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RESUMO  
O Serviço Social, enquanto profissão dinâmica tem em seu objeto de 
intervenção as múltiplas refrações da questão social, dentre as quais se 
salienta as questões habitacionais. Esse estudo tem como tema central 
abordar a desigualdade urbana e a inserção do serviço social na Política 
Habitacional. Tendo em vista que existem grandes desafios e limitações 
que são postos pelo contexto socioeconômico, como a questão dos 
mínimos sociais, da fragilização dos investimentos na área social, da 
falta de recursos e da pequena quantidade de moradias que são 
ofertadas, não atendendo uma demanda que é muito grande. Desafios 
esses que afetam não somente ao Serviço Social, mas a todas as 
categorias profissionais que se empenham no enfrentamento dessa 
questão. 

 
Palavras-chave: Política Habitacional; Serviço Social; Desigualdade 

Urbana. 
 

ABSTRACT 
Social Work, as a dynamic profession, has as its object of intervention 
the multiple refractions of the social question, among which housing 
issues stand out. The central theme of this study is to address urban 
inequality and the insertion of social services in the Housing Policy. 
Considering that there are great challenges and limitations that are 
posed by the socioeconomic context, such as the issue of social 
minimums, the weakening of investments in the social area, the lack of 
resources and the small amount of housing that are offered, not meeting 
a demand that It's very big. These challenges affect not only Social Work, 
but all professional categories that are committed to facing this issue. 

 
Keywords: Housing Policy; Social Service; Urban Inequality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entender a dinâmica do trabalho do Assistente Social nesta política implica 

compreender a Política de Habitação no Brasil. Visando isso é feito um breve histórico do 

processo de urbanização das cidades brasileiras e da construção do direito à moradia. 

Na concepção de Sposito (2014) para entender a cidade de hoje, compreender quais 

processos dão conformação à complexidade de sua organização e explicam a extensão da 

urbanização neste século, é necessária uma retomada às suas origens.  

Sposito (2014) destaca que a cidade é mais que o aglomerado de pessoas que se formou 

historicamente num ponto do território, cuja razão de ser era o desenvolvimento da agricultura. 

A saber, que o sedentarismo e o desenvolvimento da agricultura, traços da aldeia, são pré-

condições indispensáveis, mas não suficientes, para as origens das cidades.  

As transformações, que historicamente se deram, transformações estas as quais 

possibilitaram a estruturação do modo de produção capitalista, constituem implicações 

decisivas para o processo de urbanização. Sposito (2014) destaca que a cidade nunca fora um 

espaço tão importante, e nem a urbanização um processo tão expressivo e extenso a nível 

mundial, como a partir do capitalismo. 

Sposito (2014) chama atenção para um aspecto relevante no que diz respeito à 

industrialização e a urbanização, esta coloca que Industrialização e urbanização têm aparecido 

sempre associadas, destacando que foi grande o impulso tomado pela urbanização a partir do 

pleno desenvolvimento da industrialização.  

Sposito (2014) define como urbanização o aumento da população que vive em cidades 

em relação à população total. Destacando que o processo de urbanização tomou ritmos mais 

acelerados a partir da intensificação da produção industrial, tornada viável tanto graças ao 

capital acumulado, como pelo desenvolvimento técnico-científico. 

 
A expressão da urbanização via industrialização não deve ser tomada apenas pelo 
elevado número de pessoas que passaram a viver em cidades, mas, sobretudo porque 
o desenvolvimento do capitalismo industrial provocou fortes transformações nos 
moldes da urbanização, no que se refere ao papel desempenhado pelas cidades, e na 
estrutura interna destas cidades. (SPOSITO, 2014, p. 50). 
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Deste modo, para Sposito (2014) as cidades, como formas espaciais produzidas 

socialmente, mudam efetivamente, recebendo reflexos e dando sustentação a essas 

transformações estruturais que estavam ocorrendo a nível do modo de produção capitalista. 

Maricato (2015), por sua vez, salienta que a existência das cidades precede o capitalismo 

e que a partir do capitalismo, as cidades vêm sofrendo transformações, bem como o processo 

de urbanização que acompanha as diferentes fases do capitalismo. 

A urbanização no Brasil, ou seja, o crescimento das cidades em relação ao espaço rural 

sucedeu-se na história do nosso país desde o período colonial, com a maior parte das grandes 

formações urbanas localizada nas zonas litorâneas, algo que ainda se reflete atualmente.  

