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RESUMO 

 

 

Nas áreas de assentamento subnormal das cidades brasileiras, problemas relacionados a infra-

estrutura, saneamento e serviços básicos ao cidadão formam o retrato da exclusão social 

sofrida por seus habitantes. O Bairro Santa Maria, no município de Aracaju, é uma dessas 

áreas, que atualmente recebe grande investimento estatal através de obras de infra-estrutura, 

construção de casas e ações de inclusão social. Esta pesquisa visa identificar e analisar as 

Representações Sociais sobre a Moradia e o Direito à Moradia para Beneficiários e Técnicos 

Sociais de projetos habitacionais no bairro Santa Maria. A pesquisa foi desenvolvida em dois 

estudos, realizados com um intervalo de um ano, sendo o primeiro realizado dois meses após 

o início da intervenção estatal no local. A Represe ntação Social da Moradia apareceu como 

um conceito multifacetado abrangendo características físicas e sociais. A casa para os 

participantes aparece como um abrigo e um bem conseguido com muito sacrifício; mas 

também foram ressaltadas a precariedade e insalubridade do local. Os participantes 

consideraram não ter acesso ao Direito à Moradia, o que seria conseguido com as novas 

moradias. Havia ainda uma expectativa entre os Beneficiários sobre uma construção de novos 

vínculos e modos de condutas sociais que associaram seu comportamento pessoal com 

merecimento sobre o benefício recebido. As representações sobre o presente, na figura das 

moradias atuais, e o futuro, visualizado através dos projetos, revelaram o processo contínuo 

de recriação das representações diante da não-familiaridade deste fenômeno. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Representação Social; Direito à Moradia; Moradia.  



  

ABSTRACT 

 

 

In areas of subnormal settlement in the Brazilian cities, questions about infrastructure, 

sanitation and basic services to reflect the social exclusion suffered by your habitants. Santa 

Maria’s district in Aracaju city is an area which receives considerable investments from state 

government through the buildings, infrastructure and social inclusion actions. This research 

intends to recognize and to analyze the social description about habitation and beneficiaries’ 

warrant habitation and social coach by habitation’s projects in Santa Maria’s district. This 

research was developed in two reviews which they were accomplished during one year, and 

the first was realized two months after beginning the state intervention. The social 

representation about habitation came to light having many aspects that’s includes physical and 

social’s features. The house to the participants is like a refuge they received with cost; 

although it was emphasized the risky and insalubrity’s in the area. The participants report that 

they never had any access to habitations and now they will go to get it. There was a hope 

among the participants about the relationships and the new links and social behavior that they 

associated their personal conduct with their merits in benefit received. Representations about 

the present, with the current habitations, and the future, which were viewed through all 

projects, they were showed the continuous process of recreation in the representations with 

this phenomenon not common. 

 

KEYWORDS:  Social Representation, Right to Housing, Housing. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Mais do que um abrigo, a casa simboliza um dos espaços principais do desenrolar do 

cotidiano. Em suas dependências, a vida privada ocorre principalmente através dos 

acontecimentos das relações familiares. Perpassa a casa, geralmente, um sentimento de 

definição, de segurança e de intimidade. A casa reflete seu morador, pode dizer quem ele é e 

encerrar em suas paredes suas práticas, os gestos e os instrumentos materiais que o 

significam. Nos centros urbanos essa construção do sentido do cotidiano é atravessada por 

várias outras questões de ordem conjuntural: fatores políticos, econômicos e psicológicos 

influenciam fortemente as construções físicas das moradias, a configuração dos bairros, a 

acessibilidade a bens e serviços (Frémont, 1980). Compreender o espaço implica considerar 

as relações entre todos esses fatores.  

E essa imagem, aceite, recalcada ou recusada, constitui um elemento essencial das 

combinações regionais, o laço psicológico do homem com o espaço, sem o qual a 

região seria apenas a adaptação de um grupo a um meio, ou um encontro de interesses 

num espaço dado. (Frémont, 1980, p.109)   

No Brasil, em menos de um século, a população urbana passou de 31,2%, em 1940, para 81%, 

em 2000 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2007). Este rápido 

crescimento, juntamente com questões de ordem econômica como concentração de renda e 

desemprego, fez com que problemas estruturais nas cidades chegassem a índices elevados: o 

déficit habitacional corresponde a 7,2 milhões de unidades, 45 milhões de pessoas não têm 

acesso à água potável e cerca de 83 milhões de pessoas não dispõem de rede de esgoto 

(Ministério das Cidades, 2005). Esses problemas atingem não somente quem mora nas 

periferias; mas, estão presentes em toda a malha urbana.  

A habitação aparece disposta como um direito pela primeira vez em 1948, na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1988, com a elaboração da Global Strategy 

for Shelter to Year 20001 pela Assembléia Geral das Nações Unidas, adotou-se o conceito de 

direito humano à moradia digna, em que, além dos aspectos físicos adequados às famílias, 

deveria ser assegurado o exercício pleno da cidadania. Este documento preconiza também 

que, cabe ao Estado, o dever de assegurar moradia digna a todos os seus cidadãos, em especial 

aos grupos vulneráveis social, cultural ou economicamente (United Nations Centre for 

                                                 
1 Global Strategy for Shelter to Year 2000: (trad.) Estratégia global para o abrigo no ano 2000. 
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Human Settlements - UNCHS, 1988). 

Ao longo das últimas décadas, a sociedade civil vem atuando em práticas que a 

capacitam a participar da gestão pública, por meio dos movimentos sociais de luta por 

moradia, associações e conselhos. Especificamente com relação ao direito à moradia, cobra-se 

urgência na “recuperação” ou “erradicação” de favelas e invasões, onde a população habita 

em condições que não atendem às suas necessidades mínimas de privacidade, dignidade, 

salubridade e segurança. Segundo Saule Júnior et alli (2006), a promulgação da Constituição 

Brasileira de 1988 foi um marco na história da participação da sociedade civil organizada na 

luta pela moradia. 

A partir desta conquista, as diferentes organizações se articularam em âmbito nacional, 

no espaço do Fórum Nacional de Reforma Urbana, para atuar pela aprovação de 

importantes marcos legais e institucionais como o Estatuto da Cidade, o Fundo de 

Habitação de Interesse Social e o Conselho Nacional das Cidades, e contribuir na 

construção da uma política nacional de desenvolvimento urbano de forma democrática 

e participativa. (Saule Júnior et alli, 2006, p. 6) 

Como preconiza a Constituição da República Federativa do Brasil (1988), toda propriedade 

deve atender a sua função social. A casa é um bem material, suas características físicas, sua 

história, o local e a forma de sua construção, bem como o perfil de seus habitantes e o uso que 

dela fazem, indicam se ela está voltada, de fato, à inclusão social de seus moradores. 

A atual Política Nacional de Habitação estabelece que toda atuação governamental 

neste setor tenha como pressupostos a gestão democrática, o direito à moradia digna e o uso 

social da propriedade urbana. Entendendo moradia digna como aquela em que além dos 

aspectos físicos, são oportunizados os acessos políticos e sociais necessários ao exercício da 

cidadania, os projetos do Governo devem ser instrumentos de inclusão social da população 

beneficiada. Gestão democrática implica na participação efetiva destes cidadãos na elaboração 

e acompanhamento dos projetos, assegurando o atendimento às peculiaridades sociais e 

culturais e promovendo a organização daquele grupo (Ministério das Cidades, 2005).  

A moradia assim se configura como um abrigo adequado às necessidades familiares e 

como um direito que, para ter efetividade, o Estado não pode negligenciar os demais direitos 

humanos, dentre os quais os de dimensão política, que são realizados, principalmente, através 

da prática da participação social. No entanto, considerando a individualização do homem no 

mundo contemporâneo e a diminuição do interesse pela esfera pública (Sennett, 1988; 

Jovchelovicht, 2000), como a moradia e o direito à moradia seriam representados pelo 

indivíduo comum? 
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Este trabalho teve como objetivo analisar as representações sociais sobre a moradia e o 

direito à moradia para Técnicos Sociais2 e Beneficiários3 de projetos habitacionais no Bairro 

Santa Maria.  

No Capítulo 1, traçamos a história da Habitação de Interesse Social no Brasil do 

século XVIII aos dias atuais. Analisamos os contextos políticos de surgimento e 

desenvolvimento do conceito do direito à moradia digna analisando como as relações entre 

sociedade civil e Estado interferiram na construção dos pressupostos de atuação desses entes 

no tocante à questão do déficit habitacional.   

No Capítulo 2, analisamos as relações entre os espaços privados e públicos e as 

diferentes perspectivas funcionais e simbólicas que permeiam estes lugares. Trabalhamos com 

uma visão física da casa, como um bem ou como um dispositivo funcional; mas também com 

uma visão política, na qual a moradia articula-se com cultura, história e inserção social de 

seus habitantes. O bairro foi considerado sob duas perspectivas teóricas: a primeira que o 

considera como um espaço urbano construído como representação a partir das vivências 

cotidianas e da história da cidade; e uma segunda, que o coloca como um dispositivo de 

ordenação utilitarista da cidade, em uma perspectiva sócio-econômica. Ao final, analisamos 

como se processa a ordenação dos espaços nas cidades diante da problemática do 

individualismo e do coletivismo. 

No Capítulo 3, exploramos os antecedentes teóricos que embasaram a Teoria das 

Representações Sociais, com ênfase para as representações coletivas de Durkheim, a 

sociologia do conhecimento de Berger e Luckmann, a antropologia social de Evans-Pritchard 

e Levy-Bruhl e a psicologia sócio-histórica de Vygotsky. Apresentamos ainda os principais 

pressupostos da Teoria das Representações Sociais e algumas pesquisas realizadas no Brasil 

sobre as Representações Sociais da Moradia e da Periferia. 

No Capítulo 4, apresentamos os aspectos metodológicos gerais da pesquisa e traçamos 

uma contextualização histórica e demográfica do ambiente da pesquisa, o bairro Santa Maria, 

demarcando inclusive os fatores que o tornaram destino da população migratória de baixa 

renda, assim como os principais projetos habitacionais ocorridos na área. Em seguida 

                                                 
2 Técnico Social é o profissional com formação em pedagogia, serviço social, psicologia ou sociologia que atua 
em intervenções de habitação e saneamento do Ministério das Cidades. Os seus eixos de atuação são: educação 
patrimonial, sanitária e ambiental, mobilização e organização comunitária e/ou condominial, capacitação 
profissional e geração de trabalho e renda. (Ministério das Cidades, 2007). 
 
3 De acordo com as orientações técnicas do programa MCIDADES/PPI – Intervenções em favelas, Beneficiários 
são as famílias de baixa renda que não sejam proprietários de imóveis e que residam em áreas insalubres ou de 
risco ocupadas há mais de cinco anos. (Ministério das cidades, 2009)  
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apresentamos o método geral da pesquisa. 

O capítulo 5 trata do Estudo 1, realizado no ano de 2008, que teve como objetivo 

investigar as representações sociais sobre a moradia para Técnicos Sociais e Beneficiários de 

projetos habitacionais no bairro Santa Maria. Inicialmente apresentamos o método utilizado 

neste Estudo. Os resultados encontrados foram categorizados em: caracterização sócio-

econômica e das condições de moradia dos Beneficiários entrevistados; e representações 

sociais sobre a moradia para Técnicos Sociais e Beneficiários. 

O capítulo 6 refere-se ao Estudo 2, realizado no ano de 2009, e cujo objetivo era 

conhecer as representações sociais sobre o direito à moradia para Técnicos Sociais e 

Beneficiários de projetos habitacionais no bairro Santa Maria. Inicialmente analisamos as 

representações sociais da moradia e do direito à moradia nos dois grupos focais realizados 

com Técnicos Sociais e Beneficiários.  

No capítulo 7, realizamos uma discussão geral sobre os resultados encontrados nos 

Estudos 1 e 2. A discussão foi iniciada com as representações sociais sobre a moradia e, em 

seguida, as representações sociais sobre o direito à moradia para Técnicos Sociais e 

Beneficiários dos projetos habitacionais desenvolvidos no bairro Santa Maria.   

No capítulo 8, destinado às considerações finais, realizamos uma breve discussão 

apontando os principais resultados encontrados nesta pesquisa. Expusemos também as 

limitações teórico-metodológicas com as quais nos defrontamos e as implicações político-

sociais decorrentes dessa pesquisa. 
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Capítulo 1  
 

Habitação Popular:  

Antecedentes Históricos 

 

 

 

Neste capítulo tratamos da questão habitacional em uma perspectiva histórica 

abordando os principais fatos da história mundial e brasileira. Iniciamos essa trajetória a partir 

da Revolução Francesa, momento em que foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos 

do Cidadão, onde observamos a defesa da propriedade privada. Em seguida, retratamos a 

questão habitacional no Brasil, desde o século XIX, com o fim do regime de sesmarias e a 

sanção da Lei de Terras, até os dias atuais do Governo Lula. 

 

Introdução  

 

Ao se pensar em moradia, a primeira idéia que se vem à mente poderia ser abrigo. 

Casa, de acordo com Ferreira (1986), é toda construção destinada, primordialmente, à 

moradia. O aspecto físico aparece em destaque e traz em si outra idéia: a de proteção. 

A casa-abrigo que, inicialmente servia apenas como proteção às intempéries; passou a 

ser tratada como uma mercadoria, o que fez com que uma grande parcela da população 

perdesse o acesso à moradia (Rodrigues, 2003). De acordo com Engels (1887/1979), a crise 

habitacional seria condição imprescindível à própria manutenção da sociedade capitalista: 

[...] uma sociedade não pode existir sem problemas de habitação quando a grande 

massa de trabalhadores dispõe apenas de seu salário, isto é, da soma dos meios 

indispensáveis à sua subsistência e à sua reprodução; quando os melhoramentos 

mecânicos deixam massas de operários sem trabalho; quando violentas e cíclicas 

crises industriais determinam, por um lado, a existência de um grande exército de 

reserva de desempregados e, por outro, atiram periodicamente à rua volumosa massa 

de trabalhadores; quando os proletários se amontoam nas grandes cidades; e isso se dá 

num ritmo mais rápido que a construção de habitações nas circunstâncias atuais, e se 
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encontram sempre inquilinos para a mais infeta das pocilgas; quando, enfim, o 

proprietário de uma casa, na sua qualidade de capitalista, tem não só o direito, mas 

também, em certa medida, graças à concorrência, o dever de exigir, sem escrúpulos, 

aluguéis elevados. Em semelhante sociedade a crise habitacional não é um acaso, mas 

uma instituição necessária. (p. 24) 

 

1.1 – A Revolução Francesa e os primórdios do capitalismo: O surgimento da 

propriedade 

 

A Europa, no século XVIII, segundo Hobsbawm (2003) era primordialmente agrícola. 

A maioria da população vivia em extensas propriedades rurais, submetida à servidão. As duas 

grandes Cidades, Paris e Londres, eram exceções e contavam com meio e um milhão de 

habitantes, respectivamente. Nestas Cidades, o comércio, a indústria e a atividade intelectual 

prosperavam em rápida intensidade. Em contraponto, o sistema agrícola, que na época tinha 

uma forte integração com as cidades, não conseguia deslanchar em virtude do entraves 

próprios do regime feudal (Hobsbawm, 2003). 

Especificamente na França, a sociedade estava dividida em: Primeiro e Segundo 

Estados formados pelo Clero e pela Nobreza, e o Terceiro Estado constituído pela burguesia e 

camadas populares. O Terceiro Estado mantinha economicamente os outros dois por meio do 

pagamento de impostos. Porém, com a implantação de novas técnicas de cultivo e aumento do 

consumo, a burguesia, concentrando o poder econômico, torna-se a classe aspirante ao poder 

político, sendo uma de suas principais reivindicações a abolição dos privilégios e a 

instauração da igualdade civil (Odalia, 2003).  

Porém, ao lado deste desejo pelo poder que orientava as idéias burguesas; o regime 

feudal, bem como a estagnação social que dele decorria, gerava naquela época uma crise 

social sem precedentes. A questão agrária, segundo Hobsbawm (2003), foi um dos grandes 

motivadores para o levante popular na Revolução Francesa.  

[...] a grande maioria não tinha terras ou tinha uma quantidade insuficiente, deficiência 

esta aumentada pelo atraso técnico dominante; e a fome geral de terra foi aumentada 

pelo aumento da população. Os tributos feudais, os dízimos e as taxas tiravam uma 

grande e cada vez maior proporção da renda do camponês, e a inflação reduzia o valor 

do resto. (p.89) 

Este quadro provocou a eclosão das idéias iluministas (Odalia, 2003). De acordo com 

Hobsbawm (2003) “o iluminismo implicava a abolição da ordem política e social vigente na 
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maior parte da Europa” (p.43). Em sua substituição, emanaria uma nova ordem sustentada por 

um secularismo, onde o indivíduo poderia progredir livre e racionalmente. Hobsbawm (2003) 

aponta, porém, para o caráter implícito nas idéias de libertação humanitária que a liberdade, 

igualdade e fraternidade traziam: 

Em teoria seu objetivo era libertar todos os seres humanos. Todas as ideologias 

humanistas, racionalistas e progressistas estão implícitas nele, e de fato surgiram dele. 

Embora na prática os líderes da emancipação exigida pelo iluminismo fossem 

provavelmente membros dos escalões médios da sociedade, embora os novos homens 

racionais o fossem por habilidade e mérito e não por nascimento, e embora a ordem 

social que surgiria de suas atividades tenha sido uma ordem capitalista e “burguesa”. 

(p.42) 

Um dos resultados da Revolução Francesa foi a aprovação da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão em 1789. De inspiração iluminista, o documento defende o direito à 

liberdade, à igualdade perante a lei, à inviolabilidade da propriedade e o direito de resistir à 

opressão. Proclama este documento que “Como a propriedade é um direito inviolável e 

sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente 

comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização” (Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, 1789, art. 17). Legitima-se uma ordem baseada na posse privada na 

qual, como adverte Odalia (2003), é assegurado “o direito à propriedade de alguns [...] sem 

que nada seja dito em relação aos miseráveis, sem propriedade.” (p.166). Hobsbawm (2003) 

reforça esta afirmativa indicando que a Declaração “é um manifesto contra a sociedade 

hierárquica de privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade 

democrática e igualitária.” (p.91). 

Nesse mesmo contexto, com a Revolução Industrial e o surgimento das máquinas a 

vapor, transferiu-se a produção dos bens do âmbito familiar para um local específico nas 

relações sociais. O trabalhador não mais detinha o poder da confecção dos bens, e agora 

deveria se submeter ao dono das máquinas e do capital. Além disso, é também o capitalista o 

dono do produto; ao invés de seu produtor, o trabalhador. Segundo Marx (1905):  

Ao penetrar o trabalhador na oficina do capitalista, pertence a este o valor-de-uso de 

sua força de trabalho, sua utilização, o trabalho. O capitalista compra a força de 

trabalho e incorpora o trabalho, fermento vivo, aos elementos mortos constitutivos do 

produto, os quais também lhe pertencem. (p. 5) 

As máquinas, além de desqualificar a força de trabalho, possibilitaram a produção de produtos 

em série. Os mercados se expandiram dentro e entre as cidades e nações. Esse crescimento da 
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economia industrial foi retratado por Engels e Marx (1848) em O Manifesto do Partido 

Comunista: 

[...] os mercados ampliavam-se cada vez mais: a procura de mercadorias aumentava 

sempre. A própria manufatura tornou-se insuficiente; então, o vapor e a maquinaria 

revolucionaram a produção industrial. A grande indústria moderna suplantou a 

manufatura; a média burguesia manufatureira cedeu lugar aos milionários da indústria, 

aos chefes de verdadeiros exércitos industriais, aos burgueses modernos. (p. 2) 

Surgem mercadorias, submetidas à lógica do capital; e, a partir do século XIX, a terra também 

passou a ser considerada como um valioso bem. 

A terra, nessa nova perspectiva, deveria transformar-se em uma valiosa mercadoria, 

capaz de gerar lucro, tanto por seu caráter específico quanto por sua capacidade de 

gerar outros bens. Procurava-se atribuir à terra um caráter mais comercial e não apenas 

um status social, como era característico da economia dos engenhos do Brasil colonial. 

(Cavalcante, 2005, p.1) 

 

1.2 – A Concessão de Terras no Brasil  

 

O Brasil, por volta de 1800, vivia um processo conturbado quanto à sua legislação 

sobre a propriedade de terras. O regime de Sesmarias, adotado por Portugal desde o início da 

colonização, destinava extensas áreas de terras para nobres portugueses a fim de promover a 

ocupação do território nacional. Ao longo do período colonial, no entanto, inúmeras 

dificuldades na divulgação das orientações provenientes do Império resultaram em 

reformulação neste regime assim como na falta de critérios no que tange à determinação da 

posse e da cobrança dos tributos. De acordo com Lima (1990), além dos problemas 

administrativos, o regime de sesmarias não conseguiu, após três séculos, produzir o principal 

resultado esperado, a saber: a efetiva colonização das terras no Brasil. A situação sócio-

econômica do país aparece claramente retratada no trecho extraído das Memórias 

economopolitas sobre a Administração Pública do Brasil de 1822: 

1º - Nossa População he quasi nada, em comparação da immensidade de terreno que 

occupamos há trez séculos. 

2º - As terras estão quase todas repartidas, e poucas há a destribuir, que não estejão 

sugeitas a invasões dos índios. 
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3º - Os abarcadores possúem até 20 legoas de terreno, e raras vezes consentem a 

alguma família estabelecer-se em alguma parte de suas terras, e mesmo quando 

consentem, he sempre temporariamente e nunca por ajuste, que deixe ficar a família 

por alguns annos. 

4º - Há muitas famílias pobres, vagando de lugar em lugar, segundo o favor e caprixo 

dos proprietários das terras, e sempre faltas de meios de obeter algum terreno em que 

facão hum estabelecimento permanente. 

5º - Nossa agricultura está em o maior atrazo, e desalento, a que ella pode reduzir-se 

entre qualquer povo agricula, ainda o menos avançado em civilização.. (Gonçalvez 

Chaves, 1822, citado por Ruy Lima, 1990, p. 46-47).  

Diante de todos estes fatores, a Resolução nº 76, de 17 de julho de 1822, suspendeu o regime 

de Sesmarias sem que houvesse forma alternativa de concessão de terras (Resolução nº 76, 

1822). Na prática, durante três décadas, a obtenção da propriedade passou a se dar pelo uso 

real da terra (M. Marx, 1991).  

Em 1850, com os primeiros movimentos para a abolição da escravatura e a imigração 

de trabalhadores para as lavoras de café, fez-se necessária a criação de uma norma fundiária 

mais rígida. Foi aprovada, então, a Lei de Terras (Lei nº 601, 1850) que estabelecia que as 

Terras somente fossem ocupadas mediante compra e venda, além de delimitar a área de cada 

lote. Esta lei, no entanto, preservou as áreas já ocupadas, transferindo-lhes a posse definitiva; 

o que beneficiou os grandes latifundiários do café. De acordo com Murillo Marx (1991), foi 

uma lei de caráter excludente, pois impedia o acesso a terra aqueles que estavam segregados 

socialmente: os escravos e os migrantes, que permaneciam sendo utilizados como mão-de-

obra para os grandes proprietários. 

Considerando o impacto da Lei de Terras no campo, há que se notar que o seu efeito 

não foi a distribuição mais ampla das mesmas, quiçá almejada pelo poder central, 

porém, e muito ao contrário, redundou num reforço das características de alta 

concentração delas nas mãos de uns poucos, geralmente os mesmos. (M. Marx, 1991, 

p.119) 

Em 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, o Brasil vivenciou a sua primeira grande 

demanda habitacional. As cidades se viram repletas de ex-combatentes e de escravos 

alforriados como prêmio pela sua participação no conflito. Neste mesmo período, ocorria a 

intensificação do processo de industrialização e o apoio à vinda de imigrantes europeus, como 

substitutos da mão-de-obra escrava. O crescimento populacional e da taxa de urbanização 

provocaram um aumento expressivo na necessidade de novas moradias (Bueno, 2002).  
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Na Cidade de São Paulo, a situação era ainda pior: a sua população ficou quatro vezes 

mais populosa no período entre 1872 e 1893. Surgiram os cortiços e as casas de cômodos. A 

demanda por serviços e a elevação do preço da terra ensejaram as primeiras e tímidas 

intervenções estatais na área (Bonduki, 1998). 

A primeira política habitacional do Brasil foi implantada em 1882, quando o Governo 

Imperial emitiu o Decreto nº. 3.151, em que eram concedidos incentivos fiscais às empresas 

que construíssem casas populares (Bueno, 2002). Várias empresas foram criadas para este fim 

específico, como o Banco dos Operários e a Companhia Nacional de Construções, pois além 

das vantagens e dos benefícios fiscais, estas teriam poderes para desapropriar os terrenos que 

julgassem adequados às suas empreitadas. O título de propriedade dos terrenos e dos imóveis 

registrava-se em nome das empresas, estas eram obrigadas somente a observar um preço 

máximo no valor dos aluguéis que cobrariam dos futuros moradores (Bueno, 2002). 

Neste mesmo período, por volta de 1900, o Brasil presenciava o final da Guerra de 

Canudos. Os ex-combatentes e suas famílias, com a promessa de que seriam recompensados 

com casas e apoio financeiro, dirigiram-se à capital do País, Rio de Janeiro. No entanto, foram 

abandonados à própria sorte, sem nada receberem do Poder Público. Sem alternativa, estes 

indivíduos invadiram o Morro da Providência e lá construíram seus barracos. Batizaram a 

comunidade que ali surgia de Morro da Favela, nome inspirado em uma árvore do sertão 

altamente resistente às intempéries da natureza (Bueno, 2002).  

Na mesma época, outros morros do Rio de Janeiro estavam sendo povoados. Para lá se 

dirigia a população pobre da cidade como ex-escravos, livres após a abolição da escravatura 

de 1888. Ora, nesta época, a capital brasileira já contava com mais de 500.000 (quinhentos 

mil) habitantes e, conseqüentemente, contava com todos os problemas sociais que afligem 

atualmente as médias e grandes cidades, tais como: desemprego, criminalidade, falta de 

moradias populares, altos aluguéis, fatores que incentivaram as invasões dos morros pelas 

camadas populares (Bueno, 2002). 

 

1.3 – O Governo Getúlio Vargas e a moradia como um direito social 

 

Como era de se esperar, a população começou a se movimentar e exigir um 

posicionamento político, bem como a implantação de medidas benéficas por parte do poder 

público. Manifestos foram escritos, boicotes aos aluguéis foram feitos. Porém, as medidas 

públicas tão desejadas, quando implantadas tiveram sempre um caráter paliativo, como, por 

exemplo, isenção de impostos às construtoras que construíssem as casas no subúrbio e 
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cobrassem aluguéis não abusivos. A ineficácia de tais medidas era sentida pelos populares, 

como bem ilustra um dos panfletos divulgados na década de 30, em São Paulo: 

Problema de solução difícil por simples iniciativa privada, porque, em um país onde o 

capital é escasso e caro e onde o poder aquisitivo médio é tão baixo, não podemos 

esperar que a iniciativa privada venha em escala suficiente ao encontro das 

necessidades da grande massa, proporcionando-lhe habitações econômicas. O 

problema das moradias das grandes cidades passa a ser questão de urbanismo, 

subordinado às necessidades de ordem individual, social, técnica, demográfica e 

econômica. Para sua integral solução, torna-se indispensável a intervenção decisiva do 

Estado. (anônimo citado por Bueno, 2002, p. 213).         

Por volta da década de 1940, no Governo do Presidente Getúlio Vargas, a regulamentação das 

Carteiras Prediais dos Institutos de Aposentadoria e Pensão tinha como objetivo primordial o 

financiamento da casa própria para o trabalhador de menor poder aquisitivo. A medida, 

porém, não obteve êxito devido a seu caráter “paternalista e concentrador”. Além de que 

somente poderiam ser Beneficiários os integrantes dos grupos profissionais que estas carteiras 

representavam. Assim, em 1950, o número de conjuntos habitacionais construídos em todo o 

País era apenas trinta e seis (Bueno, 2002). 

Em 1942, foi promulgada a Lei do Inquilinato que determinava o congelamento dos 

aluguéis de forma a torná-los acessíveis aos trabalhadores. O resultado desta medida, no 

entanto, surtiu efeito contrário: como se tornou um negócio não lucrativo para os proprietários 

dos imóveis, a oferta de moradias disponíveis para este fim decaiu (Bonduki, 1998). 

A moradia não era tratada como prioridade pelo Poder Público, mas sob uma ótica 

eleitoreira que favorecesse apenas aos interesses dos partidos ligados ao governo. Frente à 

ameaça de uma revolução comunista, que poderia tirar proveito desta situação instigando 

inclusive a população contra o Estado, o governo se viu obrigado a agir para amenizar tal 

problema. No entanto, nunca abandonou o caráter clientelista que orientava as ações políticas 

daquele momento. Assim, este período marcou a ligação da questão habitacional com as lutas 

políticas de classe; em detrimento da perspectiva sanitarista com que ela era tratada até então 

(Bonduki, 1998). 

Ao fim da Segunda Guerra Mundial, apesar dos problemas vividos pelas grandes 

cidades, a população urbana no Brasil representava apenas 36,16. % do total de 41,2 milhões 

de habitantes. A região sudeste apresentava o maior percentual, 47,50%; em contraste com a 

região nordeste, com 26,4% de população urbana (IBGE, 2000). Neste período, no entanto, se 

inicia o processo de urbanização brasileira, impulsionado pela modernização dos grandes 
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centros urbanos. Em 1970, a população urbana já seria de 52,1 milhões e na década de 80 

chegou a 79,8 milhões (Maricato, 1987). 

Neste período, em 1948, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, onde o Direito a Moradia passou a ser reconhecido como um direito social, a ser 

assegurado principalmente pelo Estado, a quem cabe promover a integração nacional. O 

artigo 25 desta Declaração prega que: 

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive 

alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em 

caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 

circunstâncias fora de seu controle. (Organização das Nações Unidas, 1948, art.25, §1)  

Porém, de imediato, não se verificou mudanças na postura política nacional frente ao 

problema. Criou-se a Instituição Casa Popular, que atuaria junto àqueles que não pertenciam a 

categorias profissionais, já que estes eram atendidos pelos Institutos de Previdência. Foram 

construídas apenas 900 moradias por ano e, como não havia retorno financeiro para a 

entidade, esta fechou suas portas nos idos de 1960: 

A casa era totalmente subsidiada pelo governo, e as prestações, não tendo um 

mecanismo de correção que acompanhasse a inflação, não remuneravam os recursos 

aplicados. A casa era quase um prêmio aos “amigos” do governo. Em pouco tempo, as 

prestações tornavam-se irrisórias, não havia retorno, e se tornava impossível ampliar o 

atendimento. (Bueno, 2002, p. 214) 

Apesar dos problemas financeiros, que resultaram em uma atuação tímida no setor 

habitacional, com a produção de menos de dezoito mil unidades habitacionais ao longo dos 

dezoito anos de sua existência, a Fundação da Casa Popular foi um marco na história 

habitacional brasileira. Sendo o primeiro órgão estatal criado para tratar exclusivamente da 

questão da moradia para a população de baixa renda, a FCP lançou as bases para a criação do 

Banco Nacional de habitação (Amadeu, 2007). 

 

1.4 – Política Habitacional no Regime Militar: O Banco Nacional de Habitação 

 

Em 1964, junto com o Banco Nacional de Habitação (BNH) surgiu o Sistema 

Financeiro de Habitação que juntos centralizavam as intervenções do Poder Público nas áreas 

de habitação e de saneamento através da concessão de financiamentos públicos para 

construções de casas populares, obras de saneamento básico e orientações àqueles que 

pretendessem colocar em práticas as políticas públicas elaboradas pelo governo central. 

O sucesso inicial do BNH deveu-se à criação do Fundo de Garantia por Tempo de 
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Serviço (FGTS), fonte dos recursos para suas ações. A outra principal fonte de recursos era 

proveniente da poupança compulsória de todos os assalariados brasileiros, que compunha o 

Sistema Brasileiro e Poupança e Empréstimo (SBPE). 

Inicialmente, as ações desta instituição estiveram voltadas mesmo às camadas 

populares; porém, com o passar do tempo, a atenção se voltou para a classe média, que 

utilizava financiamentos para a obtenção da casa própria. De acordo com Rodrigues (2003, p. 

59), em toda existência do BNH, somente 18% dos recursos provenientes do FGTS foram 

destinados ao provimento habitacional de famílias com faixa de renda até cinco salários 

mínimos. 

Analisando o contexto em que ocorreu a extinção do BNH, Amadeu (2007) aponta a 

crise econômica internacional ocorrida na década de 70 e que, no Brasil, resultou em inflação, 

recessão, desemprego e, consequentemente, aumento da inadimplência e diminuição dos 

investimentos. Diante deste quadro, as críticas ao BNH se tornaram mais contundentes e o 

transformaram em um “problema” herdado do período militar. A falta de Participação 

Popular, a reprodução de projetos arquitetônicos padronizados desconsiderando as 

peculiaridades regionais, a política de aquisição da casa própria como única forma de acesso à 

moradia, o alto custo das unidades habitacionais decorrentes da não utilização de formas 

alternativas mais baratas de construção eram as críticas mais freqüentes ao Banco.  

O isolamento dos conjuntos habitacionais, construídos sempre a longa distância dos 

locais de trabalho e locais de abastecimento e serviços, a falta de recursos das 

prefeituras para a produção dos complementos à habitação, a falta de recursos ou de 

interesse das empresas públicas em relação à implantação de redes de serviços, a falta 

de fiscalização da construção são alguns dos outros “enganos” cometidos. É 

surpreendente que experiências tenham sido levadas a cabo de Norte a Sul do Brasil e 

só depois de muitos fracassos, que resultaram em custos sociais muito altos, as 

autoridades responsáveis começaram a reconhecer a inviabilidade do BNH em servir a 

população de rendas mais baixas. (Maricato, 1987, p. 45). 

As próprias diretrizes de atuação do BNH se assemelhavam às do governo militar: rígidas e 

centralizadas. Citando Sandra Cavalcanti, a primeira Presidente da Instituição, quando disse 

“a casa própria faz do trabalhador um conservador que defende o direito a propriedade”, 

Bonduki (2009) demonstra como a Política Habitacional neste período tinha esta função de 

combate ao comunismo, consolidação do capitalismo e conquista do apoio popular ao 

Regime, através da construção de casas e criação de empregos na área da construção civil.  

Em 1986, através do Decreto Lei nº. 2.291, o BNH foi extinto em decorrência da crise 
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econômica que atingiu o Brasil na década de 80 e que provocou aumento da inadimplência 

dos contratos e queda da arrecadação do FGTS e das cadernetas de poupança, principais 

fontes do SBPE (Maricato, 1987).  

Por outro lado, Bueno (2002) alerta que a extinção do BNH sem nenhuma alternativa 

ou proposta de solução para os problemas existentes, deixa margem a dúvidas quanto a real 

intenção do Governo Sarney, que:  

Pareceu ser uma estratégia do governo da Nova República, comandada pelo presidente 

José Sarney, para angariar respaldo político num momento em que se evidenciava o 

fracasso do plano de estabilização econômica (Plano Cruzado) e se propunham 

medidas econômicas corretivas, extremamente impopulares (p.215). 

Bonduki (2009) lamenta a decisão governamental atentando para a perda de uma Política 

Habitacional “articulada e coerente”, apesar das críticas, sem que houvesse uma proposta 

alternativa para atuação estatal nesta área. As atribuições que antes eram do BNH passaram a 

ser de competência da Caixa Econômica Federal, sendo que, até a criação do Ministério das 

Cidades em 2003, não houve nenhuma atuação contundente do Governo Federal no que diz 

respeito à ação habitacional.  

 

1.5 - A questão habitacional pós-BNH: a adoção de novos pressupostos 

 

No cenário internacional, os termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

eram cumpridos através da celebração de acordos e tratados internacionais, sendo o primeiro 

deles o PIDESC (Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), 

criado em 1966, onde foi reconhecido “o direito de todas as pessoas a um nível de vida 

satisfatório para si e para as suas famílias, incluindo alimentação, vestuário e alojamento 

suficientes, bem como a um melhoramento constante das suas condições de existência.” 

(Organização das Nações Unidas [ONU], 1966, art.11, §1). Outros documentos internacionais 

posteriormente reconheceram o direito humano a moradia condigna e a tutela estatal frente à 

questão, como a Declaração das Nações Unidas sobre o Progresso Social e o 

Desenvolvimento (1969) e a Declaração de Vancouver sobre os Estabelecimentos Humanos, 

das Nações Unidas (1976). O PIDESC, no entanto, só foi ratificado pelo Brasil em 1992. 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, a 

habitação passou a ter competência concorrente entre os três níveis de Governo, ou seja, 

Estados, Municípios e União. Estes poderiam dispor sobre o mesmo tema. Os movimentos 

populares de luta pela moradia intensificaram, então, a cobrança da atuação, principalmente 
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do município, neste setor. Com isso, abriu-se espaço para diversidade nos programas e 

projetos de acordo com a orientação política local. Pressupostos como desenvolvimento 

sustentável, diversidade de tipologias, estímulo à participação popular e autogestão 

apareceram como orientadores de uma nova forma de gerir a questão e “se tornaram 

referências nacionais para outros municípios e também para o próprio governo federal” 

(Bonduki, 2009, p. 78). 

Em 1990, foi lançado o PAIH ou Plano de Ação Imediata para Habitação, cujo 

objetivo era “financiar a aquisição de moradias populares, produção de lotes urbanizados e 

compra de material de construção para as famílias com renda de até cinco salários mínimos” 

(Bueno, 2002, p. 216). Utilizando também recursos do FGTS, o PAIH não obteve sucesso e, 

em 1996, este programa apresentava 58% dos seus 187.192 contratos em situação de 

inadimplência (Bueno, 2002). 

De acordo com Amadeu (2007), o Governo Collor foi equivocou-se quando instituiu o 

Ministério da Ação Social como o principal articulador da questão habitacional, o que 

retomava o caráter assistencialista da atuação estatal. Diversos problemas de Gestão, como 

descumprimento das diretrizes do Ministério na aplicação dos recursos, assim como nas 

contratações, além dos recursos disponibilizados pelo FGTS, ocasionaram atrasos e 

insatisfação popular.   

O Governo Fernando Henrique efetuou a renegociação destes contratos, extinguiu o 

PAIH e implantou vários programas voltados à questão habitacional de forma a reduzir 

diversos tipos de déficit públicos, como Pró-Moradia, Carta de Crédito, Programa de Apoio à 

Produção de Habitação. Os recursos destinados para o setor ultrapassaram a quantia de R$ 

9,53 bilhões, permitindo o financiamento de 913 mil unidades habitacionais em apenas três 

anos. 

O Governo de Fernando Henrique Cardoso também se caracterizou pela mudança no 

trato da questão habitacional com a adoção dos pressupostos de promoção do exercício da 

cidadania e respeito às diversidades culturais e regionais nos programas federais. Estes, 

inclusive, foram apresentados pelo Brasil na 2º Conferência das Nações Unidas para os 

Assentamentos Urbanos – Habitat II, ocorrida em Istambul em 1996. Dentre os programas 

destacavam-se os de recuperação de áreas degradadas, como o PRO-MORADIA e o PAR, 

Programa de Arrendamento Residencial, que promovia o acesso à moradia, em detrimento da 

valorização da idéia da “casa própria”. 

