado e coordenado pelas agências 
multilaterais de crédito (especialmente o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento/BID). Nessa medida, o exercício profissional do Assistente Social é 
controlado, tendo em vista que precisa responder a uma série de regras previstas nos 
manuais de operacionalização (monitorados pela Caixa Econômica Federal) e 
conectadas com as exigências dos bancos multilaterais. Por outro lado, o controle se 
estende aos usuários das políticas que são obrigados a declarar sua adesão aos projetos 
habitacionais, na forma de um Termo de Adesão. 

Na cidade de Belém (Pará-Brasil), vários projetos urbanísticos (habitação e saneamento) 
têm sido desenvolvidos, particularmente a partir da década de 90, com recursos 
provenientes do BID e mais recentemente, com recursos do governo federal, a exemplo 
dos Programas “Minha Casa, Minha Vida”, “Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC Urbano)”. A implementação dos projetos urbanísticos é acompanhada dos 
denominados projetos sociais, para o que é exigida a contratação de técnicos sociais, 
dentre eles os Assistentes Sociais que tem a responsabilidade pelo tema da participação 
comunitária. 
                                                
1 Assistente Social, Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Docente da 
Faculdade de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade 
Federal do Pará (Brasil). 
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Este artigo1 reflete sobre as requisições sócio-profissionais dos(as) Assistentes Sociais 
no Município de Belém, envolvidos(as) em políticas urbanas (habitação e saneamento) e 
aponta a representação que os Assistentes Sociais fazem sobre o Trabalho de 
Participação Comunitária em projetos urbanísticos recentes desenvolvidos em Belém1. 

O trabalho está estruturado em quatro partes. Primeiro, apresenta uma discussão sobre o 
tema da participação elaborado e proposto pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), articulado ao ideário neoliberal, tendo em vista que essa 
concepção de participação tem sido difundida no Brasil através dos empréstimos de 
financiamento e rebate na prática dos Assistentes Sociais. Segundo, discute o 
significado da participação democrática construída no Brasil no período da 
democratização, evidenciando como essa noção de participação influenciou os avanços 
vistos no interior da categoria, especialmente os relacionados ao projeto ético-político. 
Terceiro, reconstrói elementos históricos do modo pelo qual a profissão se aproximou 
das lutas democráticas e construiu o referido projeto ético-político da categoria, bem 
como registra a regressão nos direitos sociais no campo das políticas públicas, a partir 
da adoção do receituário neoliberal e quais as principais demandas ao Serviço Social na 
política urbana, de natureza neoliberal. Quarto, aponta as percepções dos Assistentes 
Sociais quanto ao tema da participação comunitária dos usuários atendidos em projetos 
urbanísticos na cidade de Belém, particularmente os projetos desenvolvidos pela 
Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB) e Secretaria Municipal de 
Habitação (SEHAB), bem como apresenta as respostas dadas pelos Assistentes Sociais 
tendo por base o Projeto Ético-Político da categoria, seguido das conclusões. 

2. A noção de participação na agenda do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento tem financiado projetos no setor de 
políticas sociais para a América Latina e Caribe. Este Banco tem contribuído para a 
difusão de um modelo de gestão de cidades de perspectiva neoliberal, onde as cidades 
devem ser competitivas e atraentes aos investimentos capitalistas. Dentro da construção 
desse modelo de gestão de cidades, o tema da participação social tem recebido especial 
atenção dos especialistas do Banco (Santana, 2006). 

Daughters (1998), especialista do BID, aponta o crescente processo de urbanização na 
América Latina e o Caribe, onde as cidades passam a ter uma importância central tendo 
em vista que as relações de comércio efetivadas mundialmente facilitam a fluidez da 
economia entre as cidades. Por esse motivo, diz o autor: 

A fim de sobreviver neste mercado a cidade do futuro estará 
obrigada, portanto, a atrair, gerar e reter atividade empresarial. 
Como é sabido, isto depende da qualidade e da eficiência dos 
serviços públicos oferecidos. Qualquer dirigente moderno de 
uma cidade, portanto, entende que seu futuro está estreitamente 
relacionado com a eficácia de sua gestão [...] (DAUGHTERS, 
1998: 1, tradução minha). 
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O autor afirma, ainda que tornar as cidades mais competitivas corresponde a um dos 
novos desafios da gestão de cidades, para o que há a necessidade de fomentar 
investimento tecnológico, incrementar investimentos, sendo necessário, ainda, formar 
um consenso entre empresas, trabalhadores, governos e comunidades. O tema da 
participação social, difundido pelo Banco, articula-se à defesa do consenso, proposto 
pelo autor. 

Quanto ao tema da participação social, o BID publicou um documento intitulado 
“Estrategia para promover la participación ciudadana en las actividades del Banco” 
Neste documento, o BID demonstra que tendo em vista as modificações observadas na 
América Latina, especialmente na relação entre Estado, mercado e atores sociais, nota-
se um crescimento da importância da participação social na elaboração e execução das 
políticas públicas. E afirma:  

Entende-se por participação o conjunto de processos mediante 
os quais os cidadãos, através dos governos ou diretamente, 
exercem influência no processo de tomada de decisão sobre 
ditas atividades e objetivos. [...] Por outra parte, a participação 
não significa nem a substituição nem a diminuição do caráter 
dos governos dos países membros do Banco como os 
interlocutores primários da instituição e integrantes de seus 
máximos órgãos de direção e decisão (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, 2004: 02, tradução minha).  

Neste documento, o BID afirma que a participação cidadã contribui com os processos 
democráticos. Além disso, os processos participativos aumentam a eficiência, eficácia, 
equidade e sustentabilidade dos projetos. A participação, segundo o Documento, 
permite a identificação dos problemas, que podem ser resolvidos pelos próprios grupos 
atendidos pelas políticas e projetos, reduzindo gastos do governo com as políticas, 
ampliando a legitimidade dos projetos. Para tanto, o documento considera que é 
necessário considerar a participação como um tema fundamental no processo da 
formulação de políticas, programas e projetos, motivando a organização comunitária, 
onde os indivíduos e grupos possam participar das negociações com o poder público 
(Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2004). 

Conforme assinalei em outro lugar (Santana, 2006), a análise do documento em 
referência permite a afirmação de que a participação é um meio de legitimidade dos 
programas e projetos financiados pelo Banco na América Latina e Caribe, pois o 
processo participativo não tem por objetivo decidir o rumo da política, mas, apenas, 
influenciá-la. Como afirma o próprio Documento: “participar não consiste em decidir 
senão em ter a possibilidade de influenciar as decisões que deverão ser tomadas pelas 
instâncias de autoridades estabelecidas em cada caso” (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, 2004: 08-09, tradução minha). Nesse sentido: 
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A participação tem, assim, um caráter consultivo, não sendo, 
portanto, deliberativa. Mas, se assim o é, por que afinal, o 
Banco prioriza essa temática no âmbito das orientações de 
políticas? Porque, a nosso ver, a participação, nesta perspectiva, 
facilita a legitimidade dos programas e projetos por ele 
financiados, os quais têm (...) um enfoque setorizado e 
focalizado. Na mesma direção, esse tipo de participação garante 
o aceite da política, posto que desenvolve o sentimento de 
pertença das pessoas atendidas por determinado projeto; ao 
mesmo tempo em que garante que essas mesmas pessoas 
acompanhem/fiscalizem as atividades do poder público, com 
vistas alcançar a eficiência, a eficácia e a sustentabilidade dos 
projetos que, aliás, permitem a formação do bom governo, um 
dos temas de atenção do discurso sobre a gestão de cidades 
(Santana, 2006: 145). 