Cabe destacar que de acordo com estudos de Brito (2005), desde o início do acelerado 

processo de urbanização, as periferias tinham um ritmo de crescimento mais acelerado do que 

os centros das cidades, refletindo não só a redistribuição no espaço metropolitano das 

atividades econômicas, mas, principalmente, a expulsão das populações mais pobres em 

direção às periferias metropolitanas, ou seja, a metropolização da pobreza. 

Holz e Monteiro (2008) destacam que devido à rápida industrialização, as cidades 

atraíram grande parte da população, porém, inexistiam políticas habitacionais que impedissem 

a formação de áreas urbanas irregulares e ilegais. 

O mercado imobiliário capitalista, os baixos salários e a desigualdade social presente 

desde o início da formação da sociedade brasileira, dificultaram o acesso à moradia para grande 

parte da população, que principalmente nas últimas décadas, “vêm sendo produto e produtor 

dos processos de periferização, segregação, degradação ambiental, má qualidade de vida e 

violência nas cidades” (HOLZ; MONTEIRO, 2008, p. 3). 

Holz e Monteiro (2008) salientam que com base no movimento europeu pela reforma 

urbana higienista, as cidades brasileiras iniciaram então a construção de grandes avenidas e 

implantação de saneamento básico para a composição paisagística, a fim de atender aos 

interesses da burguesia do período industrial. “O Estado, a partir do ano de 1856, começa a 

dificultar a construção de novas moradias populares no centro da cidade, posteriormente 

proíbe a sua construção, fechando-as, e em alguns casos, efetua a sua demolição” (HOLZ; 

MONTEIRO, 2008, p. 3). 

Assim começa a surgir outras formas de áreas ilegais para abrigar essas famílias, 

iniciando a periferização e favelização. Como escreve Maricato (2001, p. 17) “a população 
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excluída desse processo era expulsa para os morros e franjas da cidade”. Sobre isso, Holz e 

Monteiro (2008) afirmam que o agravamento dos problemas sociais e, principalmente de 

moradia ocorrem a partir da segunda metade do século XX em que o processo de urbanização 

brasileira cresce devido ao desenvolvimento industrial, precursor do êxodo rural. 

Embora a Constituição Federal de 1988, na vertente democrático-participativa, e o 

Estatuto da Cidade, aprovado no ano de 2001, venham a atender o direito fundamental a 

moradia, pode-se afirmar com base em Holz e Monteiro (2008) que nesses anos que sucederam 

a sua aprovação, a efetivação desses instrumentos de ordenamento territorial ainda é tímida. 

Não obstante a discussão feita sobre a construção das cidades e o processo de 

urbanização, tendo em vista o foco deste estudo, faz-se necessário abordar posteriormente 

acerca dos problemas habitacionais e das desigualdades sociais relacionadas ao processo de 

urbanização. 

 

2 O PROBLEMA HABITACIONAL: CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

 

A forma como ocorreu o processo de urbanização, discutido anteriormente, juntamente 

com o crescimento das cidades implicou na precariedade nas formas de habitar do homem. 

Todo esse processo resultou mudanças na estrutura urbana das cidades e em transformações 

no modo de morar da população, pois estas não estavam preparadas para abrigar esse elevado 

quantitativo de pessoas e muito menos o setor industrial e o de serviços conseguiu absorver 

toda essa população. 

Vale salientar que ao longo de sua história, o Brasil produziu desigualdades sociais, 

econômicas, regionais e espaciais, muitas delas explícitas na segregação e precariedade da 

moradia de grande parte de sua população. Almeida (2011) destaca que os problemas e, 

consequentemente, a solução da questão habitacional estão diretamente relacionados à 

concentração fundiária e à má distribuição de renda no país. A partir dessa constatação, infere-

se que se trata de uma questão estrutural, que não é recente, tampouco simples.  

A literatura aponta que o problema habitacional brasileiro assumiu maior ponderação a 

partir de meados do século XX com o crescimento demográfico, como já citado anteriormente, 

associado à forte migração do campo para a cidade. Desde então, a situação da moradia 

https://docs.google.com/document/d/1-nEJkB2gMmUtiWOgoPX8skCINRP26YXR/edit#heading=h.3o7alnk
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precária e insuficiente no Brasil tem sido mais uma faceta da desigualdade e da exclusão social 

existentes no país. 