Na esfera do setor habitacional de mercado, em 1997, foi criado o Sistema Nacional de 

Habitação (SNH), cuja principal medida foi permitir a alienação fiduciária de bens imóveis, 
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ou seja, o credor é proprietário do bem até que o financiamento seja pago. Enquanto isso, o 

devedor detém a posse direta do imóvel, desde que cumpridas as cláusulas previstas no 

contrato de financiamento. Somem-se a isso as baixas taxas de inflação e a perspectiva de 

baixa nos juros e temos, então, no Brasil, a possibilidade de investimento e aplicações seguras 

de longo prazo. 

As críticas feitas ao Governo Fernando Henrique se referem ao pouco impacto que os 

programas geraram ao atacar o déficit qualitativo com a recuperação de áreas e com a abertura 

para o financiamento de imóveis usados (que representou 42% do total de financiamentos no 

período entre 1995 e 2003). A quantidade de pessoas atendidas com a concessão de 

financiamentos para aquisição de material de produção é bastante relevante, 567 mil famílias 

no período; mas, esta medida, apesar de ter atendido famílias de baixa renda, segundo 

Bonduki (2009), agravou o problema das construções informais nas cidades e, 

conseqüentemente, dos problemas arquitetônicos urbanos, como ventilação, incapacidade do 

atendimento dos serviços de esgoto e de água, adensamento populacional e estética urbana.  

Analisando todas as ações habitacionais desenvolvidas no período, verifica-se que 

ainda se manteve a tendência da pouca destinação de recursos para as famílias com renda de 

até três salários mínimos, ou seja, apenas 8,47% do total aplicado no setor. Destaque-se que 

nesta faixa de renda se concentra mais de 80% do déficit habitacional brasileiro (idem, 2009). 

Relevante destacar que a promulgação do Estatuto da Cidade tornou possível a 

efetividade do art. 182 da Constituição Federal do Brasil, regulamentando os “instrumentos 

urbanísticos do parcelamento ou edificação compulsórios do imposto sobre a propriedade 

predial e territorial urbano progressivo no tempo e a desapropriação para fins de reforma 

urbana” aplicáveis pelos Municípios para garantir o cumprimento da função social da 

propriedade urbana (Brasil, 2001). A sanção do Estatuto das Cidades e a adoção dos 

pressupostos no trato com o urbano podem ser consideradas como os fatos de maior 

relevância para a implantação de uma nova dinâmica de gerir os espaços urbanos que irá se 

consolidar nos anos seguintes, com o Governo Lula. 

 

1.6 – O Governo Lula e a Habitação de Interesse Social 

 

Com uma população urbana de mais de 80% de um total de 169.544.443 habitantes, o 

Brasil do Século XXI não aparecia nos índices sociais tabulados pelo IBGE no último censo 

em 2000 com dados animadores. O déficit habitacional quantitativo chegava a 7,2 milhões de 

moradias e em mais de 10 milhões de domicílios havia a carência de, pelo menos um dos 
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serviços de infra-estrutura básica, sendo 60,3% dessas famílias concentradas na faixa de renda 

de até três salários mínimos. 83 milhões de pessoas não eram atendidos por esgotamento 

sanitário e 45 milhões careciam dos serviços de abastecimento de água. Sobre os 

assentamentos subnormais, denominação usada pelo IBGE para as áreas urbanas com mais de 

51 unidades habitacionais e caracterizadas pela carência de infra-estrutura básica, verificou-se 

que, em 2000, eram em número de 3.905 em todo o Brasil com um total de 1.644.266 

domicílios. De acordo com Bonduki (2009), na última década do século XX, a população 

residente nestes aglomerados cresceu 84% contra uma elevação populacional de apenas 

15,7%.  

Para enfrentar esta realidade, o Governo Lula implantou a estratégia do Projeto 

Moradia, elaborado pelo Instituto Cidadania, para o combate do déficit habitacional para o 

prazo de 15 anos. A proposta tinha como pressupostos de efetividade, a existência de recursos 

para produção habitacional adequados à capacidade de pagamento dos diferentes segmentos 

sociais (de Mercado, FGTS e fundo de subsídio), a criação de um Fundo específico para a 

habitação de interesse social e, principalmente, a implantação de um sistema de atuação 

integrado dos três níveis de governo e entidades civis sob a orientação de uma Política 

Nacional de Habitação. 

O dia 1º de janeiro de 2003 marcou a criação do Ministério das Cidades, responsável 

pela coordenação nacional dos temas urbanos como habitação, transporte, saneamento básico 

e política de ordenação territorial. Sua missão é o combate às desigualdades sociais e a 

transformação das cidades em espaços mais humanizados (Ministério das Cidades, s.d.).  

Tendo como pressuposto de atuação a priorização das camadas mais pobres da 

população, em 2004, o MCidades elaborou a Política Nacional de Habitação onde estão os 

princípios, diretrizes e formas de atuação de todos os entes governamentais e não-

governamentais para o setor. A Política Nacional de Habitação é o documento que oficializa 

como instrumento de gestão pública as idéias do Projeto Moradia, citado anteriormente. 

Nesta Política, a área habitacional foi dividida em dois subsistemas: o de habitação de 

mercado e o de habitação de interesse social. No primeiro, estão ancoradas as ações de 

financiamento de material de construção, de produção de unidades habitacionais com recursos 

do SBPE e do FGTS (sem subsídio) para as classes média e alta. No sistema de habitação de 

interesse social, as ações estão prioritariamente voltadas para as famílias com renda de até três 

salários mínimos, com produção de unidades habitacionais com recursos do Orçamento Geral 

da União e do FGTS (com subsídio) e urbanização e regularização fundiária de assentamentos 

subnormais. Uma das diretrizes de atuação governamental é justamente centralizar as ações 
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no subsistema de Habitação de Interesse Social e minimizar a atuação estatal no subsistema 

de mercado. Convém ressaltar que no sistema de habitação de interesse social o foco é o 

grupo ou área que se encontra em situação de vulnerabilidade e sobre o qual deve recair o 

poder da tutela estatal. Produzir unidades habitacionais nestes programas não é o objetivo, 

mas um dos itens previstos para a melhoria das condições de habitabilidade que englobam 

diversas outras ações como, priorizar a famílias chefiadas por mulheres, comunidades 

quilombolas ou indígenas, realizar projetos ambiental e culturalmente adequados, promover 

ações de inclusão social durante e após o período das obras, etc. 

Por isso, em 2005 foram abertas as linhas de financiamento pelo SBPE e pelo FGTS 

para os demais bancos públicos e privados, liberando a CAIXA para atendimento mais focado 

no mercado de baixa renda. Também neste ano, foi criado o SNHIS (Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social), que centraliza os programas habitacionais e de 

desenvolvimento urbano, e instituído o FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social) que possibilitou que famílias com renda até cinco salários mínimos pudessem ser 

beneficiadas com a produção de unidades habitacionais. Outra novidade foi a abertura para 

entidades da sociedade civil, como Associações e ONGS, atuarem como proponentes em 

contratos subsidiados pelo Governo Federal.  

 Sob a ótica do SNHIS, os Municípios devem seguir uma série de requisitos como 

constituir fundo específico para recebimento de recursos para o setor; criar conselho onde 

esteja prevista a participação de representantes da sociedade civil, além dos entes públicos e 

privados atuantes na área; e apresentar Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS). 

A Política Nacional de Habitação está sendo implantada através de diversos programas 

que agregam a concepção de cidadania à moradia. Nestes programas estão previstos 

investimentos em transporte, esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação, mobilidade, 

serviços sociais e regularização fundiária. Como exemplo, podemos citar os programas 

Intervenções em Favelas e Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 

Precários - Ação Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos 

Informais de Áreas Urbanas. 

Em 2007, com o advento do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, as ações 

do Governo Federal, nesta área, se intensificaram através de um monitoramento contínuo e 

constante das operações, com a realização de 50 reuniões presenciais e 196 

videoconferências, envolvendo Governo Federal, CAIXA, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social [BNDES] (agentes operadores do PAC neste setor) e 

os Governos Estaduais e Municipais, além do repasse de informações através de sistemas on 
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line para as salas de controle do PAC, em Brasília.  

De acordo com o 2º Balanço do PAC, divulgado em janeiro de 2009, nas áreas de 

habitação e saneamento foram contratados, em dois anos, R$ 106,1 bilhões, distribuídos em 

R$ 68,7 bilhões para financiamento SBPE e Pessoa Física, R$ 24,3 bilhões em Saneamento e 

R$ 13,1 bilhões para Habitação de Interesse Social. Estes dados revelam que, apesar da 

expressividade dos números, o setor de habitação de mercado ainda tem encontrado maior 

facilidade para contratações do que as operações da esfera pública. De acordo com Bonduki 

(2009), isso se deve primeiramente à adoção de medidas como aprovação da Lei Federal nº 

10.391, o retorno das operações com recursos do SBPE e a obrigatoriedade dos bancos em 

aplicar estes valores especificamente em habitação que fizeram com que o volume do crédito 

ofertado fosse maior e, consequentemente, mais barato. Um outro fator seria a baixa estrutura 

administrativa e pouco preparo dos técnicos das Prefeituras Municipais no planejamento e 

gestão deste volume de recurso com tal agilidade, o que geraria atrasos e dificuldades na 

operação dos processos. Apesar de ressaltar que, se num primeiro momento, a ampliação da 

produção de unidades habitacionais pelo setor de mercado é estratégica, liberando a atuação 

estatal para o outro subsistema, se este movimento persistir, ocorrerá novamente uma 

explosão imobiliária excludente com relação à camada mais carente da população. É 

conveniente relembrar que mais de 80% do déficit habitacional atual se encontra dentre as 

famílias com renda de até três salários mínimos. 

Em março de 2009, o Governo Federal anunciou a liberação de R$ 34 bilhões de reais 

para a construção de um milhão de unidades habitacionais. Esta abertura procura, além de 

aumentar o poder de atuação e de gestão do Governo Federal, diminuir o poder de decisão 

sobre as contratações pela CAIXA, que praticamente detinha o monopólio da 

operacionalização neste setor, apesar de ser subordinada ao Ministério da Fazenda (Bonduki, 

2009).  

O Governo Federal tem sua atuação pautada nas diretrizes sobre as quais se 

ancoravam o Projeto Moradia. Porém, como o próprio projeto previa, o déficit habitacional é 

um problema crescente e após o início dessas ações consideradas estruturantes, o problema 

somente deve ser solucionado num prazo mínimo de 15 anos. De fato, observando os números 

do IBGE, o déficit quantitativo em 2000 era de 7,2 milhões e a estimativa atual é de 7,9 

milhões. Diante deste quadro, as ações governamentais desenvolvidas no âmbito da habitação 

de interesse social até o momento são os passos iniciais de um processo cujos primeiros 

resultados somente serão observados em médio prazo.  
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Sumário e conclusões 

 

Neste capítulo nos ocupamos em traçar uma retrospectiva histórica e política sobre a 

questão habitacional urbana. Observamos que este é um problema que vai além das fronteiras 

nacionais e perdura há mais de dois séculos. Foram relatadas, neste capítulo, as medidas de 

gestão política que tentaram suprimir o déficit, mas que, até o momento, não lograram êxito 

completo. Durante diversos momentos do capítulo mencionamos o crescimento das cidades, 

impulsionado por diversos fatores, e como a sua configuração sócio-espacial estava 

influenciada por questões de ordem econômica, política, social e também subjetiva. Daí a 

importância da adoção dos novos pressupostos na elaboração e execução das Políticas 

Públicas mais recentes no setor, com destaque para a participação popular e para o respeito 

aos grupos vulneráveis e à diversidade cultural. Sobre os espaços urbanos, a casa e o bairro, e 

seus significados, e os fatores que operam nesta construção material e simbólica é que iremos 

tratar no capítulo seguinte. 
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Capítulo 2  
 

A Casa e o Bairro: 

Aspectos Psicossociais da Moradia 

 

 

 

Introdução 

 

O objetivo deste capítulo é analisar as diversas definições e perspectivas sobre a casa e 

o bairro. Os termos casa e moradia serão tomados como sinônimos para se referirem ao local 

de residência das pessoas, independente de sua configuração espacial ou física. O bairro será 

analisado em razão da sua importância no que diz respeito ao entorno da moradia e como 

primeiro espaço público e social existente para além das paredes que delimitam a casa. O 

bairro e a casa mantêm uma relação intrínseca como os principais palcos onde são construídos 

o sentido do cotidiano e a representação social do local diante do resto da cidade.  

No subitem A casa e suas dimensões: breve histórico trataremos dos conceitos de casa 

a partir de uma definição mais elementar, onde ela é vista como uma construção feita de 

materiais variados, madeira, tijolos, palha, papelão, sapê... Porém, verificaremos, em outra 

perspectiva, como a casa é também uma construção simbólica que se objetiva nos motivos 

que promovem a sua existência, na cultura e contingências que regem a escolha dos materiais 

construtivos, o lugar e a forma de suas paredes. Assim, a casa é uma construção cultural 

impregnada por um sistema historicamente construído ao mesmo tempo em que se configura 

como um dispositivo de ordenação do cotidiano e das práticas sociais. 

 No subitem seguinte, O bairro: vida privada e vida pública, a vida pública na cidade 

tem como primeiro palco o bairro. A existência dos bairros pode ser atribuída primeiramente a 

uma questão de localização dentro da malha urbana. O bairro pode ser considerado como um 

espaço intermediário entre o público anônimo (a cidade como um todo) e as relações mais 

familiares e próximas (Ramos, 2004).  

Por conta da sua história e cultura que são construídas nas práticas cotidianas, os 

bairros se revestem de uma identidade que os diferenciam dos outros lugares da cidade. 
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Segundo Souza (citado por Ramos, 2004, p. 83), “As pessoas inconsciente ou 

conscientemente sempre ‘demarcam’ seus bairros, a partir de referenciais que elas, e 

certamente outras antes delas, produzindo uma herança simbólica que passa de geração a 

geração, identificam como sendo interiores ou exteriores a um dado bairro”.  

Em outra perspectiva, o bairro é analisado sob uma ótica do trabalho. A cidade é 

tomada como um lugar de produção e divide-se em espaços destinados ao trabalho e aqueles 

destinados à moradia. Os bairros residenciais, contrários aos bairros de trabalho, se tornariam 

então o local de possibilidade de uma vida mais familiar e íntima.  

Associada a esta visão utilitarista, a valorização monetária da terra urbana provoca a 

divisão da cidade em bairros de classes, onde os moradores são “selecionados” pelo seu poder 

aquisitivo. As diferenças nos aspectos físicos dos bairros de acordo com a classe econômica 

são sintomáticas no que tange às desigualdades sócio-econômicas entre estes grupos; 

geralmente, os bairros cuja população tem um maior poder aquisitivo são mais bem 

abastecidos em serviços e em infra-estrutura.  Mais que isso, a estrutura urbana também 

reflete a distribuição do poder social, o que significa que os grupos são valorizados 

socialmente pelo local onde residem na cidade.  

 

2.1 – A casa e suas dimensões: breve histórico 

 

Segundo a arqueologia, há cerca de 30 mil anos os homens começaram a abandonar 

uma existência nômade e a formar pequenos grupos que habitavam em cavernas ou abrigos 

rudimentares construídos com galhos e peles de animais (Veber, 1979). Porém, somente por 

volta de 8.000 A.C. a fixação territorial de alguns grupos pôde ocorrer. Com a revolução 

neolítica, o homem adquiriu habilidades de cultivo de plantas e criação de animais, tornando-

o menos dependente das contingências ambientais que caracterizavam a sobrevivência através 

da caça ou da coleta. 

A agricultura exigia uma grande quantidade de mão-de-obra e uma organização 

muito mais perfeita do que a caça. Requeria também uma vida mais estabilizada, 

para tratar das colheitas, pastorear os animais a armazenar os excedentes. Formaram-

se assim as primeiras comunidades sedentárias. (Veber, 1979, p. 142)  

O ser humano nasce em grupos e as cidades podem ser caracterizadas como materialização 

das relações entre seres humanos diante de contingências reais que enfrentaram. Assim, as 

primeiras cidades do mundo, Jericó, situada na Palestina, às margens do Rio Jordão há cerca 

de 11.000 anos e Catal Hüyük, localizada na atual Turquia em 6.500 a.C., caracterizaram-se 
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por sua arquitetura defensiva contra ataques de outros grupos. Em Jericó, havia altas torres de 

guarda e muralhas circundando toda a cidade. Suas casas eram circulares e não possuíam 

janelas; somente uma porta pequena fazia o contato com o exterior, evidenciando a 

necessidade de proteção daquele povo. Em Catal Hüyük, não havia ruas, as casas eram todas 

interligadas sem portas ou janelas para a parte exterior à cidade. Catal Hüyük era um extenso 

labirinto de salas destinadas aos cultos ou às habitações que eram divididas entre homens, nas 

salas menores, e mulheres e crianças, nas salas maiores (Veber, 1979).  

As civilizações que se seguiram, Maias, Incas, a sociedade de Angkor, dentre outras, 

imortalizaram em suas esplêndidas construções, comunidades que se estruturaram a partir de 

um objetivo comum que era a preservação de um povo. 

Até a Idade Média, os aglomerados populacionais se constituíam com um sentimento 

intenso de uma vida coletiva em que não existia o sentido de privacidade. Segundo Philippe 

Áries (1973), a vida transcorria em um mundo sem paredes, exceto as das torres destinadas à 

proteção em caso de ataques. As “loggias” eram destinadas tanto ao comércio quanto aos 

afazeres cotidianos dos que ali residiam e, como não havia portas, mas grandes arcos abertos 

para a rua, a mobilidade das pessoas era tão intensa que os moradores se confundiam com 

clientes, visitas, agregados, criados. Não havia ainda uma distinção bem definida entre estes 

grupos. 

As casas eram continuação da rua e os conceitos de público e privado não possuíam o 

sentido de hoje, como indicadores de uma intimidade. Por volta do Séc. XV, o termo público 

referia-se a tudo aquilo que visava o bem comum ou que poderia estar sujeito à apreciação de 

todos; enquanto que privado aparecia mais no sentido de ser próprio a um determinado grupo, 

por exemplo, tal assunto seria privado ao alto escalão de tal governo. Foi somente a partir do 

século XVII que esse termo passou a ser associado a uma nova noção de intimidade 

paralelamente ao surgimento material dos espaços privados, em especial de uma nova 

configuração de casa (Sennett, 1988).  

Ao tempo em que as cidades crescem em número de habitantes e um anonimato 

começa a tomar corpo, as paredes das casas fecham-se para o mundo exterior e se voltam para 

os espaços internos, pátios onde ainda as pessoas circulam, mas não com tanta abertura com o 

mundo da rua, como acontecia antes. O mundo social transpõe-se para dentro das casas 

fazendo com que as ruas passassem a se configurar como um lugar onde as regras sociais não 

conseguem mais operar com tanta firmeza.  

De acordo com Ariès (1973), na Idade Média, eram populares as gravuras da vida 

social transcorrendo nas ruas, assim como dos manuais de condutas sociais. Por volta do 
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século XVI, as atenções se voltam para a família, transparecendo principalmente em um 

sentimento, antes inexistente, de cuidado e de proteção às crianças. Este autor defende que a 

mudança na ordem social se estruturou em diversas perspectivas, como o inchaço das cidades, 

o surgimento da figura anônima nas cidades (ou cosmopolita), o surgimento de um novo 

sentimento sobre família e criança (identificação e amor), uma perspectiva de intimidade.  

Toda essa dinâmica vai se transmutando, ao longo do tempo, nas construções físicas 

das cidades, em especial nas casas. De acordo com Sennett (1988), nesta época surgiram os 

espaços públicos de lazer, como passeios e cafés. Para Ariès (1973), paralelo ao aparecimento 

desses estabelecimentos, o movimento que acontece é o de deslocamento da convivência 

social para o espaço interior das casas, pois os espaços públicos ganharam um sentido de 

locais de representação pública, no sentido de no local público representa-se um papel que 

não corresponde ao indivíduo real, que somente revela-se na intimidade com a família. Ou, 

mais ainda, os espaços públicos ganham um sentido pejorativo e passam a ser associados à 

perdição:  

Usando as relações familiares como padrão, as pessoas percebiam o domínio público 

não como um conjunto limitado de relações sociais, como no Iluminismo, mas 

consideravam antes a vida pública como moralmente inferior. (Sennett, 1988, p.35)  

Porém, as casas ainda demorariam a se configurarem como o reduto da família. Ao contrário, 

nesta época, a casa era um aglomerado de cômodos sem destinação específica e interligados 

entre si. Não havia um corredor central e todas as salas eram usadas por todos e para tudo: 

comer, dormir, negociar, etc. Numa casa grande viviam a família, os criados, os clientes e as 

visitas.  

[...] Devemos considerar essas famílias, nas quais, entretanto, já surgia o sentimento 

moderno de família, não como refúgio contra a Invasão do mundo, mas como os 

núcleos de uma sociedade, os centros de uma vida social muito densa. Em torno delas 

estabeleciam-se círculos concêntricos de relações, progressivamente mais frouxos em 

direção à periferia: círculos de parentes, de amigos, de clientes, de protegidos, de 

devedores etc. (Ariès, 1973, p.182) 

Não havia rotina estabelecida e todos os que chegavam, não tinham hora de chegar e muito 

menos de ir embora. As crianças cresciam com os criados e com eles faziam os serviços da 

casa, que não tinham um sentido de humilhação; ao contrário, havia certa honra no servir. A 

afetividade, muitas vezes, se dava entre criados, visitas e pessoas das famílias do que 

necessariamente somente entre estes últimos (Ariès, 1973). 
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A partir do século XVIII, uma nova dinâmica social começa a surgir através do 

sentimento de conforto e intimidade. A casa passa a ser o espaço da família, grupo agora 

restrito ao casal e aos filhos, e a se configurar como uma zona particular de vivências. A 

estrutura da casa modifica-se com cômodos independentes, por meio de corredores internos, e 

específicos para os usos (sala de jantar, sala de estar, quartos, cozinha). Possibilita-se, assim, 

o isolamento e a privacidade. Os criados, os clientes e os agregados, que circulavam antes 

livremente pela casa, devem a partir de então aparecer somente com anunciação prévia (Ariès, 

1973). 

Sennett (1988) salienta que com a Revolução Industrial e as cidades repletas de 

pessoas fizeram com que essa nova postura de relações fosse adotada. E diante de um 

aglomerado cada vez maior de pessoas, o silêncio nas ruas foi se intensificando da mesma 

forma que o sentimento de família e de vida íntima. O comércio, com disponibilidade de 

produtos em grande escala, feitos para clientes anônimos reforçou esse fenômeno. 

O mercado urbano do século XVIII era diferente de seus predecessores medievais ou 

do Renascimento: sendo inteiramente competitivo, aqueles que nele vendiam 

competiam para atrair a atenção de um grupo mutável e amplamente desconhecido de 

compradores. (Sennett, 1988, p.33) 

As casas nas cidades, além de ganharem novas características físicas, passaram a ser um bem 

de produção em massa. Os empreendimentos, em extensas áreas de terreno e projetos 

homogêneos, eram construídos dependendo do grupo a que estavam destinados. Esse método 

construtivo pretendia baratear os custos para promover maior controle social, porque, como 

informa Sennett (1988), era “mais seguro ainda quando a propriedade era habitada 

uniformemente por membros de uma única classe social” (p. 172). 

Segundo Rabinovich (2006), com o advento do capitalismo, as cidades passaram a ter 

sua organização pautada em uma lógica de consumo que orientava os acessos permitidos a 

determinados habitantes e as restrições que a outros são destinadas. Neste mesmo sentido, 

Henri Lefebvre citado por Frémont (1980) considera que, apesar de a casa ser o espaço 

originalmente destinado ao exercício da convivência entre as pessoas; a lógica industrial e 

capitalista a transformou em um instrumento ideológico de ordenação das condutas dos 

indivíduos nas cidades. Como reforçou Le Corbusier (citado por Frémont, 1980), a casa 

tornou-se uma “máquina de habitar” (p. 127), ganhando uma configuração funcional dentro 

de uma lógica das práticas sociais na cidade. 
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2.2 – O bairro: espaço urbano, bem de consumo, direito humano 

  

As moradias se espalham por toda a cidade, mas serão valoradas diferentemente 

dependendo de suas características físicas (tipo de moradia, materiais utilizados, estado de 

conservação) e de sua localização na cidade. 

Uma cidade, qualquer que seja o seu porte, será caracterizada por seus moradores em 

áreas mais ou menos valorizadas. Essa classificação não está pautada necessariamente em 

critérios objetivos, não se pode dizer que a falta de certos serviços ou determinadas 

características ambientais sejam fatores que atuam nesse processo. Em alguns casos, as 

variáveis podem ser simbólicas, como a concentração, na área, de moradores de baixa renda 

ou mesmo de eleitores de um determinado partido político. 

Para Damatta (1997), a casa e a rua são categorias sociológicas, pois são “entidades 

morais, esferas de ação social, províncias éticas dotadas de positividade, domínios culturais 

institucionalizados e, por causa disso, capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, 

músicas e imagens esteticamente emolduradas e inspiradas” (p.15). De acordo com Leite 

(2004), os espaços urbanos possuem dimensões físicas e simbólicas e seus “diferentes usos os 

qualificam e lhes atribuem sentidos de pertencimento, orientando ações sociais e sendo, por 

estas, delimitados reflexivamente” (p.79). Ramos (2004) corrobora com essas idéias 

apontando o bairro como a instância cotidiana de encontro entre a vida privada da casa e da 

família e a vida pública.  

O sentido de bairro é construído, assim, sob uma historicidade, perpassada pelos 

acontecimentos cotidianos. Espaço e Tempo, “constroem e, ao mesmo tempo, são construídos 

pela sociedade dos homens”, informa Damatta (1997, p.33). O tempo e o espaço seriam 

dimensões onde se desenrolaria a vida cotidiana com suas atividades, suas percepções e seus 

relacionamentos. Da mesma forma, seria na vida cotidiana que as percepções do tempo e dos 

espaços seriam construídos. Segundo Damatta (1997), foi somente na sociedade capitalista 

que o espaço e o tempo passaram a ser medidos através de sistemas universais e 

padronizados. O tempo marcado em horas, em dias, como um padrão distanciado dos 

acontecimentos cotidianos, difere do tempo medido através de acontecimentos sociais; e 

quanto mais padronizado e impessoal esta dimensão tempo, mais individualizada seria esta 

sociedade. 

Sennett (1988), por sua vez, conceitua o bairro como áreas urbanas próximas, 

diferentes quanto ao tipo de habitação, custo da comida e da diversão. A lógica de produção 

capitalista, segundo este autor, foi decisiva na idéia de bairro sob uma ótica utilitarista. Na 
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medida em que se consolidaram os locais destinados ao trabalho distantes daqueles destinados 

à moradia reforçou-se a idéia do bairro residencial como um local para a família e o descanso. 

Construções com usos específicos, como casas, lojas, escritórios, escolas, seriam interligados 

por locais de passagem, que seriam as ruas, avenidas e praças (Rabinovich, 2006). Enquanto 

se evidencia um esvaziamento da convivência social entre os indivíduos nos espaços públicos, 

que se consolidam como locais de passagem; os locais privados passam a interessar mais 

intensamente devido à intimidade e ao prazer que somente nestes locais se poderia conseguir 

(Sennett, 1988).  

Com outra perspectiva, Frémont (1980) alega que “ao fundar-se no seu valor 

econômico, uma classificação funcional associa os lugares aos tipos de atividades de 

produção e de troca” (p.133). Esta visão, para este autor, seria reducionista, no sentido em que 

os espaços urbanos operariam mais numa lógica associativa/dissociativa, regida pelas 

relações. Os espaços destinados à moradia servem também como local de trabalho, de trocas. 

“os lugares enchem-se de valores psicológicos muito mais fortes que os da função para a qual 

foram feitos” (Frémont, 1980, p.135). 

As práticas e os códigos de conduta relacionados aos espaços se construiriam de forma 

relacional: “em vez de serem alternativas, com um código dominando e excluindo o outro 

como uma ética absoluta e hegemônica, estamos diante de codificações complementares, o 

que faz com que a realidade seja sempre vista como parcial e incompleta” (Damatta, 1997, 

p.48). 

Os bairros nas cidades se formariam, assim, mais do que num dispositivo 

administrativo para localização das unidades habitacionais. Os bairros são representações 

sociais de espaços urbanos construídas no cotidiano, considerando a história local e a relação 

deste espaço com os outros bairros e com a cidade (Lefevbre, 1975, citado por Ramos, 2002).  

O que é comum e resulta desse processo de valorização/desvalorização é que o valor 

atribuído vai além dos aspectos físicos das moradias e prédios. Ele impregna o morador que 

passa a ser associado tacitamente a características específicas pelo simples fato de morar em 

uma determinada área da cidade. A casa, como um bem comercial, segue a lógica capitalista, 

é valorada como objeto de status e aparece dotada de qualidades sociais (Sennett, 1988). 

Marx (1867/2009) trata desse fenômeno por ele chamado de “fetichismo da 

mercadoria” analisando como através das relações sociais estabelece-se o valor-de-troca 

distinto do valor-de-uso. Segundo este autor, no sistema mercantil, quando os objetos são 

convertidos em mercadorias, valores lhes são atribuídos permitindo sua equiparação e troca, 

apesar de suas diferentes características físicas e de produção. Os objetos passam a valer o 
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tanto que conseguem em troca e não o seu valor correspondente ao uso ou custo da produção.  

A primeira vista, uma mercadoria parece uma coisa trivial e que se compreende por si 

mesma. Pela nossa análise mostramos que, pelo contrário, é uma coisa muito 

complexa, cheia de subtilezas metafísicas e de argúcias teológicas. Enquanto valor-de-

uso, nada de misterioso existe nela, quer satisfaça pelas suas propriedades as 

necessidades do homem, quer as suas propriedades sejam produto do trabalho 

humano. É evidente que a actividade do homem transforma as matérias que a natureza 

fornece de modo a torná-las úteis. Por exemplo, a forma da madeira é alterada, ao 

fazer-se dela uma mesa. Contudo, a mesa continua a ser madeira, uma coisa vulgar, 

material. Mas a partir do momento em que surge como mercadoria, as coisas mudam 

completamente de figura: transforma-se numa coisa a um tempo palpável e 

impalpável. Não se limita a ter os pés no chão; face a todas as outras mercadorias, 

apresenta-se, por assim dizer, de cabeça para baixo, e da sua cabeça de madeira saem 

caprichos mais fantásticos do que se ela começasse a dançar. (Marx, 1867, s.p.)  

Segundo Sennett (1988), isso vai mais além de um processo intencional de um grupo visando 

um maior lucro. Num mundo onde a distinção entre o privado e o público se estabelece com 

crescente intensidade, e a conduta pública deve ser “cuidadosa”, pois o que se mostra do 

indivíduo o valoriza ou o desvaloriza, os objetos participam deste fenômeno informando aos 

que circulam quem este indivíduo é (ou o que ele pode ser). O possuir passa a informar, nos 

espaços públicos das cidades, os acessos e mesmo as proibições que este indivíduo possui. No 

mesmo sentido, Marx (1867) alega que esse aspecto místico das relações mercantis só poderá 

ser dissipado quando: 

[...] as condições do trabalho e da vida prática apresentarem ao homem relações 

transparentes e racionais com os seus semelhantes e com a natureza. A vida social cuja 

base é formada pela produção material e pelas relações que ela implica só se libertará 

da nuvem mística que a envolve, no momento em que ela se apresente como o produto 

de homens livremente associados, agindo conscientemente, segundo um plano, e 

senhores do seu próprio movimento social. (s.p.) 

 

2.3 - A ordenação dos espaços urbanos 

 

 Vimos que os espaços urbanos são construídos nas práticas que o atravessam. Nesse 

processo, além da divisão administrativa ou econômica da cidade, são formuladas as 

representações sobre estes locais e sobre a vida que ali ocorre. 
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 Uma vasta gama de profissionais e saberes sobre o planejamento e a gestão urbanos 

fora ao longo do tempo surgindo diante da tarefa de ordenar as cidades e compreender esse 

processo. São arquitetos, engenheiros, geógrafos, psicólogos, sociólogos debruçados na tarefa 

de promover um melhor aproveitamento das cidades e dos espaços para seus habitantes. 

Porém, a cidade está em contínuo movimento. As suas configurações e 

funcionalidades surgem do jogo que se estabelece no campo social do cotidiano. Como bem 

posiciona Norbert Elias (1994), as sociedades não são fruto de uma criação previamente 

planejada, mas resultam de uma intrincada rede de funções individuais.  

A sociedade não é a soma das ações individuais, apesar de se constituir nelas. A 

sociedade transcende ao indivíduo e se objetiva como uma ficção coletiva, que ordena, por 

sua vez, as práticas individuais que ali ocorrem. As questões ideológicas e políticas, as 

demandas sociais, as contingências econômicas e mesmo os percalços do dia-a-dia, tudo isso, 

em relação, constitui as sociedades.  

Essa rede de funções no interior das associações humanas, essa ordem invisível em 

que são constantemente introduzidos os objetivos individuais, não deve sua origem a 

uma simples soma de vontades, a uma decisão comum de muitas pessoas individuais. 

Não foi com base na livre decisão de muitos, num contrato social, e menos ainda com 

base em referendos ou eleições, que a atual rede funcional complexa e altamente 

diferenciada emergiu. (Elias, 1994, p. 22) 

Dessa confluência de interesses e contingências, surgem e crescem as cidades e, dentro delas, 

espacialidades que chamamos de bairros. Ao final, o indivíduo, principal atingido por esta 

ordenação, a observará de forma institucionalizada, através de leis, projetos de 

desenvolvimento, regras para acesso a serviços básicos, etc. ou não institucionalizada, como 

as normas sociais e demais regras de conduta. Este indivíduo não possui somente um papel 

passivo. Ele, através de seus movimentos reivindicatórios e suas demandas e através das 

práticas e funções que executa, participa ativamente desse movimento. 

 Sem contrariar a tese de Sennett (1988), que prega o declínio da esfera pública e 

ascensão do individualismo; Frémont (1980) defende que, este indivíduo está lá, mesmo que 

não atuando como um ente coletivo. Mesmo desacreditado e submetido a uma condição de 

empobrecimento de sua atuação na sociedade, em sua vida cotidiana, ele é um ator ativo na 

configuração da vida na cidade.  

 Vindos de outras localidades (do interior ou de outras cidades), na maioria das vezes 

em busca de trabalho, estes indivíduos cobram da cidade um lugar, mas a cidade lhes aparece 

alienada em seus espaços e em suas relações (Frémont, 1980). A cidade que lhes é negada em 
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acesso e em poder de decisão é, a todo o momento, reivindicada por estes indivíduos pela sua 

presença física. As suas construções não planejadas, clandestinas, o seu trabalho informal e a 

sua marginalidade são além de destino para estes indivíduos, como se torna também seu 

principal meio de reivindicação, sendo essa, na maioria das vezes, porém, tácita. 

O demente e o desviado recriam na região o espaço que lhes é recusado pela ordem 

social. Do mesmo modo, a inadaptação de massas humanas consideráveis, e isto sem 

qualquer patologia individual, trai também a alienação do espaço em seus 

ajustamentos necessários à concentração dos poderes econômicos e à divisão do 

trabalho. (Frémont, 1980, p.235) 

Para a cidade, os profissionais da gestão (especialistas e governantes) criam projetos de 

ordenação das áreas ocupadas irregularmente por estes indivíduos. Como bem alega Frémont 

(1980), o resultado que se verifica são projetos “muito belos” no papel, mas “desumanos na 

realidade vivida” (p.253). O desafio apontado por ele consiste em saber como os responsáveis 

pelo ordenamento e melhorias das condições de vida na cidade poderão elaborar projetos com 

a população e não somente para ela. Como criar projetos e estabelecer consensos para a ação 

considerando a fala de milhares, às vezes, milhões de habitantes. Segundo este autor: 

Os urbanistas têm composto cidades inteiras, mas nunca grandes metrópoles. [...] Mas, 

o espaço local, a maior parte das vezes, e os espaços regionais em todos os casos, 

nunca tiveram autores que não colectivos. [...] A rua, a aldeia, o campo, e para além 

deles a região são um vasto teatro popular, que tem como actores, numa representação 

quotidiana, os habitantes. (Frémont, 1980, pp 252-253). 

Complementa esta questão, outro fator apontado por Sennett (1988, p.15) na seguinte 

afirmativa: “Hoje, a vida pública [...] se tornou questão de obrigação formal”. Para este autor, 

apesar de estarem próximas, vivendo aglomeradas nos espaços urbanos, a noção de 

coletividade encontra-se esvaziada e os indivíduos mantém suas vidas preocupados apenas 

com sua intimidade.  

 Para Frémont (1980), no momento que o indivíduo encontra-se “fora” da cidade, 

destinado a uma subcondição de atuação, resumida ao esquema trabalho-transporte-casa, o 

sentimento de coletividade se desfaz. O indivíduo encontra-se só e atuando como uma peça 

numa engrenagem pautada em uma lógica de produção.  

A alienação esvazia progressivamente o espaço dos seus valores, para o reduzir a uma 

soma de lugares regulados pelos mecanismos da apropriação, do condicionamento e da 

reprodução social. O homem, estranho a si próprio e aos outros, torna-se também 

estranho ao espaço onde vive. (Frémont, 1980, p.241) 
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Para Sennett (1988), a privacidade é imprescindível à sociabilidade. Nas cidades, em contato 

contínuo com outros indivíduos, seja nas ruas, nos escritórios, nas câmeras de vigilância das 

ruas, bem como nos prédios comerciais e residenciais, os indivíduos estão a todo o tempo 

sendo expostos. A reação a esta superexposição encontra-se no conforto da intimidade. 

Conclui o autor que “quando todos estão se vigiando mutuamente, diminui a sociabilidade, e 

o silêncio é a única forma de proteção.” (Sennett, 1988, p.29). 

 A representação de privacidade que é associada a casa decorre do sentimento de que 

somente ali se poderia viver de forma verdadeira, legítima (Sennett, 1988; Ariès, 1973). Esta 

dinâmica social foi reforçada pelo capitalismo industrial, através do sonho da casa própria e 

das múltiplas mercadorias que promovem o bom viver em casa acompanhado da família. Na 

esfera privada, a realização da intimidade e a concretização das relações “verdadeiras” e não 

baseadas na troca, condicionam o indivíduo a aceitar a quebra da coletividade nas cidades. 

Segundo Frémont (1980), “pela acção subtil da família, da escola, dos mass média, o espaço 

forma-se, apreende-se e vive-se na alienação.” (p.238-239). 

 O desafio da gestão pública apontado por Frémont (1980) sobre como promover a 

participação popular na ordenação dos espaços urbanos torna-se uma tarefa hercúlea, no 

sentido em que enseja a volta da coletividade perdida. Jovchelovitch (2000) sugere que, 

apesar da esfera pública encontrar-se esvaziada, ela não deixou de existir. O encontro entre os 

indivíduos, mesmo que em uma relação de troca, permitiria a construção de projetos a longo 

prazo visando o desenvolvimento e a manutenção do grupo social.  

No mesmo sentido, Elias (1994) salienta que o indivíduo é sempre um ser social, da 

mesma forma que a sociedade só pode existir em virtude dos indivíduos que a integra. 