A análise do documento demonstra, ainda que a participação, na perspectiva do BID, é 
um mecanismo para diminuir os custos dos projetos, à medida que, se há envolvimento 
das pessoas, essas podem disponibilizar recursos (econômicos e humanos) para facilitar 
o funcionamento do projeto. Assim, diz o documento: 

Quando as pessoas ou entidades interessadas percebem os 
potenciais benefícios de determinados projetos e políticas, e se 
sentem comprometidas com seus resultados, estão mais 
dispostas a investir seus próprios recursos econômicos e 
humanos. Deste modo a participação pode ser uma fonte de 
recursos adicionais para a execução de programas e projetos, 
assim como para a sustentabilidade dos mesmos. Neste sentido, 
a participação é uma sorte de ativo não financeiro à 
disposição de todos os países pois a mesma permite executar 
projetos em uma dimensão superior a que permitiriam as 
disponibilidades orçamentárias (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, 2004: 02, tradução e grifo meu). 

Em uma perspectiva mais ampliada de análise, pode-se apreender que o tema da 
participação, na ótica do Banco Interamericano de Desenvolvimento, contribui para 
formar a opinião dos usuários no sentido de aceitar as políticas sociais mínimas. Assim, 
o incentivo à participação conecta-se à defesa da Reforma e Modernização do Estado, a 
qual é constitutiva do ideário neoliberal, que dissemina a proposta de diminuição dos 
gastos públicos às frações de classe trabalhadora. 

Essas afirmações podem ser ratificadas em outro Documento, onde o Banco define as 
Estratégias para o Brasil (Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2003). No item 
que trata sobre a modernização do Estado, há a afirmação de que para o BID a 
expressão modernização do Estado é sinônima de reforma do Estado, em vista de 
alcançar a governabilidade democrática. Essa governabilidade, informa o Documento, 
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exige a construção de uma relação de consenso e eficiências forjada entre os variados 
atores sociais, em torno de uma coesão social. Nas palavras do Documento:  

Neste sentido, o fortalecimento da sociedade [...] é uma 
condição essencial para a efetiva vigência da democracia e para 
alcançar um desenvolvimento sustentável e eqüitativo, mediante 
sua participação através das instituições da democracia 
representativa e o desenho e implantação das políticas públicas. 
[...] [Para tanto, há] o requerimento da coesão social como uma 
das condições da governabilidade democrática (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, 2003: 02, tradução minha).  

Note-se, assim, que a coesão, construída com a participação, impede o conflito, facilita 
a concordância dos usuários com os projetos focalizados e setorizados executados pelo 
poder público, sob a ótica neoliberal, legitimando as políticas compensatórias 
difundidas pelo BID e implementadas pelo Estado. 

No livro intitulado “Programas sociales, pobreza y participación ciudadana”, o BID 
discute o tema da participação. Na introdução da publicação, Pietri (2000) afirma que o 
incentivo aos processos participativos é importante para se garantir as transformações 
na América Latina e Caribe, tendo em vista é um instrumento essencial no processo de 
desenvolvimento econômico e social. Diz Pietri: 

A realidade atual da América Latina e Caribe revela que, quase 
unanimemente, nossos povos têm adotado a democracia como 
seu sistema político. Esta realidade, em meio às profundas 
mudanças sociais e econômicas registradas nos países da região, 
tem estimulado, de forma renovada, a idéia de participação 
como o eixo para a recomposição do poder; para a 
estruturação orgânica de uma sociedade massificada; para o 
manejo dos conflitos e das relações sociais e para a construção 
de uma nova ordem, profundamente democrática, humana e 
solidária (Pietri, 2000: XI, tradução e grifo meu). 

Pietri (2000) demonstra que participação amplia a eficiência, a eficácia, a transparência 
e a sustentabilidade dos programas e projetos; criam um sentimento de pertencimento e 
satisfação dos usuários, melhorando a qualidade da gestão pública. Ademais, para o 
autor, os processos participativos, quando mobilizam recursos humanos e financeiros, 
permitem ao governo economizar gastos com os projetos. 

A leitura dos artigos do livro em referência demonstra que a preocupação central do 
BID, ao referendar o incremento da participação nos programas e projetos financiados 
na América Latina e Caribe, diz respeito ao fortalecimento dos processos de 
reestruturação do Estado, particularmente a descentralização administrativa. Como 
afirmei em outro lugar, na perspectiva do BID, 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 353 

 

a participação tem o potencial de aumentar a eficácia dos 
programas e projetos, que pode ser lida como economia de 
recursos, no sentido de minimização de gastos para a área social 
(e, nesta medida, a participação, ao propiciar o sentimento de 
pertença dos usuários, também representa uma economia de 
recursos humanos e econômicos, através do incentivo ao 
trabalho voluntário) (Santana, 2006: 150). 

Desta forma, para o BID, a participação facilita a coesão social e possibilita a harmonia, 
evitando os possíveis conflitos, construindo um ambiente de cooperação e confiança dos 
usuários nos programas e projetos desenvolvidos, o que é um ponto central para a 
legitimidade do poder público, que sob a orientação neoliberal, implementa políticas 
compensatórias setorizadas e focalizadas, negando os direitos universais das frações de 
classe trabalhadora. A seguir, algumas proposições sobre o tema da participação na 
perspectiva democrática. 

 

3. O debate da participação democrática no Brasil  

A década de 80 no Brasil é expressiva do processo de movimentação política em torno 
da democratização em oposição ao regime militar, que estava no poder desde 1964. 
Movimentos sociais, sindicatos, partidos de esquerda, intelectuais do campo 
progressista articularam forças para reivindicar direitos sociais e políticos, recolocando 
na agenda do país o tema da participação social. Como afirmam Santos Júnior e Wahl 
(2004:05). 

No Brasil, especialmente, há experiências inovadoras em curso 
desde o final dos anos 1980, sobretudo a partir dos anos 1990, 
de disseminação de práticas participativas que pretendem 
fundar uma democracia em que o cidadão constitua 
verdadeiramente um ator decisivo nas decisões do governo. 
Trata-se de uma democracia que combina as instituições e as 
regras da delegação política, próprias do sistema representativo, 
com as da democracia direta. Ao mesmo tempo, esse processo 
de mobilização social e de democratização do Estado tem como 
fundamentos éticos o combate às desigualdades sociais e a 
realização de reformas orientadas pelos princípios da justiça 
distributiva da riqueza, da renda e do poder. 

A organização política dos setores de esquerda pela democratização logrou resultados 
positivos (ainda que em nível institucional) com a promulgação da Constituição de 
1988, especialmente quanto à formulação de um novo pacto federativo, com base na 
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descentralização administrativa, democratização da gestão e aumento da autonomia 
financeira dos estados e dos municípios (Azevedo & Guia, 2004).  