Para Monteiro e Veras (2017), a questão da habitação se torna então um problema 

atrelado ao processo de urbanização acelerado das cidades, que não estavam preparadas para 

atender um número tão grande de novos moradores, resultando na expansão desordenada das 

cidades e afetando, sobretudo, a classe trabalhadora, que devido à insuficiência de recursos, 

passa a viver em habitações improvisadas, insalubres e em áreas inadequadas. 

Assim o crescimento urbano gera uma sobrecarga na necessidade de infraestrutura e 

equipamentos, comprometendo o funcionamento da cidade como um todo e comprometendo 

a qualidade de vida da população. O problema habitacional e as inadequadas condições de 

moradia da população de baixa renda também são problemas gerados pela acelerada 

urbanização. 

 Lima e Zanirato (2014) ao fazer uma revisão histórica da formação do problema 

habitacional no Brasil, afirma ser perceptível que ao mesmo tempo em que o Estado atuou na 

questão habitacional, em que se pode dar destaque ao período do governo de Vargas, com a 

formação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, o mesmo, de forma planejada, omitiu-se 

em agir sobre o problema, por exemplo, não impedindo que ocorresse um desenfreado 

processo de loteamento e ocupação de áreas inadequadas à produção da moradia, processo 

que foi essencial à transição da economia brasileira de um período agrário-exportador para um 

período urbano-industrial, ocasionando assim, sistematicamente, a exclusão das classes 

populares.  

Por sua vez, Maricato (2000) salienta que as reformas urbanas realizadas em algumas 

cidades brasileiras no período compreendido entre fins do século XIX e início do século XX, 

envolviam saneamento e embelezamento e já denotavam forte segregação territorial, uma vez 

que expulsavam para os morros e as franjas da cidade parte da população excluída desse 

processo.  

As reformas urbanas, realizadas em diversas cidades brasileiras entre o final do século 
XIX e início do século XX, lançaram as bases de um urbanismo moderno “à moda” da 
periferia. Realizavam-se obras de saneamento básico para eliminação das epidemias, 
ao mesmo tempo em que se promovia o embelezamento paisagístico e eram 
implantadas as bases legais para um mercado imobiliário de corte capitalista. A 
população excluída desse processo era expulsa para os morros e franjas da cidade. 
(MARICATO, 2000, p. 202). 
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A mesma destaca que o crescimento urbano sempre se deu com exclusão social, desde 

a emergência do trabalhador livre na sociedade brasileira, quando as cidades passam a ganhar 

nova dimensão e tem início o problema da habitação. As origens do que chama de “tragédia 

urbana brasileira, enchentes, desmoronamentos, poluição dos recursos hídricos, poluição do 

ar, impermeabilização da superfície do solo, desmatamento, congestionamento habitacional, 

retorno de epidemias, violência, etc.” estariam nos cinco séculos de formação da sociedade 

brasileira (MARICATO, 2000, p. 23). 

Por sua vez, Baltrusis (2010) afirma que a crise habitacional da população mais carente 

que vive nas metrópoles dos países não desenvolvidos como o Brasil, estaria relacionada ao 

modelo de crescimento dessas cidades durante seu processo de industrialização. 

Baltrusis (2010) aponta que no Brasil, em meio a 1930 e 1980, teve um significativo 

deslocamento da população, antes habitando em áreas rurais e pequenos aglomerados, para 

as grandes cidades, motivados pela possibilidade de esquivar-se do desemprego e da miséria. 

Todo esse processo resultou em transformações no tecido urbano e no modo de morar da 

população, pois essas pessoas, chegando à metrópole, muitas vezes se inseriam de forma 

precária e mal remunerada nas atividades produtivas e, não raro, solucionavam problemas de 

moradia lançando mão da autoconstrução. 

Esse tipo de habitação de modo informal, autoconstruída de forma progressiva e 

precária, que compõe as favelas e loteamentos irregulares, foram basilares para o 

desenvolvimento econômico dos países capitalistas periféricos, na medida em que a mão de 

obra que veio do campo se estabeleceu como suporte sócio espacial ao modelo de 

desenvolvimento em curso e contribuiu para a realização de um processo de industrialização 

de baixo custo (BALTRUSIS, 2010). 

Para Baltrusis (2010), o processo de produção da cidade se relaciona estreitamente com 

a distribuição desigual de renda, é o seu reflexo. Em presença da valorização e encarecimento 

da terra nas áreas urbanas mais centrais, a disputa pelo espaço urbano relegou aos mais pobres 

a produção de moradias em loteamentos irregulares nas periferias e favelas, ocupações de 

edifícios abandonados e em áreas ambientalmente frágeis e/ou de risco.  

