
Entrevista  com  a  Ass istente  Socia l  Anna  Augusta  de  Almeida. 
Concedida em 11 de Julho de 2002:

Pergunta: Conte-nos um pouco de sua histór ia antes do DHP.
Anna  Augusta  de  Almeida:  Eu  nasc i  em  São  Luís  do  Maranhão  e  v im 

para  o  Rio  de  Janeiro  com  oito  anos  de  idade.  Estudei  no  colégio  Sacre 
Couer  de  Marie,  depois  de  terminado  o  curso  f iz  Serviço  Socia l  no  Inst i tuto 
Socia l  da  PUC do  Rio  de  Janeiro.  Logo  após  me formar,  ou  um pouco  antes, 
não  me recordo  bem,  prestei  concurso  parar  a  prefe itura  do  DF  e  comecei  a 
trabalhar.  Logo  que  me  formei  fui  contratada  para  ser  professora  da  PUC  e 
lá  f iquei  durante  45  anos.  No  Estado  trabalhei ,  in ic ia lmente,  no 
Departamento  de  Ass istência  Socia l ,  depois  fui  para  o  Departamento  de 
Habitação  Popular,  depois  t ive  uns  problemas  pol í t icos  e  como  eu  já 
lecionava  na  Faculdade  de  Serv iço  Socia l  fu i  para  lá,  dal i  para  a 
Univers idade  do  Estado  da  Guanabara.  Al i ,  também por  razões  pol í t icas,  fu i 
obrigada  a  me  aposentar.  Meu  rei tor  d iz ia ,  mais  é  impossível  a  senhora  tão 
jovem  e  já  se  aposentando.  E  eu  respondia:  pois  é,  mas  não  vou  perder 
meus direi tos  de  funcionária.  De modo que também me aposentei  do  Estado 
e  cont inuei  na  PUC.  Trabalhei  durante  20  anos  nas  Indústr ias  Vi l lares  como 
Assistente Socia l ,  de onde saí  novamente por questões pol í t icas.

Pergunta: Como a senhora entrou para o DHP?
A.  A.  A.:  Fui  convidada pela  Carmen Port inho.  Comecei  a  trabalhar  na 

Prefei tura  no Departamento  de Ass istência  Socia l ,  atendendo às  queixas  dos 
funcionários,  depois  o  diretor  do  hospita l  do  servidor  me  requis i tou  para 
trabalhar  lá.  Nesta  mesma  época,  Carmen  começou  a  trabalhar  no  DHP  e 
sol ic i tou  a  uma  amiga,  que  era  ass istente  socia l  mas  não  exerc ia  a 
prof issão,  que  indicasse  uma  ass istente  para  o  DHP.  Ela  me  indicou  e  fui 
transfer ida para o DHP.  E aí  me engaje i  na pol í t ica  do Departamento.  O meu 
pr imeiro  trabalho  foi  fazer  o  recenseamento  de  todos  os  funcionár ios  da 
Prefei tura  do  Distr i to  Federa l  que  moravam  em  São  Cristóvão.  A  própr ia 
famíl ia  da  Carmen  morava  em  São  Cristóvão.  Conheci  São  Cristóvão,  andei 
por  todas  as  ruas  de  ponta  a  ponta.  F iz  um  levantamento  dos  funcionár ios 
que  serviu  para  ident i f icarmos  aqueles  que  também  trabalhavam  no  bairro. 
Começamos  a  fazer  a  seleção.  Enquanto  isto  estava-se  construindo  o 
Conjunto.  Durante  o  per íodo  de  construção  eu  mantive  um  relac ionamento 
muito  bom com o Doutor  Reidy.  Com ele  discut ia muitas questões  re lat ivas à 
habitação.  Conversávamos  sobre  uma  mesa  e  ele  me  diz ia  ass im:  “Numa 
casa  de  pobre  como  você  acha  que  deve  ser  a  sala?  Deve  ser  maior  que  a 
cozinha  ou  menor?”  ou  então  “Como  deve  ser  a  janela  do  banheiro?”.  Por 
exemplo,  no  caso  das  janelas  eu  disse  para  ele  que  não  se  podia  colocar 
somente  v idros,  pois  os  moradores  do   Conjunto  não  t inham  condições  de 
pagar  um  venti lador  ou  ar  condicionado.  Por  isto  as  janelas  possuem 
trel iças.  Carmen interfer iu bastante no projeto da escola,  pois  ela t inha uma 
boa  noção  de  famíl ia;  a  parte  de  jard ins  era  na  frente  da  escola,  de  modo 
que  as  mães  pudessem  ver  seus  f i lhos  das  janelas  de  seus  apartamentos; 
atrás  da  escola  f icavam  os  meninos,  que  não  gostam  da  interferência  dos 
pa is.  De modo que tudo fo i  planejado,  até  mesmo o t ipo de vegetação,  tudo 
era  discut ido  e  Doutor  Reidy  sempre  pedia  uns  palp ites  sobre  a  área  socia l . 
Tudo  era  movido  por  um  pensamento  muito  humano,  tanto  que,  na  escola 



pr imária, o jardim era feito pelo Burle Marx, que era muito amigo da Carmen 
e  do  Doutor  Reidy.  Todas  as  janelas  da  escola  t inham  jardineiras,  era  tudo 
muito bonito.