Segundo este autor, o que mantêm a sociedade são as funções individuais, construídas, por 

sua vez, no tecido social. 

O que une os indivíduos não é cimento. Basta pensarmos no burburinho das ruas das 

grandes cidades: a maioria das pessoas não se conhece. Umas quase não têm nada a 

ver com as outras. Elas se cruzam aos trancos, cada qual perseguindo suas próprias 

metas e projetos. [...] Mas há, sem dúvida, um aspecto diferente nesse quadro: 

funcionando nesse tumulto de gente apressada, apesar de toda a sua liberdade 

individual de movimento, há também, claramente, uma ordem oculta e não 

diretamente perceptível aos sentidos. Cada pessoa nesse turbilhão faz parte de 

determinado lugar. Tem uma mesa à qual come, uma cama em que dorme; até os 

famintos e sem teto são produtos e componentes da ordem oculta que subjaz à 

confusão. (Elias, 1994, pp 20-21). 
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Sumário e Conclusões 

 

Neste capítulo, exploramos as diversas perspectivas em que são tomadas a casa e o 

bairro, além de explorar a problemática da ordenação dos espaços urbanos. Nos primeiros 

dois subitens observamos como a casa e o bairro são conceitos que se relacionam e se 

complementam. Suas múltiplas faces envolvem aspectos físicos, mas também aspectos 

sociais, políticos, econômicos e subjetivos. Vimos que as relações entre espaço e tempo 

constituem o palco onde se inscreve o cotidiano dos indivíduos. No subitem final, analisamos 

a construção do sentido de sociedade e de lugar, que extrapola as práticas individuais e sobre 

elas retornam, direcionando-as. Vimos ainda que, apesar do saber intelectual e técnico criado 

para a ordenação dos espaços urbanos, através do planejamento e da gestão de processos, esta 

escapa às tentativas de controle por ocorrer nas vivências cotidianas de seus habitantes.      
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Capítulo 3  
 

A Teoria das Representações Sociais: Antecedentes Históricos e 

Representações Sociais da Moradia 

 

 

 

Introdução 

 

Uma teoria nunca surge como uma coisa em si. Ela é fruto da confluência e do jogo de 

forças que atravessam um campo em um tempo e espaço específicos. Uma teoria encontra 

paralelo nos modos de fazer, de pensar, de se posicionarem e se conduzirem os corpos no 

espaço e em suas relações.  

Uma teoria é histórica, mas, apesar disso, e especialmente no caso das culturais, não é 

fruto direto dos acontecimentos passados como em uma relação de causa e efeito. No dizer de 

Karl Mannheim (1967), se observamos a história das teorias culturais veremos que a noção de 

evolução só pode ser notada numa fração de tempo determinada, após o qual ela parece perder 

o sentido, surgindo outros problemas que até então não existiam ou não tinham tanta 

relevância. A noção de progresso científico em nossa área, diferente das ciências naturais, está 

ancorada numa confluência de fatores que não são intrínsecos à teoria e que determinam 

inclusive que problemas devem ser postos e quais fatores garantem a sua solubilidade. 

A teoria das Representações Sociais surge, assim, em um contexto de questionamento 

de determinados aspectos de correntes teóricas antecedentes que não mais encontravam, 

naquele momento social específico, grande consenso e muita validade ecológica.  

Este capítulo está dividido em subseções que resumem as principais contribuições das 

teorias antecedentes que embasaram a teoria das Representações Sociais, elencadas pelo 

próprio Moscovici (2004) nos capítulos A História e a Atualidade das Representações Sociais 

e Consciência Social e sua História. Acrescentamos à estrutura proposta por Moscovici, uma 

breve análise da Sociologia do Conhecimento, referida por este autor em outros textos como 

apresentando formulações e pressupostos que convergem com a teoria das representações 

sociais. Ao final, a teoria é apresentada com seus enunciados, seus teóricos de destaque e a 
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apresentação de pesquisas sobre as representações sociais da moradia que utilizaram a teoria 

como embasamento teórico-metodológico. 

 

3.1 - Antecedentes Históricos da Teoria das Representações Sociais 
 

3.1.1 - As Representações em Durkheim 

 

A vertente sociológica da Psicologia Social teve como seu principal precursor o 

filósofo Émile Durkheim. Apesar de dar ênfase à demarcação metodológica da Sociologia 

como uma disciplina independente da Psicologia, a sua obra serviu de base para a elaboração 

das teorias psicológicas que têm como objeto de estudo as representações.  

Em seu texto “Representações Individuais e Representações Coletivas”, Durkheim 

(1898/1970) direcionou a Sociologia ao estudo das Representações Coletivas e, à Psicologia, 

o estudo das Representações Individuais. Em ambos os casos, o objeto estabelecido seria o 

mundo representacional: “a vida coletiva, como a vida mental do indivíduo, é feita de 

representações” (p.16). 

Durkheim criticava a perspectiva biologicista aplicada ao entendimento dos processos 

mentais alegando que a complexidade da vida não pode ser apreendida através de 

correspondentes físicos. Inserido em uma sociedade, o espírito se constituiria sob a ação 

coercitiva dos fatos sociais entendidos como: 

É fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o 

indivíduo uma coerção exterior; ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na 

extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, 

independente de suas manifestações individuais. (Durkheim, 1895/1999, p.13) 

Essa exterioridade dos fatos sociais é uma derivação lógica da síntese que se opera desde o 

surgimento das primeiras representações: tanto o indivíduo não pode ser tomado como um 

conjunto de células integradas, como a sociedade não é um conjunto de indivíduos. Somente a 

partir da associação e encarnação da representação em um símbolo é que o fato social se 

materializa como coisa independente de seu substrato. Esse descolamento é que permitirá a 

Durkheim afirmar que as representações são independentes do funcionamento de suas partes; 

não estão inscritas nas células ou sinapses, nem tampouco são inerentes a reflexões de 

indivíduos isolados. Elas ultrapassam as vivências individuais e, por isso, não se pode negar 

sua existência somente pelo fato de que não estão conscientes ao indivíduo naquele momento. 

Passam elas a compor o corpo social em que estão inscritas. 
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A sociedade é algo mais que uma potência material é uma grande potência moral. Ela 

nos ultrapassa não apenas fisicamente, mas material e moralmente. A civilização é 

devida à cooperação dos homens associados e das gerações sucessivas; é, portanto, 

uma obra essencialmente social. (Durkheim, 1970, p. 70) 

Durkheim (1912/1973) ancora sua teoria no pressuposto de que as representações coletivas, 

embora surgidas no encontro entre os indivíduos; têm vida própria, sendo destes 

independentes. Quando o indivíduo nasce, já encontra uma sociedade estabelecida. O local de 

surgimento das representações é a própria sociedade. Se as representações tivessem uma 

origem divina, elas seriam imutáveis; o que não ocorre. Por mais que o indivíduo isolado 

encontre a sociedade constituída por representações que lhe são anteriores; nas experiências 

que engendram, elas são modificadas gerando outras representações novamente autônomas.  

As Representações Coletivas são exteriores aos indivíduos que não podem 

isoladamente modifica-las. A função delas é, através da coerção e da aceitação, manter as 

sociedades coesas. Em outras palavras, “são forças que podem preservar e conservar o todo 

contra qualquer fragmentação ou desintegração” (Durkheim, 1970, p.51). 

Dessa forma, o método sociológico para Durkheim está embasado em três 

proposições-chave: a primeira delas é de que não seria possível procurar entender 

conhecimento social a partir de impressões individuais. Análises deste tipo não teriam 

profundidade e não atingiriam a questão como um todo. O segundo ponto ressalta a 

importância da interação social na formulação de todo conhecimento ou crença significativa. 

Um fato social surge na relação entre indivíduos, mas somente se materializa quando se torna 

um símbolo, uma representação. A última proposição nos alerta sobre o poder coercitivo da 

sociedade. As crenças estariam fundamentadas em estruturas sociais estabelecidas. Os 

indivíduos que integram essas estruturas recebem orientações sobre o que é permitido e o que 

deve ser respeitado. A coação social não pode ser desconsiderada neste processo por ser um 

dos elementos, assim como a identificação, que atuam na manutenção da unidade social 

(Durkheim, 1999).  

As sociedades se configuram pela união de indivíduos que formam um corpo 

identificável pela linguagem, cultura, crenças e rituais comuns. A existência desses elementos 

comprova a ação da própria sociedade sobre seus membros gerando identidade e coesão social 

e direcionando seus comportamentos e idéias. 

As Representações tornam-se estáveis na medida em que são transmitidas de geração a 

geração. E tornam-se impessoais quando se distanciam do indivíduo e são aceitas e 

incorporadas pela coletividade através de uma linguagem comum. Para Durkheim (1973), em 
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As Formas Elementares da Vida Religiosa: “pensar conceitualmente não é simplesmente 

isolar e agrupar em conjunto os caracteres comuns a um certo número de objetos; é subsumir 

o variável sob o permanente, o individual sob o social” (p. 541).  Isso significa que conceitos 

são representações coletivas, nascem nas relações entre os indivíduos e nessa exterioridade se 

validam (Pinheiro Filho, 2004). 

 

3.1.2 - As Representações na Antropologia Social 

 

O antropólogo francês Lévy-Bruhl teve um papel relevante no desenvolvimento do 

estudo sobre representações coletivas. Embasado nas idéias de Durkheim sobre o papel do 

social na formação das estruturas de pensamentos coletivas, Lévy-Bruhl formulou estudos 

comparativos entre as sociedades primitivas e as modernas ou civilizadas.  

Assim como Durkheim, Lévy-Bruhl pode comprovar em suas observações que em 

todas as sociedades a existência de representações independentes dos indivíduos era algo 

inquestionável. O corpo social não chega a se estabelecer como um ente concreto, mas, as 

representações coletivas à medida que se propagam no tempo e se tornam impessoais ganham 

um sentido de exterioridade e de permanência que lhes tornam independentes. Para ele: 

As representações coletivas têm suas leis próprias, que não podem ser descobertas [...]. 

Ao contrário, é, sem dúvida, o estudo das representações coletivas e suas ligações nas 

sociedades inferiores que poderá lançar alguma luz sobre a gênese de nossas 

categorias e de nossos princípios lógicos. (citado por Gerken, 2008, p. 4)  

Considerando então que as sociedades se estruturam em representações coletivas Lévy-Bruhl 

se dedicou ao entendimento do “outro” distante. Em outras palavras, para se entender as 

representações coletivas dos povos primitivos, era necessário entender quais eram as regras 

que regem sua formulação. A obra de Lévy-Bruhl se utiliza do conceito de Representações 

Coletivas de Durkheim para o entendimento das estruturas ideológicas nas diferentes 

sociedades, como refere Evans-Pritchard (1972):  

Os indivíduos passam apenas através da estrutura. Não nascem com ela e não morrem 

com ela, pois não é um sistema psíquico, mas um sistema social, com uma consciência 

coletiva totalmente diferente da individual. A totalidade dos fatos sociais que 

compõem a estrutura é obrigatória. O indivíduo que não os respeita sofre sempre 

castigos e é ferido de incapacidades de tipo legal ou moral. Regra geral, ele não tem 

nem o desejo nem a oportunidade para fazer outra coisa além de conformar-se. (p. 57). 

Assim, para Lévy-Bruhl as representações coletivas caracterizam-se por resultarem de 
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interações anteriores aos indivíduos, só têm sentido quando entendidas em contexto e são 

determinantes na configuração das condutas. 

A classificação das sociedades primitivas como pré-lógicas não se traduz em 

inferioridade ou estágio menos avançado de desenvolvimento, mas informa que elas teriam 

um modo de estruturação do pensamento diverso do praticado nas sociedades civilizadas. A 

ausência de um sistema de escrita faz com que a vida coletiva seja mais intensamente vivida 

pelos seus membros. A memória é mais requerida pela necessidade da transmissão oral do 

conhecimento. Nestas estruturas estariam envolvidos aspectos afetivos que Bruhl chamaria de 

participação: não haveria uma nítida diferenciação entre indivíduo e sociedade, entre o eu e o 

outro nesses grupos (Gerken, 2008).  

Nas sociedades letradas, a existência de um sistema de signos proporciona a 

elaboração de conceitos e entendimentos racionais e analíticos sobre os acontecimentos e os 

objetos. As representações coletivas teriam uma estrutura genealógica diferenciada nos dois 

casos em virtude das características do corpo social onde são produzidas.  

Analisando os trabalhos de campo desenvolvidos nas décadas de 1920 e 1930 nas 

culturas Nuer e Azande, povos da África Central, Evans-Pritchard (1978) chegou à conclusão 

de que cada cultura possui uma estrutura social específica, que é fruto de sua história e de 

contingências que atuam sobre ela. O próprio pesquisador não escapa de sua história e 

conceitos passados, e como ele alerta “o que se traz de um estudo de campo depende muito do 

que se leva para ele” (p.300).  

Cada cultura elaborará lógicas de entendimento que não são cópias, mas criações 

dessa realidade. A obra de Lévy-Bruhl permitiu que se ampliasse à crítica das noções de 

supremacia da verdade e de culturas sobre outras. No mesmo sentido Moscovici (2003) 

aponta que “todas as representações coletivas possuem a mesma coerência e valor. [...] de tal 

modo que nenhuma delas possui uma relação privilegiada com respeito às outras e não pode 

ser critério de verdade ou de racionalidade para as demais” (p.185).  

 

3.1.3 - As Representações em Vygotsky 

   

Seguindo o movimento sociológico e antropológico de formulação de novos 

pressupostos sobre o entendimento das sociedades e dos indivíduos, na Psicologia destacou-se 

a obra de L. S. Vygotsky. Em um curto, mas intenso, período de produção intelectual, 

Vygotsky produziu uma obra que pretendia integrar as visões individualistas e sociais de 

entendimento do psiquismo, uma teoria em que o social teria relevância primordial na 
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formação da mente humana. O objetivo de sua teoria consistia em identificar quais elementos 

seriam tipicamente humanos e investigar como e porque assim se constituem.  

Ao desenvolver o conceito de funções psicológicas superiores, Vygotsky delimitou o 

que seriam os modos de funcionamento próprios aos seres humanos, a exemplo da capacidade 

de planejamento, memória sem necessidade de estímulos externos imediatos, imaginação, etc. 

Vygotsky trouxe para o campo da Psicologia a interpretação de que as funções humanas são 

culturalmente mediadas e estão em constante transformação (Cole & Scribner, 2008). De 

acordo com Moscovici (2003), a obra de Vygotsky permitiu que o estudo sobre o ser humano 

extrapolasse uma visão biologicista e pudesse ser compreendida numa perspectiva sócio-

histórica. 

Segundo Oliveira (2005), os principais pressupostos da obra de Vygotsky podem ser 

assim resumidos: o humano seria resultante de combinações entre um aparato biológico, um 

mundo exterior, que se modifica constantemente num processo sócio-histórico, e um sistema 

de signos mediando este processo.  

O humano se constitui em atividade, movido pela necessidade de dominação da 

natureza para satisfação de suas necessidades. A fala apresenta-se como um dos instrumentos 

que possibilita a organização das funções psicológicas superiores. Para Vygotsky (2008), o 

desenvolvimento de um sistema de signos permitiu ao ser humano o exercício de novas 

formas de comunicação, maior autonomia e atuação sobre os objetos e internalização e 

reflexão das regras e normas sociais do grupo social: “o pensamento não é simplesmente 

expresso em palavras; é por meio delas que ele passa a existir. [...] Cada pensamento se move, 

amadurece e se desenvolve, desempenha uma função, soluciona um problema” (Vygotsky, 

1993, p.108). 

A linguagem se constitui socialmente e promove a interação entre homem e ambiente. 

Porém, o aprendizado da linguagem não tem como requisito somente a maturação biológica 

da criança. É necessário considerar tanto o biológico quanto o cultural. O desenvolvimento 

simbólico se constitui na ação, legitimando a importância do social e da cultura no 

desenvolvimento.   

Em vários experimentos, Vygotsky (2003) pode comprovar esta idéia relacionando 

fala, ação e tempo. À medida que as crianças crescem, a fala se desloca de um momento 

posterior para anterior à ação. Um exemplo clássico são os das crianças quando desenham: 

quando muito pequenas, elas têm dificuldades em informar o que estão desenhando até terem 

acabado o desenho; enquanto que, crianças maiores, já conseguem fazê-lo antes. Assim, 

quando “a fala dirige, determina e domina o curso da ação; surge a função planejadora da fala, 
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além da função já existente da linguagem, de refletir o mundo exterior” (p. 38). 

A partir desta dinâmica, o ser humano, diferente dos animais, consegue desenvolver as 

chamadas funções psicológicas superiores. Um sistema de signos permite que os indivíduos 

ajam com uma relativa independência dos estímulos externos imediatos, lembrando-se do 

passado e podendo planejar seu futuro. Para Vygotsky (2003): “O uso de signos conduz os 

seres humanos a uma estrutura específica de comportamento que se destaca do 

desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos psicológicos enraizados na 

cultura.” (p.54).  

Na perspectiva Vygotskyana, o “desenvolvimento do psiquismo humano é sempre 

mediado pelo outro [...] que indica, delimita e atribui significados à realidade” (Rego, 2008, 

p.61). Neste sentido, o indivíduo e seu psiquismo só podem existir no cerne de um grupo 

social que lhe conceda, através de comunicação, os fundamentos necessários à constituição de 

significados. Para Vygotsky (2003), “desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, 

suas atividades adquirem um significado próprio num sistema de comportamento social e [...] 

são refratadas através do prisma do ambiente da criança.” (p.40).  

 Os signos são tomados nesta perspectiva como instrumentos constituídos socialmente 

que permitem a representação simbólica do mundo. Baseados neste postulado, Vygotsky e 

seus principais colaboradores, Luria e Leontiev realizaram diversas pesquisas como forma de 

analisar a mediação simbólica em indivíduos de diferentes idades, como de diferentes culturas 

(Oliveira, 2005). Nestes estudos, verificou-se que o próprio sistema de signos estava em 

constante construção pelos grupos em sua relação com o mundo. Baseados em suas 

experiências e em suas representações, os grupos interpretariam o mundo (Oliveira, 2005).  

Uma das mais importantes pesquisas neste sentido foi realizada por A. R. Luria na 

Ásia Central com colonos com diferentes graus de instrução e regime trabalhista. A pesquisa 

consistia em realizar entrevistas com estes indivíduos, nas quais se investigava percepção, 

abstração e generalização, dedução e inferência, entre outros aspectos relacionados à 

construção simbólica social. Verificou-se que, as respostas dos indivíduos variavam de acordo 

com o seu nível de instrução e a sua inserção trabalhista, em síntese: indivíduos com menor 

grau de instrução e em regime de trabalho individual tendiam a dar respostas mais voltadas a 

uma representação mais concreta da realidade; enquanto que indivíduos com maior grau de 

instrução e regime de trabalho em fazendas coletivas elaboravam suas respostas em um 

esquema mais categorial ou abstrato. Esta conclusão confirmaria a hipótese de que o sistema 

de signos, e as representações sociais que o permeia, é construído nas relações dos indivíduos 

com o mundo, em suas práticas sociais (Oliveira, 2005). 
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Com efeito, em A Formação Social da Mente, Vygotsky (2003), afirma que as funções 

psicológicas superiores seriam sempre “culturalmente organizadas e especificamente 

humanas” (p.103). Retoma-se assim à influência decisiva da cultura na organização subjetiva 

dos indivíduos que a integram.  

Ao analisar ainda a relação entre brinquedo e desenvolvimento, Vygotsky (2003) 

observou que as regras do jogo simbólico encontram sua origem não na imaginação, mas na 

interpretação de condutas e representações mentais, como quando a menina imita a mãe ela 

interpreta aquilo que lhe aparece como um papel de mãe. Assim, a representação simbólica é 

criada a partir da observação e interpretação dos indivíduos sobre sua própria cultura. Daí 

podermos inferir, na visão de Vygotsky, a impossibilidade de comparação em termos de 

níveis de desenvolvimento em grupos culturais que não estão submetidos às mesmas 

contingências. E como complementa Oliveira (2005): 

É a partir da experiência com o mundo objetivo e do contato com as formas 

culturalmente determinadas de organização do real (e com os signos fornecidos pela 

cultura) que os indivíduos vão construir seu sistema de signos, o qual consistirá numa 

espécie de ‘código’ para decifração do mundo. [...] quando Vygotsky fala em cultura 

não está se reportando apenas a fatores abrangentes, como o país onde o indivíduo 

vive, seu nível sócio-econômico, a profissão de seus pais. Está falando, isto sim, do 

grupo cultural como fornecendo ao indivíduo um ambiente estruturado, onde todos os 

elementos são carregados de significados. (p. 37)  

 

3.1.4 – A Sociologia do Conhecimento e as Representações Sociais  

 

Publicada em 1966, a obra A Construção Social da Realidade, de Peter Berger e 

Thomas Luckmann inicia uma nova proposta no campo da Sociologia do Conhecimento. 

A Sociologia do Conhecimento, até então, vinha desenvolvendo reflexões sobre como 

as idéias se formam em uma sociedade e como elas eram apreendidas pelo campo social. 

Segundo Mannheim (1967), as realidades sociais seriam construídas de acordo com o 

contexto histórico específico. Existe, neste autor, do mesmo modo que em Vygotsky, uma 

perspectiva marxista no sentido em que as práticas, neste caso a prática intelectual, construiria 

o mundo.  

Berger e Luckmann (2008), não contestaram esta afirmativa, mas consideraram que, 

primeiramente, a Sociologia do Conhecimento deveria refletir sobre a amplitude do foco desta 

disciplina. Segundo eles, “a sociologia do conhecimento deve ocupar-se com tudo aquilo que 
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é considerado ‘conhecimento’ na sociedade” (p.29). Este conhecimento deveria ser 

considerado maior que o pensamento teórico, pois englobaria todo significado produzido 

socialmente.  

Sob este enfoque fenomenológico, a Sociologia do Conhecimento amplia o seu objeto 

de estudo, ocupando-se de como o conhecimento, seja ele científico, conceitual ou senso 

comum, se constitui. 

Esta perspectiva contribuiu para um movimento contrário a um entendimento de 

submissão dos indivíduos ao social propondo uma dialética em que esses níveis se 

comunicam. Valoriza-se assim o conhecimento não-científico, a atuação do senso comum na 

construção das realidades. 

Para Berger e Luckmann (2008), é pela objetivação que uma realidade se torna 

passível de existência. A objetivação consiste na aderência de significados a símbolos que 

permitem a elaboração de entendimentos e a visualização de estímulos mesmo quando eles 

não se fazem presentes. Dessa forma, a linguagem seria a forma mais usual deste processo. A 

linguagem somente é possível na interação com o outro e está sedimentada na vida cotidiana. 

Ela permite que o mundo seja visto tanto de uma perspectiva imediata quanto transcendendo o 

“aqui e o agora”. As objetivações ganham assim, uma lógica dialética e contínua: “Desse 

modo, a linguagem é capaz de se tornar o repositório objetivo de vastas acumulações de 

significados e experiências, que pode então preservar no tempo e transmitir às gerações 

seguintes” (Berger & Luckmann, 2008, p.57). 

Nessa perspectiva, a linguagem é construída na interação entre as pessoas. Por outro 

lado, as significações se estruturariam em sistemas objetivos que transcendem as relações face 

a face. O sistema de signos permite aos indivíduos tornar presente aquilo que não está 

concretamente ou temporalmente presente. Assim, o mundo humano se amplia numa 

interlocução de diferentes realidades cotidianas. Diferentes modos de enxergar a realidade 

passam a coexistir como uma unidade, fruto da convergência entre o que está apresentado 

concretamente e as representações que são fruto da história individual ou do seu grupo. 

Nos campos semânticos assim construídos a experiência, tanto biográfica quanto 

histórica, pode ser objetivada, conservada e acumulada. A acumulação é seletiva, pois 

os campos semânticos determinam aquilo que será retido e o que será esquecido, como 

partes da experiência total do individuo e da sociedade. Em virtude desta acumulação 

constitui-se um acervo social de conhecimento que é transmitido de uma geração a 

outra e utilizável pelo indivíduo na vida cotidiana. (Berger & Luckmann, 2008, p.62) 

Outro aspecto que rege este processo é a consideração de que a vida cotidiana é regida por 
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necessidades de manutenção do sentido de ordem social. Os fenômenos do mundo serão 

significados a partir do universo simbólico, surgido também a partir das práticas sociais. 

Segundo Berger e Luckmann (2008), a significação é necessária porque permite ao indivíduo 

a sua constituição como um ser em constante relação, permite que ele entenda o mundo e 

quem é. Sem este processo de significação, o que restaria seria o inominado, ou seja, fatos 

sem significados, e um mundo sem instituições possíveis. 

Esta função nômica do universo simbólico para a experiência individual pode ser 

definida de maneira muito simples dizendo que “põe cada coisa em seu lugar certo”. 

Mais ainda, sempre que um indivíduo extravia-se, perdendo a consciência desta ordem 

(isto é, quando se encontra nas situações marginais da experiência), o universo 

simbólico permite-lhe “retornar à realidade”, isto é, à realidade da vida cotidiana. 

Sendo esta evidentemente a esfera a que pertencem todas as formas de conduta e 

papéis institucionais, o universo simbólico fornece a legitimação final da ordem 

institucional, outorgando a esta a primazia na hierarquia da experiência humana. 

(Berger & Luckmann, 2008, p.135)  

 

3.2 – Surgimento e Pressupostos da Teoria das Representações Sociais 

 

A teoria das Representações Sociais pode ser definida como transdisciplinar já que 

parte dos conceitos de vários campos teóricos como a Sociologia do Conhecimento, a 

Antropologia Social e a Psicologia Cognitiva.  

Partindo dos conceitos de Representações Individuais e Coletivas de Durkheim, Serge 

Moscovici, elaborou a teoria das Representações Sociais, publicada inicialmente no seu livro 

La Psychanalyse: Son image et son public, em 1961.  

Vimos que em Durkheim as Representações Coletivas são formas abstratas complexas 

como religião, ciência ou mitos, que teriam o poder de manter a unidade social por coerção ou 

aceitação. Elas surgem na interação entre indivíduos, mas deles se “descolam” quando se 

materializam. Elas não podem ser estudadas a nível individual, mas somente na coletividade. 

Moscovici, embora corrobore com este pressuposto metodológico de análise, não aceitava a 

idéia de que os indivíduos seriam meros receptores de um saber estabelecido, que as idéias 

cientificamente comprovadas quando interpretadas pelos grupos leigos seriam distorções de 

um conhecimento “verdadeiro”. Em consonância com as idéias de construção das 

representações nas sociedades, anteriormente trabalhadas por Vygotsky, pela Antropologia 

Social e pela Sociologia do Conhecimento, onde os poderes centralizados e as verdades 



43  

estabelecidas foram alvos de questionamentos, Moscovici introduziu uma nova noção para as 

Representações considerando-as como dinâmicas sociais e não como conceitos. As 

Representações Sociais podem ser definidas como “estruturas dinâmicas, operando em um 

conjunto de relações e de comportamento [...] um sistema de valores, idéias e práticas” 

(Moscovici, 2003, p.21). As Representações Sociais são, assim, sempre resultantes de 

processos de interação e comunicação. 

Em sua pesquisa sobre a Psicanálise na sociedade francesa, Moscovici postulou dois 

universos de conhecimento, os quais ele chamou de universo reificado e universo consensual. 

O universo reificado é formal, segue normas estabelecidas, métodos e técnicas; nele 

enquadra-se o conhecimento acadêmico ou científico. O universo consensual, por sua vez, se 

refere ao conhecimento leigo, espontâneo, que se constitui no cotidiano dos grupos sociais. 

Dessa forma, as Representações Sociais, não são vistas mais como conceitos 

assimilados pela coletividade; mas como resultado da diversidade, dos ricos diálogos que se 

estabelecem no campo social. As Representações Sociais se configuram de acordo com os 

acontecimentos históricos, com a cultura daquele grupo, com o tipo de discurso que o grupo 

pratica, com as experiências de cada um dos indivíduos. Estariam sempre sendo postas à 

prova e neste confronto entre universos reificados e consensuais surgiriam espaços de tensões 

onde novas representações se acomodariam: “Uma vez criadas, elas [as representações] 

adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se atraem e se repelem e dão 

oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto velhas representações 

morrem.” (Moscovici, 2003, p.41).  

Formulando Representações Sociais sobre o mundo, os indivíduos se comunicam, 

criam suas histórias e interpretam objetos e fenômenos, construindo-os simbolicamente. As 

representações sociais podem ser consideradas como categorias de entendimento da realidade, 

surgidas nas práticas cotidianas. E nessas vivências, sutilmente, elas estariam sempre sendo 

recriadas e repensadas. 

Assim, as representações não seriam retratos da realidade; mas sistemas de 

significação resultantes e constituintes das relações entre estímulos e respostas. Um grupo 

social quando formula representações está constituindo-se a si mesmo, visto que estas 

direcionam também os comportamentos, atitudes e tudo o que é criado ou produzido pelos 

indivíduos. As Representações Sociais são tanto estruturadas como estruturantes da sociedade 

em que surgem. Essa proposição coloca por terra o caráter de exterioridade e de passividade 

presente na teoria das representações coletivas e insere a teoria das representações nas 

discussões sobre a “retórica das verdades” (Spink, 2007). 
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Sobre este conjunto de máximas e proposições, a teoria das Representações Sociais se 

volta para o entendimento de como o conhecimento surge e a sua assimilação na criação de 

uma realidade comum.  O conhecimento nunca é neutro, é sim resultante de grupos de pessoas 

engajadas em projetos e momentos históricos específicos (Duveen, 2003). Os indivíduos 

quando recebem determinadas informações sobre objetos estranhos a sua realidade, ancoram-

nas a sistemas de crenças já estabelecidos e todo o conjunto recebe uma roupagem 

interpretativa que até então não possuía. Todo conhecimento é assimilado de forma a tornar o 

não-familiar, familiar. 

Todo comportamento ou conceito que não corresponda à realidade cotidiana é 

considerado inapropriado, estranho ou mesmo bizarro e, ao mesmo tempo em que intriga, 

repele ou atrai o interesse, desperta a necessidade premente de enquadramento e acomodação, 

visto que aquilo que é estranho amiúde ameaça as ordens sociais e psicológicas. A este 

processo de contornar tais situações ligando-as a paradigmas já existentes, Moscovici (2003) 

denominou de Ancoragem: 

Ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa. [...] pelo fato de se dar um 

nome ao que não tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de representá-lo. De 

fato, representação é, fundamentalmente, um sistema de classificação e de denotação, 

de alocação de categorias e nomes. (p.62) 

Além da ancoragem, é através da objetivação que os indivíduos tornam familiar o que lhes 

aparece no mundo e apreendem em um esquema sócio-cognitivo anterior, comprovando e 

ampliando a sua visão sobre a realidade cotidiana (Arruda, 2002). Objetivação consiste em 

“concretizar” as categorias sob a forma de representações que ganham corpo e passam a ser 

vistas quase como um ente materializado que persiste no espaço social influenciando 

comportamentos e pensamentos. 

Aquilo que será objetivado, assim o será em confronto com o que já é considerado 

familiar em um grupo social. Uma representação não se forma no vazio, mas se objetiva a 

partir de outras representações, suas palavras e seus símbolos. No dizer de Moscovici (2003): 

“a sociedade faz uma seleção daqueles aos quais ela concede poderes figurativos, de acordo 

com suas crenças e com o estoque preexistente de imagens” (p.72).  

Os símbolos podem significar fenômenos e objetos que com eles encontrem 

familiaridade. As representações, objetivadas, não se transmutam em realidades fixadas, mas 

sim adquirem um caráter de plasticidade que lhes libertam da realidade que tenderiam 

retratar. Ao contrário, esse descolamento permite que se tornem “um conjunto de fenômenos 

que ela [a sociedade] tem a liberdade de tratar como quer” (Moscovici, 2003, p.75).  
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Em 1976, Jean-Claude Abric formulou um desdobramento da Teoria das 

Representações Sociais propondo o estudo sistemático dos conteúdos das representações. 

Segundo a Teoria do Núcleo Central, as representações são formadas por dois sistemas, 

central e periférico, que permitem compreender como as representações, apesar de flexíveis, 

mantêm um sentido de permanência e reconhecimento pelo grupo. Para Abric (1996): 

O conhecimento do simples conteúdo de uma representação não é suficiente para 

defini-la. É preciso identificar os elementos centrais – núcleo central – que dão à 

representação sua significação, que determinam os laços que unem entre si os 

elementos do conteúdo e que regem enfim sua evolução e sua transformação. (p.10) 

Ainda segundo este autor, o núcleo central possui duas funções primordiais na dinâmica 

interna das Representações Sociais: a de conferir sentido aos elementos periféricos e de 

organizar estes elementos estabelecendo conexões entre eles. Neste sentido, as representações 

se objetivam, ganhando um sentido de unidade e estabilidade. (Abric, 1994 citado por Sá, 

1996). 

 O núcleo central não está diretamente associado com a freqüência de um determinado 

elemento; mas sim com a capacidade que este elemento possui de sintetizar o significado de 

uma representação. O sistema periférico, por sua vez, possui caráter funcional: enquanto o 

núcleo central sintetiza o significado (função normativa), os elementos periféricos, por serem 

mais flexíveis, possuem as funções de “regulação e de adaptação” da representação às 

contingências com as quais ela é confrontada. Como alega Sá (1996), o sistema periférico 

permite que as experiências individuais sejam agregadas ao núcleo central, mais “ligado à 

memória coletiva e à história do grupo” (p.74). 

 

3.7 – As Representações Sociais da Moradia 

 

As pesquisas sobre Representações Sociais da Moradia no Brasil, já realizadas, 

procuram o entendimento dessa questão em áreas de risco ou grupos vulneráveis socialmente. 

São pesquisas feitas em áreas de baixa renda, em conjuntos populares ou em áreas de risco 

ambiental. Outras pesquisas fazem comparação entre as representações de áreas com essa 

tipologia e outras áreas mais favorecidas da cidade.  

Essa tendência é compreensível a partir da fala de Moscovici (2003) quando afirma 

que as representações sociais sobre um determinado objeto são formuladas quando ele 

apresenta características ou atravessa contingências conflitantes. É a busca pela 

“normalização” da ordem social, de entendimentos que permitam de certa forma aceitar a 
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realidade apresentada, entendê-la na busca de soluções. As Representações Sociais elaboradas 

pelos sujeitos dessas pesquisas cumprem, assim, sua função de restabelecer certa ordem social 

e proteger os indivíduos do encontro com o inominado, com o absurdo e inaceitável (Berger 

& Luckmann, 2008). 

Outra característica dessas pesquisas é que elas não necessariamente são realizadas por 

Psicólogos. Os temas Espaços Urbanos e Moradia são pesquisados também por geógrafos e 

arquitetos que encontram na teoria das Representações Sociais a fundamentação teórica 

necessária. 

Sobre esta confluência, a geógrafa Marília Peluso (2003) propõe que a Psicologia 

Ambiental e a Geografia se encontram quando se considera que o espaço e o ambiente são 

construídos e constroem as sociedades e os sujeitos. Em sua pesquisa realizada em 1989 na 

Cidade satélite de Samambaia, em Brasília, a autora se utiliza da teoria das Representações 

Sociais na compreensão do remanejamento das famílias para um novo assentamento 

habitacional. Através de entrevistas e observações de campo, Peluso observou que o desejo de 

possuir uma casa própria promovia o bom entendimento entre os atores envolvidos no 

processo: beneficiários, funcionários do governo distrital, vendedores de lotes. 

Representações Sociais eram construídas por estes agentes sobre a remoção dos moradores e a 

construção de um novo espaço urbano tornando o processo pacífico e ordeiro. Peluso chama a 

atenção também para a incipiente identificação do indivíduo com o novo local da moradia que 

podia ser observada através da diferentes nominações que lhes eram atribuídas: “moradores 

de periferia”, “moradores de loteamento”, “pioneiros”.  

Em outro estudo, Peluso (1995) analisou as Representações Sociais da Moradia 

novamente na Cidade satélite de Samambaia. A área, na data desta nova pesquisa, apesar de já 

dispor de serviços como abastecimento de água e energia, permanecia como característica de 

baixa renda pela existência de moradias precárias, como barracos de materiais rústicos e 

modestas casas de alvenaria. Após entrevistar 45 moradores, a autora observou que eles se 

classificavam de acordo com o tipo de relação com a propriedade: proprietário, invasor, 

inquilino. Essas categorias possuíam diferenciados graus de valorização social: o proprietário 

era mais valorizado que o inquilino; e este, mais que o invasor. Outro ponto observado nesta 

pesquisa foi que os moradores que eram proprietários dos imóveis, buscavam tornar essa 

condição explícita em suas falas. Ao mesmo tempo, a condição de ser proprietário foi 

fortemente associada ao sentimento de inclusão social. No dizer de Peluso (2003), “a casa 

própria era o sujeito e falava o morador” (p. 324).  

Outra pesquisa realizada sobre a Representação Social da Moradia foi realizada por 
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Helga da Silva, no conjunto habitacional Prefeito Mendes de Moraes entre 2004 e 2006, na 

Cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa procurava identificar o núcleo central das 

representações sociais sobre moradia e para tanto foram aplicados 112 questionários aos 

moradores do local. Os questionários se dividiam em duas partes que possibilitaram a 

associação livre de idéias com o termo moradia e as relações dos sujeitos com suas casas e 

com o entorno. Observou-se, nesta pesquisa, que as palavras mais associadas à moradia foram 

conforto, tranqüilidade, segurança, limpeza, casa, localização, família, própria, vizinhança e 

boa. Foram, em seguida, construídas quatro categorias que caracterizam as representações 

sociais da moradia para aquele grupo: moradia confortável (conforto, tranqüilidade e 

segurança), moradia ambiente (ambiente, apartamento, casa, residência, espaço, saneamento), 

moradia lar (abrigo da família, intimidade), moradia manutenção (arrumação, dinheiro, obra, 

limpeza) (Silva, Tura & Santos, 2005).  

Segundo a autora, “moradia confortável” foi dominante e isso pode ser explicável pela 

própria história do local, que foi projetado para permitir aos moradores acesso a serviços 

básicos, comércio e lazer. Tranqüilidade e Segurança compõem esta categoria e foram 

observadas, segundo a autora, nas práticas cotidianas do local, como no hábito de deixar as 

portas das casas abertas e nas crianças brincando nas ruas. A categoria “moradia manutenção” 

ocupou uma periferia do núcleo “moradia conforto”, no sentido em que apareceu 

freqüentemente sob um caráter de proteção daquele núcleo. Em outras palavras, os 

componentes da categoria Manutenção se remetiam a um propósito de conservação do 

conforto, segurança e tranqüilidade do local (Silva, Tura & Santos, 2005).  

Esta pesquisa demonstra como as Representações Sociais sobre a moradia futura (no 

caso do conjunto habitacional), que foram construídas ainda na fase de execução das obras, 

influenciavam na conduta e práticas de seus habitantes após a ocupação dos imóveis, bem 

como nas Representações Sociais sobre suas moradias atuais. 