Matos (1993) destaca que a lógica de alargamento das cidades tende a afastar os mais 

pobres do centro econômico, bem como do seu local de trabalho, resultando em graves 
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problemas de mobilidade e transporte público, bem como elevando o custo de vida dessas 

famílias. 

Tavares et al. (2016), ressalta que os conjuntos habitacionais implantados pelo governo 

atualmente são em áreas distantes do centro, com grandes dificuldades de acesso a serviços 

primários, como infraestrutura, saneamento básico, transporte para diversos locais da cidade, 

estando em lugares distantes dos locais de trabalho e não possuem equipamentos urbanos ou 

áreas de convívio. Geralmente seguem uma mesma tipologia mesmo havendo diferentes tipos 

de famílias para serem atendidas, não havendo possibilidade de reforma e ampliação. Um 

modelo de casa isolada no lote onde a funcionalidade não é privilegiada. 

 

3  SERVIÇO SOCIAL NO ÂMBITO HABITACIONAL: DESAFIOS E CONQUISTAS 

 

O assistente social enquanto um profissional dinâmico atua diretamente no 

enfretamento das múltiplas expressões da questão social, no cotidiano, formulando e 

executando propostas interventivas, voltadas em sua maioria para as camadas populares, nas 

quais vale ressaltar as demandas habitacionais presentes na atual conjuntura política, 

econômica e social.  

Assim, o Serviço Social enquanto profissão regulamentada pela Lei 8.662 de 1993 torna 

os profissionais desta área aptos para atuar em diversas instituições com a finalidade de mediar 

às problemáticas existentes e amenizar as expressões da questão social encontradas no 

ambiente profissional.  

Santo et al. (2014) afirma que a falta, as más condições de moradia, o inchaço das 

cidades, o crescimento desordenado dos bairros e o surgimento das favelas são expressões da 

questão social, relacionadas à habitação, portanto, caracteriza-se um dos espaços de atuação 

do assistente social e carece de intervenção destes profissionais. 

Ainda conforme a mesma, Santo et al. (2014), na área habitacional o assistente social 

tem atribuições especificas e crucial para dar um respaldo a desigualdade habitacional. 

Promover a cidadania dos usuários da política habitacional consiste em uma delas. Destacando 

ainda que hoje a habitação de qualidade não é vista apenas como o acesso a moradia, e sim o 

acesso ao saneamento básico, mobilidade urbana, sustentabilidade e responsabilidade 

ambiental. 

https://docs.google.com/document/d/1-nEJkB2gMmUtiWOgoPX8skCINRP26YXR/edit#heading=h.32hioqz
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 Assim, um projeto social que viabiliza a construção de um conjunto habitacional em um 

local sem condições de moradia e bem-estar da comunidade, não é mais bem visto no ambiente 

profissional e o assistente social, precisa estar atento às modificações ocorridas na profissão, 

assim como nos espaços ocupacionais no qual está inserido. 

Santo et al. (2014), em seus estudos afirma que até meados da década de 1990, os 

campos de atuação do assistente social mais conhecidos eram a saúde e assistência social. 

Contudo, a partir da estabilização da economia o surgimento de programas voltados ao 

desenvolvimento social, novas demandas foram sendo requeridas ao profissional de Serviço 

Social, como a educação, direitos humanos, assim como a habitação, a qual tornou-se uma das 

áreas de atuação do assistente social. 

De acordo com pesquisas de Braga et al. (2003) os Assistentes Sociais que atuam na 

perspectiva de garantia do direito à cidade têm como desafio da práxis profissional, decifrar 

permanentemente como se expressam às contradições postas na realidade e construir práticas 

criativas, capazes de superar as dificuldades encontradas pela população e presentes nas várias 

formas que se expressam a questão social, dentre as quais se pode salientar a falta de moradia, 

ineficácia de políticas sociais e equipamentos e serviços públicos, exposição a áreas de risco e 

condições ambientais inadequadas e ausência de participação social na gestão das cidades. 

 

Os profissionais atuam de forma a contribuir com a efetivação do acesso do Direito à 
Cidade, nas estâncias de planejamento - gestão, execução, avaliação – a frente de 
ações em Programas e Projetos sociais e monitoramento – via conselhos, órgãos 
públicos e no trabalho em Ong’s e outros vários espaços de lutas, na busca de ações 
que visem a superação da vertente proprietária e na ampliação permanente da 
participação popular e dos diversos segmentos e atores sociais no processo de 
discussão democrática de gestão da cidade. (BRAGA et al., 2003, p. 6). 