Assim, o tema da gestão municipal passa a ter impulso na Constituição de 1988, a qual 
“definiu uma agenda reformista, que se caracterizava por uma concepção universalista 
quanto aos direitos sociais, redistributiva quanto à renda e democrática quanto à gestão 
pública” (Santos Júnior, 2001: 13). No interior dos debates sobre a descentralização e 
gestão municipal desenvolve-se o denominado movimento de Reforma Urbana1, que 
primava por uma nova concepção de planejamento urbano, no contexto da 
democratização.  

O capítulo “Da política urbana”, da Constituição Federal de 1988, artigo 182 determina 
que “a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, 
conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (apud Santos 
Júnior, 1995:47). 

Após a promulgação da Constituição, o Movimento pela Reforma Urbana formulou três 
princípios que deveriam nortear as reivindicações da sociedade quanto aos direitos 
sociais e políticos, articulados ao direito à cidade: 

1. Direito à cidade e à cidadania, entendido como uma nova 
lógica que universalize o acesso aos equipamentos e serviços 
urbanos, a condições de vida urbana digna e ao usufruto de um 
espaço culturalmente rico e diversificado e, sobretudo, em uma 
dimensão política de participação ampla dos habitantes das 
cidades na condução de seus destinos. 

2. Gestão democrática da cidade entendida como forma de 
planejar, produzir, operar e governar as cidades submetidas ao 
controle e participação social, destacando-se como prioritária 
a participação popular. 

3. Função social da cidade e da propriedade entendida como a 
prevalência do interesse comum sobre o direito individual de 
propriedade, o que implica o uso socialmente justo e 
ambientalmente equilibrado do espaço urbano (De Grazia, 
2003: 54, grifo meu). 

Pode-se considerar que a década de 90, no Brasil, foi um momento em que o país viveu 
experiências democráticas importantes, onde a participação social foi tomada como 
âncora seja pelos movimentos sociais, seja por governos considerados, à época, de 
esquerda, fortalecendo o princípio da gestão democrática. Assim, várias prefeituras 
foram administradas por partidos de esquerda (especialmente o Partido dos 
Trabalhadores1) que valorizavam as decisões coletivas, a exemplo da adoção do 
Orçamento Participativo em algumas administrações locais.   
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Coutinho (2000) afirma que o que estava em jogo naquele período era uma discussão 
maior no campo das esquerdas sobre as possibilidades e limites da democracia diante do 
desafio de se construir o socialismo. Este enfatiza que no período moderno há uma 
importante articulação entre cidadania e democracia. E diz, em relação à democracia, 
que é possível “defini-la como a presença efetiva das condições sociais e institucionais 
que possibilitam ao conjunto dos cidadãos a participação ativa na formação do governo 
e, em consequência, no controle da vida social” (Coutinho, 2000: 50). Segue o autor 
definindo o conceito de cidadania: 

Cidadania é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou 
(no caso de uma democracia efetiva) por todos os indivíduos, 
de se apropriarem dos bens socialmente criados, de atualizarem 
todas as potencialidades de realização humana abertas pela vida 
social em cada contexto historicamente determinado. Sublinho 
a expressão historicamente porque me parece fundamental 
ressaltar o fato de que soberania popular, democracia e 
cidadania (três expressões para, em última instância, dizer a 
mesma coisa) devem sempre ser pensadas como processos 
eminentemente históricos, como conceitos e realidades aos 
quais a história atribui permanentemente novas e mais ricas 
determinações. A cidadania não é dada aos indivíduos de uma 
vez para sempre, não é algo que vem de cima para baixo, mas é 
resultado de uma luta permanente, travada quase sempre a 
partir de baixo, das classes subalternas, implicando assim um 
processo histórico de longa duração (Coutinho, 2000: 50-51, 
grifo do autor). 

Entretanto, sinaliza o autor, o ideal de soberania popular, ou seja, o ideal da plena 
cidadania, somente pode ser efetivamente construído em uma sociedade sem classes, em 
uma sociedade socialista. Para tanto, argumenta que é necessário integrar os organismos 
populares de democracia de base aos mecanismos tradicionais de representação indireta 
(os parlamentos). Em outros termos, é preciso que se articulem os instrumentos de 
democracia direta e democracia representativa. Isso somente é possível mediante uma 
radicalização da política de reformas, visando à efetivação de reformas de novo tipo, 
que, por sua vez, construa paulatinamente uma nova lógica de acumulação, voltada à 
ampliação do bem-estar social e do consumo coletivo (Coutinho, 2000). 

Coutinho (2000) evidencia, ainda, que a efetiva política de reformas voltada à superação 
do capitalismo requer uma transformação radical no aparelho do Estado, o que exige 
uma mudança na orientação política com o real controle das instâncias do Estado, onde 
haja um maior protagonismo dos sujeitos políticos. Como diz o autor: “Um reformismo 
que tem como objetivo explícito aprofundar a democracia e superar o capitalismo é um 
reformismo revolucionário” (Coutinho, 2000: 47, grifo do autor). 

Assim, o tema da participação social que ganhou força no Brasil, especialmente na 
década de 90, diz respeito aos mecanismos de democracia direta como forma de 
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fortalecer os mecanismos de democracia representativa face aos ideais de cidadania e 
justiça social. 

Desta forma, a noção de participação é interligada ao exercício da cidadania, sendo 
considerada um mecanismo de reivindicações de direitos, sendo imprescindível a 
organização da sociedade. Segundo Ribeiro (2000:17) são incluídas nesta noção de 
participação, as “práticas político-administrativas, de cuja transformação dependeria a 
emergência de sujeitos ativos com capacidade de gerar alterações em estruturas 
burocráticas de governo e nas formas socialmente excludentes de exercício da política”. 

É neste ambiente teórico e histórico que se desenvolve no interior do Serviço Social 
Brasileiro o chamado Projeto Ético-Político, que tem como um dos princípios o tema da 
participação social de base democrática, como se verá a seguir.  

 

4. Serviço Social e projeto ético-político: avanços e desafios em relação à participação 
social em projetos urbanos 

Os profissionais alinhados em torno da teoria crítica marxiana corroboram a clássica 
afirmação de Iamamoto e Carvalho (1988: 77) de que a profissão de Serviço Social é 
fundada no contexto da divisão sócio-técnica do trabalho, quando o capitalismo 
experimenta a fase de desenvolvimento industrial e de expansão urbana, onde emerge 
“sob novas formas a chamada ‘questão social’”1.  

A criação do Serviço Social como profissão, no âmbito da divisão social e técnica do 
trabalho, está vinculada à ação do Estado burguês face à “questão social”, através das 
políticas sociais. Nesse contexto, há uma demanda por agentes técnicos que atuem tanto 
na formulação quanto na execução de políticas, sendo o Serviço Social requisitado a 
atuar com as refrações da “questão social”, por intermédio das políticas sociais. “(...) 
Neste âmbito está posto o mercado de trabalho para o assistente social: ele é investido 
como um dos agentes executores das políticas sociais” (Netto, 1996: 71, grifo do autor). 

Nesse sentido, a requisição do profissional do Serviço Social, em sua gênese, 
corresponde a um momento específico de desenvolvimento da sociedade capitalista 
onde o Estado assume – dentre outras funções – o papel de reprodução e manutenção da 
força de trabalho tanto dos que estavam inseridos quanto dos que estavam fora do 
mercado de trabalho, mediante as políticas sociais. Portanto, o Assistente Social desde 
sua gênese até a contemporaneidade atua, como diz Teixeira (2004:02), “no olho do 
furacão da desigualdade social”. 