Bursztyn, Cardoso, Rangel e colaboradores (2007) realizaram uma pesquisa a fim de 

analisar a Representação Social da Moradia em três conjuntos habitacionais de apartamentos 

populares na Cidade do Rio de Janeiro: Realengo, Penha e Pedregulho. Foram aplicados 

questionários e realizadas observações de campo. Os dados foram categorizados em “aspectos 

positivos”, “aspectos negativos”, “moradia caracterizada pelo número de cômodos”, 

“moradores que apresentam discursos conformistas”, “moradia descrita quanto a suas 

reformas” e “moradores que ressaltam a casa como própria”. Observou-se que a maioria dos 

moradores descreveu a sua moradia em seus aspectos positivos (Realengo, 57%; Penha, 56%; 

Pedregulho, 32%) como espaçosa, confortável, arejada, tranqüila e segura. O termo conforto 
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foi o de maior evocação nos três conjuntos e considerado pelos pesquisadores como o núcleo 

central daquela Representação Social.  

Na pesquisa realizada por Silva, Tura e Santos (2005), observou-se que algumas 

categorias comporiam a periferia desta representação e apareciam relacionadas a uma função 

protetora do núcleo. No mesmo sentido, na pesquisa de Bursztyn e colaboradores (2007), 

essas categorias eram família, vizinhos e dinheiro (despesas com o imóvel). Também foi 

observado por Bursztyn e colaboradores (2007) que alguns elementos conflitantes na relação 

do indivíduo com suas moradias compuseram a representação social desta. Foi o caso de 

Segurança, que foi bastante evocado no conjunto da Penha devido à vulnerabilidade do 

conjunto à entrada de pessoas estranhas e policiamento precário no local, bem como de 

Localização para os moradores do conjunto do Realengo, já que este se localiza distante do 

centro da cidade e com carência de transporte coletivo (Bursztyn e colaboradores, 2007). 

Na área da Psicologia destacamos o trabalho desenvolvido por Barroso-Krause, Beck e 

Sá (2007). Nesta pesquisa, buscava-se também a análise das Representações Sociais da 

Moradia em um Conjunto de Habitação de Interesse Social na Cidade do Rio de Janeiro. 

Como método de pesquisa, foram entrevistados 161 moradores do conjunto habitacional 

Mirante da Taquara utilizando a técnica de evocação livre de palavras e verificou-se a sua 

freqüência e ordem utilizando o software EVOC. Observou-se que a Representação Social da 

Moradia, para aquele grupo, assim como nas pesquisas anteriores, apareceu fortemente 

relacionada a Conforto, Tranqüilidade e Segurança. Segundo os autores, os significados 

desses elementos “correspondem estritamente àquilo que a literatura, no domínio da 

arquitetura (...) estabelece como atributos desejáveis da habitação humana.” (Barroso-Krause, 

Beck e Sá, 2007, p.6). 

Ampliando o tema, outros trabalhos exploraram as Representações Sociais da Periferia 

como forma de entendimento dos indivíduos com o espaço onde vivem. Inicialmente 

podemos citar a pesquisa sobre a Periferia da Restinga em Porto Alegre, realizada por 

Gamalho e Heidrich, em 2007. Os autores buscavam entender aquele espaço social 

considerando seus aspectos objetivos e subjetivos. Para tanto, foram realizadas entrevistas 

com moradores do bairro, observações de campo e análise de dados estatísticos sobre a área. 

Buscando apresentar uma visão integral do bairro, a autora apresenta seus aspectos 

físicos e as dinâmicas sociais que o atravessam. O bairro é representado como “uma cidade”, 

pela sua multiplicidade social e densidade demográfica. A baixa renda de sua população é 

outro aspecto característico do bairro Restinga.  
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O espaço possui marcas que denunciam as estratégias do viver local. Desde a 

autoconstrução, com a utilização de compensado, lonas de piscina como telhado, até 

as grades, muros acrescidos de cacos de vidro e arame farpado, a proliferação de 

igrejas, o grafite das ruas, tudo isso corrobora que não há uma Restinga, mas 

múltiplas. (Gamalho & Heidrich, 2007, s. p.) 

Uma periferia rica em configurações sociais se contrapõe a uma visão estereotipada sobre os 

bairros tipicamente de baixa renda no Brasil (Gamalho & Heidrich, 2007). Segundo os 

autores, existe uma valorização do local pelos seus moradores que se evidencia nas diversas 

manifestações culturais, como as escolas de samba, o grafite e o hip-hop, que teriam ainda a 

função de fortalecer os vínculos sociais entre os moradores. 

Noutro estudo, Elizabeth Oda e Carlos Ângelo de Sousa investigaram as 

Representações Sociais sobre Qualidade de Vida para moradores da periferia do Distrito 

Federal: o Rancho Fundo II. Foram aplicados 102 questionários investigando educação, lazer, 

infra-estrutura, meio-ambiente, segurança e saúde. As categorias construídas (asfalto, escola, 

nada e lugar tranqüilo) revelaram Representações Sociais sobre o morar no bairro, as relações 

entre o indivíduo e o Poder Público e as dificuldades cotidianas. A casa foi representada como 

uma propriedade (casa própria) e espaço de oposição à rua. As categorias “Nada”  e “Lugar 

tranqüilo”  descreviam o espaço, sendo que a primeira remetia a aspectos negativos 

relacionado à falta de Políticas Públicas e de projetos de gestão na área; enquanto que a 

segunda, a aspectos positivos, como as relações entre as pessoas e a segurança local. A 

pesquisa revela, dessa forma, a valorização das relações privadas e uma visão negativa sobre a 

esfera pública (Oda e Souza, 2007). 

 

Sumário e Conclusões 

 

Neste capítulo, discorremos sobre os antecedentes históricos da teoria das 

Representações Sociais analisando as contribuições de autores como Durkheim, Vygotsky, 

Berger e Luckmann, Levy-Bruhl e Evans-Pritchard. Em seguida, expomos os principais 

pressupostos teóricos da Teoria das Representações Sociais enfatizando os processos de 

ancoragem e objetivação e universos reificado e consensual. Ao final, observamos as 

principais pesquisas sobre Representações Sociais da Moradia e da Periferia, realizadas com 

populações de baixa renda, nas quais a representação da moradia foi associada a conforto e 

família, enquanto que a periferia foi representada como um espaço dinâmico, com múltiplas 

realidades sociais e com autonomia com relação à cidade. 



50  

Capítulo 4  
 

Aspectos Metodológicos 

 

 

Introdução 

 

Neste capítulo, detalhamos os aspectos metodológicos gerais utilizados em nossa 

pesquisa. Traçamos inicialmente um breve histórico do município de Aracaju e do Bairro 

Santa Maria. Em seguida, apresentamos os principais pressupostos metodológicos que 

nortearam o trabalho. 

 

4.1 – O contexto de pesquisa: o município de Aracaju e o bairro Santa Maria 

 

Fundada em 1855, Aracaju foi uma das primeiras cidades brasileiras a serem 

projetadas. Sob a forma de um Tabuleiro de Xadrez, o engenheiro civil Sebastião Pirro 

elaborou o projeto conhecido popularmente como “O Quadrado de Pirro” (Chou, 2005) cujo 

traçado pode ser observado na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Foto aérea de Aracaju datada de 1920. Fonte: www.vitruvius.com.br 
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Porém, a ocupação de Aracaju foi excludente para uma significativa parcela de sua 

população: pesadas exigências nas leis construtivas da época, como a Resolução 458 de 03 de 

setembro de 1856, faziam com que a população carente (escravos, pescadores) não pudesse 

fixar moradia nos limites do “Tabuleiro de Xadrez” (França, 2005). 

Com o crescimento da cidade, esta população foi migrando para zonas mais periféricas 

e distantes do centro, formando grandes assentamentos subnormais, como o bairro Santa 

Maria. 

Registra-se que as primeiras habitações do povoado Terra Dura, onde hoje se localiza 

o bairro Santa Maria, datam da década de 1930. Eram unidades rurais edificadas por ocasião 

das obras de retificação do Canal Santa Maria, que tinha o intuito de facilitar o escoamento da 

produção agrícola dos municípios vizinhos até o porto de Aracaju (Prefeitura Municipal de 

Aracaju, 2007a).  

Três momentos marcaram o aumento da densidade populacional no local. O primeiro 

deles ocorreu na década de 1960 quando passou a operar no Estado de Sergipe a 

PETROBRÁS. Aracaju se tornou destino de uma massa significativa de migrantes do interior 

e de outros estados que vinham em busca de trabalho. Segundo Loureiro (1983), de 1950 a 

1970, a população de Aracaju passou de 67.519 para 179.276.   

O segundo momento se deu em 1980 com a construção de grandes conjuntos 

habitacionais na área pelo BNH. Estas obras, apesar de não contemplarem infra-estrutura ou 

saneamento, atraíram mais moradores à área. A construção da lixeira municipal em 1985 

marcou o terceiro período de aumento populacional da área. Inúmeras famílias passaram a 

fazer da catação de materiais recicláveis na lixeira uma forma de sustento. Surgiram nesta fase 

as grandes invasões da área (Prefeitura Municipal de Aracaju, 2007a).  

O Povoado Terra Dura só foi delimitado como bairro através da Lei nº 2.979 (2001). 

No mesmo período, também tiveram início obras de infra-estrutura e saneamento, como 

contenção de encostas, abastecimento de água, iluminação pública e pavimentação de ruas e 

das vias de acesso aos bairros limítrofes São Conrado e Farolândia (CAIXA, 2008). Porém, as 

décadas de ausência da tutela estatal e de isolamento social da área deixaram marcas 

profundas, a exemplo da representação social negativa do bairro associando a sua população a 

pobreza e marginalidade (Correa, Lima, Santos e Soares, 2005). 

Em 2002, foi elaborado projeto habitacional que seria executado com recursos do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento [BID] (CAIXA, 2008) e tinha como objetivo 

primordial “contribuir para elevar os padrões de habitabilidade e de qualidade de vida das 

famílias, predominantemente aquelas com renda mensal de até três salários mínimos, que 
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residem em assentamentos subnormais” (Ministério das Cidades, 2004). Em atendimento às 

exigências do BID, a Prefeitura Municipal de Aracaju realizou um diagnóstico sócio-

ambiental da área e promoveu ações de incentivo à participação e inclusão social da 

comunidade, como “orientação e mobilização da comunidade, de capacitação profissional, de 

geração de trabalho e renda, e de educação sanitária e ambiental” (Ministério das Cidades, 

2004). Segundo o Gerente de Serviços José Alves Correia Filho, este projeto habitacional, 

devido a contingenciamento de recursos, só foi iniciado em 2007 com o advento do Programa 

de Aceleração do Crescimento (comunicação pessoal em abril de 2008).  

O diagnóstico sócio-ambiental realizado pela Prefeitura identificou que em muitas 

áreas do bairro Santa Maria não existe pavimentação, o esgoto é irregular e a ocorrência de 

alagamentos causados pelas chuvas é grande: “mais de 3.000 domicílios não possuem 

pavimentação, além disso, 48% dos domicílios têm as ruas eventualmente alagadas, 

prejudicando todo tipo de transporte na área, como exemplo o trânsito de ônibus e caminhão” 

(Prefeitura Municipal de Aracaju, 2007b, s.p.). As principais invasões e conjuntos 

habitacionais do bairro aparecem ilustrados na Figura 2, com exceção da Invasão da Ponta da 

Asa, que se localiza fora da sua área urbana. 

 

 

Figura 2: Principais invasões e conjuntos habitacionais do bairro Santa Maria. (Fonte: Secretaria 

Municipal de Planejamento, 2009). 
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As moradias no bairro podem ser divididas em dois grupos: as dos conjuntos e as das 

invasões. A maioria das casas dos conjuntos é de alvenaria e térrea. Quando possuem 

comércio, geralmente a moradia é construída no piso superior. Elas possuem abastecimento 

de água e coleta de lixo regular; mas, em muitas ruas dos conjuntos não existe pavimentação. 

 

 

Figura 3: Ruas dos conjuntos Padre Pedro e Governador Valadares (2008). Fonte: 

www.aracaju.se.gov.br (site oficial da Prefeitura de Aracaju). 

 

Nas Invasões, a maioria das moradias é térrea, possuem um ou dois cômodos e são 

construídas com materiais rústicos, como papelão ou madeira. Geralmente, existe uma porta 

na frente e uma no fundo da moradia. Internamente, quando existe mais de um cômodo, 

cortinas substituem as portas. As moradias não possuem água encanada, energia elétrica, mas 

através de ligações clandestinas os moradores conseguem suprir suas necessidades. 

Considerando as ligações irregulares e os materiais utilizados nas casas, o risco de incêndio é 

alto. Não existe coleta de lixo nas áreas de invasões e não há pavimentação de ruas.     

 

                     

Figura 4: Moradias nas Invasões do Arrozal e Morro do Avião (2008). Fonte: Acervo pessoal de 

Claudia Poconé. 
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Nas Invasões também são freqüentes os casos de desabamento de barracos e doenças 

como micoses, verminoses e infecções. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde 

(comunicação pessoal em novembro de 2008), essas doenças constituem as principais 

ocorrências de atendimento nos Postos de Saúde da área, ao lado de desnutrição e gravidez na 

adolescência. Ainda de acordo com este órgão, a mortalidade infantil no bairro, no ano de 

2007, teve um índice de 24,3 mortes a cada mil nascimentos, condizente com a média 

nacional, de acordo com os dados apresentados em 2006, que registrou o índice de 24,9 

mortes a cada mil. O diagnóstico sócio-ambiental, realizado pela Prefeitura Municipal de 

Aracaju (2007b) constatou que a população do aludido bairro é bastante jovem (50% dos 

moradores têm até 18 anos de idade e 39% estão numa faixa etária que vai de 19 a 45 anos), o 

nível de instrução é baixo (62,8% dos chefes de famílias não concluíram o ensino 

fundamental) e, quanto à ocupação profissional dos chefes de famílias, 51,8% estão 

desempregados e 28,1% se declaram autônomos. Este estudo observou ainda que a catação de 

materiais recicláveis é a principal fonte de renda de cerca de 3.000 famílias e que 66% do 

total de famílias residentes no bairro são chefiadas por mulheres (Prefeitura Municipal de 

Aracaju, 2007b). 

Dessa forma, os problemas de saúde e os problemas sociais, como violência doméstica 

e criminalidade, resultam daquele contexto geral e contribuem para alimentar a representação 

social negativa sobre o bairro e seus moradores (Correa, Lima, Santos e Soares, 2005). 

A organização comunitária da área é incipiente, formada basicamente por pequenos 

grupos que trabalham de forma isolada, a exemplo da Associação de Mulheres do Santa Maria 

e alguns grupos de orientação religiosa que promovem trabalhos de caridade. A CARE, 

Cooperativa de Catadores de Matérias Recicláveis de Aracaju, fundada em 1997, é atualmente 

a mais expressiva entidade representativa do bairro na Cidade de Aracaju. Apesar de manter 

em seu quadro apenas 45 cooperados, a CARE conta com uma rede de entidades parceiras, 

como o Ministério Público e a PETROBRÁS, rendendo com isso investimentos financeiros e 

sociais para o bairro como um todo, a exemplo do Recriarte, espaço que atende 

principalmente filhos de catadores, e a escola Vitória de Santa Maria (fruto de convênio entre 

entidades públicas e privadas parceiras da CARE) (EMSURB, comunicação pessoal em julho 

de 2008). Estes investimentos, no entanto, não atingem a estrutura de desigualdade social ali 

existente. 
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Figura 5: Espaço Recriarte e Centro Educacional Vitória de Santa Maria. (Fonte: Acervo Pessoal de 

Claudia Poconé). 

 

4.1.1 - Projetos de Habitação de Interesse Social no bairro Santa Maria   

 

Em 2005, com o advento do FNHIS (Fundo Nacional Programa de Aceleração do 

Crescimento), o Bairro Santa Maria se tornou um local de grande aplicação de recursos 

públicos, num montante de aproximadamente R$ 89.000.000,00 (Oitenta e nove milhões de 

reais) (CAIXA, 2008). 

As obras previstas contemplam construção de 2.527 unidades habitacionais, 

saneamento básico (esgotamento sanitário, drenagem), pavimentação e construção de 

equipamentos comunitários (galpão de triagem de resíduos sólidos, unidades de capacitação 

produtiva, centro de apoio social). (CAIXA, 2008). 

Em paralelo às obras de infra-estrutura (habitação e saneamento), estão sendo 

desenvolvidos projetos de inclusão social das famílias residentes no local. O principal 

pressuposto que norteia estes trabalhos é a participação popular e os eixos trabalhados são 

Mobilização e Organização Comunitária, Educação Sanitária e Ambiental e Geração de 

Trabalho e Renda. O valor total desses projetos é aproximadamente de R$ 2.000.000,00 (Dois 

milhões de reais) e o prazo estimado é de 33 meses (Prefeitura Municipal de Aracaju, 2007a). 

Das atividades desenvolvidas por estes projetos destacamos a realização de 

assembléias comunitárias com a participação de moradores e representantes da Prefeitura de 

Aracaju, a criação de comissões de Beneficiários para acompanhamento das obras, visitas 

domiciliares diárias, Plantão Social, repasse de informações sobre o projeto, cadastro de 

Beneficiários, cursos profissionalizantes, apoio a grupos de economia solidária, educação 

ambiental e sanitária, oficinas pedagógicas com grupos vulneráveis, atividades esportivas e 

culturais. (Prefeitura Municipal de Aracaju, 2008).  



56  

 

         

Figura 6: Trabalho Social: Assembléia com Beneficiários (2008) e Comissão de Acompanhamento da 

Obra (2009). Fonte: Acervo pessoal de Claudia Poconé,  

 

Segundo informações passadas pelo Secretário Municipal de Planejamento Dulcival 

Santana (comunicação pessoal em novembro de 2009) as obras se encontram com um 

percentual médio de construção da ordem de 40% executados, sendo que 80% das unidades 

habitacionais já estão construídas. A previsão para entrega das primeiras casas é em junho de 

2010 e o término global dos projetos de engenharia na área está previsto para novembro do 

mesmo ano. 

 

                          
Figura 7: Unidades habitacionais dos projetos (2009). Fonte: Acervo pessoal de Claudia Poconé. 
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Figura 8: Planta de localização dos novos projetos habitacionais (na figura indicado como “bairro 

novo”). Fonte: Prefeitura Municipal de Aracaju. Projeto arquitetônico do contrato 218819-92. Aracaju: 

SEPLAN, 2007. 
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4.2- A escolha do objeto de estudo 

 

O interesse pelo estudo das representações sociais sobre a moradia se deu em virtude 

de nossa atuação profissional, como Técnica Social da Gerência de Desenvolvimento Urbano 

da Caixa Econômica Federal.  

O cargo de Técnico Social na Caixa Econômica é provido através de seleção interna 

na qual podem concorrer empregados do quadro efetivo da empresa que possuam formação 

acadêmica em alguma das seguintes áreas: pedagogia, psicologia, serviço social ou 

sociologia. Este é um cargo do quadro de uma das Vice-Presidências da Instituição 

Financeira, a Vice-Presidência de Governo, sendo que seus ocupantes exercem suas 

atividades, em sua maioria nas Gerências de Desenvolvimento Urbano existentes em cada 

Estado brasileiro. Este profissional exerce principalmente a atribuição de acompanhar e 

orientar a execução dos projetos de trabalho social desenvolvidos pela União, Prefeituras, 

Estados, bem como por Movimentos Sociais, Empresas Públicas e Privadas e Associações 

quando os programas, geridos pelo Ministério das Cidades preverem esse tipo de ação. Esta 

orientação é dada às Instituições já citadas, às equipes Técnicas Sociais contratadas ou que 

fazem parte do quadro destas entidades. O Técnico Social da Caixa Econômica Federal 

promove e participa de reuniões, realiza visitas às áreas de intervenção, realiza visitas aos 

beneficiários dos programas, atesta os serviços realizados pelas entidades, elabora laudos e 

pareceres avaliando os projetos. 

No ano de 2007, foram elaborados projetos de intervenção da Prefeitura Municipal de 

Aracaju no bairro Santa Maria. Como já foi dito no item anterior, diante da expressividade 

daqueles projetos, e do potencial impacto que deles adviria para aquela região, surgiu-nos a 

idéia de elaborar um projeto no qual nosso foco de interesse primordial era o conhecimento 

sobre as representações sociais sobre a moradia para os Técnicos Sociais da Prefeitura e para 

os Beneficiários daqueles projetos naquele contexto no qual a intervenção estatal estava 

ocorrendo e gerando tão grande expectativa. Para tanto, realizamos o Estudo 1, em 2008. 

Após a realização do Estudo 1, observamos a necessidade de complementar a nossa 

pesquisa investigando, dessa vez, as representações sociais sobre o direito à moradia para 

aqueles sujeitos, Técnicos Sociais e Beneficiários. Planejamos a realização deste segundo 

estudo para o mais próximo possível da entrega das novas unidades habitacionais, 

inicialmente prevista para março de 2009. Porém, devido a atrasos nas obras, a previsão para 

esta entrega passou a ser novembro de 2010. Sendo assim, e considerando também o 

cronograma do mestrado, optamos pela realização deste estudo no mês de agosto de 2009. 
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4.3- A definição das estratégias, coleta e análise dos dados 

 

Como forma de melhor compreender, em um contexto social, as representações sociais 

construídas sobre o fenômeno da moradia e do direito à moradia, escolhemos realizar uma 

pesquisa do tipo qualitativo. Godoy (1995) caracteriza a pesquisa qualitativa pelo seu caráter 

descritivo, de forma não mensurável, sobre os fenômenos estudados. Para a autora, este tipo 

de pesquisa não tem como foco a leitura estatística dos dados, mas busca a compreensão dos 

fenômenos a partir da perspectiva dos sujeitos.  

Minayo e Sanches (1993) defendem que a pesquisa qualitativa deve descrever, mas 

também, compreender e explicar os fenômenos. Esta tarefa deve levar em conta as questões 

sociais e históricas que atravessam o fenômeno no momento do estudo, o que permite o 

conhecer em sua singularidade. 

A pesquisa ocorreu em dois estudos, sendo que no primeiro procurávamos entender as 

representações sociais sobre os temas que permeavam a questão habitacional no contexto em 

foco. Os temas pesquisados no Estudo 1 foram moradia e bairro Santa Maria em seus aspectos 

físicos e sociais, e intervenção estatal: impactos e expectativas. Neste momento, foram 

realizadas entrevistas semi-estruturadas individuais com nove Técnicos Sociais e nove 

Beneficiários.  

O segundo estudo foi elaborado para investigar as representações sociais sobre a 

moradia e o direito à moradia para Técnicos Sociais e Beneficiários após um ano de início dos 

projetos habitacionais na área. Neste segundo momento, acreditávamos que a proximidade da 

entrega das casas provocaria um debate maior entre a população sobre aqueles temas. 

Decidimos enfocar neste segundo momento a temática do direito à moradia digna por ser este 

o objetivo dos projetos de habitação desenvolvidos no local.  

Nesta pesquisa, a escolha dos sujeitos se deu pelo fato de serem os destinatários finais 

das ações dos projetos habitacionais, ou seja, indivíduos que não têm o direito à moradia 

digna assegurado atualmente e que, através dos projetos, pretende-se que passarão a tê-lo. A 

escolha por estudar as representações sociais também para os Técnicos Sociais deve-se pelo 

interesse de entender como estas eram configuradas por aqueles que estavam em contato 

direto com as famílias, executando ações de inclusão social segundo diretrizes e orientações 

técnicas governamentais; ou, em outras palavras, promovendo uma interlocução entre um 

universo reificado (diretrizes governamentais) e consensual (Beneficiários).  
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Em ambos os estudos, utilizamos o método de análise de conteúdo categorial de 

Bardin (1977), no qual a classificação dos dados em categorias representa, de forma ordenada 

e condensada, a realidade. Um sistema de categorias deve obedecer aos critérios de 

exclusividade (cada dado em uma categoria), homogeneidade (todos os dados da categoria se 

referem a uma tipologia específica), pertinência (a categoria criada é relevante para a 

pesquisa), objetividade e fidelidade (os dados devem ser classificados da mesma maneira e 

obedecer à mesma lógica de classificação) e produtividade (as categorias devem ser 

pragmáticas e ajudar na produção de um conhecimento novo sobre o tema pesquisado).  

Utilizamos ainda, para ambos os estudos, os pressupostos da Teoria do Núcleo Central 

das Representações Sociais (Abric, 1996; Sá, 1996; Abric, 2001 citado por Silva, Tura & 

Santos, 2005). Segundo esta Teoria, as Representações Sociais possuem um núcleo central, 

que representa seu corpo fundamental, e um sistema periférico, que confere flexibilidade à 

representação e permite que elementos, mesmo contraditórios, dialoguem. Dessa forma, 

procuramos identificar o núcleo central das Representações Sociais sobre a Moradia e o 

Direito à Moradia e os elementos que formam seu sistema periférico.  

Os elementos do sistema periférico foram, nos estudos, classificados em: 1º Nível 

(elementos que explicam ou reforçam o sentido do núcleo central), 2º Nível (elementos que 

ilustram contingências concretas ou referentes a experiências pessoais sobre o tema) e 

Objetivações (articulações ou assimilações elaboradas pelos participantes para “neutralizar” o 

sistema). 

Os nomes dos Técnicos Sociais e dos Beneficiários que aparecem nos capítulos 

seguintes foram alterados a fim de não identificar os participantes. 

 

4.4- A abordagem aos sujeitos 

 

Através de reuniões, previamente marcadas, informamos aos Técnicos sobre os 

objetivos da pesquisa e realizamos as entrevistas em sala de aula do Prédio onde ocorre o 

Plantão Social dos projetos sociais, ou seja, onde os Técnicos rotineiramente atendem à 

população, atualizando cadastro e prestando esclarecimento sobre a intervenção. 

 Consideramos inicialmente o fato de que, por a pesquisadora exercer o cargo de 

Técnico Social da Caixa Econômica Federal e ser responsável pelo acompanhamento dos 

projetos que as Técnicas Sociais executam, algum tipo de constrangimento poderia orientar as 

suas respostas nas entrevistas. Na maioria das entrevistas, não observamos nenhum 

comportamento ou receio que indicasse que as respostas estivessem sendo oblíquas, 
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acreditamos que, pelo longo tempo de trabalho que temos com os aludidos Técnicos Sociais 

(a pesquisadora acompanha os projetos desde o ano de 2006) e pelo fato de ter sido reforçado 

o sigilo das informações.  

Porém, enquanto que nas entrevistas individuais com os Técnicos Sociais não 

observamos tendências nas respostas; no grupo focal, realizado em agosto de 2009, não 

podemos dizer o mesmo. Acreditamos que isso se deu por dois motivos: pelo fato de a 

pesquisadora ser um dos responsáveis pelo acompanhamento desses projetos habitacionais na 

Caixa Econômica, mas também pela presença dos demais Técnicos Sociais, colegas de 

trabalho. Observamos que os Técnicos procuraram nas suas colocações não se comprometer 

com os problemas existentes na área, colocando a responsabilidade sobre os beneficiários ou 

sobre o Poder Público. Inferimos que esse tipo de conduta poderia ter sido adotado no intuito 

de resguardar os Técnicos de terem que se justificar posteriormente, ou perante a CAIXA ou à 

equipe. A exceção foi com relação à Técnica Social Ana, que, talvez por conflitos existentes 

no dia-a-dia de trabalho, foi bastante crítica em suas colocações, provocando discussão com 

os demais Técnicos que buscavam manter uma postura mais polida e neutra. 

A seleção dos Beneficiários ocorreu de forma aleatória a partir das relações de 

cadastrados nos projetos fornecidas pela Prefeitura Municipal de Aracaju, sendo que 

procuramos escolher pessoas de diferentes Invasões do bairro a fim de conhecermos de forma 

mais ampla as diversas realidades do bairro. Na abordagem aos sujeitos, optamos por ir a 

campo com os Técnicos Sociais, nos dias em que eles iam fazer visitas domiciliares, como 

medida de segurança e para facilitar na localização dos endereços. No primeiro contato com 

os Beneficiários, informamos sobre a vinculação e objetivo da pesquisa. Os beneficiários 

eram convidados a participar e assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Porém, o fato de irmos às Invasões com os Técnicos provocaram o surgimento de perguntas 

por parte dos Beneficiários que queriam saber informações sobre os projetos ou alguma 

previsão de data para entrega das unidades habitacionais, ao que respondíamos que não 

tínhamos este tipo de informação. Os entrevistados não demonstraram nenhum receio ou 

constrangimento em responder às questões que lhes eram apresentadas. Ao contrário, 

observamos muita receptividade em nossas abordagens. 

No Grupo Focal realizado com os Beneficiários igualmente não observamos 

comportamentos tendenciosos. Contamos, neste grupo, com a figura de um participante 

observador, a graduanda em Psicologia Mayara Rodrigues, membro do Grupo de Pesquisa 

Normas Sociais, Esteriótipos, Preconceito e Racismo. O papel deste participante foi observar 

o desenrolar do grupo em seus elementos de consenso e conflitos, assim como as variáveis 
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que interferiam neste processo. Mayara, em comunicação pessoal por e-mail encaminhada 

alguns dias após o curso, confirmou que não havia observado nenhum tipo de direcionamento 

ou receio. Pelo contrário, chamou a atenção o fato de os Beneficiários se disponibilizarem a 

participar e perguntarem tão pouco sobre a pesquisa. Esta participante também atuaria no 

Grupo Focal com os Técnicos Sociais; porém, por motivos pessoais, não pode comparecer no 

dia previsto. 

A realização do Grupo Focal com os Beneficiários ocorreu após uma reunião de rotina 

da comissão de acompanhamento da obra. A Técnica Social responsável por conduzir aquela 

reunião, ao final dela, nos apresentou à comissão como profissional da Caixa, responsável por 

acompanhar o trabalho que elas faziam, e estudante da Universidade Federal de Sergipe. 

Informamos os objetivos da pesquisa e sobre a necessidade de participação de alguns 

Beneficiários. Cerca de vinte pessoas quiseram participar, ao que informamos que somente 

precisávamos da metade. Algumas pessoas perguntaram se iríamos falar algo sobre os 

projetos, respondemos que não, que apenas iríamos conversar sobre o que as mesmas 

pensavam sobre os temas pesquisados. Então, somente sete pessoas mantiveram o interesse na 

participação. As outras saíram da sala sem nada dizer ou alegaram que não teriam 

disponibilidade. 
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Capítulo 5 
 

Estudo 1: Moradia, Bairro e Intervenção Estatal 

 

 

 

O objetivo do Estudo 1 é investigar as representações sociais sobre a moradia para 

Técnicos Sociais e Beneficiários de projetos habitacionais no bairro Santa Maria. Este Estudo 

foi realizado no ano de 2008, dois meses após o início efetivo da intervenção estatal na área.  

Neste capítulo, apresentamos o método utilizado no Estudo 1 e os resultados das 

entrevistas realizadas com Técnicos Sociais e Beneficiários, nos seguintes subitens: 1) 

Caracterização sócio-econômica dos Beneficiários; 2) Caracterização das condições de 

moradia dos Beneficiários entrevistados; 3) Representações Sociais sobre o morador e o 

bairro pelas Técnicas Sociais e Beneficiários; e 4) Representações Sociais sobre a intervenção 

estatal pelas Técnicas Sociais e Beneficiários.  

 

5.1- Método 

 

5.1.1 - Participantes 

 

Nos meses de junho e julho de 2008, foram realizadas 18 entrevistas individuais, 

sendo nove com Técnicas Sociais da Prefeitura que atuavam na área e nove com Beneficiárias 

dos projetos de habitação no bairro Santa Maria e residentes no próprio bairro. 

As nove Técnicas Sociais entrevistadas neste estudo eram mulheres, todas assistentes 

sociais. Em média, trabalhavam na área desde 2008 e todas possuíam experiência de trabalho 

em outros projetos habitacionais estatais em comunidades de baixa renda. A escolha do grupo 

de Técnicas Sociais seguiu o critério de ser um profissional contratado pela Prefeitura para 

executar os projetos estatais de habitação na área. 
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Quadro 1: Dados das Técnicas Sociais entrevistadas no Estudo 1. 

Nome (fictícios) Idade (em anos) Tempo de experiência 

com trabalho 

comunitário 

Tempo de trabalho no 

bairro Santa Maria 

Sandra 31 4 meses 4 meses 

Elisa 36 4 anos 3 anos 

Carla 45 21 anos 2 meses 

Elen 36 15 anos 3 anos 

Maria 30 10 anos 3 anos 

Mariana 31 6 anos 4 meses 

Juliana 27 6 anos 1 ano 

Sofia 47 4 meses 4 meses 

Carina 45 3 anos 2 anos 

 

As Beneficiárias entrevistadas foram mulheres com idade média de 37 anos, sendo 

uma estudante, uma aposentada, duas donas de casa, uma secretária, uma operária e as demais 

trabalhadoras autônomas. O critério de escolha para este grupo foi estar cadastrado como 

Beneficiário nos projetos de habitação e residir no bairro Santa Maria. A escolha dos 

entrevistados foi aleatória a partir de uma relação com nomes e indicação de endereços 

fornecida pelos Técnicos Sociais.  

 

Quadro 2: Dados sócio-demográficos dos Beneficiários entrevistados no Estudo 1. 

Nomes 

(fictícios) 
Idade (em 

anos) 
Invasão 

onde mora 
Com quem mora Ocupação Estado Civil Tempo de 

residência 
no bairro 

Clarisse 37 Arrozal Marido e três filhos Dona de casa. Casada. 2 meses 
Fátima 42 Marivan Cinco filhos Feirante e 

catadora 
Separada. 10 anos 

Gilda 30 Arrozal Marido e cinco 
filhos 

Catadora Casada. 13 anos 

Graça 37 Marivan Marido, três filhos 
e uma nora 

Dona da casa Casada. 13 anos 

Ivaci 57 Marivan Um neto Aposentada Separada. 20 anos 
Josefa 53 Água Fina Um filho Catadora União Estável. 30 anos 
Márcia 37 Arrozal Marido e um filho Operária Casada. 5 anos 
Maria 25 Gasoduto Dois filhos Secretária Separada 25 anos 
Paula 18 Arrozal Mãe e um irmão Estudante Solteira 18 anos 
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5.1.2 - Procedimentos e Instrumentos 

 

Foram utilizados dois roteiros de entrevistas semi-estruturadas, um para as Técnicas 

Sociais e outro para as Beneficiárias, com variações que permitissem a adequação das 

perguntas ao tipo de envolvimento do sujeito com o fenômeno estudado (ver roteiros no 

Anexo I e II).   

A utilização de entrevistas semi-estruturadas se justifica neste estudo porque permite 

uma maior liberdade e espontaneidade no discurso do informante, às vezes, “enriquecendo a 

investigação” (Triviños, 1987, p.146).  

As entrevistas com Técnicas Sociais e Beneficiárias tiveram a duração média de 

quarenta minutos e foram gravadas em áudio com consentimento prévio, após esclarecimento 

sobre o sigilo das informações, o objetivo e Instituição de vinculação da pesquisa. As 

entrevistadas, Técnicas Sociais e Beneficiárias, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo III). 

As entrevistas com as Técnicas Sociais ocorreram no prédio utilizado para 

atendimento aos beneficiários dos projetos no bairro Santa Maria e as Beneficiárias foram 

ouvidas em suas moradias. A realização das entrevistas nas casas das Beneficiárias favoreceu, 

com a observação direta, um maior conhecimento sobre as moradias, as invasões e o cotidiano 

na localidade que complementaram a nossa compreensão sobre a realidade estudada. 

 

5.1.3- Análise dos dados 

 

Concluídas as entrevistas, e após sua transcrição, procedemos a uma leitura preliminar 

do material e, em seguida, as falas das entrevistadas foram categorizadas em três temas: 1) 

Moradia, 2) Bairro, e 3) Intervenção Estatal. Seguimos neste procedimento, Spink (1994) ao 

afirmar que o tratamento dos dados “mais apropriado no caso de representações complexas, é 

mapear o discurso a partir dos temas emergentes” (p.131). A análise categorial realizada neste 

Estudo foi embasada nos pressupostos metodológicos apresentados por Bardin (1977) e nos 

pressupostos da Teoria do Núcleo Central das Representações Sociais (Abric, 1996; Sá, 1996, 

Abric, 2001, citado por Silva, Tura & Santos, 2005). 
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5.2 – Resultados e Discussão 

 

5.2.1 – A vida nas casas e no bairro: aspectos de infra-estrutura e saneamento 

 

Perguntamos às Beneficiárias há quanto tempo residiam no bairro. Seis delas 

afirmaram que residiam nas Invasões do bairro há alguns anos, duas disseram vim de outras 

Invasões no bairro vizinho há poucos meses após indenização em outra intervenção estatal, e 

uma relatou que residia no centro da cidade, em prédios abandonados, ou seja: são pessoas 

que vivem numa realidade de condições materiais precárias há algum tempo.  

Perguntamos em seguida às Beneficiárias como elas descreveriam o bairro Santa 

Maria e como era o cotidiano delas no bairro. As Beneficiárias em geral se queixaram do local 

pelo acesso precário aos serviços básicos como educação, lazer e saúde. A falta de segurança 

pública nos locais visitados também foi citada. Segundo a Beneficiária Josefa, moradora da 

Invasão da Água Fina, “os policiais ficam só na avenida. Não descem na Invasão, não”. A 

coleta de lixo também não adentra nas ruas das invasões e, conforme a Beneficiária Maria, 

moradora da Invasão do Gasoduto, “as pessoas também não colaboram”. Ela se referia ao fato 

das pessoas colocarem lixo nas ruas e nos terrenos baldios mesmo em ruas onde existe coleta 

regular.  

Outro aspecto levantado pelas moradoras foi sobre a falta de saneamento básico. As 

ruas das invasões, em sua maioria, são becos que se situam em locais baixos e próximos a 

canais de drenagem que, além das águas das chuvas recebem irregularmente os esgotos das 

casas. Em dias de chuva, essas ruas ficam alagadas ou enlameadas destruindo os poucos bens 

daquelas famílias, além de causarem riscos à saúde. 

  

Fica vindo chuva, enchente e tudo mais. A água mesmo é de um jeito que ela infiltra 

por dentro. (Clarisse. Beneficiária moradora da Invasão do Arrozal.) 

 

Eu olho assim... Sei que passo dificuldades. Pior é quando você olha aí e vê tantas 

famílias com criança pequenininha, 3, 4, e com a água aqui (aponta para o joelho) Não 

poder sair, os meninos ficam em cima de uma cama o tempo todo. E você sabe como é 

criança. (Márcia. Beneficiária moradora da Invasão do Arrozal.) 

 

Na rua onde fica a casa da entrevistada Josefa, na Invasão da Água Fina, não havia 

pavimentação e como ficava numa parte mais baixa, soubemos que quando chovia, enchia. Na 
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ocasião da entrevista, a rua estava toda enlameada e tivemos dificuldade para conseguir 

chegar a casa dela. Quando perguntei se alagava em dias de chuva, ela me respondeu: 

 

Antes, sim. O barraco era bem pequeno e baixo. Mas meu marido, um dia derrubou 

tudo e levantou esse. Ficou muito bom. Aí a água não entra mais e nem a gente fica 

batendo a cabeça no teto. Só o quarto que tava minando água. Mas, eu consegui na 

casa de uma mulher uns cascalhos e vou espalhar pela casa toda. (Josefa. Beneficiária 

moradora da Invasão da Água Fina.) 