 

No que diz aos órgãos gestores da Política Habitacional Braga et al. (2003) destaca que 

estes têm como objeto de atuação as manifestações da questão social expressa pela crise 

habitacional, que são vivenciadas pela precariedade de titulação, infraestruturas inadequadas 

e a falta de moradias. Estes órgãos são responsáveis pela elaboração da Política urbana, de 

Habitação e Planos Diretores, nos três níveis de governo criando mecanismos de controle social 

através de conselhos de habitação e conferências.  

Os assistentes sociais por sua vez, se inserem nos espaços de gestão, execução e 

monitoramento da Política Habitacional, com a compreensão de direito à moradia que vem ao 
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encontro ao compromisso ético-político profissional, fundamentado nos princípios de justiça 

social, equidade, democracia e cidadania. 

Para Nery e Araújo (2018) a requisição de assistentes sociais para atuar no âmbito na 

questão urbana e na questão habitacional no Brasil data desde o período da industrialização e 

da expansão urbana na década de 1940. Nery e Araújo (2018) destaca que neste período, a 

profissão ainda recebia vasta influência da igreja católica e atuava, principalmente, em favelas 

e nos parques proletários exercendo a função de controle e disciplinamento da classe 

trabalhadora, por meio da tutela e educação moral. Sendo assim, vinculado ao projeto de 

sociedade do empresariado burguês e, portanto, intervindo como intelectual orgânico dessa 

classe. 

Ainda com base em Nery e Araújo (2018) com a instauração da Ditadura Militar no Brasil 

e no que se refere a este espaço sócio-ocupacional, o Serviço Social passou a exercer atividades 

que visavam o consenso da população favelada às remoções, principal forma de intervenção do 

regime militar na resolução do problema das favelas. 

Deste modo, para Nery e Araújo (2018), os governos militares foram responsáveis pela 

primeira intervenção expressiva na política habitacional no Brasil, por meio da criação do Banco 

Nacional de Habitação (BNH), o qual foi suporte das remoções das populações das favelas.  

Assim, através das necessidades advindas da implementação dos conjuntos 

habitacionais do BNH Nery e Araújo (2018) destaca que é o momento que surge o trabalho 

social, pela primeira vez, como política de governo no âmbito da habitação de interesse social. 

E em virtude da natureza da profissão, o Serviço Social então torna-se uma das profissões 

responsáveis pelo trabalho social em programas de habitação de interesse social, tornando-se 

esta a principal forma de inserção da profissão na atuação no campo da questão urbana e 

habitacional. 

No que diz respeito ao trabalho social, Nery e Araújo (2018) afirma: 

 

Nos seus primórdios, tinha ainda características administrativas, mas, aos poucos, com 
a influência dos movimentos reivindicatórios, principalmente os movimentos sociais 
urbanos, o trabalho social passou a incluir na metodologia a perspectiva da consciência 
dos direitos e deveres, da participação social, mas também a preocupação com o meio 
ambiente e com a sustentabilidade das famílias, iniciando-se a discussão de programas 
de geração de trabalho e renda, e projetos de educação ambiental. (NERY; ARAÚJO, 
2018, p. 5). 
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Cabe ainda destacar, que na perspectiva de Nery e Araújo (2018) a influência do Serviço 

Social na alteração do escopo do trabalho social, uma vez que esta profissão ocupa este espaço 

de forma privilegiada. Portanto, à medida que a profissão passa a incluir novos conteúdos e 

arcabouço teórico-metodológico a partir do processo de renovação e da intenção de ruptura 

do Serviço Social, essas mudanças também se refletem nesse espaço sócio-ocupacional em que 

tem participação significativa. Além disso, a profissão ocupou seu lugar nos processos 

reivindicatórios e nos movimentos sociais urbanos, haja vista que cada vez mais passa a se 

vincular ao projeto societário da classe trabalhadora. 

 

A inserção da profissão na questão urbana e habitacional passa a se dar, 
prioritariamente, por meio do trabalho social, o qual foi aos poucos sendo desenhado 
como componente obrigatório no desenvolvimento das políticas de habitação de 
interesse social e saneamento. No governo do Fernando Henrique Cardoso (FCH), 
durante o Programa Habitar Brasil – BID em 1999, o qual propunha a seleção de 
municípios para a implementação de ações de urbanização de favelas e 
assentamentos precários por meio dos recursos disponibilizados pelo convênio com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o trabalho social foi colocado 
novamente na agenda, mas agora como exigência desse Programa. (NERY; ARAÚJO, 
2018, p. 6). 