De acordo com Netto (2001), nos anos 60 o Serviço Social tradicional passa por uma 
crise em nível internacional. Essa questão está vinculada ao esgotamento do padrão de 
desenvolvimento capitalista do pós-guerra, que tem sua crise por volta dos anos 60. 
Esse cenário gera “um quadro favorável para a mobilização das classes sociais 
subalternas em defesa dos seus interesses imediatos (...)” (Netto, 2001: 143). Ocorre, 
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nesse período, a efervescência dos movimentos sociais (negros, mulheres, juventude, 
urbanos), havendo um questionamento, ou melhor, uma contestação quanto à prática 
profissional do Serviço Social tradicional.  

Em nível interno, o autor aponta três fatores que concorrem para a contestação do 
Serviço Social tradicional: a) A revisão crítica ocorrida no campo teórico das ciências 
sociais, nas quais o Serviço Social sustentava-se teórica e metodologicamente 
(Funcionalismo, Quantitativismo); b) Deslocamento sócio-político de instituições como 
a Igreja (especialmente a católica). De um lado, uma aproximação da igreja a posturas 
“anticapitalistas e antiburguesas” (Netto, 2001:145). De outro, mudanças na direção da 
alta hierarquia da igreja face ao posicionamento político do “baixo clero”. c) A atuação 
do movimento estudantil que vai provocar por dentro das agências de formação um 
questionamento ao Serviço Social tradicional. Diz Netto (2001:145): “É indiscutível que 
apreciada a profissão em escala mundial, ela experimentou então uma profunda 
inflexão, cujo conteúdo basilar se constituiu justamente na erosão da legitimidade do 
Serviço Social ‘tradicional’”. 

O Movimento de Reconceituação do Serviço Social ocorrido na América Latina - por 
volta de 1965 - é, portanto, uma expressão desse processo de questionamento ao Serviço 
Social tradicional. Faleiros (1987: 51) apud Netto (2001: 146) afirma que: “‘a ruptura 
com o Serviço Social tradicional se inscreve na dinâmica de rompimento das amarras 
imperialistas, de luta pela libertação nacional e de transformações da estrutura 
capitalista excludente, concentradora, explorada’”. 

Segundo Netto (2001: 146, grifo do autor) a questão central do movimento de 
reconceituação no contexto latino-americano era a “funcionalidade profissional na 
superação do subdesenvolvimento”. Nesse âmbito, os Assistentes Sociais questionavam 
qual o seu papel profissional face às manifestações da “questão social” e, nesse 
contexto, a adequação dos procedimentos profissionais diante das realidades regionais e 
nacionais “questionando-se sobre a eficácia das ações profissionais e sobre a eficiência 
e legitimidade de suas representações (...)" (Netto, 2001:146). 

Outro questionamento importante feito pelos Assistentes Sociais refere-se ao 
“relacionamento da profissão com os novos atores que emergiam na cena política 
(fundamentalmente ligados às classes subalternas)” (Netto, 2001: 146). 

Esse mesmo autor destaca dois pontos importantes do movimento de reconceituação do 
Serviço Social na América Latina. O primeiro ponto refere-se à relação com a tradição 
marxista. Pela primeira vez na trajetória da profissão o Serviço Social aproxima-se da 
tradição marxista. “[...] depois da reconceptualização o pensamento de raiz marxiana 
deixou de ser estranho ao universo profissional dos assistentes sociais” (Netto, 
2001:148, grifo do autor). Mesmo que a aproximação não tenha sido feita nas fontes 
originais da teoria marxiana. O segundo ponto diz respeito à articulação dos 
profissionais no plano continental. A recusa ao “americanismo” acabou por construir 
uma inquietação dos profissionais em relação às particularidades latino-americanas. 
Para o autor: 
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(...) no curso das modificações sócio-políticas que se produzem 
na transição dos anos sessenta aos setenta, mais se explicitam 
os cortes e as colisões no seu interior, distinguindo com 
fronteiras muito visíveis os segmentos profissionais 
modernizantes daqueles que apostavam numa ruptura com as 
práticas e as representações do Serviço Social ‘tradicional’” 
(Netto, 2001:150/51, grifo do autor). 

Entretanto, no Brasil, a ditadura militar põe freio às possibilidades de avanços políticos, 
bem como no Movimento de Reconceituação. Por esse motivo, segundo Netto (2001), o 
Brasil passa por um movimento de Renovação do Social (1965-1975), onde se 
verificam três tendências principais: a modernização conservadora, a reatualização do 
conservadorismo e a intenção de ruptura1. 

No campo da relação entre o serviço Social e as políticas urbanas, Gomes (2006) 
destaca no período do regime militar, a prática conservadora dos Assistentes Sociais nos 
programas de remoção de favelas, em vista da eliminação destas na cidade do Rio de 
Janeiro. Entretanto, as movimentações da sociedade brasileira, a partir dos anos 70, 
provocam uma inflexão na formação e prática profissional. Dentro do movimento de 
Reconceituação, que coincide com a luta pela democratização, os Assistentes Sociais 
passam a se aproximar das bandeiras de lutas dos movimentos sociais. Netto (2001) 
destaca como um dos determinantes desse processo, a extensão universitária, onde 
pesquisadores e alunos “saem dos muros” das universidades e passam a enfrentar 
cotidianamente as contradições sociais. 

Assim, mesmo não atuando de forma idêntica, o corpo profissional (notadamente os 
segmentos mais dinâmicos) passa a vincular-se ao movimento dos trabalhadores, a 
exemplo do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, de 1979, onde os 
Assistentes Sociais propuseram o rompimento com o conservadorismo e instauraram o 
pluralismo político. Nesse sentido, afirma Netto (2006): 

A luta contra a ditadura e a conquista da democracia política 
possibilitaram o rebatimento, no interior do corpo profissional, 
da disputa entre projetos societários diferentes, que se 
confrontavam no movimento das classes sociais. As aspirações 
democráticas e populares, irradiadas a partir dos interesses dos 
trabalhadores, foram incorporadas e até intensificadas pelas 
vanguardas do Serviço Social. Pela primeira vez, no interior do 
corpo profissional, repercutiam projetos societários distintos 
daqueles que respondiam aos interesses das classes e setores 
dominantes (...) (Netto, 2006: 11). 

No decurso do desenvolvimento da profissão, pode-se afirmar que o Serviço Social, 
mesmo tendo clareza que sua requisição corresponde à necessidade de manutenção da 
ordem burguesa, via políticas sociais, procurou refletir sobre seu significado e passou a 
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se aproximar de uma proposta sócio-profissional que se identificasse com as demandas 
das frações de classe trabalhadora.  

Nos anos 90 (do século XX) têm-se o amadurecimento do projeto ético-político da 
profissão, o qual expressa o debate realizado no interior da categoria profissional. Vale 
observar que, nessa década, a aproximação do Serviço Social às demandas da classe 
trabalhadora é influenciada pela movimentação democrática, antes referida, bem como à 
aproximação com as fontes da tradição crítica marxiana. Netto (2006) assinala que esse 
projeto: 

- É calcado no reconhecimento à liberdade, entendida como possibilidade de escolha, 
articulada à emancipação e autonomia dos indivíduos. Nesse aspecto “este projeto 
profissional se vincula a um projeto societário que se propõe a construção de uma nova 
ordem social, se exploração/dominação de classe, etnia e gênero” (Netto, 2006: 5, grifo 
do autor). 