 

Nas entrevistas houve menção ainda a ataques de bichos, em decorrência da falta de 

urbanização nos locais visitados. Na Invasão do Marivan, ouvimos relato sobre um ataque de 

lontra. O animal, segundo as moradoras Graça e Fátima, morava na maré e tinha chegado à 

Invasão pelo canal de drenagem. O ataque aconteceu à tardinha e no início as pessoas 

acharam engraçado “aparecer uma foquinha ali”. Mas, imediatamente, a lontra perseguiu as 

pessoas que fugiram sem entender nada para dentro dos barracos. Segundo a moradora Graça, 

a lontra teria, inclusive tentado atacar as suas filhas pequenas quando seu vizinho interveio, 

atraindo o animal para longe das meninas. Mas o animal  mordeu o vizinho duas vezes, nas 

pernas e nas nádegas. Segundo ela, oito pessoas foram atacadas e tiveram que tomar vacina 

antitetânica.  

 

A lontra não tinha pé e botou todo mundo para correr. Parecia uma foquinha. Os 

meninos falaram: Olha, que bonitinha a foquinha! Mas aí ela correu atrás de todo 

mundo. (risos) E ela ficou dando cabeçada na porta da mulher querendo entrar no 

barraco, queria pular as janelas. Teve gente que subiu na árvore e ela pulava querendo 

morder (risos). Na hora não foi engraçado, foi um alvoroço. Mas hoje é engraçado. 

(Graça. Beneficiária moradora da Invasão do Marivan.) 

 

Em outras invasões, a situação é semelhante quanto à presença de ratos e formigas. Na 

Invasão do Arrozal, a moradora Márcia chegou a murar o quintal na esperança de não ter mais 

ratos entrando em casa. Aparentemente, sua casa tem melhor qualidade que os barracos 

visitados por ser de alvenaria. Porém, no fundo do imóvel passa um canal de drenagem e 

quando chove a água chega a quase meio metro. Então, o problema se torna mais grave 

devido ao risco de desabamento, visível nas paredes rachadas e no chão que está cedendo. 
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A gente fez isso também por causa dos ratos. Se você visse o tamanho dos ratos que 

era, enorme. Eu não ia no quintal de noite que eu tinha medo. Era arriscado a gente 

correr. O muro evita os ratos, mas o dinheiro foi todo jogado fora. (Márcia. 

Beneficiária moradora da Invasão do Arrozal.) 

 

Por outro lado, não observamos nas entrevistas com as Beneficiárias nenhuma 

associação entre a falta de infra-estrutura nas Invasões com desejo de sair do bairro, de mudar 

para outro local na cidade. 

Quando perguntamos às Técnicas Sociais como elas descreveriam o bairro Santa 

Maria, elas fizeram menção principalmente às precárias condições das moradias sem infra-

estrutura e ao fato dos moradores terem que conviver com bichos. 

 

As casas não têm energia, água. Eles não pagam nada disso. As ruas antes nem eram 

calçadas, era tudo lama. (Sandra. Técnica Social) 

 

Nós chegamos em um barraco e tinha um cavalo dentro. Mas é que eles usavam o 

cavalo para ajudar no trabalho, de catar reciclado, e não tinham onde guardar. (Sofia. 

Técnica Social.) 

   

Na Invasão do Marivan, quando eu fui fazer um cadastro, me contaram que um rato 

teria roído o pé de um recém-nascido. (Elen. Técnica Social). 

 

5.2.2 – A vida nas casas e no bairro: aspectos sociais e econômicos 

 

A violência 

As Invasões devido a sua configuração espacial, às condições das casas e de infra-

estrutura, tornam-se lugares isolados. As pessoas que moram ali se sentem e são efetivamente 

esquecidas pelo Poder Público, enquanto que estes locais se tornam símbolos de perigo e 

marginalidade aos que ali não chegam.  

 

Num mataram um cara e esquartejou tudo? Num soube não, foi? Arrancaram até o 

pinto do cara (baixinho). Cortaram todo, botaram dentro de um saco e enterraram 

assim, num terreno. E ontem, atiraram em um no Padre Pedro e correu pra lá. Naquela 

hora quase que eu vinha na sopa. Apois, um disse assim: num vá pela ponte não. Eu 
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arrudiei assim pra não passar pela ponte e tinha um lá com uma arma. E aquele rapaz 

dali disse que foi um tiroteio da peste ontem. A polícia pegou dois ali com escopeta. 

(Ivaci. Beneficiária moradora da Invasão do Marivan.) 

 

Aqui tem muita gente que usa droga. Crack. (e olha para os lados, como que 

desconfiada). (Maria. Beneficiária moradora da Invasão do Gasoduto.) 

 

Uma palestra que teve agora, a menina falou sobre as unidades habitacionais e entrou 

um pouco na questão da Lei Maria da Penha, aí uma vizinha que tava disse assim: 

“Olhe, aquela ali tá toda...” Ela tava assim toda marcada porque sofreu violência do 

marido. (Elen. Técnica Social.) 

 

Algumas Técnicas Sociais relataram aumento de atendimento de casos envolvendo 

usuários de drogas e falam que não sabem bem como agir para conterem uma pessoa drogada 

ou para onde encaminhar estes casos. Também não acreditam no acompanhamento, já que, 

segundo as Técnicas, a pessoa volta para o local onde tem acesso fácil à droga e é incentivada 

por amigos ao uso.   

 

Uma moradora tentou se matar ingerindo água sanitária na frente do Plantão porque 

ela tem depressão e o filho é usuário de crack. (Carla. Técnica Social) 

 

Uma senhora do Morro veio nos procurar, tem uns 15 dias, porque é usuária de crack, 

aí tava assim, querendo uma instituição, alguma coisa para ela ficar internada pra ver 

se saía dessa. Deixava um pouco porque ela disse que tava freqüentando o CAPS AD, 

mas quando voltava pra casa, aí continuava usando porque já tem os amigos que vai e 

leva, aí já tem aquela convivência com os outros que também são usuários. (Elen. 

Técnica Social) 

 

Em algumas falas das Técnicas Sociais houve menção a famílias que tiveram que ser 

retiradas do bairro pela Prefeitura por estarem sofrendo ameaça de morte. Nas entrevistas com 

as Beneficiárias também ouvimos relatos sobre famílias que têm que se mudar de suas 

residências para manterem sua integridade física.  

 

Também gente que sai corrida daqui. Porque assim: o barraco cai. Aí a Prefeitura pega 
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e aloca essas pessoas em outro lugar, por aqui mesmo. Mas, às vezes, o que acontece? 

Têm problemas com a vizinhança, é jurado de morte. Aí a Prefeitura pega e bota em 

outra localidade, até sair a casa. (Sofia. Técnica Social.) 

 

Esse barraco aqui ainda não foi transferido [o cadastro]. É por causa de que o povo 

daqui tá fugido. Minha mãe comprou esse barraco. (Paula. Beneficiária moradora da 

Invasão do Arrozal.) 

 

O preconceito 

As Beneficiárias e as Técnicas Sociais mencionaram o preconceito que os moradores 

sofrem quando vão procurar emprego em outros locais da cidade devido à associação do 

bairro à violência. Em algumas falas, verificamos inclusive que as pessoas se negam a revelar 

onde moram por receio de serem discriminadas. 

 

Às vezes, vão procurar emprego como empregada doméstica, aí, as pessoas não 

querem porque é do bairro Santa Maria, porque acha que já vai roubar. (Sandra. 

Técnica Social) 

 

A questão econômica 

Apesar de em várias falas serem mencionadas famílias que tiveram que se mudar do 

bairro em decorrência de violência sofrida, somente em uma entrevista a saída do bairro foi 

associada com melhoria sócio-econômica. Segundo Gilda, moradora da Invasão do Arrozal, o 

custo de vida no bairro Santa Maria era muito alto para criar cinco filhos se comparado com o 

centro da cidade onde residia anteriormente. Morando em prédios abandonados e trabalhando 

na catação de materiais, fazendo “bicos” e pedindo ajuda às pessoas, esta moradora conta que 

lá, no Centro da cidade (“a rua”), nada faltava à sua família: 

 

Eu mesmo já desiludi. Eu vou ver se for demorar mesmo mais, eu não vou ficar aqui. 

Eu vou pra debaixo de um pé de pau lá na rua porque na rua tudo é mais fácil. Olha aí, 

esse pouquinho de material se eu for vender lá na rua dá 70, 80 reais; se eu for vender 

aqui, dá 20, 30. Lá na rua não faltava roupa pros meninos. Nós tinha tudo: roupa, 

calçado. (Gilda. Beneficiária moradora da Invasão do Arrozal.) 

 

 As Técnicas Sociais mencionaram que as condições econômicas das famílias eram 
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precárias, que as pessoas não tinham uma renda adequada às suas necessidades e nem 

emprego. Mencionaram ainda que os projetos habitacionais, através dos cursos 

profissionalizantes, poderiam promover geração de renda para aquela população. 

 

Cada dia é uma luta por sobrevivência. Porque não é como a gente que: eu acordo, 

tenho que ir para o trabalho. Eles têm que arranjar alguma coisa para fazer, para, a 

partir disso, ter seu meio de subsistência. (Sandra. Técnica Social.) 

 

Fazer parte desses grupos produtivos, de começar a produzir no próprio bairro, de 

comercializar, vender, de montar o próprio negócio. Também são oferecidos cursos. 

Então, é a oportunidade que eles vão ter agora, com esses projetos. (...) E os cursos a 

gente espera realmente que venham contribuir  para que eles consigam montar um 

negócio ou consigam se inserir no mercado de trabalho. (Elisa. Técnica Social.) 

 

O trabalho 

Nas entrevistas com as Beneficiárias perguntamos o que elas mais gostavam na vida. 

Todas elas responderam trabalhar ou estudar. O fato de sair de seu barraco, percorrer outros 

locais, conversar com outras pessoas, conseguir recursos para a sobrevivência eram sempre 

mencionados como sinônimo de prazer e satisfação e, mais ainda, como um indício de “bom 

caráter”. Nas Invasões do bairro Santa Maria, o trabalho apareceu como um fator de 

valorização social.  

 

O camarada tem que se virar. Tem que caçar trabalho para viver. A coisa que eu mais 

gostava era de costurar, fazer cocada, quebra-queixo. Eu penso que quando eu 

trabalhava tinha mais prazer. Ia pra rua vender. (Ivaci. Beneficiária moradora da 

Invasão do Marivan.) 

 

O que eu mais gosto de fazer é trabalhar. Nos dias que não tem feira, fico feito doida 

em casa e trabalho muito. Lavo uma roupa, cozinho, arrumo a casa. Gosto de ir pra 

feira. Gosto de ficar em casa não. (Fátima. Beneficiária moradora da Invasão do 

Marivan.) 

 

Eu tenho um homem, mas ele não mora aqui, não. Ele é novo. É homem namorador, 

de muitas mulheres. Ele vai e volta. Ele trabalha no João Alves, na Argamassa. 
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Trabalha como carregador. É um homem muito bom, trabalhador, me ajuda. (Josefa. 

Beneficiária moradora da Invasão da Água Fina.) 

 
5.2.3 – Representações Sociais sobre o Morador e o Bairro pelas Técnicas Sociais e 

Beneficiárias 

 

O Bairro: violência e preconceito 

Ao questionarmos sobre o bairro (“como você descreveria o bairro Santa Maria?”) 

observamos duas tendências de resposta para cada grupo de entrevistados: enquanto as 

Beneficiárias consideravam o Santa Maria um bairro “normal”, “como outro qualquer”; as 

Técnicas Sociais demonstraram que ocorreu uma alteração na representação que possuíam 

sobre o local após terem ido trabalhar ali.  

As Técnicas Sociais informam que em seu contato inicial com o bairro 

experimentaram certo receio. Segundo Sofia, inicialmente “tinha medo de respirar mais 

forte”. Outra Técnica Social, Maria, mais antiga na área, disse que, “no início parecia que não 

estava em Aracaju, parecia que estava em outro lugar”. As Técnicas Sociais Sofia, Maria e 

Elisa mencionaram que o Santa Maria era muito diferente dos locais onde moravam, nos 

bairros Jardins, São Conrado e Atalaia, nos quais existe boa infra-estrutura e acesso a 

serviços. Para as Técnicas Sociais, em geral, o bairro Santa Maria é segregado do resto da 

cidade por estar ligado à idéia de violência. Esta observação corrobora a pesquisa realizada 

por Correa et al. (2005) onde foi investigada a visão que moradores de Aracaju teriam sobre o 

bairro Santa Maria. Nessa pesquisa, verificou-se que as categorias mais citadas sobre o bairro 

foram pobreza (25%), violência (19%) e horror (15,5%).  

Quando questionamos qual a visão que as Técnicas Sociais teriam sobre o bairro, a 

maioria fez menção à carência, material e emocional, que as pessoas dali transmitem. Para 

elas, o bairro não é violento, apesar de acreditarem que é esta a visão que o restante da cidade 

tem dele. Elas, que transitam por todo o bairro, não o consideram violento; mas relatam que 

os moradores têm preconceito com relação à Invasão do Morro do Avião.  

 

No próprio bairro, tem uma discriminação de quem mora no Morro do Avião. Tipo: 

“Morar do lado de uma pessoa do Morro do Avião...”. (Sofia. Técnica Social) 

 

Eu trabalho no Morro e eles mesmos têm preconceito. Têm pessoas que moram no 

Arrozal que dizem: “Eu não quero morar no conjunto porque não quero ficar junto de 
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uma pessoa do Morro do Avião.” Existe essa divisão. (Mariana. Técnica Social) 

 

Lá no Morro mesmo, as pessoas colocam que lá é violento. A gente passou dois anos 

lá e nunca a gente viu nada, nunca ninguém tentou fazer nada com a gente. A gente 

andava com câmera e tudo. E nunca ninguém tentou nada contra a gente. (Sandra. 

Técnica Social.) 

 

As Beneficiárias entrevistadas, por sua vez, não consideraram o bairro violento. Houve 

alguns relatos de episódios de violência, mas não foram considerados como característicos do 

local. Algumas beneficiárias, porém, mencionaram outros locais do bairro como sendo 

violentos. 

 

A Invasão do Arrozal não é violenta; violento é o Padre Pedro. (Paula. Beneficiária 

moradora da Invasão do Arrozal.) 

 
Aqui só é bom por isso, não tem violência, não tem briga. Agora pra onde tem muita 

briga, violência, é pros lados do Santa Maria. (Gilda. Beneficiária moradora da 

Invasão do Arrozal.) 

 

Não acho aqui violento não. Desde que eu tenho 7 anos que eu moro aqui. Tem 

violência, mas não é assim não. (Maria. Beneficiária moradora da Invasão do 

Gasoduto.) 

 

Assim, o bairro Santa Maria, para seus moradores, divide-se em diferentes lugares 

que, para além da área física, são espaços simbólicos construídos sobre “sentidos de 

pertencimentos” (Leite, 2009, p.19). Alegando-se que a violência está em outra Invasão, os 

moradores buscam fugir do preconceito associado a esta representação e, mais ainda, buscam 

assim viver longe da violência e se sentirem mais seguros. 

A violência é uma característica fluida que atravessa fortemente a representação do 

Bairro, mas que não pode ser localizada por sempre estar vinculada a um outro lugar. Para a 

Cidade de Aracaju, a violência encontra-se no aludido bairro; para quem mora nele, a 

violência está em outra Invasão. E ainda, para quem percorre todas as invasões, está em casos 

isolados e transituacionais (genética ou índole). Dessa forma, observamos que a violência é 

antes um valor simbólico negativo que um fato concreto e que ao aparecer nas representações 
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sobre o bairro revelam o quanto de significado esta marca impregna ao cotidiano.  

 

O Morador 

Outro aspecto investigado nas entrevistas foi sobre o morador. Ao perguntarmos às 

Técnicas Sociais como elas descreveriam o morador do bairro Santa Maria, a maioria 

demonstrou sentimento de pena. O morador, para elas, era uma pessoa sofrida, carente, que 

precisava de ajuda.  

 

É um pessoal carente, muito carente. E, por serem carentes, muitos deles se apegam 

muito. Fazem da gente uma tábua de salvação. (Sofia. Técnica Social.) 

 

Eu tava até analisando, na palestra da lei Maria da Penha, enquanto não começava a 

palestra e dava para ver nos olhos o sofrimento daquelas mulheres. Eram olhos 

cansados, tristes, sem força. (Carina. Técnica Social.) 

 

De pobreza, miséria, de lágrima nos olhos, de falta de confiança de que vai acontecer. 

Falta de carinho, de amor ao próximo. (Juliana. Técnica Social.) 

 

Para as Técnicas Sociais, o morador é representado como “uma pessoa comum, nem 

boa, nem má”, receptivo e educado reforçando a representação do bairro como não violento. 

Assim, verificamos que entre as representações contraditórias, o Santa Maria como violento e 

como não violento, firma-se um espaço de tensão e as representações elaboradas se 

estabelecem numa tentativa de tornar coerente o fenômeno. Através de um jogo de forças, as 

representações dialogam e despertam um interesse que vai além da necessidade de equilíbrio 

cognitivo, mas se insere na esfera do afeto. 

 

Mas são pessoas que valorizam muito a palavra, a honra. Quando se comprometem 

com alguma coisa, por exemplo, ir a uma reunião ou participar de algum curso, 

empenham sua palavra. É a honra dela que está expressa ali naquele momento. É a 

garantia de sua honestidade. (Maria. Técnica Social.) 

 

Pessoas que são decentes. A gente não vai generalizar, porque tem aquele lado ruim, 

mas tem um lado bom. São pessoas que estão buscando melhorar de vida, ter uma 

perspectiva. Sempre com esperança de que alguma coisa vai acontecer para eles. 



75  

(Elen. Técnica Social.) 

 

Quando você chega e vê... Você lida com gente com depressão... Você vê o desespero 

das pessoas que ao chegar em casa, abrem a geladeira e só tem água. Você vê como 

essas pessoas, muitas delas, a coragem com que elas enfrentam isso, você se sente tão 

pequenininha... E aí coisas que você dava importância tão grande, aí você passa a não 

dar tanta importância. (Sofia. Técnica Social.) 

  

A questão da violência foi justificada também de forma a não comprometer esta visão 

que se tem dos Beneficiários. Para as Técnicas Sociais, os casos de violência ou de 

criminalidade são, em sua maioria, reações de pessoas às dificuldades do meio, “questão de 

sobrevivência”, ou ainda algo do âmbito da genética.   

 

Vemos que são pessoas carentes que usam de subterfúgios para sobreviver. São 

pessoas que necessitam de apoio. Mas são pessoas de boa índole. Outras, por questões 

genéticas (eu acredito nessa questão da genética) não são fácil de ser trabalhadas. (...) 

Eu acho que existe mesmo um fator genético para explicar certas pessoas que se 

envolvem em crimes. (Maria. Técnica Social.) 

 

E tudo se dá realmente em conseqüência da condição mesmo em que eles vivem. Da 

falta mesmo de Políticas Públicas no Bairro, dessa falta mesmo de estrutura no Bairro, 

essa condição que eles vivem de morar em barraco, de não ter um emprego, não ter 

uma renda garantida para tirar sua própria sobrevivência; tudo vem em conseqüência 

disso. (Elisa. Técnica Social.)  

 

Porém, apesar das Técnicas Sociais representarem o morador desta forma, elas, assim 

como algumas beneficiárias, ressaltaram que acreditam existir um preconceito dos moradores 

de outros bairros da cidade contra o morador do Santa Maria.  

 

As pessoas já acham que já vai roubar. (Sandra. Técnica Social) 

 

Quem mora em Invasão é como se não existisse. Eu moro aqui porque sou obrigada. 

Não é opção, não. A gente é invisível. Não pode dizer onde mora. Não pode ter um 

cartão. Quando diz que mora em Invasão, é tratado como indigente. (Fátima. 
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Beneficiária moradora da Invasão do Marivan.) 

O exercício da cidadania aparece na fala da moradora Fátima associado à existência de 

um registro civil e de um endereço fixo; condições materiais, mas que conferem ao indivíduo 

um lugar na sociedade. O morador de uma Invasão sofre duplamente por não ter acesso aos 

serviços básicos necessários, direitos de todos os que vivem em cidades, e pela representação 

negativa que lhe é associada. Fátima, Beneficiária entrevistada, espera aprender a escrever seu 

nome para poder ter, um cartão de crédito, que representa poder consumir e, em certa lógica 

dominante, poder ter valor social. 

Cerqueira-Santos (2006) considera que o preconceito surge a partir da percepção da 

diferença do outro, o que gera sentimento de estranhamento, mas também reflete relações de 

poder historicamente construídas e que orientam os modos de relação entre os grupos. 

Sherif (1967 apud Lima, 2002) aponta que o preconceito não é necessariamente 

pautado em conhecimento sobre o grupo; ou seja, pode-se ter preconceito sobre um grupo 

sobre o qual nada se conhece. O preconceito teria mais como referência as percepções e 

conhecimentos sobre o próprio grupo que serviria como parâmetro para o aceitável ou o não 

aceito. 

Lima et al  (2006) ressaltam ainda que, em um ambiente competitivo, o preconceito 

“refere-se à necessidade de justificação da situação social e econômica dos grupos e à crença 

de que as pessoas recebem o que merecem” (p.312).  A meritocracia, ao mesmo tempo em 

que mantém a realidade vivida “aceitável” para os indivíduos, faz com que eles deixem de 

perceber os fatores sócio-econômicos que, historicamente, influenciaram na construção dessa 

realidade. O indivíduo, nesta perspectiva, muitas vezes acredita que a situação em que vive e 

o preconceito que sofre são de responsabilidade individual e podem ser revertidos com 

esforço pessoal.  

Neste sentido, observamos em algumas entrevistas que existe uma crença na qual o 

comportamento do morador aparece como um fator importante na representação que 

moradores de outros bairros da cidade terão sobre o bairro e na inclusão social dos moradores 

do Santa Maria. Os participantes acreditam que seria preciso trabalhar “para mostrar para o 

povo de fora que o Santa Maria também tem coisa boa. Que não tem só bandido” (Sofia. 

Técnica Social):  

 

Eu quero aprender a escrever para poder assinar meu nome. Aí, com endereço e 

sabendo assinar meu nome eu vou poder chegar nas lojas e ter meu cartão. (Graça. 

Beneficiária moradora da Invasão do Marivan). 
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A gente vai estar trabalhando a questão do... porque não é só a questão das casas, mas 

a construção de novos valores, novos hábitos, que a gente pretende com todo esse 

trabalho. (Elisa. Técnica Social). 

 

Quando perguntamos às Beneficiárias como elas descreveriam os moradores do bairro 

Santa Maria, a maioria respondia que gostava dos vizinhos e achavam as pessoas do bairro, 

comuns. Duas entrevistadas, Maria e Josefa, moradoras da Invasão do Gasoduto e da Invasão 

da Água Fina, relataram que se incomodavam muito com o barulho que todos faziam nas 

invasões ligando o som alto ou gritando. Segundo uma delas, as brigas entre vizinhos são 

freqüentes, e alega “o povo daqui não tem educação em nada”. 

Quando as Beneficiárias entrevistadas se referiam aos moradores, em geral, 

percebemos muitas falas evasivas como “aqui tem muito ‘mafioso’, mas eles respeitam”, “as 

pessoas daqui não são civilizadas” ou “são tudo legal”, “aqui mora a família tudo pertinho” 

seguidas por mudança de tema na conversação. 

Observamos então que as representações sobre o morador em muito segue a mesma 

lógica das representações sobre a violência: o morador é visto pela cidade como um 

criminoso; para as Técnicas Sociais a criminalidade seria decorrente de contingências e não 

estaria necessariamente associada ao fato de ser morador do bairro Santa Maria (poderia 

aparecer como uma forma de sobrevivência ou como um fator genético). A diferença ocorreu 

dentre as Beneficiárias que, apesar de mencionarem que a violência estava em outros lugares 

do bairro; com relação ao preconceito, afirmavam que este estaria associado ao local onde 

moravam.  

 
5.2.4 – Representações Sociais sobre a Intervenção Estatal pelas Técnicas Sociais e 

Beneficiárias 

 

Às Beneficiárias questionamos o conhecimento que tinham sobre os projetos 

habitacionais e as impressões sobre o impacto social para os moradores e para o bairro (“Você 

conhece os projetos das casas que estão ocorrendo no bairro?” “Como você acha que o bairro 

vai ficar depois desses projetos?”). 

As moradoras, em geral, relacionaram os projetos às casas que iriam receber e sempre 

perguntavam quando seria a entrega. Quando perguntamos sobre as ações do trabalho social, 

as Beneficiárias as definiam como alguns cursos, de alfabetização ou profissionalizantes, que 
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seriam ofertados à população. 

A vizinha foi quem disse que tinha uns cursos. Eu queria fazer porque lá na Coroa do 

Meio eu estudava à noite. Mas aí eu vim para cá. Eu queria fazer o curso de manicure 

ou de costureira. Mas aí eu fui lá embaixo e me disseram que só podia fazer o curso 

quem recebia beneficio do Governo. (Clarisse. Beneficiária moradora da Invasão do 

Arrozal). 

 

Esses cursos ajudam. Os meninos ficam sem ter o que fazer. Melhor do que ficar aí 

nas ruas sem fazer nada. Eu não vou participar. Mas tudo isso é importante. Os 

meninos fazem os cursinhos e ficam mais adiantados. (Graça. Beneficiária moradora 

da Invasão do Marivan). 

 

Sei que vai ter curso. Meus filhos vão participar. Eu vou fazer alfabetização. Quero 

aprender a escrever o nome direito. (Fátima. Beneficiária moradora da Invasão do 

Marivan). 

 

As Beneficiárias também se reportaram à falta de informação sobre os projetos e 

questionaram o poder de atuação do governo para conter o problema do déficit habitacional. 

 

As Técnicas só vieram aqui uma vez. Fazer o cadastro, mas não falaram nada dos 

cursos assim, não. (Clarisse. Beneficiária moradora da Invasão do Arrozal). 

 

Que tivesse uma posição ou que dissesse não vai sair e vocês vêem o que podem fazer. 

Saber que existe projeto, a gente sabe. Saber que o dinheiro já foi liberado, a gente 

também sabe. Ninguém é besta. Já foi esse tempo dos governantes ficarem iludindo. A 

gente sabe que o dinheiro já saiu. Não é à toa que têm as propagandas que saem. 

(Márcia. Beneficiária moradora da Invasão do Arrozal).  

 

Do projeto sei que vai ter casa, rede de esgoto. O pessoal da prefeitura veio pedir 

documentos, xerox de identidade... Eu não sei se vou participar das reuniões porque 

trabalho nas feiras. No mercado também. Não sei mais nada do Projeto, não. Acho que 

nas reuniões vão dizer. (Graça. Beneficiária moradora da Invasão do Marivan). 
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Não acredito nessas coisas de Governo. Umas horas é uma coisa, outras horas é outra. 

Não tem governo que possa com as coisas do mundo, com a fome. Eles tão fazendo 

umas coisas e Deus faz outra. As coisas são do jeito que Deus quer. O homem constrói 

umas casas e vem Deus e derruba tudo. O Governo tem várias coisas para fazer. E tem 

muita miséria no mundo. O Governo não dá conta. Só Deus. É fazendo e aparecendo 

mais. (Ivaci. Beneficiária moradora da Invasão do Marivan). 

 

Quando questionadas sobre o impacto que os projetos habitacionais causarão no bairro 

Santa Maria, algumas Beneficiárias se mostraram reticentes, enquanto outras se mostraram 

esperançosas por algum tipo de melhoria em virtude da mudança para as novas casas: 

 

Rapaz, eu digo pro Governo e digo pra quem for. Se não melhorar, eu junto um 

dinheiro, de 5, de 5, de 5. Junto uma quantidade boa, vendo e vou comprar uma lá na 

cidade. Porque não tem ninguém que queira ficar numa situação dessas, não. Se eles 

acham bom, porque não me dão a casa deles e vêm morar aqui. (Gilda. Beneficiária 

moradora da Invasão do Arrozal). 

 

A casa que vão dar é muito pequena. Tenho a família grande. (Ivaci. Beneficiária 

moradora da Invasão do Marivan). 

 

Acho que vai ser bom. Porque aqui é tudo assim: sem pavimentação, a rede de esgoto 

no fundo... Numa casa vai ter tudo mais bonitinho. (Clarisse. Beneficiária moradora da 

Invasão do Marivan). 

 

O que está precisando é tirar o povo do barraco. Tem que ter moradia. [...] Eles estão 

roubando a eles mesmos, pessoas carentes iguais a eles. Tem a questão da droga. O 

povo precisa de ajuda. (Juliana. Técnica Social.) 

 

Às Técnicas Sociais perguntamos também sobre o conhecimento que tinham dos 

projetos e quais os resultados que eles alcançariam (“Qual o conhecimento que você tem 

sobre os projetos habitacionais desenvolvidos no bairro?”, “Como você acha que o bairro vai 

ficar depois desses projetos?”).  

As Técnicas Sociais, em geral, acham que os projetos habitacionais são de grande 

importância para aquela população. Elas mencionaram tanto a questão das obras quanto o 
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trabalho social que desenvolvem para associar as novas moradias a melhoria da qualidade de 

vida da população beneficiária. 

 

Os projetos têm várias ações, várias atividades; principalmente, a linha de geração de 

trabalho e renda que é uma oportunidade para as pessoas que residem nos barracos e 

que vão passar para essas casas, que eles têm que ter uma renda. Porque nas casas eles 

vão ter que ter, eles vão ter algumas despesas, com água, com energia. E eu acho 

assim, eu vejo o projeto assim: uma oportunidade que eles vão ter de ter uma casa, de 

ter uma qualidade de vida melhor. (Elen, Técnica Social) 

 

Eu acho uma proposta muito interessante. Para eles, é um sonho. (Sofia. Técnica 

Social). 

 

Neste trabalho é um projeto de moradia, que é algo que dá dignidade a eles. A moradia 

é um sonho. Todos sonham em ter casa própria. Eles, dentro de suas casas, vão se 

sentir realizados: conforto, segurança, futuro para seus filhos, suas famílias. (Juliana. 

Técnica Social). 

 

A Técnica Social Sofia apontou que uma das ações dos projetos habitacionais seria o 

repasse de informações sobre direitos e construção do sentido de cidadania. Segundo ela, 

muitas vezes os moradores não tem acesso a determinados benefícios sociais em virtude de 

desconhecimento sobre seus direitos. Os projetos teriam então este viés de:  

 

(...) estar formando cidadãos, levando as pessoas a buscar, a entender um pouco de 

seus direitos. Basicamente isso... trabalhando bem a questão dos valores, dos hábitos, a 

questão da convivência comunitária que eles vão passar a viver, ter uma outra relação 

de vizinhança. (Sofia. Técnica Social).  

 

As Técnicas Sociais acreditam que as ações de inclusão social não teriam resultados 

visíveis em curto prazo; mas que, ainda assim, contribuiriam para uma mudança de 

comportamento social, um aumento na instrução e melhoria nas condições financeiras da 

população.   

 

Eu sei que é um trabalho, processo educativo é um trabalho muito amplo, muito 
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complicado, que eu acho que não deveria encerrar em dois anos. Eu acho que todo 

esse acompanhamento deveria existir porque aqui é um bairro muito problemático, 

com elevado índice de pobreza que a gente sabe. (Elisa. Técnico Social.) 

 

O trabalho social não é algo que se tenha resultado imediato, mas aos poucos a gente 

vai conseguindo resultado. [...] Quando as pessoas procuram a gente e a gente 

encaminha para determinado órgão e a gente encaminha para receber determinado 

beneficio social, isso já está sendo um resultado do projeto. E têm crianças que não 

tem vaga na escola e nós vamos à escola para poder saber por que, para ver como ela 

pode se inserir na escola, isso já é um resultado. Quando faz um curso de capacitação e 

uma daquelas pessoas, nem que todas não consigam, mas se uma consiga se inserir no 

mercado de trabalho é um resultado. (Sandra. Técnico Social.) 

 

Algumas Técnicas Sociais reforçaram, porém, que se não houvesse a intervenção 

física através de obras, as ações sociais não teriam resultado efetivo. Mais ainda, as Técnicas 

acreditam que a intervenção estatal promoveria mudança nos comportamentos e hábitos dos 

moradores, através da melhoria da infra-estrutura ou das ações do trabalho social.  

 

Melhorando a infra-estrutura, inevitavelmente haverá melhoria na forma como as 

pessoas se comportam, no que acreditam. A pessoa passa a se sentir melhor, mais 

valorizada. Quando melhora a infra-estrutura, há uma integração maior com os outros 

habitantes. Há uma melhoria nos comportamentos das pessoas: higiene, cuidados 

consigo e com os o outros. (Maria. Técnica Social) 

 

E o projeto social, ele tem tamanha importância ao lado do de engenharia porque não 

adianta você fazer as construções, mudar as pessoas daquela situação e eles 

continuarem levando a mesma vida. E o projeto social visa a sensibilização dessas 

pessoas quanto a mudança de hábitos e atitudes deles com relação a melhoria na 

qualidade de vida. (Carla. Técnica Social). 

 

As Técnicas Sociais também apontaram que o atraso da execução das obras 

desestimularia os moradores do bairro para a participação nas atividades de inclusão social. 

 

Eles querem é algo concreto, querem a entrega das casas. Isso acaba prejudicando um 
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pouco as ações. Porque se eles já estivessem no conjunto novo, seria mais fácil a 

participação. (Sandra. Técnica Social). 

 

Botou os olhos na gente, “São as casas. Quando é que sai. Já veio entregar?”. É como 

quando a gente chama para vim para algum evento, alguma mobilização e eles vêem 

que não vão falar quando vão entregar as casas, eles ficam desestimuladíssimos. 

(Sofia. Técnica Social). 

 

Não acreditam muito. Por essa questão de já ter ido na área várias vezes pessoas fazer 

cadastro. Aí quando a gente vai, falam: “De novo? Outro cadastro?”. Aí eles já estão 

um pouco cansados, desacreditados, melhor dizendo. (Elen. Técnica Social.) 

 

Na verdade, essas atividades que a gente tá realizando de palestras, de oficinas, isso aí 

eles não levam muito a sério, não. Isso aí, eles acham que é perda de tempo. Teve um 

mesmo na semana passada que disse: “Olhe, para as palestras, quando tiver, para vim 

falar de violência doméstica, de planejamento familiar, de usar camisinha... Não me 

convide mais não, viu?” Porque na verdade, eles só querem saber mesmo a questão 

das casas, quando é que eles vão... Toda vez que eles vêm, que a gente convida para 

participar para fazer alguma atividade, eles vêm pensando nisso, que aí a gente vai 

estar falando alguma coisa sobre as casas, mais ou menos a previsão de quando vai 

entregar as casas. (Elisa. Técnica Social.) 

 

5.2.5- Discussão 

 

As Representações Sociais sobre a Moradia para Técnicas Sociais e Beneficiárias 

apresentou, neste estudo, um sentido de Vunerabilidade como seu elemento central. A 

vulnerabilidade se refere tanto aos aspectos precários das moradias e do bairro, quanto à falta 

de acesso a serviços básicos ao cidadão e a aspectos simbólicos, como o preconceito e a 

violência (ver Quadros 3 e 4). 

Para as Técnicas Sociais, a vulnerabilidade se refere a aspectos físicos como infra-

estrutura, saneamento e condições físicas das moradias; assim como a aspectos sociais, 

objetivados sobretudo por expressões como “cansado”, “tristeza” e “preconceito” que atingem 

os moradores do bairro. Segundo as Técnicas Sociais, as condições de moradia no bairro, em 

seus aspectos físicos e sociais, serão melhoradas através dos projetos habitacionais. Com 
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relação ao preconceito, as Técnicas colocaram a questão sobre uma ótica essencializante, as 

pessoas seriam “boas” ou “más”. Os crimes, quando cometidos por “pessoas más” seriam 

devido à sua “genética” ou “índole”; mas quando cometidos por “pessoas boas”, seriam em 

decorrência da necessidade de sobrevivência. 

As Beneficiárias, representam a moradia através de vulnerabilidade, relacionada a 

aspectos físicos (ataques de bichos, riscos construtivos, infra-estrutura) e sociais (preconceito 

e exclusão social). Nessas objetivações observamos uma crença de que através do 

“afastamento” da violência, através do trabalho e de medidas paliativas na manutenção das 

moradias era possível um sentimento de inclusão social. Todavia, observamos ainda uma 

descrença com relação a atuação do Poder Público e incerteza sobre os projetos habitacionais 

dos quais são beneficiárias.      

A moradia, para ambos os grupos, foi representada em seus apectos conjunturais. Não 

observamos nenhuma tentativa de entender em um nível macro, como aspectos históricos, 

políticos ou econômicos interfeririam na realidade em que vivem os moradores do Santa 

Maria.  
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Quadro 3: Representações Sociais sobre Moradia para Técnicos Sociais  

 

Sistema Periférico 
Núcleo Central 

1º Nível 2º Nível Objetivações 

Física (Infra-

estrutura) 

Inadequação das moradias e falta de infra-estrutura e 

saneamento no bairro 

Os projetos habitacionais 

promoverão melhoria da infra-

estrutura e, consequentemente, das 

condições sociais da população 

Existe preconceito sobre quem mora no bairro Santa Maria. 

Associação do bairro com violência e criminalidade 

Essencialismo: as pessoas são boas 

ou são ruins. No geral, o morador do 

Santa Maria é bom, mas as 

condições do bairro podem o levam 

a ter comportamentos ruins 

Vulnerabilidade 

Social 

O morador do Santa Maria é “cansado” e “triste” devido às 

condições sociais e físicas do local onde vive. 

A melhoria da infra-estrutura e o 

acesso à renda farão com que o 

morador se torne mais “realizado” e 

“feliz” 
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Quadro 4: Representações Sociais sobre Moradia para Beneficiários 

 

Sistema Periférico 
Núcleo Central 

1º Nível 2º Nível Objetivações 

Existe preconceito contra o bairro e seus moradores 
A Invasão onde eu moro não é ruim, 

não é violenta. Violentos são os 
outros locais do bairro 

Trabalho como forma de inclusão social Eu faço tudo o que posso Social 

Falta de acesso a serviços 
O Poder Público não faz tudo o que 

pode 

Ataques de bichos e moradias rústicas ou com risco de 
desabamento 

Medidas paliativas 

Vulnerabilidade 

Física (Infra-
estrutura) 

Projetos habitacionais 
Expectativa e incerteza sobre 
entrega das novas moradias 
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Sumário e conclusões 

 

O objetivo do Estudo 1 foi analisar as representações sociais sobre a moradia para 

Técnicos Sociais e Beneficiários de projetos habitacionais desenvolvidos no bairro Santa 

Maria. Observamos que as representações sociais sobre a moradia foram construídas diante de 

variadas contingências e temas que se entrecruzavam, como violência, preconceito e 

condições precárias de habitalidade. As representações sociais sobre moradia apresentavam 

tanto aspectos físicos da casa e seu entorno, questões sociais que atravessavam o seu cotidiano 

e aspectos políticos, vistos através das falas sobre os projetos habitacionais. Observamos 

ainda que as representações sociais sobre a moradia construídas pelos sujeitos lhes permitiam 

uma visão “coerente” e “aceitável” sobre o contexto que se lhes apresentava.  