 

Porém, conforme aponta Nery e Araújo (2018) foi somente a partir do conjunto de 

mudanças no cenário político brasileiro e na própria compreensão das políticas urbanas que o 

trabalho social teve impulsionado as bases de sua efetivação enquanto componente obrigatório 

das políticas de habitação de interesse social e de saneamento.  

Nery e Araújo ainda destacam que a década de 2000 foi marcada por acontecimentos 

importantes do ponto de vista da institucionalização da agenda da reforma urbana, da 

construção de uma nova política habitacional, e da concretização do trabalho social como um 

direito nas políticas de habitação e saneamento. Destacando que esse reordenamento da 

política de habitação é concretizado no governo inicial de Lula. 

Nery e Araújo (2018) chama atenção para o fato da política habitacional ser um espaço 

privilegiado de atuação do trabalho social sobre a vida cotidiana. Assim é fundamental para o 

trabalho do assistente social em seu conjunto de ações apreender as múltiplas determinações 

da realidade social, posta no território, buscando apreender as particularidades assumidas pela 

questão social, para assim, planejar e executar ações estratégicas para minimizar os impactos 

do novo morar e dar respostas as diferentes demandas apresentadas. 
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Já no que diz respeito aos usuários do Serviço Social na área Habitacional, segundo Braga 

et al. (2003) estes são sujeitos sociais que não acessam uma moradia regular, ou seja, uma 

parcela significativa da classe trabalhadora, com renda familiar até 05 (cinco) salários mínimos, 

pagadores de aluguel, moradores de áreas de ocupação irregular e grupos organizados. 

E é exatamente neste contexto de acordo com Braga et al. (2003) que o assistente social 

através das dimensões ética-política, teórico-metodológica e técnico-operativa do fazer 

profissional tem o desafio de contribuir no espaço institucionalizado com a defesa da direção 

social da política de desenvolvimento urbano e de habitação e com a construção da esfera 

pública para aparecimento e visibilidade dos interesses ao mesmo tempo que contribui com a 

emancipação dos sujeitos sociais através da qualificação para a defesa dos direitos sociais, civis, 

políticos, culturais e humanitários. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no exposto, pode-se concluir que o processo de urbanização e o crescimento 

das cidades agravou a desigualdade social, através dos problemas urbanos no Brasil, uma vez 

que através dessa compreensão é possível então inferir o porquê da realidade da precariedade 

no âmbito habitacional vivenciada pela população desse país, que ao longo do tempo foi 

excluída do processo de formação das cidades brasileiras, fator esse que afeta e que é 

perceptível desde as grandes cidades até cidades menores. 

Mesmo diante de avanços na área habitacional, as cidades ainda passam pelo o processo 

de estratificação social, onde se percebe a divisão entre ricos e pobres, os ricos habitando nas 

áreas centrais da cidade enquanto os pobres são expulsos para as franjas da cidade, para bairros 

mais afastados do centro, ocupando os lugares que não têm uma boa infraestrutura para se 

morar 

Apesar de alguns progressos neste âmbito, como a promulgação da Constituição de 

1988, a criação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), como o PMCMV (Lei 11.977/09), dentre 

outros programas de interesse social, estes não são capazes de suprir as necessidades da 

população menos favorecida, pois estes ainda se dão de forma muito limitada e fragilizada, 

existem grandes desafios e limitações que são postos pelo contexto socioeconômico, como a 

questão dos mínimos sociais, da fragilização dos investimentos na área social, da falta de 
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recursos e da pequena quantidade de moradias que são ofertadas, não atendendo uma 

demanda que é muito grande. Desafios esses que afetam não somente ao Serviço Social. 

Por fim, diante desse cenário, pode-se concluir que o trabalho do profissional de Serviço 

Social na Política de Habitação, não se dá, porém de forma isolada, cabe contextualizar o Estado 

e, com ele, as políticas públicas, pois o assistente social pauta-se na perspectiva da garantia de 

direitos e nos meios de exercê-los, consequentemente perpassa pelo Estado que representa o 

interesse coletivo de todos os cidadãos e as políticas públicas que representam sua 

concretização. Existindo assim uma correlação de forças nas instituições, que ainda limitam a 

garantia de direitos. 
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