- Coloca-se em favor da equidade e da justiça social, com vistas à universalização do 
acesso aos bens e serviços sociais públicos; defesa da cidadania, na perspectiva de 
garantia de direitos civis, políticos e sociais das classes trabalhadoras; 

- Posiciona-se em favor da socialização da participação política e socialização da 
riqueza coletivamente produzida.  

- Requer claro compromisso profissional com base na competência, o que depende, 
também, de uma postura investigativa.  

- Prevê o compromisso com a qualidade dos serviços prestados aos usuários, primando 
pela universalização dos recursos públicos, facilitando a participação daqueles na 
decisão quanto ao rumo das políticas. 

Esse projeto profissional se vincula a um projeto societário (alternativo). Como afirma 
Teixeira (2004:17): 

(...) o projeto ético-político do Serviço Social ou se afirma numa 
dimensão particular como um esforço representativo de uma 
abordagem resoluta do pensamento social à história, do ponto de 
vista da alteridade, ou não haverá projeto político algum que 
valha a pena. Colocar sob esse ponto de vista (do alternativo), 
exige, portanto, a apropriação de uma teoria crítica e exige 
também o horizonte da utopia. 

Entretanto, a década de 90 coincide com a reestruturação do capitalismo em nível 
mundial e as novas modalidades da intervenção estatal (neoliberalismo), com a 
responsabilização política em nível municipal. As políticas públicas e dentro delas, as 
políticas urbanas sofrem uma diminuição de gastos sociais. Instala-se a “contra-
reforma” do Estado (Behring, 2003). No Plano das políticas urbanas, o recuo dos gastos 
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nas políticas habitacionais se agrava, sobretudo pela extinção do Banco Nacional de 
Habitação/BNH (em 1986) e o redimensionamento do Sistema Financeiro de 
Habitação/SFH, com a diminuição dos recursos federais para a construção de unidades 
habitacionais. 

Nessa mesma década, estados e municípios passam a implementar políticas 
habitacionais alternativas, primando pela urbanização e titulação de áreas ocupadas e 
de favelas, criação de infraestrutura e equipamentos urbanos (energia elétrica, água 
encanada, drenagem de canais e pavimentação), construção de estivas em áreas de 
baixadas, como é o caso de Belém. 

Especialmente a partir da década de 90, o poder público passa a elaborar projetos 
urbanísticos (habitação e saneamento) voltados para as áreas de baixadas, ocupações 
coletivas, urbanização de lotes, intervenções em conjuntos habitacionais ocupados, 
dentre outros. Nesse contexto, pode-se notar que a partir da década de 90 (século XX) 
há uma demanda crescente do trabalho de Assistentes Sociais para atuação na questão 
urbana. Os projetos urbanísticos exigem a contratação de profissionais com experiências 
em trabalho comunitário, dentre eles o Assistente Social. As principais requisições 
profissionais para o Serviço Social em políticas urbanas são, em nível geral: a) 
levantamentos sócio-econômicos; b) trabalho de participação comunitária; c) 
elaborar projetos de natureza compensatória (exemplo geração de trabalho e renda); d) 
projetos de educação ambiental. Nas ONG´s, os Assistentes Sociais são requisitados a 
atuar na assessoria a movimentos urbanos, planejamento urbano e projetos 
habitacionais. 

Mais recentemente, tem havido uma requisição para atuação do Serviço Social na área 
urbana vinculada às seguintes demandas: a) Elaboração e acompanhamento de 
orçamentos participativos; b) Acompanhamento da reformulação dos Planos Diretores; 
c) Composição de equipes para elaboração dos Planos Estaduais e Locais de Habitação 
de Interesse Social. 

Vale registrar que o formato recente de política habitacional brasileira tem demandado 
uma prática profissional do Serviço Social orientada por Manuais de Orientações e 
Regulamento Operacional, formulados pelo governo federal, onde são definidas todas as 
requisições a serem seguidas pelos profissionais no âmbito das políticas nos estados e 
Municípios.  

Dentre as requisições previstas, o Serviço Social tem sido demandado a atuar no 
Trabalho Técnico Social (projeto comunitário que deve ser integrado ao projeto físico). 
Nas exigências do projeto, há uma clara preocupação com a participação comunitária 
dos moradores dos locais onde serão realizadas as intervenções urbanísticas. Cabe aos 
profissionais da área social garantir que esses moradores participem das atividades de 
elaboração e execução da proposta, com a exigência da assinatura de um “Termo de 
Adesão”, que corresponde à aceitação do projeto pelos usuários, cuja “tarefa” tem 
recaído sobre os profissionais de Serviço Social. 
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No denominado Trabalho de Participação Comunitária (TPC), o Assistente Social 
tem se responsabilizado pela atuação em três eixos: a organização comunitária, a 
geração de trabalho e renda e a educação ambiental. O tema da participação social dos 
usuários tem sido cuidadosamente pensado e orientado pelo governo federal, mediado 
pelos interesses agências multilaterais, conforme assinalado anteriormente. Nessa ótica, 
a participação tem um caráter técnico e instrumental não sendo articulada à dimensão 
política do debate sobre as demandas sociais da cidade (Santana, 2006). 

De acordo com o apresentado no segundo item deste artigo, a modalidade de 
participação comunitária mais recente está intermediada pela necessidade do Estado em 
garantir o aceite de projetos “mínimos” (de corte setorizado e focalizado). Projetos 
urbanos recortados (ou setorizados) na urbanização de favelas que desconsidera a 
universalização de direitos. 

Além disso, o momento recente da atuação do Serviço Social na política urbana 
acompanha o recuo dos ganhos obtidos na Constituição de 1988, tendo em vista que o 
recorte da política social no Brasil seja na área da saúde, educação, assistência, 
habitação, família, vem caminhando cada vez mais para a minimização de recursos para 
essas políticas, ferindo a universalização no que se refere ao atendimento dos direitos 
sociais. Redundando em um nível elevado de desproteção social nas áreas urbanas e 
rurais, condições precárias da infraestrutura social (escolas, postos de saúde, moradias 
em áreas insalubres, recursos mínimos para os projetos de assistência, violência urbana 
e insegurança pública, dentre outros). 

Os teóricos críticos do Serviço Social no Brasil têm afirmado que as bases constitutivas 
do projeto ético-político do Serviço Social estão ameaçadas, isso porque o governo 
brasileiro opta por um projeto político que é claramente favorável aos interesses 
dominantes. Os direitos sociais previstos em lei - e que foram conquistados mediante 
lutas políticas dos mais variados segmentos sociais, com a força dos movimentos 
sociais, partidos progressistas e intelectuais alinhados ao campo das esquerdas, dentre 
eles os Assistente Sociais - estão sendo desrespeitados enormemente.  