O capítulo seguinte, trata do Estudo 2, seu método e resultados verificados nos dois 

grupos focais realizados.  
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Capítulo 6 
 

Estudo 2: A Moradia e o Direito à Moradia 

 

 

 

O Estudo 1 teve como objetivo conhecer as representações sociais sobre a moradia 

para Técnicos Sociais e Beneficiários de projetos habitacionais no bairro Santa Maria. Nele 

verificamos que a moradia foi retratada como um tema que abrangia a casa, o bairro, o 

cotidiano e as relações daquele local com o restante da Cidade. Permeando o tema moradia, 

surgiram ainda outros temas como violência, drogas, preconceito, relações interpessoais e 

trabalho. Sobre os projetos habitacionais, observamos que havia, por parte dos Beneficiários, 

expectativa sobre o recebimento das casas, mas pouca informação sobre os projetos. Os 

Beneficiários afirmaram que teriam melhores condições de moradia, mas isso não afetaria as 

condições gerais do bairro. Técnicos Sociais, por outro lado, acreditavam que os projetos 

promoveriam uma melhoria considerável nas condições sociais daquela população, mas 

apontaram o atraso nas obras como um fator de desestímulo à participação social daquela 

população. 

Considerando que, de acordo com o Ministério das Cidades (2005) os projetos de 

habitação de interesse social visam promover o direito à moradia digna, e diante das 

incertezas apontadas no Estudo 1 sobre a intervenção estatal que ocorre no bairro, optamos 

pela realização de um segundo estudo que tem como objetivo investigar as representações 

sociais sobre o direito à moradia para os Técnicos Sociais e os Beneficiários.  

Este segundo estudo ocorreu um ano após o segundo estudo com o intuito de que fosse 

realizado o mais próximo possível da entrega das novas moradias. Ampliamos ainda a 

estratégia metodológica utilizando Grupos Focais, a fim de perceber o modo como as 

conversações entre pares podem interferir nas lógicas de produção das representações sociais. 

Gondim (2002) conceitua grupo focal como “um recurso para compreender o processo 

de construção das percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos” (p.153). 

Segundo esta autora, a utilização do grupo focal com outras técnicas, como entrevistas 

individuais ou observação, “permite comparar o conteúdo produzido no grupo com o 

cotidiano dos participantes em seu ambiente natural”. 
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No mesmo sentido, Kamberelis & Dimitriadis (2005) apontam que grupos focais 

também permitem investigar a natureza e os efeitos do discurso social vigente de uma forma 

que não é possível em entrevistas individuais ou observações. A investigação em grupos 

focais, pelo próprio caráter de interação entre os participantes, facilitaria a construção de 

elaborações que em um contexto individual pareceriam sem importância ou relevância.  

  

6.1 – Método 

 

6.1.1 - Participantes 

 

No mês de agosto de 2009, foram realizados dois grupos focais: um com dez Técnicos 

Sociais, um homem, assistente social, e nove mulheres, sendo oito assistentes sociais e uma 

pedagoga. O critério de escolha desses participantes foi trabalhar como Técnico Social nos 

projetos habitacionais desenvolvidos no bairro Santa Maria. Por isso, dos dez Técnicos que 

compuseram este grupo, oito também participaram do Estudo 1 por já exercerem essa função. 

 

Quadro 5: Dados dos Técnicos Sociais que participaram do Estudo 2. 

Nome Idade (em 
anos) 

Formação 
Profissional 

Tempo de experiência 
com trabalho 
comunitário 

Tempo de trabalho no bairro 
Santa Maria  

Ana 34 Pedagogia 4 anos e 4 meses 4 anos e 4 meses 
Elisa 37 Serviço Social 5 anos 4 anos 
Carla 46  Serviço Social 22 anos 1 ano e 3 meses 
Elen 37  Serviço Social 16 anos 4 anos 
Maria 31 Serviço Social 11 anos 4 anos 
Mariana 32  Serviço Social 7 anos e 6 meses 1 ano e 6 meses 
Juliana 28 Serviço Social 7 anos  2 anos 
Sofia 48  Serviço Social 1 ano e 5 meses 1 ano e 5 meses 
Marcelo 31 Serviço Social 3 anos e 2 meses 1 ano e 2 meses 

 

O outro grupo focal foi formado por sete Beneficiários, quatro mulheres e três 

homens, com idade média de 44 anos. Para compor o grupo de Beneficiários convidamos 

participantes de uma Comissão de Acompanhamento da Obra. O motivo dessa escolha foi 

aproveitar pessoas que já estivessem debatendo em seu cotidiano temas como intervenção 

estatal e moradia e assim observar “as conversações espontâneas pelas quais as representações 

são veiculadas na vida cotidiana” (Sá, 1998, p.93). Os participantes do grupo focal não foram 

os mesmos participantes do Estudo 1; exceto a participante Márcia que também havia sido 

entrevistada no Estudo 1. 
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Quadro 6: Dados sócio-demográficos dos Beneficiários que participaram do Estudo 2. 

Nome 
(fictício) 

Idade 
(em 
anos) 

Ocupação Local onde 
mora no bairro 
Santa Maria  

Estado 
Civil 

Com que 
mora 

Tempo de 
residência 
no bairro 
Santa 
Maria 

Márcia 38 Trabalha em uma 
fábrica de pré-
moldados 

Invasão do 
Arrozal 

Casada Marido e 
uma filha 

6 anos 

João 47 Vigilante Loteamento 
Paraíso do Sul 

Solteiro Mora só 15 anos 

Roberto 28 Trabalha em um 
supermercado 

Loteamento 
Maria do Carmo 

Casado Pai, Mãe, 
Avô, Esposa 
e dois filhos 

28 anos 

Lourdes 55 Aposentada Invasão da 
Prainha 

Viúva Quatro 
filhos e uma 
neta 

30 anos 

Carlos 52 Aposentado Conjunto 
Valadares 

Viúvo Mora só. 30 anos 

Paula 40 Dona de casa Loteamento 
Ponta da Asa 

Casada Marido 15 anos 

Socorro 53 anos Aposentada Invasão da 
Prainha 

Separada Uma filha e 
uma neta. 

20 anos 

 

6.1.2 - Procedimentos e Instrumentos  

 

O estudo foi realizado no prédio de atendimento social dos projetos habitacionais, 

localizado no bairro Santa Maria.  

Utilizamos dois roteiros com questões abertas para discussão, sendo um para o grupo 

de Técnicos Sociais e outro para o grupo de Beneficiários. As variações nos roteiros foram 

somente no intuito de adequação ao tipo de envolvimento do participante com o fenômeno 

abordado (ver roteiros nos Anexos IV e V).  

Nos grupos focais, a abordagem sobre o tema direito à moradia se deu de forma mais 

explícita. Em ambos os grupos, utilizamos a “técnica do funil”, relatada por Gondim (2002) e 

que consiste em iniciar os grupos focais com questões mais abrangentes para, em seguida, 

colocar questões mais específicas. Iniciamos, então, com questões de caracterização dos 

participantes, seguido pelos temas moradia e, por último, o direito à moradia.  

Cada grupo teve a duração de aproximadamente uma hora e foi gravado em áudio após 

o consentimento dos participantes. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido depois de informados sobre o objetivo e instituição de vinculação da 

pesquisa e o sobre o sigilo das informações (Anexo III). 
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6.1.3 – Análise de dados 

 

Na análise dos resultados procuramos preservar a lógica e as especificidades das 

discussões que demonstraram a dinâmica das representações sociais sobre os temas em 

questão. A apresentação dos resultados foi estruturada nos eixos temáticos Moradia e Direito 

à Moradia, respeitando a seqüência de discussão no grupo focal. Para a análise dos dados, 

utilizamos os pressupostos de análise categorial de Bardin (1977) e da Teoria do Núcleo 

Central das Representações Sociais (Sá, 1996; Abric, 1996). 

A moradia foi investigada nas seguintes dimensões: caracterização da moradia no 

bairro Santa Maria quanto aos aspectos físicos e sócio-econômicos e conceito de moradia 

digna. As dimensões que consideramos na investigação sobre o tema direito a moradia foram: 

1) o sujeito do direito à moradia, 2) a efetividade do direito à moradia e 3) o que poderia ser 

feito para assegurar a efetividade do direito à moradia. Estes aspectos foram situados no 

contexto do bairro Santa Maria. O Quadro 7 relaciona os temas e as questões que nortearam a 

discussão dos Grupos Focais. 

 

Quadro 7: Temas e questões correspondentes. 

Temas Questões 
Tema I – Moradia • Como você descreve a casa no bairro 

Santa Maria? 
• O que é para você uma Moradia 

Digna? 
Tema II – O Direito à Moradia Digna • Você considera que os moradores do 

Bairro Santa Maria tem direito à 
moradia digna? 

• Você acha que esse direito é 
respeitado? Por quê? 

• O que poderia ser feito para que esse 
direito fosse respeitado? 

 

6.2 – Resultados e discussão 

 

6.2.1 – As representações dos Técnicos Sociais sobre a moradia e o direito à moradia 

 

 O grupo de Técnicos Sociais se caracterizou por serem profissionais com uma média 

de quatro anos de trabalho em todo o bairro. Dos nove profissionais, somente um informou 

não ter experiência anterior em trabalhos comunitários.  
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A moradia: aspectos físicos e sociais 

Perguntamos ao Grupo como eles descreveriam os moradores do bairro Santa Maria a 

fim de investigar as características sociais das moradias no bairro Santa Maria.  

Para o Grupo, as famílias no bairro Santa Maria se caracterizavam por pais com 

grande número de filhos, sem instrução e sem emprego, sobrevivendo principalmente de 

atividades informais e da catação de materiais recicláveis.  

 
Carla:  A maioria são desempregados. Baixo nível de escolaridade.  

Elisa: Não possuem renda fixa, né? E vendem reciclagem. 

Mariana:  A maioria é catadores. 

Elisa: Sobrevivem da atividade informal.  

Carla:  São participativos ou não? 

Elisa: Não.  

Elen: A maioria não.  

Marcelo: Grande número de filhos. 

Sofia: Família grande.  

Ana: A grande maioria... Fichado. 
 

Observamos que os termos que mais aparecem são “não” (quatro vezes) e “maioria” 

(quatro vezes). Em seguida, o termo “grande” que aparece três vezes. Este tipo de construção 

revela que as Técnicas generalizavam as suas colocações, referindo-se ao grupo de moradores 

como homogeneizado.  

A questão da criminalidade e do uso de álcool foi levantada; mas o grupo não elaborou 

falas num sentido que explicassem a origem desse problema. A criminalidade foi associada 

aos homens, que ao irem para a penitenciária, deixavam a família sob a responsabilidade das 

mulheres, como podemos constatar no trecho abaixo: 

 

Ana: A grande maioria... Fichado. 

Mariana:  Olha pra Ana... (risos) 

Ana: As mulheres aqui...  

Carla:  Têm problemas judiciais, não é Ana? 

Ana: Hã? 

Carla:  Algum problema judicial.  

Elen: O que Ana quer dizer é que as mulheres é que é a chefe de família,  né? 
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Ana: É. Porque os homens... 

Elen: Principalmente na Invasão. Nas Invasões. 

Elisa: Mas é uma realidade mesmo. 

Elen: É. Assim, a maioria das mulheres aqui, o que Ana quis dizer é que elas são chefe de 

família. Porque o marido, muitas vezes, estão mesmo na Penitenciária. Tem um bocadinho, 

não é Marcelo?  

Marcelo: Tem. 

Elen: Na Água Fina. 

Maria:  No Arrozal. 

Elisa: No Arrozal também. 

Sofia: No Arrozal tem muita mulher chefe de família. E muito problema também com 

alcoolismo. A gente faz reunião aqui. Aquela moça que passou mal, naquela reunião. Tava 

alcoolizada ela. 

 

Conforme podemos observar, depois da colocação da Técnica Social Ana “A grande 

maioria... Fichado”, as demais Técnicas intervieram de forma a amenizar o seu enunciado 

“traduzindo” o que ela tinha dito. O termo que mais aparece, então, neste trecho foi “Ana” 

(quatro vezes) juntamente com o termo “mulheres/mulher” (quatro vezes). 

Perguntamos, em seguida, aos Técnicos Sociais: “Como você descreve a moradia no 

bairro Santa Maria?” Inicialmente, o grupo de Técnicos Sociais direcionou a discussão para 

caracterizar as invasões que existem no bairro porque são as áreas onde prioritariamente 

trabalham. Nestes locais, segundo eles, as casas seriam barracos, com acentuada precariedade 

quanto aos materiais construtivos e salubridade. A presença de animais também foi 

mencionada para caracterizar esses locais.  

 

Maria:  Mas, casas ou barracos? 

Sofia: A casa que a gente trabalha ou a casa em geral? Porque normalmente a gente não 

trabalha com casa. É barraco.  

Carla: Como é que a gente descreve isso. É isso que ela quer saber. 

Elen: Bom, é uma situação precária, do local. 

Sofia: Precaríssimo.  

Elen: Não tem nem onde dormir. Não tem nem um colchão.  

Mariana: O lixo se acumula 

Elen: Não tem nem onde dormir. Bota um papelão. 
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Maria: É esgoto passando no meio da sala. 

Mariana: Acumula o lixo, porque eles reciclam, no próprio barraco.  

Marcelo: Casa de taipa ainda, de palafita, de papelão. 

Juliana: Papelão. Muitos de papelão.  

Carla: Rachadura. 

Sofia: Quando chove tem barraco com risco de desabamento. Tem barraco torto já e, pelo 

menos na minha área, quando chove, o pessoal fica com a água na cintura. Aí, aparece 

caranguejeira. Teve um morador trouxe uma caranguejeira do tamanho da palma de uma mão.  

Caranguejeira, jacaré, cobra. No quintal deles.  

Elisa: Péssima estrutura física. 

Elen: (risos) Esgoto. Estrutura física nenhuma. 

 

Percebe-se uma representação social da moradia bastante ligada ao termo “barraco” 

que aparece cinco vezes no trecho acima transcrito. Observamos que a expressão “não tem 

nem” apesar de aparecer três vezes iniciando frases, foi dita sempre pela mesma participante 

que, aliás, em todas as suas falas apresentou uma representação sobre a moradia através da 

falta: “não tem nem onde dormir. Não tem nem um colchão.(...) Não tem nem onde dormir. 

(...) estrutura física nenhuma”. O termo “papelão” apareceu quatro vezes, sendo que em três 

apareceu informando o material usado na construção dos barracos, enquanto que os termos 

“lixo” e “esgoto” apareceram duas vezes se referindo ao que haveria dentro das moradias. Os 

demais participantes, apesar de não utilizarem a expressão “não tem”, ao indicarem o que 

existe nos barracos e como eles são, revelam também uma realidade onde falta: infra-

estrutura, conforto, segurança. A idéia de falta foi então o elemento central para se definir a 

moradia para aquele Grupo. 

Os Técnicos retomaram a questão da dimensão dos barracos e de como eles eram 

inadequados às necessidades das famílias. 

 
Sofia: É porque os barracos muitas vezes só têm um vão. 

Mariana:  E moram no mínimo quantas pessoas? 

Sofia: Na faixa de 4. No mínimo 4.  

Maria:  4, 6. 

Carla:  É. 4, 6. A maioria é 4, 6. 

Elen: A gente teve no projeto da PETROBRAS até 13 crianças, não foi Jaqueline? Em uma 

casa. 
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Observamos que ocorria uma contradição quanto ao tamanho das famílias. No trecho 

anterior foi dito que as famílias eram numerosas, enquanto que neste momento, elas aparecem 

com um número de quatro membros (o termo “4” aparece cinco vezes contra o termo “6” que 

aparece depois e somente três vezes). Isso reforça nossa observação anterior de que quando os 

Técnicos caracterizaram as famílias do bairro relataram um perfil homogeneizado do 

morador. 

O Técnico Social Marcelo observou que as novas unidades habitacionais, devido ao 

seu tamanho, não atenderiam às necessidades das famílias. O grupo não deu seguimento a esta 

discussão e duas Técnicas Sociais, Elisa e Sofia, alegaram que somente em um contrato a casa 

teria um quarto, enquanto que nos demais contratos, as casas e os apartamentos teriam dois 

quartos. Apesar de aparentemente contraditória com as falas anteriores que ressaltavam a 

quantidade elevada de membros das famílias, a não adesão ao tipo de enunciado relatado pelo 

Técnico Marcelo procura manter a representação de que os projetos são bons, ao mesmo 

tempo em que é mais um indício da contradição quanto ao número de membros das famílias. 

Neste momento, vemos que a Técnica Elen, de forma a não contradizer o Técnico Marcelo e 

ao mesmo tempo manter a qualidade dos projetos, restringiu o problema das famílias 

numerosas à Invasão do Morro do Avião. Neste trecho o termo “quarto” aparece como o mais 

citado (seis vezes) indicando que os Técnicos Sociais teriam como parâmetro a quantidade de 

quartos para qualificar uma moradia como adequada ao tamanho das famílias. O termo que foi 

mais citado em seguida foi “casa” (quatro vezes). 

 

Marcelo: É até um problema pra casas, porque ela só tem um quarto. Se a família é grande, 

como é que tá fazendo uma casa só com um quarto? Muitas vezes quando os beneficiários vão 

fazer visita, eles já ficam pensando que vai morar todo mundo em um quarto só. Aí tem que 

ampliar a casa. Será que eles têm condições de ampliar essa casa? 

Elisa: O do PAC não. O do PAC são 2 quartos. O do Morro do Avião é que é um quarto.  

Sofia: Os apartamentos são 2 quartos.  

Elen: É que o Morro tem família numerosa, né? 

Marcelo: É.  

 

Em seguida, questionamos ao Grupo “O que para vocês é moradia digna?”. 

Verificamos que os participantes se referiram principalmente à infra-estrutura (água, energia, 

rede de esgoto, escola).  
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Mariana:  Tem que ter água, tem que ter energia. 

Elisa: Tem que ter rede de esgoto. 

Elen: Escola. 

Maria:  Infra-estrutura. 

Elen: Saneamento básico porque eu acho que não é só nos barracos, nos locais das invasões, 

mas é no bairro todo.  

Mariana:  Tem que ser arejada, né? 

Carla:  Saneamento básico. 

 

A expressão “Tem que” foi citada quatro vezes indicando as condições para que uma 

moradia fosse considerada digna. Como, em seguida, o grupo passou a debater sobre os 

projetos habitacionais, consideramos que a definição dada por eles sobre moradia digna era 

uma descrição daqueles projetos. Apesar de, na representação social sobre a moradia, os 

Técnicos apontarem aspectos sociais, que poderia ser sintetizada como falta de cidadania; 

neste momento, ao definirem moradia digna, eles não mencionam nada relacionado a este 

aspecto.  

Observamos ainda que as aludidas condições para que uma moradia pudesse ser 

considerada digna, serviam aos Técnicos Sociais como justificativas dadas aos Beneficiários 

frente às queixas sobre o atraso na execução das obras. A existência dessas condicionantes foi 

colocada como indicador da qualidade do empreendimento, mas isso demandaria, segundo os 

Técnicos Sociais, mais tempo de execução. 

 

Mariana:  E a gente falou até em reunião, porque quando vão visitar a obra, já têm algumas 

casas levantadas “Por que já não entrega?” Mas como é que vai entregar se não tem energia,  

se não tem água, se não tem. Depois vocês vão ta falando que o Prefeito, que a Prefeitura 

entregou a casa e não tem, né? “Que tipo de moradia é essa que vocês estão entregando?” 

Elisa: Pra eles mesmo na área sem a infra-estrutura ainda completa ainda é melhor do que 

estar na condição que eles estão. Vivendo dentro da lama, vivendo dentro do lixo. 

Elen: Quarta-feira, Mariana, eles disseram “Ai, meu Deus! Me dê logo a chave dessa casa. 

Essa casa é minha”. 

Elisa: Aí, eles entendem que é melhor do mesmo do jeito que está, mas ainda é melhor do que 

estar na situação que eles estão. Por que não é brincadeira não. Precisa a questão da infra-

estrutura. 

Mariana:  Mas isso ninguém sabe quando. 
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Elisa: É. Porque a gente coloca que “Quando chover, vocês vão viver a mesma situação que 

vocês estão vivendo hoje. E isso a gente não quer, o Município não quer”. 

 

Podemos observar, neste trecho, uma clara distinção entre o grupo de Beneficiários e o 

de Técnicos Sociais, que se posicionou como representante da Prefeitura. Vemos ainda que 

seria responsabilidade do Poder Público estabelecer a forma como o processo deve ocorrer e o 

que os projetos devem contemplar. Os termos que mais foram citados neste trecho foram 

“tem” (cinco vezes, sendo que em quatro fazia parte da expressão “não tem”). O termo casa 

apareceu quatro vezes. Os termos referentes aos Beneficiários foram citados num total de sete 

vezes, sendo “eles” (cinco vezes) e “vocês (duas vezes). Os termos referentes ao Poder 

público foram igualmente citados sete vezes, sendo “a gente” (três vezes), “vocês”, 

“Prefeito”, “Prefeitura” e “Município” (uma vez, cada). 

Em seguida, os Técnicos apontaram que esse atraso interferiria na credibilidade das 

ações por parte da população. Observamos como os participantes concordam sobre este ponto 

e, complementando as respostas dos demais, constroem um discurso comum. As expressões 

que retratam aspectos de desesperança foram citadas num total de oito vezes. A Técnica 

Social Elen finaliza a discussão reforçando o poder de mudança gerado pela intervenção 

estatal. 

 

Sofia: A maioria diz que não tem mais esperança (...) A gente tem que lidar com o 

desestímulo e a falta de esperança deles.  

Elen: É mais de 10 anos. Tem pessoas que tem mais de 10 anos já. 

Maria:  Tão cansados já.  

Sofia: Desacreditados. 

Carla:  Já estão cansados. 

Elisa: E acaba comprometendo o trabalho social. 

Marcelo: Com certeza, porque eles ficam desacreditados, desestimulados. 

Sofia: Aí compromete totalmente. 

Elen: Agora é que nessa realidade é que eles estão acreditando, que estão vendo que as casas 

estão construindo, porque quando a gente veio logo pra cá era difícil trabalhar aqui, a 

participação era pouca.  
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O direito à moradia 

Em seguida, introduzimos o tema direito à moradia colocando inicialmente a questão: 

“Você considera que o morador do Santa Maria tem direito à moradia digna?”. 

Inicialmente, os participantes do grupo de Técnicos Sociais colocaram que todos 

teriam este direito e não somente o morador do Santa Maria. 

 

Maria:  Com certeza. 

Ana: Todo mundo. Não é só do Santa Maria. 

Elen: Direito de todos. 

Elisa: Não só moradia, como tudo, né? 

Ana: Todo cidadão tem direito a moradia, saúde e lazer. 

Elisa: Viver dignamente é direito de todos. 

Ana: Isso está na Constituição. 

 

A fim de que os Técnicos debatessem a questão e não somente repetissem o que “está 

na Constituição”, colocamos ao grupo a seguinte hipótese: “E se alguém considerasse que 

nem todos teriam direito à moradia, vocês poderiam considerar que poderia haver essa 

possibilidade?”. Os Técnicos ainda assim procuraram manter uma postura neutra diante do 

tema respondendo que, em determinadas situações como venda da casa e retorno à Invasão, 

outros moradores poderiam considerar que este indivíduo não teria merecimento a este direito.  

 

Elisa: Acho que assim, pela questão de que tem muitos que já tiveram direito, já tiveram 

oportunidade de ganhar e colocaram fora, no caso, como eles dizem. Venderam, trocaram. 

Perderam essa oportunidade e agora quer de novo. 

Elen: E que essa realidade ainda continua. Quando a gente foi fazer a visita da obra, nessa 

quarta-feira, o menino da obra, que mora em Maceió disse “Olha, já vieram aqui me vender 

casa por 2 mil reais. Eu que não quis. Rapaz, não moro aqui. Eu moro em Maceió”. Então, a 

realidade ainda. 

Mediadora: Eles tão vendendo casa por 2 mil? 

Elen: Não. Eles não tão vendendo. Foram lá oferecer. Algumas pessoas. 

Elisa: Quando eles moram aqui, essa realidade eles conhecem muito bem. Diferente da gente, 

né? Que a gente só ouve e recebe as denúncias. De pessoas que estão cadastradas e que já tem 

casa e outras que vão nos dizer bem assim, que moram na mesma área que eles, que já 

tiveram oportunidade um dia de ganhar a casa e trocaram, venderam. 
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Elen: Por bicicleta. 

Elisa: Por som. E estão de novo. Por isso é que eles entendem que nem todos têm esse direito. 

 

Destacamos o trecho em que perguntamos “eles estão vendendo a casa por 2 mil?”, 

que foi o que a Técnica Social havia dito antes, ela reformulou negando que eles estivessem 

vendendo, mas somente “oferecendo”, apesar de oferecer neste sentido ainda significar 

vender, mas seria um termo de menor impacto e comprometimento da Técnica. A discussão 

sobre a venda das casas levou à discussão sobre o merecimento ou não do morador quanto ao 

benefício recebido. Observamos ainda que, ao final, a Técnica Elisa reforça este não 

comprometimento ao falar que “a gente só ouve e recebe as denúncias”.  

O Técnico Social Marcelo, porém, tentou inserir um debate sobre o porquê de fatos 

deste tipo (a venda de casas) estarem ocorrendo. A participante Sofia a ele se contrapôs 

insistindo que as vendas das casas era uma questão transituacional, resultante somente da 

vontade de alguns beneficiários em obter ganhos fáceis.  

 

Marcelo: Isso é uma questão da gente tá pensando: Porque essa família tá fazendo isso? Será 

que é... eu acho que a situação de renda. Se ela não tem renda, ela acha melhor ficar na 

invasão, que não paga nem água, nem energia, do que ela estar numa casa pagando. 

Sofia: Nem sempre. Às vezes, é esperteza, viu? 

Marcelo: Nem sempre. Mas muitos é... 

Sofia: Recebe e vai de novo. 

Marcelo: Mas muitos casos são isso.  

Sofia: Muitos casos são esses, mas tem muita gente que recebeu, vendeu e voltou pra Invasão 

pra receber de novo. 

Marcelo: Mas isso aí é 

Sofia: Na reunião da minha comissão 

Marcelo: Quando acontece assim não é nem esse. 

Sofia: Escute. Na minha reunião da comissão, o cara virou e falou que conhece uma pessoa 

que vendeu o apartamento por mil reais. 

Marcelo: Mas isso, conversa tem muitas.  

Sofia: Vendeu o apartamento por mil reais. 

Marcelo: A gente conversa muito. Mas na realidade, às vezes, eles querem se aproveitar. 
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Observamos que a discussão ficou polarizada entre estes dois participantes, sendo que 

por a Técnica Sofia ter sido mais enfática, o Técnico Marcelo, ao final, acaba por fazer uma 

afimação que mistura elementos que ele defendia com argumentos da outra Técnica: “A gente 

conversa muito (argumento do Técnico Marcelo). Mas na realidade, às vezes, eles querem se 

aproveitar” (argumento da Técnica Sofia), o que indica que ele, de certa forma, abria mão da 

discussão, sem que estivesse de fato convencido.  

Em seguida, a Técnica Social Ana interveio questionando que o problema estaria no 

tipo de prática do Serviço Social que, segundo ela, seria “assistencialismo” e “engessaria o ser 

humano”, tornando-o dependente do Estado. A este posicionamento todo o grupo foi 

contrário, já que todos os demais participantes são assistentes sociais. 

 

Ana: Olhe, não é querendo assim, diminuir a profissão de ninguém não. Pelo amor de Deus. 

Mas esses dias eu tava, no canal 2 tem muito documentário, eu gosto muito da TV Cultura, 

TV Aperipê. Aí tava passando sobre a Assistência Social. Essa questão do Serviço Social, em 

alguns casos, engessa o ser humano. Por que a pessoa sabe que se for num, se vier aqui na 

FUNDAT, ou na Secretaria de Assistência Social, vai ter sempre uma solução, entre aspas. 

Esse negócio de assistencialismo, né? É. Porque o que a gente faz aqui é isso.  

Carla:  Não Senhora. Assistencialismo não.  

Ana: E não é? Botar uma pessoa numa casa, daí vender e depois dá outra, não é 

assistencialismo não? 

Elisa: Não. 

Elen: Não. 

Maria:  Não é assim, não.  

Carla:  Assistencialismo não. 

Marcelo: Isso não. 

Ana: Porque como eu comecei a falar. Todo mundo tem direito a uma opinião. (pausa) Eu 

não tô desfazendo a área de ninguém. 

 

A discussão sobre “assistencialismo” provocava a reflexão sobre o objetivo e a prática 

profissional nos projetos habitacionais. Os projetos, nesta perspectiva, não mais visariam 

primordialmente a promoção do direito à moradia digna, mas seriam assistencialista, voltados 

para a manutenção de uma determinada ordem social. 
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Mediadora: Você diz que não está questionando a profissão. Você está questionando a 

prática da Assistência... 

Ana: É. De dar uma casa... todo mundo tem direito. Mas é como vocês acabaram de dizer, 

todo mundo tem direito, mas nem todo mundo merece. Porque o que é que faz, vem e ganha 

essas casas. O que é que vai acontecer? E é verdade, o Serviço Social muitas vezes engessa o 

ser humano. O ser humano sabe que vai ter uma secretaria para onde correr e pedir. Aí pega e 

não vai trabalhar. A verdade é essa! Não tô desfazendo da profissão de ninguém. Não foram 

vocês que criaram essa profissão.  

  

Neste trecho, destacamos a seguinte afirmativa: “todo mundo tem direito, mas nem 

todo mundo merece”. A Técnica relembra antes que “é como vocês acabaram de dizer”. 

Retomando o trecho anterior do debate que ocorreu entre a Técnica Sofia e o Técnico Marcelo 

podemos constatar que a Técnica Ana retoma o que a Técnica Sofia enfaticamente dizia; 

porém, no momento daquela primeira discussão, o responsável pelo problema da venda das 

casa era o Beneficiário (“tem muita gente que recebeu, vendeu e voltou pra Invasão pra 

receber de novo”. Técnica Social Sofia); enquanto que a Técnica Social Ana coloca que a 

prática do Serviço Social contribuiria para este fenômeno. Relembramos ainda que desde o 

início do debate sobre o merecimento sobre o direito à moradia, os Técnicos adotaram uma 

postura distanciada do problema (“a gente só ouve e recebe as denúncias”) e a posição da 

Técnica Ana provocaria o abandono desse distanciamento e um envolvimento que os 

Técnicos não pretendem ter, ao menos momento. 

 

Mariana:  Mas o serviço social ele não dá a casa. Ele vai trabalhar o ser humano para ter 

acesso àquele direito.  

Ana: O que é que a pessoa, a comunidade vê é o quê? Quem dá a casa é o serviço social. O 

que hoje se vê é isso. 

Sofia: Não. Quem dá a casa é o Governo, o serviço social vai trabalhar o indivíduo para 

receber a casa. 

Ana: É o Governo com o Serviço Social. Ou seja, não tô desfazendo... Ai, Meu Deus. Eu não 

gosto de participar dessas reuniões porque eu quando falo, gera polêmica, sabe? Por isso eu 

prefiro ficar mais na minha. 

 

 Observamos que, enquanto em um momento anterior os Técnicos se colocaram como 

personificações do Poder Público em contraste com os Beneficiários (“isso a gente não quer, o 
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Município não quer”. Técnica Social Elisa); neste momento, ocorre o abandono desta 

associação. Os Técnicos Sociais se distanciam do Governo, que neste momento passa a 

figurar como o responsável pelas casas e pelo problema da assistência levantado. O termo 

“Serviço Social” foi o mais citado neste trecho (quatro vezes), assim como os termos “casa” 

(quatro vezes) e os que se referiam aos beneficiários dos programas habitacionais (“ser 

humano”, “comunidade”, “pessoa”, “indivíduo”. Quatro vezes). O termo “dá” foi citado três 

vezes enquanto que “Governo”,  duas vezes.  

 Questionamos então: “Você acha que o direito à moradia é respeitado?”. Duas 

participantes inicialmente colocaram suas posições, concordando que o direito à moradia não 

era respeitado. 

 
Ana: Não. De jeito nenhum. Olhe, aquele manguezal no Augusto Franco eu fui um dia 

desses, eu nem sabia que aquilo ali existia.  Eu fui um dia desses, eu nem sabia que aquilo ali 

existia.  

Elisa: Não é respeitado como deveria. 

Ana: Como deveria. Aí o que vai acontecer? Eu nem sabia que aquilo ali existia.  

Elisa: O déficit habitacional ainda é grande no país. 

 

A Técnica Social Ana chamou a atenção para as áreas desocupadas na zona urbana e 

que serviriam para a formação de novos assentamentos precários. O debate que se seguiu 

pode ser observado na seguinte transcrição: 

 

Ana: Não. De jeito nenhum. Olhe, aquele manguezal no Augusto Franco eu fui um dia 

desses, eu nem sabia que aquilo ali existia.  Eu fui um dia desses, eu nem sabia que aquilo ali 

existia. (...) Aí quando for, quando tirar aquelas pessoas dali, aí daqui a pouco, quando for 

com uns 2, 3 meses já vai ta um monte de gente ali de novo. Uma comunidade de novo. 

Porque não se faz uma utilidade daquele local, não se utiliza de alguma forma. Tem que tirar 

porque é terreno de mangue. Não vai revitalizar o mangue. Não vai utilizar pra nada. 

Sofia: Vai deixar vazia e vai ser reocupada. 

Ana: Vai deixar vazia. Não vai colocar uma guarda municipal. Não vai se colocar um muro, 

não vai se utilizar, fazer um parque ecológico. Não vai se fazer nada. Aquela área vai abrir pra 

novas pessoas virem de Maceió, virem do interior da Bahia pra ocupar ali. 

Elen: Mas, lá na Coroa do Meio, eles não ocuparam, ocuparam?  

Mariana:  O quê? 
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Elen: Tem palafita lá? 

Mariana:  As casas que foram construídas onde eram os barracos e as palafitas. Não é como 

aqui. Aqui é no Morro e vai construir em outra área. Não tem mais área para eles invadirem. 

Foi construída na mesma área. 

 

Observamos que a Técnica Social Sofia concorda com as colocações da Técnica Ana, 

mas a Técnica Elen intervem junto a Técnica Mariana buscando um fato que contradissesse o 

que a Técnica Ana tinha afirmado. A Técnica Mariana, que havia trabalhado no projeto 

habitacional ocorrido no bairro Coroa do Meio, porém não confirmou o que a Técnica Elen 

esperava informando que na referida área não havia mais palafitas ou barracos porque tinha 

sido ocupada pelas novas moradias. 

Verificamos que o deficit habitacional é apontado como decorrente da existência de 

locais sem urbanização. A responsabilidade volta a ser colocada na figura do indivíduo 

(“monte de gente”, “comunidade”, “pessoas”, “eles”) que invade ou ocupa as áreas.  

Em seguida, a Técnica Social Ana continuou alegando que haveria um interesse do 

Poder Público na manutenção dessa lógica de exclusão. Em sua fala, observamos que 

novamente é atribuida responsabilidade ao Técnico Social, inserido nesta dinâmica.  

 

Ana: E vai desocupar o local. Bem assim é o Morro, não vai se fazer nada nesse Morro, não 

vai ser revitalizado o Morro, reestruturado o Morro, feito um parque no Morro. Nada. Não vai 

se fazer nada. Pronto, daqui a pouco ta cheio de barraco de novo. E isso vai se ter, lógico, vai 

se ter sempre projeto pra gente tá trabalhando. Quanto mais pobreza existir melhor pra gente. 

Marcelo: Olhe, a visão de Ana é de uma pedagoga, entendeu? 

Ana: Eu não sou pedagoga. Eu fui pro curso de pedagogia. 

Marcelo: A gente que ta na área é que percebe. 

Ana: Eu fui pro curso de pedagogia que era o único que eu podia pagar com meu dinheiro. 

Marcelo: Percebe como é diferente. 

Ana: Me formei só pra ter o terceiro grau. Só isso. 

Marcelo: Uma coisa é a gente dá um discurso, sem tá... sem botar o pé na lama mesmo. Veja 

só: a questão da habitação, a gente não tem que pensar só na habitação não. Uma família 

precisa de renda pra se manter dentro de casa. Se a família não tem renda consequentemente 

ela vai ficar pulando de galho em galho. Eu sei que não é o certo. Mas, você não tem o básico 

que é a subsistência, a alimentação de seu filho. Como é que você vai pagar água, energia, 

gás? Por isso é que existem as invasões. Agora é uma questão social que tem que ser 
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solucionada em 10 anos? Não. É questão de muito tempo. Ana ta dizendo um discurso aí, é 

interessante, pra gente ficar refletindo sobre o discurso dela. Mas a questão social é muito 

ampla. Não é questão só de dar uma casa pra uma família e solucionou o problema não. 

(pausa) 

 

 Diante da intensidade da discussão que se seguiu, podemos acreditar que pelo fato de 

ela ser a única Técnica Social com outra formação acadêmica e, com atribuições diferentes na 

equipe, alguns conflitos já poderiam existir anteriormente e que no Grupo provocaram esta 

discussão. Ressaltamos a colocação final do Técnico Marcelo que retoma uma questão 

levantada por ele anteriormente, mas que, naquele momento, o grupo se posicionou contra, 

mas agora, não. Observamos que ele, depois de colocar a questão da renda como um possível 

fator para a volta para as invasões das famílias que já foram beneficiadas, faz a seguinte 

ressalva: “Eu sei que não é o certo.”. Mais adiante, ele reafirma a importância do trabalho de 

inclusão social juntamente com as obras, ressalvando porém que seria um trabalho com 

resultados a longo prazo por se tratar de uma “questão social muito ampla”, o que indica que 

sobre ela interferem muitos fatores e não haveria um único responsável por solucioná-la.  

 

Marcelo: (...) Veja só: a questão da habitação, a gente não tem que pensar só na habitação 

não. Uma família precisa de renda pra se manter dentro de casa. Se a família não tem renda 

consequentemente ela vai ficar pulando de galho em galho. Eu sei que não é o certo. Mas, 

você não tem o básico que é a subsistência, a alimentação de seu filho. Como é que você vai 

pagar água, energia, gás? Por isso é que existem as invasões. Agora é uma questão social que 

tem que ser solucionada em 10 anos? Não. É questão de muito tempo. Ana ta dizendo um 

discurso aí, é interessante, pra gente ficar refletindo sobre o discurso dela. Mas a questão 

social é muito ampla. Não é questão só de dar uma casa pra uma família e solucionou o 

problema não. 

 

Observamos ainda que neste momento, o indivíduo é mencionado nos seguintes 

termos: “família” e “filho”. O Técnico Social Marcelo procura ainda provocar uma 

identificação dos demais participantes com os moradores das invasões: “Você não tem o 

básico que é a subsistência, a alimentação de seu filho. Como é que você vai pagar água, 

energia, gás?”. O termo “questão” foi mencionado cinco vezes, “família” foi mencionado três 

vezes e os termos “habitação” e “casa” foram mencionados duas vezes cada. 
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Perguntamos, por fim, ao grupo “O que poderia ser feito para que o direito à moradia 

fosse respeitado?”. As respostas mencionaram, principalmente, o processo administrativo e 

político executado pelo Poder Público e citaram melhorias que deveriam ocorrer em nível 

institucional. A Técnica Ana permaneceu sustentando a afirmação de que haveria interesse 

dos políticos na manutenção da situação de precariedade, mas os demais Técnicos não 

responderam às suas colocações. 

  

Ana: Quem tem que dar o direito não é nenhum de nós. São os políticos. E eles não estão 

interessados em fazer nada. Porque quanto mais incha a pobreza, crescendo. Mais verba se 

tem pra gastar, mais projeto se cria pra gastar o dinheiro com aquele, com aquela comunidade. 