Entretanto, a literatura, os encontros e os congressos da categoria profissional 
demonstram que os Assistentes Sociais continuam a defender um projeto societário de 
base universalizante no campo das políticas sociais e dos direitos de cidadania. Assim, 
os profissionais de Serviço Social têm enfrentado um dilema na intervenção em projetos 
ligados às políticas urbanas: responder às requisições do governo federal (mediado 
pelos interesses das agências multilaterais) e ao mesmo tempo, construir, 
cotidianamente, um trabalho que se conecte ao projeto ético-político da categoria, que 
por sua vez, conecta-se aos interesses das frações da classe trabalhadora, isto é, a 
democratização como forma de construir um projeto de emancipação humana. 

 

5. A percepção dos Assistentes Sociais sobre a demanda de trabalho comunitário. 
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Em relação às percepções dos Assistentes Sociais quanto ao tema da participação 
comunitária no contexto das políticas urbanas, podem-se agrupar dois níveis de 
respostas1. No primeiro nível, a percepção dos Assistentes Sociais gira em torno de que 
a demanda de participação, por parte do Estado, refere-se ao pertencimento dos 
moradores ao lugar da nova moradia. Ou seja, a participação, tem por objetivo garantir 
que o morador, ao se sentir ‘dono’, pertencente ao projeto de urbanização, ele possa 
zelar, acompanhar e ter responsabilidade com a obra física, além de que a participação 
garante os direitos e deveres dos moradores. Vejamos algumas falas que indicam essa 
percepção: 

(...) um projeto por si só, a obra física, ela não se sustenta, se 
não houver o desejo da população beneficiária, (...) [se] a 
população não participa, ela não entende aquilo como algo seu, 
como algo que ela deve se apropriar desse beneficio, como algo 
que ela deve ter responsabilidade (...) na medida em que a gente 
consegue estimular a participação e possibilitar essa participação 
em todo processo de planejamento e de execução de um projeto 
desse, a gente entende que a população se apropria daquele bem 
como seu, então ela passa a fazer a manutenção, ela passa a 
zelar, ela passa a apropriar-se de fato do bem adquirido 
(Assistente Social – Cohab. Informação verbal).  

 (...) nós trabalhamos a participação popular e o controle social, 
hoje em dia se trabalha muito o controle social, principalmente 
nas obras do PAC. A gente está vendo muita ênfase nisso, que é 
para a população poder acompanhar realmente aquela 
construção, aquela aplicação daquele recurso, pra ver que está 
aplicado naquilo que o projeto se destinou, e a participação 
popular, ele [o morador] precisa estar preparado para participar, 
participar em todas as fases do projeto e buscar aquilo que ele 
precisa pra viver melhor, digamos assim, no âmbito público, é 
trazer recursos públicos das políticas sociais (Assistente Social – 
Cohab. Informação verbal).  

(...) eles [os moradores] brigam, (...) eles fiscalizam, (...) eles 
exigem, às vezes até uma exigência que vai além do seu próprio 
direito, que às vezes eles brigam por tantas e tantos..., e aí o 
governo como está num processo democrático eles vão abrindo, 
e eles conseguem nessas discussões muita coisa (Assistente 
Social – Cohab. Informação verbal).  

(...) A pessoa que se propõe a participar de determinado projeto 
ela vai estar melhor consciente do seu dever de cidadão, 
consciente dos seus direitos dos seus deveres, é assim que eu 
vejo. (...) Então se o cidadão ele ficar de fora desse processo ele 
está perdendo muito, então se ele participa, ele tem consciência, 
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ele tem direitos, ele tem deveres, e isso tudo representa a 
democracia, o processo democrático (Assistente Social – Cohab. 
Informação verbal).  

Nota-se que nas falas acima há um debate da participação democrática, que aparece de 
certo modo, mais discursiva, um pouco vazia de sentido. Um dos defensores do ideário 
do planejamento urbano neoliberal, Jaime Ravinet (1988), afirma que os governos 
devem estimular que os habitantes da cidade transformem-se de consumidores em 
cidadãos, através de uma educação cívica, política e cultural, para o que há a 
necessidade de criação de mecanismos de participação, que pode ser associada à 
construção de um sentimento de pertença ao espaço urbano. Vainer (2002) ao fazer a 
crítica a essa concepção, demonstra que essa forma de conceber a participação dos 
moradores está associada ao tema do “patriotismo cívico”. Para este autor, no período 
mais recente, os governos locais são conclamados a construir um sentimento de 
patriotismo cívico dos cidadãos, onde estes possam contribuir para um “espírito 
unificado” sobre a cidade que deve ser competitiva para atrair investimentos 
empresariais. 

Ribeiro (2000) aponta que além da participação de perspectiva democrática, duas 
abordagens são identificadas nas práticas governamentais. Numa abordagem, a 
participação está relacionada ao controle social de gastos públicos a fim de evitar 
desperdícios de recursos governamentais e desvios de verbas. Em outra, a participação 
social vincula-se aos discursos governamentais, onde os usuários são incluídos no 
planejamento dos projetos governamentais, bem como, as comunidades são 
conclamadas a atuarem no acompanhamento da execução das obras de infraestrutura, 
isso porque essa participação facilita o barateamento de custos, além de permitir o 
vínculo entre os projetos sociais (geração de emprego e renda, saúde e educação) e os 
projetos físicos (infraestrutura urbana). 

As respostas dos Assistentes Sociais, apontadas acima, permitem afirmar que as atuais 
requisições governamentais de participação popular aproximam-se dessas duas 
abordagens de participação indicadas por Ribeiro (2000) e, por esse motivo, tem pouco 
vínculo com a concepção de participação associada à democratização. Nesta medida, 
embora os projetos habitacionais incluam, obrigatoriamente, a participação popular, esta 
é vazia de conteúdo democrático, apresentando um aspecto quantitativo e formal. 

Maricato (2007), nessa linha de argumentação, afirma que em tempos mais recentes a 
esfera política brasileira é ao mesmo tempo “cheia” e “vazia”. Isso porque várias 
instâncias como o próprio Banco Mundial valorizam o tema da participação 
democrática, mas evidentemente como uma perspectiva conservadora. A autora 
demonstra a esse respeito que a diretora do Banco Mundial durante o Fórum Urbano 
Mundial, em 2006 (Vancouver), defendeu a participação democrática em vista do 
desenvolvimento social. Em contraponto, Maricato aponta que: 

(...) certamente, a diretora do BIRD se referia à participação dos 
moradores na busca de soluções para aplicar de forma eficiente, 
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e sem corrupção, os parcos recursos destinados a melhorar a rua, 
a casa ou o bairro, local de moradia da comunidade. Não 
passava pela sua cabeça incentivar a participação dos pobres 
urbanos no debate sobre a gigantesca transferência de recursos 
públicos para a esfera financeira por meio do pagamento de 
juros da dívida pública, como acontece em países periféricos 
como o nosso. Ela não deve ter pensado tampouco, quando 
teceu tantos elogios aos processos participativos, que eles 
pudessem tratar dos recuos nos investimentos em políticas 
sociais levados a efeito em tantos países pobres do mundo, 
durante 27 anos, por inspiração do próprio BIRD ou do FMI 
(Maricato, 2007: 01). 

 

No segundo nível de respostas aparece uma percepção um pouco mais crítica dos 
Assistentes Sociais quanto ao significado da participação comunitária nos projetos 
urbanísticos. A participação é um requisito essencial para garantir a legitimidade da 
intervenção física e o termo de adesão deve facilitar a aceitação do projeto, sem maiores 
questionamentos dos moradores. Desta feita, pode-se perceber que parte dos Assistentes 
Sociais apreende que a exigência de participação popular em projetos habitacionais tem 
em conta a necessidade governamental de legitimidade política mediante um discurso 
de participação democrática e exercício da cidadania, mas que na prática, a meta central 
é a execução da obra física (pensada e implementada a partir de uma concepção de 
política mínima) e cuja obra não inclui a participação efetiva dos moradores (sua 
opinião) na tomada de decisões quanto à concepção do projeto e execução do mesmo. 
Vejamos a fala dos Assistentes Sociais: 

(...) Em minha opinião, é com relação a isso mesmo, dessa 
participação eles poderem se sentir donos, de pertencer aquele 
lugar, daquilo fazer parte da vida deles e eles poderem (...) as 
obras e os recursos que foram destinadas tenham mais eficácia 
(...) essa participação pode até ser em termos de coleta dos 
termos de adesão; (...) mas trabalhar mesmo essa questão da 
participação de estar envolvendo mesmo de estar 
instrumentalizando esta comunidade pouco acontece. (...) na 
verdade o que se pede pra gente Assistente Social é que se faça 
tudo ‘direitinho’ pra poder legitimar a intervenção pra que eles 
não tenham problema na hora da prestação de conta da entrega 
da documentação, mas, não necessariamente, o compromisso 
mesmo de estar fazendo a coisa certa que é repassando mesmo 
essas informações, trabalhando com que eles se apropriem 
mesmo dessas informações e poderem estar interagindo com a 
gente de verdade [...]. Depende muito da nossa prática, do nosso 
compromisso [...]. (Assistente Social – Cohab. Informação 
verbal). 
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(...) Eu acho que é interligar a realidade da comunidade para 
dentro do que o projeto propõe, sendo que essa questão da 
participação comunitária nem sempre ela é efetiva na área, por 
conta de diversas outras questões com a política, que é uma 
questão que a gente em relação ao “Portal” teve muita 
dificuldade da participação comunitária por conta das questões 
políticas; (...) mas nós temos consciência, eu tenho consciência 
de que a participação deles ela é essencial no projeto, a partir do 
que eles necessitam a gente vai norteando, é primordial essa 
participação comunitária deles, sendo que muitas vezes não 
ocorre. (...) O termo [de adesão] é um documento Jurídico, (...) 
que o morador quando ele diz que ele adere, ele aceita o projeto, 
porque ele tem duas opções, ou ele adere ou então ele é 
indenizado, porque como eu falei, já está tudo certo, o recurso 
está liberado, então ou eles aderem ao projeto ou então ele é 
indenizado, tem que sair de lá, porque a obra já foi prevista, está 
tudo certo (Assistente Social – Sehab. Informação verbal). 

Primeiro, que as diretrizes da política urbana elas sempre 
colocam que a política urbana tem que ser uma política 
democrática, participativa, e muitas vezes esses projetos eles 
acontecem sempre de cima pra baixo, a gente sabe que a 
realidade é essa, chega ao local e já impõe como é o que vai 
acontecer com a macrodrenagem, muitas pessoas nem sabem 
que vai acontecer; a gente vai chegar lá, vai dizer que o projeto 
vai ter que acontecer, eles querendo ou não, não vai ser uma 
opção deles que o projeto aconteça, foi uma coisa que já vem de 
cima; então, eu acho que a participação deles nesse projeto, em 
princípio, é uma participação como se a Prefeitura no caso, 
inicialmente, chamasse ‘- há vocês tem que participar, vocês tem 
que acompanhar o projeto’, mas, na verdade, essa participação 
ela tem que ser da própria comunidade, ela tem que ser uma 
conquista da comunidade dentro desse espaço que é a Prefeitura, 
que é o governo, entendeu, é a comunidade que tem que lutar 
por esse espaço, pra que possa haver esse canal mesmo de 
interlocução (Assistente Social – Sehab. Informação verbal). 

(...) fica muito claro pra gente que a comunidade ela é muito 
forte; é necessário ela participar e também se ela não quiser, ela 
também consegue talvez não impedir, mas ela consegue frear 
muita coisa, então o governo ele tem essa percepção de que a 
comunidade organizada, unida e participante ela é capaz sim de 
frear, é capaz de facilitar ou até mesmo de impedir certos 
projetos, (...) então o governo entende [que] fica muito mais 
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difícil executar mesmo o próprio projeto, se a comunidade não 
quiser, se a comunidade realmente tentar impedir, resistir, 
dificulta muito, tem que ter essa parceria, se não tiver fica muito 
complicado. (...) Pra gente, como técnico social, como assistente 
social é de extrema importância a população participar, por quê? 
Fica muito complicado tu dizeres que aquela comunidade 
precisa de tal coisa sem saber se é realmente aquilo que aquela 
comunidade precisa, então se ela não participa, eu não tenho 
como saber quais [são] realmente as suas necessidades (...) o 
termo de adesão do projeto, a gente tem assim, quando a família 
é atendida ela é orientada que ela não é obrigada a aderir ao 
projeto, porque dentro do projeto eles só têm, infelizmente, duas 
opções, ou indenização ou reassentamento, muitas vezes eles se 
sentem, a gente percebe que eles se sentem obrigados a assinar o 
termo, ou pra um ou pra outro, porque eles só têm duas opções 
(...) (Assistente Social – Sehab. Informação verbal). 

As interpretações feitas a partir das entrevistas com os Assistentes Sociais, aliada às 
leituras sobre o tema da participação permite a afirmação de que o Estado brasileiro, 
alinhado ao discurso das agências multilaterais de crédito, tem se detido a incentivar a 
participação de natureza instrumental, isto é, esvaziada da concepção verdadeiramente 
democrática (COUTINHO, 2000) a fim de evitar conflitos e questionamentos às 
políticas públicas de corte neoliberal. Nessa direção, aponta Netto:  

(...) não [...] parece fantasiosa a idéia de que, em todos os 
espaços públicos da sociedade brasileira, a ‘participação da 
sociedade civil’ seja aplaudida, saudada e estimulada – repito: 
em todos os espaços públicos, da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo a alguma pastoral da Igreja Católica, da 
tertúlia dos caciques do Partido da Frente Liberal a uma reunião 
de dirigentes do Movimento dos Trabalhadores sem Terra. E por 
uma razão elementar: porque, atualmente, não se pode, no 
Brasil, publicamente, desqualificar a democracia política (o que 
por si só, revela sua importância). De fato, [...] quando hoje se 
faz menção à ‘participação da sociedade civil’, a questão de 
fundo é a da democracia (Netto, 2004:79-80, grifo do autor).    