Então, não é interessante se acabar com... pra o político hoje, não é interessante se acabar com 

a miséria. Não é. Ninguém vai trabalhar pra que acabe. Por que não é interessante. Pra 

realidade do Brasil, porque nos outros países não existe isso. 

Mariana:  Primeiro, no nosso município não tem uma secretaria de habitação. Você ta 

trabalhando e não tem uma secretaria de habitação. Eu acho que fica assim meio vago, cada 

secretaria dá sua opinião, mexe, dá um bolo danado e quando você vai jogar... Eu acho que 

começa por aí.  

Sofia: E cada secretaria põe seu dedo no projeto e quer sua parte e termina ficando muito 

disperso e na hora que você tem que tomar uma decisão a burocracia é grande, a demora é 

maior. 

Carla:  Os que as meninas querem dizer é que cada secretaria, esses projetos são coordenados 

por duas secretarias, ou três, sei lá, que não é de habitação. Isso aí eu sempre venho falando e 

discutindo com as colegas. Foi muito interessante a colocação de Mariana que Aracaju 

necessita de uma secretaria de habitação há muito tempo. Tanto de habitação, como de meio 

ambiente. Que é uma capital desenvolvida, embora a menor do Brasil, do menor Estado do 

Brasil, mas é uma capital desenvolvida. E necessita dessa Secretaria, talvez concentrando 

nessa secretaria de habitação muitos problemas fossem evitados, facilitaria muita coisa. Até a 

captação de recursos seria melhor. 

Elen: Pros profissionais também. 

Carla:  Os profissionais também, teriam uma capacitação continuada pra trabalhar. Seria bem 

melhor. Realmente a resposta de Mariana contemplou essa pergunta.  

Marcelo: Eu acho também que é direito dos beneficiários diminuir a burocracia. O que 

empenha mais a questão dos direitos é a burocracia. Por que tanta demora pra entregar uma 
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casa pro beneficiário? A obra fica parada por questão disso, por questão daquilo. Enquanto 

isso tá o pessoal no barraco... passa chuva... 

Ana: Mais é porque vem eleição em cima de eleição e eles ficam prometendo, prometendo... 

é isso.  

Marcelo: Passa chuva, verão e eles só perguntando: “E aí, no próximo inverno? A gente tá 

aqui de novo?” 

Ana: Pois é, no próximo ano tem outra eleição. 

Marcelo: Vai depender do andamento da obra. 

Elen: A gente fica até sem resposta pra dar. Não tem uma coisa assim. Uma data pra dizer.  

Elisa: A gente sabe que no período de política, a prioridade que eles colocam é habitação. Aí 

o que tá faltando? Acho que uma reivindicação maior por parte da sociedade. Não só daqueles 

que estão vivendo essa situação dentro de barracos, mas da sociedade no geral, né? De 

reivindicar mesmo o que eles colocaram durante o período de eleição. Pra que se cumpra. 

Essa sociedade organizada.  

 

Observamos que, ao final do Grupo Focal, a Técnica Social Elisa apontou que, 

juntamente com melhorias da gestão do Poder Público (planejamento e organização), a 

participação social seria importante para o combate ao déficit habitacional (sociedade 

organizada). 
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Quadro 8: Representação Sociais da Moradia e do Direito à Moradia para o Grupo de Técnicos Sociais 

 

Sistema Periférico  
 

Núcleo Central 1º Nível 2º Nível Objetivações 

As moradias no bairro Santa Maria 
não têm organização social e física 

(infra-estrutura e condições da 
moradia). 

Demora nas obras 
Manter a boa qualidade dos 

empreendimentos/ Os Técnicos falam em 
nome do Poder Público 

Descrença e desesperança dos 
beneficiários 

Avanço na construção das moradias 
Os projetos devem organizar as 

moradias no bairro em seus aspectos 
físicos (saneamento, infra-estrutura). 

Venda das moradias 

Merecimento x não merecimento / 
Essencialismo: a venda das casas decorre 

somente da vontade do beneficiário, que quer 
muitas vezes "se aproveitar" 

Assistencialismo 

Os Técnicos estão distante da realidade das 
vendas das moradias pelos Beneficiários./ Os 
Técnicos não falam mais em nome do Poder 

Público 

Organização 

Melhorias na Gestão Pública 
(transparência, planejamento e 

organização para projetos futuros) 

Gestão do Poder Público 

Eles poderiam fazer mais. Os Técnicos não 
se identificam com o Poder Público e a 

Sociedade é responsável pela cobrança por 
melhorias. 
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6.2.2 – As representações dos Beneficiários sobre a moradia e o direito à moradia  

 

A moradia: aspectos físicos e sociais 

Inicialmente, a fim de conhecer os participantes do Grupo Focal com Beneficiários, 

perguntamos onde os participantes moravam atualmente. Os participantes residem hoje em 

locais distintos no bairro: Prainha, Paraíso do Sul, Maria do Carmo, Valadares, Arrozal. Três 

dos sete participantes, Socorro, Paula e João, relataram que residiam até ano passado na 

Invasão do Arrozal, mas tiveram que sair do local devido ao aumento da violência ou 

problemas com enchentes. Outra moradora do Arrozal, Márcia, relatou que, apesar dos 

problemas de saneamento, ela ainda residia naquela Invasão.  

Os termos que mais apareceram neste trecho foram: moro/morava citado 7 vezes; casa, 

6 vezes; água/chuva, 5 vezes; Arrozal, 5 vezes; e expressões que se referiam a “água 

entrando” apareceram 4 vezes.  

 

Socorro: Hoje eu moro de casa alugada, eu morava lá no Arrozal, mas lá encheu, a água foi 

entrando dentro da casa, aí  

Mediadora: A senhora que alugou? 

Socorro: Foi. A assistente social disse que não podia alugar, aí eu peguei minhas fias e fui me 

embora. Aquela chuva que deu, sabe? 

Mediadora Tem muito tempo que você mudou? 

Socorro: Não. 3 meses. 

Márcia: Eu tô com 1 ano e 3 meses.  

Mediadora: Mas vocês moravam no Arrozal? 

Paula: No Arrozal a gente morava. Eu, ela, quem mais? 

João: Eu.  

Márcia:  Eu ainda moro, apesar da chuva. Nesses tempos todo, nunca tinha entrado na minha 

casa, mas em pleno dia das mães eu recebi a benção, mas graças a Deus deu pra contornar a 

situação. E deu pra continuar lá. 

Paula: é. O meu é porque meu barraco ia cair mesmo.  

Mediadora: Ele é próximo do Morro? 

Paula: Bem ali no fundo da casa. Fica bem ali no fundo da casa. (pausa) Ou seja, quando 

chovia assim, tranbordava, a chuva vinha todinha pra dentro do barraco. Eu acho que porque 

ele ficava assim no meio, o meu era mais prejudicado. A água entrava, perdi cama, perdi 

guarda-roupa, armário, essas coisas. 
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Lourdes: A minha cama tá com 8 bloco. Assim, pra cair tudo. 8 bloco. 

João: Eu moro no Arrozal. Morava no Arrozal. Lá começou uma série de roubos, assaltos. E 

acabou eu tendo que sair de lá. Aí vim, falei aqui com o pessoal, mas não se aluga casa e eu 

permanecendo nesse local. E tudo, levaram tudo. Por último foi minha geladeira. Aí ela disse, 

olhe você procure algum parente, alguma coisa; então, eu estou lá no Paraíso do Sul. Tem 

uma invasão lá e é onde eu estou localizado. Tirei meu barraco daqui e coloquei ele lá. E 

pronto. E pronto. Aí já tinha feito o cadastro e ela disse olhe me dê o endereço de onde é que 

você vai. 

 

Em seguida, a participantes Lourdes monopolizou a fala no grupo relatando as 

dificuldades de convívio com outros moradores que são usuários de drogas. Neste trecho o 

termo “eu/meu” foi citado 19 vezes.  

 

Lourdes: Quando eu vim morar aqui a estrada era de barro, piçarra. Eu vou falar a verdade 

pra senhora: eu tenho minha casa lá na Prainha. Mas ó que entraram lá na minha casa e 

fizeram a limpeza. E mataram um rapaz lá perto de casa. Eu tenho problema, tomo remédio 

controlado. Vai fazer três meses que eu to de casa de aluguel. Pago o aluguel, pago água, pago 

luz porque não vou arriscar a minha vida, né? E moro vizinho (pausa) Posso falar? 

Márcia: Pode! 

Lourdes: esse povo usuário... de droga... eu não posso tá com aquele cheiro forte. A 

moradora mais velha dali sou eu. 

Márcia: E mesmo assim não respeitam... 

Lourdes: Que respeitar?  

Márcia:  Porque podia ter um pouquinho só de respeito, né? 

Lourdes: Minha fia, você precisava ver, tinha 24 horas. Minha pressão eu tomo remédio 

controlado pra pressão. Aí eu vim e falei com a menina e ela disse a senhora pode falar com 

eles. Mas o quê é que eu vou fazer? Eu sou sem meu marido. Meu marido já é falecido. Eu 

vou andar desse jeito dentro de casa. A casa tem papelão, plástico, carrinho de mão. Eu queria 

que vocês fossem lá pra ver. Não tem banheiro. Pra tomar um banho é com uma latinha e os 

malandro observando. Já fizeram um buraco na parede pra olhar o movimento da casa. 

Minhas galinhas já comeram tudo. Que é o dono, né? Eu não posso fazer nada porque se eu 

falar eu fico com medo. A energia, eu puxei e eles usaram.  

 

Reforçando essa narrativa, outra participante, Socorro, também mencionou que a 
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família dela já tinha sofrido ameaças. Em seguida, a participante Márcia alegou que, por 

morar mais próximo às avenidas não havia passado por nenhuma situação deste tipo, porém 

ressaltou a enchente que atingiu a sua casa. 

 

Socorro: Eu moro com uma filha e uma neta e eu também tô com essa questão. Pegaram 

celular, tiraram retrato da gente. A gente mora em casa alugada também por uma necessidade.  

Márcia: Na minha mora minha filha e meu marido. E minha cachorra. Eu graças a deus já 

moro um pouco mais acima e graças a meu bom deus não passei por essas coisas. E mesmo 

com as enchentes, esse foi o primeiro ano que minha casa encheu. Porque no primeiro ano 

que eu cheguei a água chegou assim na porta. Porque tinha dois cômodos. Ai eu fiquei 

assustada. Fiquei com medo dos outros, de perder as coisas, a água entrar por dentro de casa. 

Aí eu coloquei aterro e cresci um pouco mais, crente que por aquele mal eu não ia ta 

passando. O mal que eu vejo, todos os anos, muita gente passar. Mas, esse ano, infelizmente 

eu passei por isso, porque foi uma coisa assim, de louco. Só a gente passando é que sabe por 

que quando a gente vê essas enchentes na televisão, fica abismado, mas não sabe em si o que 

é aquilo. Eu dormi, acordei com o pessoal todo no meio da rua, a gente abriu a porta pra ver 

se dava algum certo conforto, fazia companhia, porque já tava todo mundo com a casa cheia 

de água, e lá em casa não. Sete horas da manhã, sete horas da manhã, eu pensei, meu deus, 

vou na casa de minha tia ver se lá encheu porque lá é cheio de criança. O tempo da minha 

casa pra casa dela só são três casas, mas como as casas são enormes, assim, a distância não é 

tanta. De repente, minha filha chegou: “Mainha, Mainha, a casa tá cheia de água”. Eu disse 

“Como é menina?”. “A casa tá cheia de água”. Eu corri. A geladeira, a água já tinha pego no 

motor. Dois palmos, mais ou menos de água. E olhe que tem o quintal , que é contrapiso, a 

gente fez uma caixa de gordura: caso entupisse essa, a gente tinha outra. Mas mesmo assim, 

chegou a esse ponto. Eu pensei: “Meu Deus, o que é que eu faço?” A única coisa que eu 

pensei foi: “Minha Filha, fique aí em cima da cama”. Joguei ela em cima da cama: “E não 

saia de jeito nenhum”. Porque vem rato, vem cobra, tudo por aquela água. Eu disse: “Fique aí 

minha filha”, e o que eu pude levantar fui levantando. A gente vai perdendo, mas não pode 

correr pra reclamar pra ninguém. Esse foi o drama que eu passei, porque tinha gente lá com 4 

meninos pequenos, a água subindo, nem na cama podiam ficar. E a gente, mesmo passando, 

quando vê o sofrimento dos outros, dói muito.  

 

No relato acima, os termos mais citados foram “casa” (12 vezes), “gente” (11 vezes) e 

“água” (nove vezes). Observamos que, na composição da representação sobre a moradia no 



110  

bairro, uma noção de “organização”, entendida como um sistema harmônico de condições de 

habitabilidade e relações sociais que atendem aos parâmetros de satisfação estabelecidos pelas 

famílias, aparece como seu núcleo central interligando duas dimensões: uma física (“casa”, 

“geladeira”, “caixa de gordura”) e outra simbólica (“relações familiares e de amizade”, 

“respeito ao ser humano”).  

Observamos, ainda, que os participantes apenas descrevem os problemas de seu 

cotidiano, mas não buscam explicações sobre eles. Os fatos como enchentes e bichos são 

retratados como problemas pelos quais estão sujeitos a passar. E a violência foi representada 

sob uma ótica essencializante sobre aquele que comete esses atos (o usuário de drogas, os 

“donos”, os malandros). 

Em seguida, a participante Márcia comparou a situação atual de moradia com a que 

terá quando receber sua nova unidade habitacional. Os termos mais citados foram: “gente” 

(nove vezes) e “pequeno/pequena/estreitinha” (cinco vezes). A participante Márcia ressalvou 

que não poderia reclamar do tamanho dos apartamentos porque, através de seu esforço não 

poderia conseguir este imóvel e que haveria pessoas em condições piores de moradia. A 

participante também não elaborou nenhuma tentativa de explicar porque este tipo de 

desigualdade social aconteceria. A menção aos projetos imediatamente após as colocações 

sobre a situação na atual moradia indica que eles representam o conforto, ausente na moradia 

atual; ou seja, representam a moradia idealizada pelos participantes. A inadequação das novas 

moradias foi rebatida, em seguida, pelas Beneficiárias que argumentaram que as moradias 

atuais também seriam inadequadas, em tamanho e em infra-estrutura. 

  

Márcia: Por isso é que nós quando fomos fazer as visitas que vi e logo de início as pessoas se 

queixavam Ah, não. É pequeno. Mas só que eu disse, Minha gente, mais ruim é onde a gente 

estamos. Porque lá tá enxuto, tá limpinho, tudo organizado. Pior não é onde a gente estamos? 

Quando é que a gente vai conseguir ter um local daquele? Onde a gente vive, mesmo que a 

gente trabalhe 5, 10 anos não vai poder comprar um apartamento daquela forma. Porque 

sinceramente, eu tive lá, os quartos não são pequenos. A única coisa pequena realmente é a 

cozinha, porque é estreitinha; mas isso é só um detalhezinho que se a gente for ver como a 

gente tá sendo prejudicado, torna-se nada. É um luxo. Eu digo porque minha casa é pequena. 

Mas graças a Deus, eu não reclamo. Para mim é uma mansão, porque é a única que eu tenho. 

Tem gente em condições piores, passando por dificuldades maiores ainda. E que ali vai ser 

um paraíso.  
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Em seguida, a participante Paula interveio concordando com a fala de Márcia e, apesar 

de questionar a adequação do tamanho das casas em relação ao tamanho das famílias, ainda 

assim considerou que elas representariam uma considerável melhoria nas condições de 

habitabilidade.  

 

Paula: impressionante é que nos barracos moram 5, 10 até 11, 12 pessoas. E se a gente vai 

conversar diz “Ah, não quero não. Porque é pequeno.” O tamanho da cozinha do apartamento 

é do tamanho da cozinha das casas. Eu fico assim pensando, a gente morava em um buraco, 

porque ali, diga-se de passagem é um buraco. O meu ele tinha a sala, um quarto e tinha uma 

cozinha e tinha o quintal. Mesmo assim não é confortável porque a gente fez piso e quando 

chovia trincava muito, quebrava muito, rachar e ariar tudo. Não é confortável. Porque pode 

chover a afetar a geladeira. Porque eu acho um perigo aquele canal, porque até jacaré tem, até 

jacaré tem. Eu digo porque eu vi no quintal. Eu, comigo só tem meu marido, o cavalo e a 

carroça, e meu cachorro. Quando acontecia essas enchentes, a gente não deixava o cavalo no 

quintal com medo do jacaré vim e realmente morder ele. Então a gente colocava o barraco 

abandonado em cima, mas é um transtorno, é horrível, é ridículo. Então eu não sei porque as 

pessoas ainda botam obstáculo pra morar em um condomínio.  

 

Observamos, neste trecho, que as expressões de descrição negativa sobre a moradia 

atual foram as mais citadas como: “não é confortável”, “um buraco”, “trincava muito, 

quebrava muito, rachar e ariar tudo”, “um transtorno, é horrível, é ridículo”. Novamente, 

vemos a menção à geladeira como um dos objetos de maior preocupação dos moradores em 

situções de enchente. E observamos ainda a menção aos ataques de bichos trazidos pela água.  

Apesar de toda discussão sobre o tamanho das unidades habitacionais, somente o 

participante Roberto morava em uma casa com um grande número de pessoas; porém, quando 

se mudar para o apartamento, somente irão sua esposa, ele e seus dois filhos (Ver Quadro 4). 

As participantes Márcia e Paula colocaram suas opiniões sobre a participação da 

população nos projetos. Uma visão de participação em defesa de um direito (“brigando por 

algo que é nosso”) e a preocupação sobre a falta de participação dos beneficiários deste 

direito. Observamos, no trecho abaixo transcrito, que o poder de atuação fica situado no 

Beneficiário e não no Técnico Social. O papel do Técnico Social é representado como aquele 

que promove e incentiva o encontro das pessoas que teriam o poder de cobrar uma mudança 

na situação em que vivem. O local desse “encontro” seria na FUNDAT e não nas Invasões, 

por isso as seguidas expressões referentes ao movimento das pessoas das Invasões para a 
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FUNDAT (ou para os Técnicos): “as pessoas das casas não vem ninguém”/“ninguém vem 

não”/“corre aqui, corre ali, todo mundo vem na FUNDAT”/”chamando a gente pras 

reuniões”.     

 

Márcia:  É. Quando tinha as outras reuniões você via, né? Muita gente questionando. Eu acho 

um absurdo porque quando é pras reunião, fica chamando as pessoas das casas não vem 

ninguém,  

Paula: Ninguém vem não.  

Márcia: Mas quando a gente tá lá com água no meio da canela, corre aqui, corre ali, todo 

mundo vem aqui na FUNDAT encher a cabeça das assistentes sociais como se elas são 

culpadas e querem que elas dêem a solução de tudo. E na verdade elas não podem fazer nada. 

Quando elas podem fazer algo, que é ta ali, chamando a gente pras reuniões, que é pra nos 

incentivar, que é pra nós tá brigando por algo que é nosso, poucos se manifestam. 

 

O participante Carlos colocou neste momento, que não passavam por estes problemas 

de enchentes, pois morava nas ruas dos conjuntos onde a infra-estrutura neste sentido. Quando 

questionado porque iria se mudar, ele falou que era para deixar de pagar aluguel. Também o 

participante Roberto disse que em sua atual moradia não existiria nenhum desses problemas e 

que vai mudar por ter se casado e precisar sair da casa dos pais. Assim, verificamos que o 

Grupo de Beneficiários representou um bairro polarizado onde haveria espaços com infra-

estrutura e sem risco de enchentes e outros com acentuados problemas estruturais nas 

moradias e nas ruas. 

 

Carlos: Eu sou viúvo. Eu moro só e Deus. Numa casinha salvo da chuva.  

Mediadora: A sua casa não tem problema de enchente? 

Carlos: Não. A minha é toda, toda... A minha é na rua. 

Márcia:  A sua é na rua. Graças a Deus. 

Mediadora: E você? 

Roberto: Sair da casa dos pais.  

Mediadora: Tem algum desses problemas onde você mora? 

Roberto: Não. Isso aí é só porque depois de me casar, conseguir sair da casa dos pais.  

Mediadora: E como é a casa? 
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Roberto: Minha casa... Vou colocar pelo que foi dito aqui é o apartamento. É igualzinho. É 

igual. Dois quartos, a sala, a cozinha, um banheiro, uma varanda, uma área de serviço. É 

igualzinho.  

O participante João colocou que na Invasão onde mora atualmente não haveria furtos, 

mas outros problemas relacionados à falta de saneamento básico.   

 

João: No Paraíso. Eu moro sozinho e eu transferi o meu bloco pra lá, lá pro Paraíso do Sul. 

Essa invasão. Lá nunca deu problema não. Tranqüilidade.  

Márcia:  Lá tem pavimentação, transporte... 

João: Mas lá tem um canal. Tem um de concreto e tem um outro que a água fez. Fez uma 

cratera na faixa de uns 4 metros. Na invasão. É porque o Paraíso do Sul tá aqui e começou a 

correr a água do morro descendo e fez uma erosão. Aí saiu abrindo esse buraco, então a minha 

casa, ela tá rente a esse buraco, no pé do outro morro. Quer dizer, na frente tem o morro , o pé 

do morro e atrás tem esse buraco. (pausa) Depois tem um morro, passa aquele morro, já se 

pega com outro morro. Aí agora tá aumentando a invasão lá na faixa do pezinho do morro. Tá 

pegando a água todinha. Eu to lá a mais ou menos 6 meses. Comprei um terreno. Na realidade 

eu comprei , porque a pessoa me passou esse terreno. Ela comprou lá na invasão e ela não 

tinha, não tem como morar lá, que ela mora aqui no Valadares. Aí, que foi que houve, ela 

disse, rapaz, vá pra lá. E aí foi onde eu só tinha essa saída, essa opção. Inclusive até pra mim 

saiu caro, porque eu comprei um local que é morro na frente, uma valeta no fundo, sem água. 

Porque água você tem que buscar lá na rua trinta e oito, que é a rua que sai lá pra 

penitenciária. E quando você chega com aquela água, e for pra você fazer sozinho não pode, 

porque você vai quebrar cano dos outros que já tem. Se você vai se juntar com alguém pra 

puxar com você não pode porque diz que quebra as forças, já tem muita gente na mesma rede. 

Aí o que é que ocorre, você não pode botar uma caixa pra puxar e botar água porque ela não 

sobe e as pessoas não aceitam que puxe deles. Porque “pra mim tá bom e eu não quero que 

entre mais ninguém”. Aí fica esse problema. Eu já pensei em sair de lá, mas fico ansioso 

esperando esse lugar. Mas já comecei a trabalhar, aí eu to pensando em segurar mais um 

pouco lá. Comprei a caixa e não tenho como colocar em cima. É perdido. A água não sobe. E, 

na ansiedade, ter que esperar por esse apartamento. 

 

Observamos que o enfrentamento dos problemas diários é enfaticamente colocado 

sobre a figura do morador e não há menção ao Poder Público, os Técnicos Sociais ou as 

Concessionárias de Serviços.  
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As participantes Paula e Socorro também mencionaram que na Invasão do Arrozal, 

onde moravam, conflitos sociais decorrentes da falta de acesso ao abastecimento de energia e 

água também eram freqüentes.  

Paula: A gente passava por esse sufoco lá mesmo na invasão. Porque roubavam toda a fiação, 

vendiam pra usar droga, menina era briga, era briga.  

Socorro: O povo caia com a cara no meio da lama. 

Paula: A gente perguntava, menina o que foi agora. Ah, eu não quero esse povo ligando a 

água deles na minha porque a água não sobe, chega é a energia, seja o que for.  

 

Questionamos, em seguida: “O que para vocês é Moradia Digna?”. Notamos que o 

Grupo de Beneficiários associou suas respostas com as moradias que receberão. Os termos 

mais citados foram “Vida” (seis vezes), “Nova” (três vezes) 

 

Socorro: Uma vida. É uma vida de uma pessoa. Pra mim é uma vida. 

João: É o indiscutível. 

Márcia:  Pra mim é um conforto e futuro. Tanto pra mim quanto pra minha filha. Porque 

saindo de mim, será dela. Porque só tenho uma. Hoje ela faz 13 anos. Então, eu tô pensando 

no futuro dela.  

Paula: Pra mim é vida nova.  

Carlos: Pra mim, eu tô pensando porque com 7 filhos. Sabe como é bonito (risos). 

Lourdes: Pra mim é vida nova.  

João: Vida nova! (risos) 

 

 Verificamos que o principal elemento da representação de moradia digna seria 

organização que aparece sustentado pelo elemento conforto que, por sua vez aparece 

composto por duas dimensões: uma física (infra-estrutura e saneamento adequados) e uma 

simbólica (respeito, humanidade).  

 

Paula: Humanidade... respeito, segurança. Assim, deixe eu ver como é que se diz mais. 

Talvez fosse mais fácil perguntando como seria ter uma moradia digna? 

Márcia:  Eu penso que seria assim, nas ruas tivesse uma coleta de lixo mais freqüente, não 

tivesse lixo espalhado, não só pelos idosos, mas pelas crianças. Ali além do conforto que a 

gente já tá vendo que vai ter, eu sei que vai ter saneamento, essas coisas todas, eu acho assim 

que esse projeto, da forma como eles tão acontecendo seria sim uma moradia digna. Já vem 
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todo num conjunto com o que a gente precisa e que eu acho que é necessário para qualquer 

ser humano.  

Paula: Conforto nunca é de menos. Não é só para quem vive em invasão. Porque muitas 

casas aí foram feitas e só pegaram um monte de gente e colocaram dentro e se virem. É igual 

a batata, jogam no lixo e, se virem, procurem crescer. Os conjuntos aqui foram feitos dessa 

maneira. A gente tá vendo que esse aí tá sendo feito de uma maneira diferente. 

Socorro: tudo organizado. 

Paula: Tudo organizado. 

 

 Na associação dos novos conjuntos habitacionais com moradia digna, os elementos 

relacionados a infra-estrutura adequada para atendimento às famílias foram agora mais 

enfatizados pelos Beneficiários. 

 
Roberto: Essa é uma oportunidade única. Ninguém nunca fez isso. Entregar do jeito que tá 

entregando, não. Entrega à toa. Faz uma casa com quatro paredes, põe dentro e vocês que se 

virem.  

Paula: Procurem crescer. Se vocês querem ter segurança, que se virem aí, porque um telhado 

e quatro paredes não é menos. 

Márcia:  Porque teremos de fato uma moradia digna. Além de saneamento básico, uma coleta 

de lixo certinho, também teremos um comércio próximo sem ter que se deslocar para outro 

local, teremos escolas para nossos filhos, eu acho que isso sim. 

  

 Diante dessa forte associação entre os novos conjuntos habitacionais e a moradia 

digna, os participantes levaram a discussão para a questão da demora das casas. Este foi um 

problema recorrente nas entrevistas do estudo 1. As elaborações tenderam a explicar o porquê 

dessa demora, justificando-a através da “boa qualidade dos empreendimentos”, o que isentaria 

os governantes da cobranças ou julgamentos feitos. Segundo os participantes, os gestores 

“fazem o que podem” e seriam os responsáveis por assegurar, nos projetos habitacionais, a 

organização necessária às famílias, núcleo central da representação social de moradia digna 

para aquele grupo.  

 

Roberto: Ele tá fazendo a mesma coisa que outros fizeram, mas está realmente fazendo 

moradia digna: ter meu bairro completo com escola, posto de saúde, drenagem, pavimentação 

para entregar tudo certinho. 
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Paula: Assim, eu sou muito fechada porque eu 

 gosto sempre de ajudar as pessoas. Eu participo de programas assim, eu vou muito pra 

reunião, eu gosto muito de ajudar. Maria porque essas casas não sai logo. Eu disse “até eu 

gostaria de saber, mas a resposta que eu sei eu vou passar pra vocês. Vocês gostaria que o 

Prefeito levantasse quatro paredes, um telhado em cima e colocasse vocês lá dentro? Aí 

depois vêm os problemas, não tem saneamento básico. Não tem rua pros carros da polícia, do 

SAMU, essas coisas entrar, não temos escola, não temos creche, não temos posto médico. 

Vocês gostariam disso? Ah, mas vai ter tudo isso? Vai ter tudo isso. É o que passam na 

reunião é que vai ter tudo isso e eu sempre passo ali e eu vejo naquelas casas da Gasoduto, 

aquele conjunto ali da Gasoduto que é muito bonito, com creche e tudo organizado. Ônibus. 

Porque não adianta nada a gente morar ali e caminhar quilômetros para esperar o ônibus do 

Aquários. A gente queira ou não queira estamos nos expondo ao risco, porque o ônibus vai 

passar por dentro, mas pra tudo isso, pro ônibus ter que entrar dentro do conjunto, vai ter que 

ser pavimentado e tudo. Então as pessoas questionam muito a respeito disso e eu procuro 

sempre passar isso pras pessoas. “Mas, demora muito.” Demora. Demora porque um conjunto 

do jeito que eles querem, não se faz da noite para um dia. “Ah, já tem 1 ano, 3 anos.” Tem. 

Ali até mais. 4, 5. Mas o importante é que quando ele entregar, a gente vai poder morar sem 

preocupação. Sem preocupação de que: “Ai, meu Deus do Céu! Minha casa entrou porque o 

terreno é baixo. (...) Ah, meu Deus! O SAMU não pode entrar porque as ruas está com 

erosão”. Tudo isso conta. Então o que é que a gente quer passar, o que é eu sempre gosto de 

passar, que a gente deve ter, as pessoas, né, porque eu mesmo sou paciente, que a gente tenha 

paciência e aguardar mais um pouquinho porque a gente vai pegar uma coisa boa. Pegar uma 

casa como a gente vê por aí, como muita gente, até hoje, não tem condição de entrar no Padre 

Pedro. Até porque, minha filha, vamos respeitar. Aí agora o povo começa a jogar a culpa em 

cima de Deda, porque o Prefeito, porque fulano e cicrano não fez. Realmente, ele trabalhou 

porque ele trabalhou aqui dentro. Pra mim, no fundo, foi um dos que mais trabalhou aqui no 

Santa Maria. No meu ponto de vista, do tempo que eu moro aqui. Mas eu penso assim que ali 

vai ser um exemplo pra muitos que foram entregues, pra muitos que a gente vê hoje. Pra mim 

tá sendo um exemplo. Então, moradia digna pra mim é isso. 

 

O direito à moradia 

Para entendermos as visões dos Beneficiários sobre o direito à moradia, perguntamos 

ao Grupo: “Vocês consideram ter Direito à Moradia Digna?”. Os participantes responderam 

simplesmente que sim; porém, quando questionamos se esse direito era respeitado, o 
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participante João ressaltou que somente terá esse direito quando o puder exercer, ou seja, 

quando tiver recebido a sua nova moradia.  

 

João: Eu não me considero ter direito a moradia digna a não ser quando eu estiver morando 

se eu for quebrar tudo, porque existe aquela forma da gente cobrar dos outros mas a gente tem 

que também ver que nós temos cobranças em cima de nós. Porque não adianta eu estar 

vivendo, eu esperar que o Governo ou algum órgão ou esperar alguém que faça e eu não 

contribuir. Eu viver do jeito que eu tô, do mesmo modo. Da mesma forma que eu tô vivendo 

hoje, eu permanecer. Então é como se o mundo se abrisse, desse oportunidade, mas você 

permanece da mesma forma. Porque não é o lugar, não é o fazer diferente. O que vai fazer 

diferente são minhas atitudes se for positivas. Não é verdade? Então, não adianta. é esse o 

medo que passa pra todos nós. É um apartamento sim. Com uma grande infra-estrutura sim. 

Mas como é que tá nossa relação, como é que tá o nosso desenvolvimento. Será que vamos 

mesmo se enquadrar? Porque para virar uma favela... Vocês sabem, não é? Porque vai 

depender de nós. Será que nós estamos merecendo? Será que nós vamos fazer por merecer? 

(pausa) então, existe aí esse fato. 

Márcia:  Mas eu acho que vai depender de cada um.  

João: de cada um. 

Márcia:  Aí é nós sabermos que temos capacidade e possibilidade de viver uma vida digna 

sim e num local bom, sim. Sem que disso a gente faça uma outra favela. Isso vai depender 

muito da convivência de uns com os outros e de cada um. Se cada um se conscientizar do que 

era, pro que pode ser, isso não vai acontecer.  

 

Observamos que os beneficiários tomam para si a responsabilidade sobre as 

características de suas moradias. O contexto social foi atribuído ao comportamento do 

morador, e os projetos habitacionais foram vistos como uma “oportunidade” para o 

desenvolvimento pessoal.  

O Grupo se tornou, em seguida, mais explícito sobre o que significaria o perigo 

representado pelo morador da Invasão, com seus “comportamentos” e “atitudes” de 

“favelado”. A participante Paula colocou o preconceito que os moradores sofriam por 

residirem no Santa Maria, ao que a participante Márcia reforçou que isso ainda ocorria.  
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Paula: Eu tenho aqui o Santa Maria, o Santa Maria aqui, lá fora ela é mal vista. Quando a 

gente ia procurar emprego, se a gente falava que morava aqui, não conseguia. Nem no 

Orlando Dantas se conseguia. 

Márcia:  Não conseguia e ainda não consegue. 

Paula: É, mas Graças a Deus, eu já... 

Márcia: Melhorou. Melhorou mas ainda tem. 

 

 Porém, em seguida, a participante Paula continua sua fala afirmando: “quem faz a 

moradia é o morador”, que, em outras palavras, significa que a representação social da 

moradia decorre do comportamento do seu morador.  

Observamos, porém, que a participante divide os moradores da invasão em dois 

grupos: um primeiro composto por “maconheiro, traficante e prostituta”; e um segundo (do 

qual ela faz parte), que “precisa trabalhar” e “sabe se comportar”. O artifício de classificar os 

morades se fundamenta principalmente em essencializá-lo: os bons moradores (que poderão 

mudar seus hábitos, ter uma “nova educação”) e os “favelados do Arrozal”.   

 Isso se torna bastante explícito quando ela fala: “se você presta, você vai morar no 

inferno e o inferno vai ser um paraíso; se você não presta, você vai pro céu e ainda vai dizer 

que o céu é ruim”, indicando que o morador já está constituído antes da moradia. Ao final, 

essa participante reforça que dependerá deles, beneficiários dos projetos das casas, “se 

reeducarem” para mostrar que são “novos moradores”.  

 

Paula: Então... eu... eu... Mesmo assim: quem faz a moradia é o morador. Porque naquela 

invasão, eu morei naquela invasão foi 4 anos. Eu morava perto de maconheiro, traficante e 

prostituta. Meu barraco era no meio. E eu disse “eu vou passar a vender geladinho aqui”. Meu 

marido disse, “você não vai”. Eu disse “Eu vou. Porque é um meio de vida e eu preciso”. 

“Você vai procurar confusão”. “Eu vou”. E eu passei a vender geladinho ali e graças a Deus 

nunca ninguém mexeu comigo. Nem com meu marido. Nunca! Todo dia era “Chega, levaram 

o rádio de fulano!” “Chega, roubaram isso de fulano”. Mas se eu disser que no meu barraco já 

pegaram uma coisa, eu to mentindo. Mas, por quê? Por que eu sou melhor do que os outros? 

Porque eu sei, eu sabia como viver ali dentro. Se porque fulano fuma, não é de minha conta. 

“Maria, me venda um geladinho”. “Vendo até dois, se você quiser”. “Maria, ói, ninguém 

mexe com vocês aqui”. Mas é porque... não é porque.. é porque também Deus nos dá garantia 

de Segurança. E eu sei que eu fazia geladinho, fazia muito e vendi e ninguém nunca disse que 

a gente era feio ou bonito. “Vou pra uma festa”. “Maria, você tem coragem de deixar esse 
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barraco aí?” “Deixo. Gente, toma conta do meu barraco aí”. Parece mentira, mas ela sabe e 

tem muita gente aí que também já foi, mas ninguém nunca mexeu. Mas por quê? Porque a 

gente tem que saber viver, a gente tem saber. Por que, se você não presta, você vai morar na 

zona sul e a zona sul é um bairro ruim pra você. 

Márcia:  Mas aqui é zona sul.  

Paula: Não. Zona sul treze de julho, esses bairros lá pro centro. Aqui é zona sul, mas muita 

gente não entende aqui como zona sul. Então eu costumo dizer assim, se você presta, você 

vai morar no inferno e o inferno vai ser um paraíso; se você não presta, você vai pro céu 

e ainda vai dizer que o céu é ruim. Então é como ele colocou. Então é como ela colocou, 

depende de cada um, a gente precisa se reeducar e saber que a gente vai morar em um 

condomínio e que um condomínio não é uma favela! Vizinho conta muito, e como conta 

vizinho, população, conta muito. Então, é mudança de vida, é hábito novo. A gente não 

precisa ser taxado como os favelados do Arrozal. Isso que tem ali: é Bairro Novo! É Bairro 

Novo e nós somos novos moradores. Novos modos, nova educação. 

João: Exato. 

Carlos: Concordo com ela. 

 

Em seguida, o participante João, relatou que, diante do montante de recurso estatal 

investido nos conjuntos habitacionais, se questionava se os próximos projetos manteriam este 

padrão de qualidade. Diante dessa incerteza, inferimos que, para os participantes, o declínio 

deste padrão representava a possibilidade de que as coisas poderiam vim a ser como eram 

antes. Observamos que houve preocupação e relutância na aceitação desta possibilidade, bem 

como a busca por possibilidades de evitar que isso aconteça, como a ênfase dada à 

participação nas atividades sociais do projeto. 

 

João: Mas quando eu cheguei, cheguei atrasado. Aí eu fui lá de bicicleta. Aí eu acompanhei. 

Interessante é que lá, a infra-estrutura que é esses prédios, não sei se os outros são. Eu 

acredito que não porque foi gasto ali sem reserva. Porque ali a gente tem tudo nos mínimos 

detalhes, todo perfeito e uma coisa que o que se aplicou ali foi muita coisa. Tem um rapaz que 

trabalha lá, ele disse: “Olhe eu nunca vi o Governo fazer algo o que foi feito”. Agora, eu 

nunca vi nenhum deles fazer. Agora, não se sabe se os próximos, se vier, vão ter essa mesma 

estrutura.  

Márcia:  Mas foi feito aqui neste condomínio, eu acho que vão ser todos iguais. Se eles têm já 

um projeto e esse aconteceu dessa forma, assim vai acontecer com os outros.  
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A participação nas atividades do projeto foi representada como uma maneira 

encontrada pelos Beneficiários para “provar” ao Poder Público que eles estavam “evoluindo 

em suas atitudes e comportamentos”. Este tipo de elaboração permite que seja afastada a 

incerteza sobre o futuro e mantida a crença no poder e ganhos que emanam da transformação 

pessoal.  

 

João: Mas é que na realidade, é projeto. E projeto ele vai depender também das pessoas. No 

final, o que é que ocorre hoje? As pessoas permanecem da mesma forma. Isso é algo que leva 

tempo. Mas até mesmo pra uma reunião, pra assinar. Uma assinatura muitas vezes conta 

muito. Porque se um projeto ta dando certo, ao final do serviço elas estão se interessando, lá 

vai abrir espaço pra outros. Porque lá eles estão querendo saber se no final tá havendo, 

devolvendo o que está sendo investido. Se estamos nos interessando. E a gente vê que tem 

pessoas que não querem assinar, outros eu converso e digo “Vamos lá rapaz pra reunião” e 

eles “Que nada”. Quando chega aqui diz “Precisa assinar” “Pra quê assinar?” eu digo “Porque 

é necessário”. 