No caso da política urbana, a cidade de Belém tem sofrido a intervenção do governo 
estadual e municipal, com a implementação de projetos habitacionais alinhados ao 
modelo de cidades que se articulam à orientação de política neoliberal, na qual os 
projetos urbanos devem servir ao embelezamento das cidades (Vainer, 2002; Sánchez, 
2001) para facilitar os fluxos da acumulação capitalista. A participação popular, por 
muitas mediações, é utilizada para fortalecer o consenso e o sentimento de 
pertencimento ao projeto físico, ainda que a execução da obra ou infraestrutura possa, 
em médio prazo, “expulsar” os moradores das áreas beneficiadas devido à valorização 
imobiliária.  
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A pesquisa, mediante as entrevistas com os Assistentes Sociais, procurou identificar 
quais os alcances possíveis da atuação do Assistente Social em projetos comunitários, 
tendo por base o Projeto Ético-Político da Profissão.  As respostas dos Assistentes 
Sociais giram em torno de um eixo central: a defesa de direitos sociais. Suas respostas 
expressam o dilema profissional da atuação nas políticas públicas, no caso, nas políticas 
urbanas: responder às requisições do governo federal, estadual e municipal e ao mesmo 
tempo construir, cotidianamente, um trabalho que se articule e que favoreça a ampliação 
de direitos, mesmo nos espaços sócio-profissionais do Estado capitalista.  

(...) o técnico social dentro do cotidiano atual (...) sua atuação 
enquanto profissional (...) está pra atuar na defesa dos direitos, 
na viabilização de possibilidades, principalmente para a 
população de baixa renda, (...) [temos que] ampliar 
conhecimentos, (...) de reciclagem mesmo, pra dar respostas a 
isso (Assistente Social – Cohab. Informação verbal). 

Às vezes a gente fica realmente limitado (...) nós temos regras, 
(...) cada empresa (...) tem as suas diretrizes que a gente não 
pode extrapolar (...) a gente, às vezes, fica engessado, não pode 
ir além daquilo (...) a gente conseguiu muita coisa, a gente 
conseguiu até a valorização do trabalho social que antes era 
muito limitado (Assistente Social – Cohab. Informação verbal). 

É possível sim, agora claro dentro de uma dimensão, não vou te 
dizer que é limitada, não, nós trabalhamos as várias faces (...) 
quando a gente está junto das nossas comunidades, a gente 
procura sempre ter uma visão de qual é o terreno que a gente 
está atuando, para justamente saber atuar junto com eles, e 
dentro também, qual é a linha da instituição, a gente tem que 
saber trabalhar, fazer a leitura. (...) Eu me sinto às vezes 
frustrada nesse sentido, porque ao final na avaliação que a gente 
pensa nas possibilidades (...) eu fico analisando e refletindo 
sobre essa questão (...) a gente está aí na luta: ‘tudo pelo social’ 
(Assistente Social – Cohab. Informação verbal). 

(...) então na hora que você está comercializando um 
empreendimento para a população de baixa renda eu senti muito 
na pele e briguei, briguei mesmo, foi uma luta da gente dizer 
assim ‘-Davi Golias, elefante com a formiguinha’, porque a 
Caixa é o elefante, não deixa de ser porque tem o recurso 
financeiro, e a gente lutando lá, por quê? O Banco não está 
preparado para a população de baixa renda pra uma habitação 
popular, ao ponto de você ter uma ideia de que, se a gente vai 
financiar um projeto para uma manicure, uma unidade para uma 
manicure autônoma, eles querem exigir uma comprovação da 
nota fiscal do esmalte [da manicure] então isso é uma coisa 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 368 

absurda, inaceitável (Assistente Social – Cohab. Informação 
verbal). 

Olha isso é possível (...) e varia de profissional para profissional, 
aquele profissional que é engajado e que consegue fazer esse 
tipo de leitura, de compromisso, ele avança, aquele profissional 
que só quer o emprego, como se diz, receber seu salário ele não 
avança, então faz por fazer, não tem a condição de estar 
discutindo. Porque, por exemplo, aqui na COHAB, (...) nós 
sempre tivemos pontos altos e pontos baixos na área de Serviço 
Social, então algumas coisas aqui nós conseguimos através de 
processos de luta, muita luta aqui dentro (...) eu diria que hoje 
nós somos respeitados aqui dentro, embora tenha sido espraiado 
o Serviço Social aqui dentro da empresa (...) (Assistente Social – 
Cohab. Informação verbal). 

Porque ele aprende o seguinte, ele tem que garantir os direitos, 
direito das pessoas menos favorecidas, ampliar esses direitos, e 
aí (...) tem sido uma angústia muito grande quando eu não 
consigo ampliar esse direito, quando, na verdade, a gente acaba 
limitando esses direitos; na verdade, a gente acaba retirando o 
morador que mora lá numa casa pequena, numa casa de um 
cômodo, mas ele tem a casa dele, e a gente chega lá com um 
projeto que pretende melhorar a questão habitacional, e acaba 
excluindo alguns, esses moradores, e aí você se sente frustrado, 
eu me sinto frustrada. (...) Infelizmente é muito pouco [o avanço 
em relação ao projeto ético-político do Serviço Social]; (...) eu 
diria (...) que dentro do que a gente poderia alcançar é muito 
pouco, por exemplo, no momento em que a gente consegue que 
o auxilio moradia deixe de ser de 200 reais pra 300 reais a gente 
está ampliando esses direitos (...) a gente está fazendo o nosso 
papel (...) você tem que atender (...) a instituição e você também 
tem que atender o morador (...) (Assistente Social – Sehab. 
Informação verbal ). 

 

6. Conclusão 

A análise empreendida no decorrer do artigo demonstra que, no período mais recente, a 
orientação de participação popular em projetos habitacionais tem se caracterizado por 
um corte restrito ao indivíduo - nesse caso é emblemática a utilização do Termo de 
Adesão a projetos - e que nega a perspectiva de participação coletiva que pode redundar 
em organizações comunitárias de natureza política. Assim, o viés individualizante da 
participação facilita a aceitação, pelos usuários, dos projetos urbanos, mesmo que esses 
projetos sejam planejados e executados de forma que não contemple a totalidades dos 
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direitos sociais compatíveis às necessidades habitacionais e, em nível mais complexo, às 
necessidades humanas.  

Além disso, a ênfase dada à participação popular em projetos habitacionais é 
absolutamente funcional ao empreendimento recente do Estado capitalista, visto que, ao 
assumir uma característica instrumentalizadora e individualizante, esse tipo de 
participação bloqueia a possibilidade de democratização na sociedade, bem como se 
constitui em óbice à luta política em torno da universalização de direitos. Nesta medida, 
a participação popular orientada pelas agências multilaterais e pelo governo federal 
nega as possibilidades de discussão política em torno da Reforma Urbana e o direito à 
cidade. 

Sem dúvida, a questão central da exigência de participação popular em projetos 
habitacionais ocorre face à premência do Estado em garantir o consenso na sociedade 
(e, evidentemente, evitar o conflito de classes), diante da notória diminuição de recursos 
públicos para atendimento das políticas sociais, nas quais se incluem as políticas de 
habitação. 

A pesquisa identificou que os profissionais entrevistados e que atuam em projetos 
urbanos na cidade de Belém, percebem que a lógica de participação comunitária tem 
uma perspectiva neoliberal, ou seja, a exigência de participação dos moradores pretende 
garantir a aceitação dos projetos urbanos, ainda que de natureza compensatória.  A 
despeito dessa lógica, os Assistentes Sociais tem respondido às exigências de 
participação popular prevista nos projetos (como é o caso do Termo de Adesão) ao 
mesmo tempo em que têm primado pela atuação pautada nas discussões do Projeto 
Ético-Político da profissão, buscando ampliar os espaços sócio-profissionais na garantia 
de direitos sociais dos usuários.  
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