Paula: Estar presente. 

João: Porque tá presente. Porque tá participando dessa reunião. “Que nada, isso é besteira! Eu 

quero é ganhar o meu.” Quer dizer, quem lá tá colocando ele quer ver retorno. Ele não quer 

um retorno em dinheiro, mas ele quer assim um retorno que a pessoa cuide, que a pessoa se 

interesse, tenha uma atitude positiva. Aí não tendo isso. Aí é por isso que o rapaz disse que 

esses apartamentos que vem agora já não é mais com infra-estrutura que é esses primeiros. 

Que não vai ser igual. Vai ser...  

Márcia:  Eu creio que vai ser um pouco difícil fugir do padrão. Que pelo menos vai ser assim, 

pode até ser que eu esteja errada, mas eu acho que a Prefeitura não ia fazer algo que não 

tivesse o padrão do outro. Pode ter assim, a casa com dois modelos, como foi que ela 

mostrou. Mas assim, a mesma quantidade de concreto que foi feita pra um alicerce ali, vai ser 

praquela dali. 

João: É porque ele não vem ver de uma vez por todas. Eles vêem por etapas. É como nós, o 

que nós falamos agora não vai ter três meses para ver se se adapta ou não? Assim é os 

projetos. Porque cada um vai depender de nós, do cliente que é o que ta lá no final, do desejo, 

né? Porque se eles fizer isso aí e nas próximas etapas eles não ver ressarcido, pelo menos com 

o interesse das pessoas. Porque você vê, é catorze condomínios, mas quantas pessoas vem na 

reunião?  
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Márcia: Sim. Mas eu acho assim, a questão de um ou outro ter outra estrutura, se é por etapa 

sim, mas aquela equipe que ta fazendo aquela etapa ali, terminou aqui, eles mesmos vão fazer 

aquela outra etapa ali. Eu acho que não tem como. Eu acho que é um padrão só, uma 

estabilidade só, o grande conforto que vai ter nesse, eu acho que vai ter no outro. Pelo menos 

eu tiro pelas casas da Coroa do Meio, é o mesmo padrão.  

Paula: Foi porque nos passaram isso, mas nós queremos acreditar que não. Talvez tenham 

nos passado isso.  

 

Diante dessa divergência de opiniões, a participante Paula colocou que a crença na 

participação como imprescíndivel à qualidade dos projetos era algo que alguém tinha passado 

para eles, Beneficiários. Com esta colocação, a Beneficiária aponta a possibilidade de aquela 

crença ter sido construída nas relações entre os participantes dos projetos. 
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Quadro 9: Representações Sociais da Moradia e do Direito à Moradia para o Grupo de Beneficiários 

 

Sistema Periférico 
Núcleo Central 

1º Nível 2º Nível Objetivações 

Inadequação das moradias 
As moradias atuais também são pequenas. / A infra-
estrutura dos novos conjuntos compensa o tamanho 

das novas moradias 

As moradias  do bairro Santa 
Maria, em seus aspectos 
físicos e sociais, estão 
localizadas em áreas 

organizadas ou 
desorganizadas. Demora nas obras Manter a boa qualidade dos empreendimentos 

Preconceito 
Eu mudarei / Essencialismo: merecimento (pessoas 

boas) x não merecimento (pessoas más) Os projetos provocarão a 
organização da moradia em 

seus aspectos sociais e físicos 
(saneamento, infra-estrutura e 

condições sociais). Gestão do Poder Público Eles fazem tudo o que podem 

Organização 

A organização social está 
principalmente relacionada ao 
comportamento individual dos 

moradores 

Permanência do padrão de 
qualidade nos próximos 

conjuntos 
Participação social como prova da mudança pessoal 
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Sumário e Conclusões 

 

 Neste capítulo, apresentamos o Estudo 2: método, resultados e discussão. A análise 

categorial contemplou dois temas: 1) Moradia e 2) O Direito à Moradia, nos quais 

investigamos os elementos que formavam a estrutura das representações sociais (Ver Quadros 

8 e 9).  

Observamos que, em ambos os Grupos, o núcleo central das representações sobre os 

temas foi “Organização”. No Grupo de Técnicos Sociais, a “Organização” esteve ancorada 

em três dimensões: aspectos físicos (as moradias no bairro não têm organização física / os 

projetos promoverão melhoria dos aspectos físicos) e gestão pública (falta organização, sob a 

forma de planejamento, transparência e diminuição da burocracia). Para o Grupo de 

Beneficiários, “Organização” fez referência a aspectos físicos e sociais da moradia no bairro 

(o bairro tem áreas mais ou menos organizadas / os projetos promoverão a melhoria das 

condições de moradia nestes aspectos) e esteve ancorada principalmente no comportamento 

do morador.  

Observamos ainda que as contingências trazidas pelos Grupos e que influenciavam a 

construção das Representações Sociais sobre a Moradia e do Direito à Moradia eram 

assimiladas pelos participantes através de Objetivações que promoviam a coerência e coesão 

do sistema. Observamos, dessa forma, que o Grupo de Técnicos Sociais conduziu a sua 

discussão questionando a atuação do Poder Público nos projetos habitacionais e no combate 

ao déficit. Observamos que os Técnicos procuravam a responsabilidade sobre os problemas 

apresentados, que recaia sobre o Poder Público ou sobre os moradores do Santa Maria. Neste 

mesmo sentido, o Grupo de Técnicos Sociais em alguns momentos demonstrava identificação 

ou não com estes outros grupos. 

O Grupo de Beneficiários, por sua vez, seguiu uma tendência de responsabilizar a si 

mesmo pelas condições de moradia em que vivem, isentando os Técnicos Sociais e a Gestão 

Pública. Por outro lado, o Poder Público foi visto como uma entidade para a qual eles teriam 

que prestar contas, melhorando como pessoas quando se mudassem para as novas moradias. 

O crescimento pessoal foi colocado como um indicador para a manutenção da boa qualidade 

dos projetos. O direito à moradia, neste sentido, foi colocado como uma “oportunidade” dada 

pelo Poder Público. 

Ambos os Grupos consideraram o direito à moradia como universal: é direito de todos 

porque todos precisam. Porém, segundo os participantes, nem todos mereceriam ter este 

direito assegurado. 
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Capítulo 7 
 

Discussão Geral 

 

 

  

O Estudo 1, realizado no ano de 2008, teve como objetivo investigar as 

Representações sobre a Moradia para Técnicos Sociais e Beneficiários de projetos 

habitacionais no bairro Santa Maria. Este Estudo ocorreu dois meses após o início efetivo das 

obras na área. Realizamos 18 entrevistas individuais, sendo que nove com Técnicos Sociais e 

nove com Beneficiários. As entrevistas ocorreram nas residências dos Beneficiários, enquanto 

que as entrevistas com os Técnicos Sociais, no prédio de Plantão Social dos projetos, no 

bairro Santa Maria.  

O Estudo 2 ocorreu no ano de 2009, um ano e quatro meses após o início das obras. 

Seu objetivo era investigar as Representações Sociais sobre Moradia e o Direito à Moradia 

para Técnicos Sociais e Beneficiários de projetos habitacionais no bairro Santa Maria. Neste 

Estudo, optamos por realizar dois Grupos Focais: um com Técnicos Sociais e um com 

Beneficiários. Os grupos ocorreram no prédio do Plantão Social dos projetos, localizado no 

bairro Santa Maria.  

 A moradia, no Estudo 1, foi representada por Técnicos Sociais e Beneficiários em seus 

aspectos físicos e sociais e apareceu relacionada principalmente com a questão de 

vulnerabilidade.  

Para os Técnicos Sociais, a vulnerabilidade física esteve relacionada à precariedade e 

inadequação das moradias às necessidades das famílias; enquanto que a vulnerabilidade social 

se expressava principalmente através do preconceito contra o morador do Santa Maria. A 

intervenção estatal foi citada como um elemento que melhoraria as condições de 

habitabilidade daquela população.  

 Os Beneficiários também caracterizaram a vulnerabilidade quanto aos seus aspectos 

físicos e sociais. Os aspectos sociais pautavam, além do preconceito contra os moradores, o 

trabalho, entendido como uma forma de inserção social. A vulnerabilidade física fez 

referência à inadequação das moradias e ausência do Poder Público nas Invasões. Nas 

objetivações daquele grupo observamos que o Poder Público é visto como omisso e 
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estratégias de enfrentamento foram citadas como formas daquela população lidar com as 

dificuldades do cotidiano.  

 No Estudo 2, o núcleo central das representações sociais sobre a moradia e o direito à 

moradia, para Técnicos Sociais e Beneficiários, foi “Organização”. A proximidade da entrega 

das casas pode ter sido o fator mais provável para uma representação mais voltada para um 

sentido de “mudança”. Foi apontada a desorganização atual do bairro, em contraposição à 

organização que os novos projetos proporcionarão. Porém, enquanto os Técnicos somente se 

referiram a aspectos físicos com relação à “Organização”, os Beneficiários consideraram 

também aspectos sociais. Os Técnicos Sociais relacionaram ainda “Organização” à Gestão 

Pública num debate sobre a eficácia do Poder Público no combate ao déficit habitacional e na 

execução dos projetos sociais na área. Os Beneficiários, por sua vez, não questionaram a 

atuação do Poder Público; mas, associaram “Organização” com comportamento pessoal, 

numa perspectiva de autoresponsabilização sobre o contexto social. 

  Sobre os aspectos físicos da Moradia, no Estudo 2, observamos que os Grupos de 

Técnicos Sociais e de Beneficiários relataram prioritariamente a questão da precariedade de 

infra-estrutura e saneamento. Porém, enquanto o Grupo de Técnicos teve como tema mais 

freqüente a falta (“Não tem nem”, “Tem que ter”), o Grupo de Beneficiários falou mais sobre 

os problemas causados pelas chuvas (enchentes, deslizamentos de terra) e falta de água 

potável (rede de abastecimento com cobertura insuficiente). Os dois Grupos relataram a alta 

freqüência de ataques de bichos que as moradias sofriam em decorrência da precariedade no 

saneamento dos canais de drenagem. 

 Os Técnicos Sociais relataram que as chuvas e erosão do solo causavam problemas 

como esgotos surgidos no meio das casas e barracos tortos com risco de desabamento. 

Segundo o Grupo de Técnicos, os Beneficiários estariam vivendo em meio à lama e ao lixo, 

em locais sem infra-estrutura. 

 Três Beneficiários participantes do Grupo Focal relataram que tiveram que se mudar 

no último ano para outro local do bairro em virtude de problemas decorrentes da falta de 

saneamento. Por causa das chuvas, seus barracos se encontravam completamente inviáveis 

para moradia. Segundo eles, a Prefeitura não teria dado nenhuma assistência e eles estavam 

agora arcando com os custos de aluguel. A falta de infra-estrutura, segundo o grupo de 

Beneficiários, gerava conflitos sociais, como a disputa por acesso à rede clandestina de água e 

energia. 

Dois Beneficiários, porém, relataram que, por residirem nos conjuntos centrais do 

bairro, não sofreriam com problemas desta espécie. O seu interesse na mudança seria em 
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decorrência de estarem em situação de moradia conjunta ou morarem em casa alugada.  

 Vê-se então que, apesar da ênfase dada aos problemas de saneamento estes estariam 

mais concentrados nas áreas de invasão que nas áreas dos conjuntos habitacionais. Isso não 

significa que, como foi demonstrado na identificação do caso de moradia conjunta, nestes 

locais não exista o problema do déficit habitacional ou de vulnerabilidade social. 

Diferente do ocorrido no Estudo 1 no qual a violência era localizada em outra Invasão 

que não a de residência do entrevistado; no Estudo 2, dois Beneficiários levantaram o tema da 

violência para caracterizarem suas moradias. Um deles tinha se mudado no ano anterior 

devido a episódios de roubos que vinham acontecendo em seu barraco. Outra Beneficiária 

relatou uma convivência perturbada com vizinhos usuários de drogas.  

Outra Beneficiária, no entanto, relatou que quando morava numa determinada invasão 

do bairro, convivia com “prostitutas, usuários de drogas, traficantes”, porém comercializava 

na área e numa tivera problemas de roubos ou ameaças. Ela acreditava que isso era devido ao 

fato de saber “viver lá dentro”, de saber se comportar de acordo com o ambiente. Observa-se 

novamente a idéia de autoresponsabilização, no sentido de que as vivências no ambiente 

seriam decorrentes do comportamento do morador. 

Os Técnicos Sociais identificaram a violência como algo masculino. Para este Grupo, 

a prisão de homens envolvidos com criminalidade fazia surgir famílias monoparentais 

chefiadas por mulheres. O Grupo de Técnicos Sociais também apontou o alto índice de 

pessoas com problemas de alcoolismo, mas não fizeram distinção quanto ao gênero.  

Os Grupos Focais apontaram a questão da violência e dependência de drogas 

simplesmente como algo que existe e com o qual é preciso aprender a conviver. A violência 

foi tomada pelos dois Grupos numa perspectiva individual, isto é, que é provocada ou 

submete indivíduos isolados sem qualquer vinculação com um contexto social. Segundo Jock 

Young (2002), “ocorre aqui a inversão costumeira da realidade causal: em vez de reconhecer 

que temos problemas na sociedade por causa do núcleo básico de contradições na ordem 

social, afirma-se que todos os problemas são devidos aos próprios problemas” (p.165).  

Os projetos habitacionais apareceram, em ambos os Estudos, como representando 

moradia digna. No Estudo 2, a moradia digna foi representada como um fator de humanização 

para o Grupo de Beneficiários; enquanto que os Técnicos Sociais, em ambos os Estudos, 

posicionaram a melhoria das condições sociais como decorrentes da melhoria da infra-

estrutura e das condições físicas de moradia.   

Com relação à Intervenção Estatal que ocorre na área, inicialmente, os Grupos fizeram 

comparações entre as moradias atuais e as que serão recebidas pelos projetos e ressaltaram 
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que estas seriam pequenas com relação aos tamanhos das famílias. Houve, no Estudo 2, 

concordância entre os Grupos de Técnicos Sociais e Beneficiários, de que as moradias, apesar 

de não serem adequadas às necessidades das famílias, seriam melhores que as condições 

atuais nas quais vivem, sujeitas aos riscos decorrentes da falta de infra-estrutura. No Estudo 1 

não houve questionamento sobre o tamanho das novas moradias, o que pode ser justificado 

pelo fato de que, tanto Técnicos Sociais quanto Beneficiários, não detinham informações 

claras sobre os projetos em execução.  

Em ambos os Estudos, porém, foi levantada a questão da demora para a entrega das 

casas; no Estudo 2 isso foi justificado, por Técnicos Sociais e Beneficiários, como  devido à 

boa qualidade dos empreendimentos que demandavam mais tempo para execução. 

Em nenhum dos Estudos observamos formulações que dessem aos projetos 

habitacionais um sentido de reparação social. Para Técnicos Sociais e Beneficiários, as casas 

eram ofertadas àquela população devido à demanda, que, em todo momento, apareceu 

descontextualizada da conjuntura econômica e social. Somente um dos participantes do Grupo 

de Técnicos Sociais fez algumas tentativas de trazer o aspecto sócio-econômico à discussão, 

ao que era contestado pelos demais participantes do Grupo que novamente colocavam a 

responsabilidade do morador como algo decisivo na determinação de sua condição atual de 

habitação. Uma perspectiva individualista definia a moradia em suas características sociais: é 

o indivíduo que não tem condição de comprar uma casa melhor, é o indivíduo que vende a 

casa que tem e vai morar em um barraco para receber outra do Governo e é também sobre ele 

que paira a dúvida: será que ele, como pessoa, merece esta nova moradia? 

Comparando estes dados com os encontrados quando analisamos a questão da 

violência no Estudo 1, verificamos que seguem essa mesma lógica. Tanto as condições de 

moradia quanto a questão da violência são apresentados em casos isolados, transituacionais e, 

muitas das vezes, justificados pelo “destino”, “genética” ou “caráter” dos envolvidos. 

No Estudo 2, observamos que ambos os Grupos ressaltaram que o direito à moradia 

não estava sendo atendido em sua totalidade, a não ser quando pudesse ser efetivamente 

exercido pelo seu destinatário. Os Grupos, porém, ressaltaram que apesar de o direito à 

moradia ser universal, nem todos mereceriam ter acesso a ele. 

Esta discussão levou o grupo de Técnicos Sociais a debater se a sua atuação 

profissional seria assistencialista ou não. A discussão sobre a atuação profissional novamente 

não apresentou o serviço social ou o direito à moradia como algo ligado a coletividade. O 

indivíduo apareceu como o foco de atuação do serviço social, como o objeto do direito à 

Moradia, assim como o merecedor ou não desse direito.  
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Quando questionamos a quem caberia ou o que poderia ser feito para que esse direito 

fosse assegurado, observamos que o Grupo de Técnicos Sociais atribuiu a responsabilidade 

principalmente ao Poder Público, mas a população civil não foi apontada como participante 

ativo.  

O Grupo de Beneficiários, no Estudo 2, observou, por outro lado, que a população 

deve atuar na promoção do direito à moradia procurando “melhorar” as suas vidas. O Poder 

Público foi visto como comprometido e atuando de forma plena na melhoria das condições de 

moradia da população. Esta lógica de argumentação condiz com a autoresponsabilização que 

permeou o debate deste Grupo no Estudo 2; porém, difere do observado no Estudo 1, quando 

os Beneficiários entrevistados questionaram a atuação do Poder Público, quanto a organização 

e transparência das ações, e mostraram uma certa descrença quanto aos projetos habitacionais 

no bairro.   

O que se observou foi que, enquanto no Estudo 1, a atuação pessoal estava direcionada 

para estratégias de enfrentamento do cotidiano; no Estudo 2, ela esteve voltada para uma 

mudança no comportamento pessoal, como uma comprovação ao Poder Público de que os 

projetos conseguiram sucesso. A “nova educação” e o abandono da vida de “favelado” foram 

apontados como o marco definitivo na efetividade do direito à moradia. Observamos assim, 

que ambos os grupos acreditam que melhorias nas condições físicas da moradia levariam a 

melhores condições sociais dos moradores.  

Mais ainda, a “marginalização” do grupo que permanecerá nas Invasões e as 

discussões sobre “merecimento” levavam ao restabelecimento do equilíbrio do sistema. Estas 

discussões apareceram como uma forma de compreender porque nem todos os moradores das 

Invasões seriam beneficiados com os projetos habitacionais. Segundo Correia e Vala (2003): 

A crença no mundo justo e a motivação para o seu restabelecimento, sempre que esta é 

ameaçada pelo confronto com situações de injustiça, são mecanismos psicológicos que 

mantêm a ilusão de invulnerabilidade pessoal necessária à manutenção da confiança 

no futuro e à realização de investimentos a longo prazo.” (p. 342). 

Apesar de a população civil ser colocada como participante no sistema, este é visto como uma 

relação de caráter privado. A esfera pública e uma eventual noção de reparação social sobre a 

desigualdade são dirimidas diante de um viés “paternal” que representa o Estado. 

Comparando as falas dos Grupos Focais percebemos que alguns participantes do 

Grupo de Técnicos Sociais, quando questionados sobre a demora para a entrega das casas 

pelos beneficiários, argumentam que isso se deve à qualidade do empreendimento. No trecho 

transcrito abaixo notamos que os Técnicos usam este tipo de argumentação como uma forma 
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de “lidar com o desestímulo e a falta de esperança deles”: 

 

Mariana:  E a gente falou até em reunião, porque quando vão visitar a obra, já tem 

algumas casas levantadas “Por que já não entrega?” Mas como é que vai entregar se não 

tem energia, se não tem água, se não tem. Depois vocês vão tá falando que o Prefeito, que 

a Prefeitura entregou a casa e não tem, né? “Que tipo de moradia é essa que vocês tão 

entregando?” 

(...) 

Elisa: É. Porque a gente coloca que “Quando chover, vocês vão viver a mesma situação 

que vocês estão vivendo hoje. E isso a gente não quer, o Município não quer”. 

 

Podemos inferir que o fato dos participantes do Grupo de Beneficiários serem 

integrantes de uma comissão de acompanhamento de obras os levam a assimilar com certa 

ênfase aquilo que é passado pelos Técnicos Sociais, como foi dito pelo Grupo de 

Beneficiários no Estudo 2. Evidencia-se assim como as representações sociais sobre a 

moradia e o direito à moradia são construídas nas conversações, assimilando as contingências 

e os desejos que atravessam o contexto e as relações de poder que o constitui. 

As Representações Sociais têm como objetivo proporcionar um entendimento sobre a 

realidade e se formam a partir das contingências. Elas, as Representações Sociais orientam as 

práticas e se caracterizam também pelo restabelecimento da crença em uma ordem social. 

Berger e Luckmann (2008) alegam que este processo de construção de explicações 

sobre a realidade se deve ao terror provocado pelo que não pode ser compreendido. Como 

enfrentamento ao desconhecido, teorias ou explicações seriam elaboradas visando 

acomodação e alívio da angústia gerada.  

Os indivíduos não teriam consciência desse processo e enxergariam a realidade em seu 

cotidiano como real, livre de qualquer dúvida. Para que houvesse uma reflexão sobre a 

construção social da realidade, é preciso um esforço deliberado; mas, cessando o momento de 

reflexão, se retornaria à vida sem questionamentos. Young (2002) caracteriza esse fenômeno 

como uma espécie de suspensão da dúvida sobre a realidade.      
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Capítulo 8 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

O objetivo dessa pesquisa consistiu no estudo das representações sociais sobre a 

moradia e o direito à moradia para Técnicos Sociais e Beneficiários de projetos habitacionais 

no bairro Santa Maria. A delimitação do tema moradia no contexto em estudo mostrou-se de 

extrema complexidade. Falar sobre o morar importava em caracterizar o bairro, as condições 

da moradia atual e idealizações sobre a casa futura. Nesta confluência e sinergia de temas 

tivemos que tentar encontrar os limites das representações sociais sobre a moradia.  

Pensamos que a nossa dificuldade de recorte do objeto da pesquisa ocorreu porque a 

idéia de moradia em muito ultrapassava os seus elementos concretos (tijolo, telha, cimento, 

etc). A casa se constituiu como um bem e foi objetivada numa representação que informava as 

condições de vida e o cotidiano de quem ali residia e se ancorava num cenário de quase 

completo abandono por parte do Estado. Assim, tratar da questão da moradia envolveu 

analisar aspectos físicos, e mais ainda, aspectos simbólicos que permitiram entender o 

cotidiano dos indivíduos em sua integralidade. 

Como observa Jovchelovitch (2000), a construção das Representações Sociais sempre 

está pautada em uma relação. “Um fenômeno só pode ser entendido em relação ao outro” 

(p.30). Isso significava que o entendimento sobre a moradia levava necessariamente ao 

entendimento da relação do bairro Santa Maria com a cidade (colocada pelos participantes da 

pesquisa como uma espécie de “outro posicional” que servia de parâmetro para construção da 

representação sobre si mesmo) e, principalmente, à compreensão das relações entre a esfera 

privada (o morador, o cidadão comum do bairro) e a esfera pública (o Governo ou a Prefeitura 

e os Técnicos Sociais, representantes diretos do Poder Público). 

Os projetos de habitação provocavam já dentre os moradores e técnicos sociais um 

debate sobre o impacto desta intervenção e sobre as implicações para as relações entre o 

Poder Público e o cidadão. Diante dessa intervenção, poderá o morador ficar alheio à esfera 

pública? A questão da participação foi bastante retomada pelos participantes como uma meta 

a ser atingida, como algo a ser entendido e ainda como essencial no diálogo com o Poder 
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Público e na construção da representação sobre o próprio morador.  

Dessa forma, uma primeira questão de análise, é entender a própria representação 

sobre o “Beneficiário” que é adotada. Segundo as orientações do Ministério das Cidades, 

“Beneficiário” é utilizado para designar o indivíduo que é de alguma forma beneficiado por 

uma determinada intervenção estatal. Na intervenção em estudo, o Beneficiário é aquele 

indivíduo que está cadastrado para receber uma nova moradia nos conjuntos habitacionais que 

estão sendo construídos no bairro.  

A adoção do termo Beneficiário para designar os moradores cadastrados faz com que a 

moradia seja vista como um Benefício Social e não um Direito e obrigação do Estado. Essa 

questão torna-se mais evidente quando, dependendo da faixa de renda e do contrato que 

estabelecerá com o Poder Público, este indivíduo é chamado de Beneficiário, Arrendatário ou 

Adquirente. 

Em nosso Estudo, verificamos que o Beneficiário apareceu como um papel a ser 

exercido pelo morador através da sua participação nas reuniões comunitárias, nas atividades 

relacionadas aos projetos. Esta participação foi representada ainda como uma forma de 

“prestação de contas” ao Poder Público no sentido de se mostrar como “merecedor” do 

“benefício” recebido. O termo Beneficiário retrata a posição do indivíduo cadastrado neste 

processo relacional com o Poder Público, numa relação verticalizada.  

Nesta mesma linha, observamos nos discursos de ambos os grupos focais, assim como 

nas entrevistas com os Técnicos Sociais do Estudo 1, a configuração de dois “grupos” de 

moradores do bairro Santa Maria. Um deles era formado por pessoas “convencionais” ou 

comuns do bairro, pessoas que se caracterizavam por formarem famílias, morarem no bairro 

há algum tempo, trabalharem e não estarem envolvidas em delitos. Estas pessoas teriam um 

grau de instrução baixo, elevado número de filhos, trabalharem na informalidade e se 

submeterem aos obstáculos cotidianos da falta de saneamento e violência. O outro grupo era 

formado por pessoas que viviam na marginalidade: presidiários, usuários de drogas e álcool, 

“malandros”, prostitutas, ladrões. Estes seriam, segundo os Técnicos Sociais e Beneficiários, 

os causadores da violência no bairro e com os quais era preciso aprender a conviver.  

Sobre o comportamento desse segundo grupo, os participantes elaboraram explicações 

essencializantes, como “genética” ou “caráter”. É conveniente ressaltar que, no Estudo 1, esta 

dicotomia não foi verificada entre os Beneficiários entrevistados que se referiram aos 

moradores das Invasões como pessoas “comuns” ou familiares. No Estudo 2, porém, 

verificamos que o Grupo de Beneficiários passou a fazer essa divisão e a associar os novos 

conjuntos habitacionais ao afastamento daquele grupo marginalizado, que permaneceria nas 
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Invasões.  

Diferente do que ocorreu no Estudo 1, quando notamos que a violência era apontada 

pelos Beneficiários como ocorrendo sempre em outra invasão; no Estudo 2, foi retratada a 

violência do lugar onde se mora, ou se morava. Verificamos assim que diante de uma nova 

perspectiva de melhoria nas condições habitacionais, os Beneficiários apontavam os pontos 

negativos do lugar onde moravam; diferente do ocorrido no Estudo 1, quando as moradias 

tinham como parâmetro de comparação moradias em condições mais desfavoráveis. 

O Direito à Moradia apareceu nas representações sociais de ambos os grupos, como 

algo dinâmico, que para se efetivar dependeria de uma relação processual entre a esfera 

pública e a população civil. Era necessária a atuação do “Beneficiário”, dos Técnicos Sociais, 

do Governo para que esse conceito pudesse se objetivar como demanda efetiva.  

Verificamos, ainda, um debate sobre o merecimento do indivíduo sobre aquele 

“benefício” recebido. Assim, as representações sociais sobre o direito à moradia são filtradas 

pela lógica do mérito. Tem direito à moradia quem a merece.  

De acordo com a teoria da crença em um mundo justo, as pessoas acreditariam que 

cada pessoa tem o que merece e o mundo teria uma ordem lógica e justa que favorece as 

pessoas boas (ou esforçadas) e desfavorece as pessoas más (ou não esforçadas). Para Correia e 

Vala (2003), essa crença possibilitaria “a ilusão de invulnerabilidade pessoal necessária à 

manutenção da confiança no futuro e à realização de investimentos a longo prazo” (p. 342).    

Como observaram os Técnicos Sociais, os projetos habitacionais que ocorrem no 

bairro não solucionarão a demanda do déficit habitacional na área. Diante desse fato, a crença 

no sucesso sobre o projeto se mantém quando se considera que os escolhidos são 

“merecedores” desse direito. Nesse mesmo sentido, em na nossa pesquisa, não encontramos 

associações entre as representações sociais sobre direito à moradia e reparação social. O 

direito à moradia foi apontado como um “benefício”, um “presente”, dado a um indivíduo 

demandante (beneficiário); e não como uma reparação feita a um grupo socialmente excluído. 

De acordo com essa lógica, o indivíduo deve devolver ao Estado este “investimento” 

mudando seu comportamento e melhorando como pessoa, para assim ser merecedor. 

Se compararmos os enunciados dos grupos focais com as entrevistas realizadas no 

Estudo 1 no tocante a esta idéia de ser merecedor por ser beneficiário, verificaremos que, no 

Estudo 1, a idéia de ser discriminado por morar no bairro apareceu com maior evidência. No 

grupo focal, enunciados recorrentes demonstravam que haveria uma mudança positiva na 

representação do morador do Santa Maria perante a cidade, como citado no grupo de 

beneficiários.  
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Nessa linha de interpretação, foram freqüentes as falas que, ao referir as novas casas, 

não mencionavam violência, drogas, álcool. Esses fenômenos, característicos do grupo 

desviante, permaneceriam nas invasões. Os novos moradores seriam indivíduos que teriam 

uma “nova educação”, “novos hábitos” e não seriam mais taxados como “favelados”. 

Como representantes da esfera pública, os Técnicos Sociais, se ancoravam em uma 

lógica sistemática nas suas representações sobre o direito à moradia. Para este grupo, a 

moradia aparece também como um benefício, não como uma reparação social, e ao Estado, e 

seus diversos atores, cabe a sua efetividade. O déficit habitacional é explicado por deficiências 

no planejamento e na gestão pública, e não decorreriam de qualquer atuação pessoal por parte 

dos beneficiários. O merecimento individual foi apontado pelo grupo de Técnicos como 

importante no momento da seleção das famílias, para que não fosse selecionado como 

beneficiário apenas quem precisasse, mas aquele que merecesse o benefício. 

O grupo de Técnicos Sociais apontou problemas de gestão e de planejamento, 

chegando inclusive a levantar dúvidas sobre a Gestão Pública. No grupo de beneficiários, por 

sua vez, havia uma forte crença de que os governantes estariam executando projetos com a 

melhor qualidade e da melhor forma possível. Falas apontando a qualidade dos projetos e do 

esforço de alguns governantes sustentam a idéia na crença na ordem justa do mundo.  

Da mesma forma, a atribuição de responsabilidade a si mesmo sobre as condições 

sócio-econômicas reforça a crença em um futuro melhor e autoriza aos Beneficiários um 

potencial de ação que, nas entrevistas do Estudo 1, aparecia tolhido em virtude da 

discriminação que afirmavam sofrer em seu cotidiano. 

O fato do fenômeno estudado está implicado no contexto em um processo de 

mudança, representado através dos projetos habitacionais, apareceu como um fator de 

complexidade para a pesquisa. Ao lado da abrangência do tema, que envolvia aspectos físicos, 

simbólicos e sociais, as contingências que atravessavam a questão da moradia provocaram a 

revisão constante dos limites e configurações das representações sociais. Isso explica, de certa 

forma, a nossa opção pela realização do Estudo 2 a fim de investigar o tema direito à moradia, 

complementando o entendimento sobre as representações sociais da moradia naquele cenário 

de rápidas mudanças.  

Na nossa pesquisa percebemos que as representações sociais da moradia, devido à 

intervenção estatal, estavam sendo reformuladas por aqueles grupos. Os Grupos Focais foram 

um desses momentos em que pudemos acompanhar a construção e reconstrução das 

representações sobre a moradia e o direito à moradia e as tentativas de manter um sistema 

coeso: as fundamentações, os conflitos e as objetivações. Como refere Moscovici (2003), as 
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representações sociais são formulações constantemente elaboradas e re-elaboradas por um 

determinado grupo para entender fenômenos que não lhes sejam familiares no contexto onde 

eles ocorrem. 

Nesse processo de construção e reconstrução das representações sociais atuam 

questões individuais (a história e experiências dos indivíduos), questões sociais (valores, 

crenças), bem como questões de ordem macrosocial (aspectos políticos, econômicos, 

ideológicos) que, mesmo não sendo trazidos pelos participantes, ancoram suas representações.  

Observamos ainda que, apesar das tentativas de manter as representações sociais 

coesas e coerentes, isso não significava o seu fechamento. As estruturas elaboradas para o 

entendimento das representações sociais sobre a moradia e o direito à moradia para os 

Técnicos Sociais e os Beneficiários provavelmente estavam adstritas àqueles grupos e àqueles 

momentos de estudo. Em outros contextos e em outros momentos, outras representações 

sociais podem surgir.  

Em nossa pesquisa pudemos constatar, através da análise comparativa entre os 

resultados dos Estudos 1 e 2, como determinadas contingências influenciaram na construção 

das representações, por exemplo: o fato de ser ou não “beneficiário” , o fato de exercer ou não 

o papel de “beneficiário”  (ser somente cadastrado ou também participar das ações do projeto), 

o fato de estar próximo ou não da entrega das casas; e, para os Técnicos, o fato de a 

pesquisadora ser representante da Caixa Econômica Federal. Embora tenhamos tomado 

algumas precauções metodológicas, talvez ainda assim essa situação tenha influenciado no 

debate no grupo focal com os técnicos. Acreditamos que esta dificuldade foi contornada, mas 

não no Grupo Focal com Técnicos Sociais, porque ali, através da presença de seus pares, a 

nossa inserção institucional de certa forma se fortalecia e pode ter influenciado na postura 

adotada pelos participantes.  

Noutras pesquisas pretendemos aprofundar aspectos da crença no mundo justo, e no 

modo estes se relacionam com processos de vitimização secundária, estereótipo e preconceito. 

A fim de uma maior apropriação sobre o fenômeno, acreditamos que as próximas pesquisas 

neste sentido devem abranger as percepções e representações dos moradores de outros bairros 

da cidade de Aracaju sobre o bairro Santa Maria e seus habitantes. Consideramos ainda 

importante investigar as Representações Sociais sobre a moradia e o direito à moradia para 

beneficiários de projetos habitacionais voltados para a população financeiramente carente 

após a entrega das unidades habitacionais.  
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GLOSSÁRIO 

 

 

Déficit Quantitativo : refere-se à quantidade de moradias que necessitam ser construídas para 

atender à demanda populacional em uma determinada sociedade e momento histórico. 

 

Déficit Qualitativo : também categorizado como Inadequação de Moradias. Considera as 

moradias que apresentam deficiências no acesso à infra-estrutura ou adensamento excessivo. 

 

Assentamentos Subnormais: conjunto constituído por, no mínimo 51 unidades habitacionais 

(de qualquer tipologia) ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de 

propriedade alheia (público ou particular), dispostos, em geral, de forma desordenada e densa, 

e carente, em sua maioria, de serviços públicos essenciais (IBGE). 

 

SEDU: Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 

 

GIDUR : Gerência de Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal. Atua a nível 

estadual. 

 

MCIDADES : Ministério das Cidades. Criado em 2003, pelo Governo Lula, como o órgão 

responsável pela gestão das áreas de infra-estrutura e habitação urbanas. 

 

Habitação Condigna: A noção de habitação condigna é definida na Estratégia Global para o 

Abrigo, elaborada pela Organização das Nações Unidas, como compreendendo: intimidade 

suficiente, espaço adequado, segurança adequada, iluminação e ventilação suficientes, infra-

estruturas básicas adequadas e localização adequada relativamente ao local de trabalho e aos 

serviços essenciais – tudo isto a um custo razoável para os beneficiários.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I – Estudo 1: Roteiro de Entrevista  para Técnicas Sociais 

 

 

 

1. Idade: 

2. Quanto tempo trabalha no bairro? 

3. Possui experiência anterior em trabalhos comunitários? 

4. Como você descreveria a moradia no bairro Santa Maria? 

5. Como você descreveria o bairro Santa Maria? 

6. Como você descreveria o morador do bairro Santa Maria? 

7. Como é o seu dia-a-dia no bairro? 

8. Você conhece o Projeto de Intervenção no bairro? Qual a sua visão sobre o Projeto? 

9. Quais resultados você acredita que serão conseguidos ao final deste projeto? 

10. Qual a visão que você acha que os beneficiários têm deste projeto? Quais as 

expectativas deles? 

11. O que significa este projeto para você? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II: Estudo 1: Roteiro de Entrevista para Beneficiárias 

 

 

1. Idade: 

2. Quanto tempo mora no Bairro? 

3. Onde morava antes de vim para o Santa Maria? 

4. Quantas pessoas moram na casa? (descrever parentesco). 

5. Como é a sua casa? 

6. Como você descreveria o morador do Santa Maria? 

7. Como você descreveria o bairro Santa Maria? 

8. Como é o seu dia-a-dia no bairro? 

9. Você conhece os projetos das casas que estão ocorrendo no bairro?  

10. Como você acha que o bairro vai ficar depois desses projetos? 

11. Qual é a coisa que você mais gosta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III – Estudo 2: Roteiro para Grupo Focal Técnicos Sociais 

 

 

1. Tempo de trabalho no bairro:  

2. Formação profissional:  

3. Como Você descreveria os moradores do Bairro Santa Maria?  

4. Você poderia descrever as casas do Bairro Santa Maria?  

5. O que é para você moradia digna?  

6. Você considera que os moradores do Bairro Santa Maria tem direito a moradia digna?  

7. Você acha que esse direito é respeitado? Por quê?  

8. O que poderia ser feito para que esse direito fosse respeitado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV – Estudo 2: Roteiro para Grupo Focal Beneficiários 

 

 

1.      Idade: 

2.      Local do bairro onde mora: 

3.      Onde morava antes: 

4.      Em que lugares do bairro já morou: há quanto tempo vive no santa maria, a casa é 

própria? Já teve casa própria? 

5.      Quantidade de pessoas que mora na casa: 

6.      É casada? Tem filhos? 

7.      Como você descreve a sua casa? 

8.      O que significa uma casa para você 

9.      O que é para você uma moradia digna? 

10.  Você considera que você tem direito a uma moradia digna?  

11.  Você acha que esse direito é respeitado? Por quê? 

12.  se responder não na 11 perguntar: O que poderia ser feito para que esse direito fosse 

respeitado? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO V - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
 

Eu, __________________________________, R.G. _____________________ abaixo 

assinado, declaro ter conhecimento dos objetivos da pesquisa intitulada “Representações 

sociais sobre a moradia e o direito à moradia para Técnicos Sociais e Beneficiários de projetos 

habitacionais no bairro Santa Maria”, desenvolvida por Claudia Alves Poconé, R.G. 1225391-

0 SSP/SE, coordenada pelo Prof. Marcus Eugênio Oliveira Lima, Mestrado em Psicologia 

Social/Universidade Federal de Sergipe, e concordo em participar de sua coleta de dados. 

Concordo com a divulgação dos resultados dessa pesquisa em reuniões científicas e autorizo a 

divulgação de minha identidade e/ou identificação de minhas respostas. Estou ciente de que 

posso abandonar minha participação na coleta de dados no momento em que assim o desejar. 

 

Assinatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