Depois  disto  eu  fui  perguntar,  famí l ia  por  famíl ia,  se  quer ia  ou  não 
quer ia  morar  no  Pedregulho.  Então  encaminhava  os  nomes  dos  interessados 
para o Departamento de Patr imônio que cuidava da elaboração dos contratos 
de  locação.  Durante  o  período  de  construção  meu  trabalho  foi  preparar  as 
pessoas  -  educar  as  pessoas  -  para  que  elas  pudessem  realmente  gozar 
daquele  benef íc io.  A  pr imeira  co isa  que  eu  fazia  era  perguntar  se  o 
indiv íduo  possuía  documento  de  ident idade,  se  t inha  os  f i lhos  registrados  e 
matr iculados  na  escola,  ou  seja  preparar  todos  socia lmente,  de  modo  que 
todas  as  famíl ias  t ivessem seus  documentos  e  exame de saúde  em dia,  para 
que  não  ocorressem  problemas  quando  chegasse  a  hora  da  mudança.  De 
outro  lado,  eu  levava  revistas  para  elas  escolherem  os  móveis,  mostrava  o 
tamanho  da  sala  para  que  e las  não  comprassem  peças  inadequadas.  O 
conjunto possuía alguns detalhes novos que eram apresentados a eles como, 
por  exemplo,  as  escadas  dos  apartamentos  duplex.  Cada  degrau  era  móvel , 
poss ib i l i tando  a  guarda  de  br inquedos.  Na  cozinha  a  tábua  de  engomar  era 
retrát i l .  Foi  muito interessante,  fo i  um período bom.

Pergunta: Após a construção a senhora cont inuou este trabalho?
AAA:  Cont inuei,  com  os  moradores  já  habitando  lá.  Logo  em  seguida 

começou  Paquetá.  Como  a  exper iênc ia  do  Pedregulho  havia  s ido  boa,  eu  f iz 
o  mesmo  trabalho  em  Paquetá.  Lá  a  maior ia  dos  funcionários  morava  em 
barracos.  As praias estavam sendo ocupadas por barracos.  Nós começamos a 
fazer  um  re lacionamento  das  famí l ias  dos  dois  conjuntos.  Em  Paquetá  nós 
fazíamos passeios com os moradores, levando-os ao Jardim Botânico,  à praia 
de  Copacabana,  conhecer  o  próprio  Pedregulho,  e  os  moradores  do 
Pedregulho eram levados a conhecer Paquetá. Era uma maneira de fazer com 
que  aquelas  pessoas  se  sent issem  fel izes,  que  e las  não  se  sent issem 
diferentes  dos  outros.  Que  fosse  um  conjunto  bonito  com  famí l ias  morando 
normalmente,  part ic ipando  da  vida  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Sem 
nenhuma  caracter íst ica  de  famíl ias  pobres  ou  r icas.  Então  a  Carmen  me 
colocou  como  a  responsável  pelos  funcionár ios  de  Paquetá.  Aí  eu  pude 
adotar  meu  s istema  socia l .  Se  o  engenheiro  ou  arquiteto  trabalha  quatro 
horas,  por  que  o  pobre  do  infel iz  que  vai  varrer  o  chão  tem  que  trabalhar 
o ito  horas,  sem  tempo  para  ir  a  um  banco?  Então  todo  o  funcionár io  de  lá 
t inha  um  dia  de  folga,  conforme  combinavam  entre  eles.  Um  verdadeiro 
absurdo. Com isso eu cr ie i  a lguns problemas. Porque quando engenheiros ou 
arquitetos  eram  nomeados  para  o  Departamento,  achavam  que  eram 
funcionários  ass inavam  o  ponto  e  iam  embora.  A  gente  cr ia  problemas 
buscando o bem estar de todos. 

Quando  o  Lacerda  acabou  com  o  DHP,  ele  mandou  jogar  fora  todo  o 
arquivo  do  Departamento.  A  Carmen  quando  recebeu  a  ordem,  pegou  o 
arquivo  do  DHP  e  at irou  no  inc inerador  do  prédio.  Eu  salvei  a lgumas  coisas 
minhas,  porque  era  na  minha  sala.  Um dos  grandes  problemas  pol í t icos  que 
nós  enfrentamos  foi  o  governo  nomear  o  s índico  dos  Conjuntos.  Eu  achava 
isso  um absurdo.  Por  que  não  ter  um s índico  ele ito  pelos  moradores?  Ass im 
quando  nós  f izemos  o  regulamento  nós  co locamos  o  s índico  sendo  elei to 
pelos  moradores  do  conjunto.  Vou  lhe  contar  um  deta lhe  para  que  você 



possa  entender:  no  per íodo  do  Genera l  Mendes  de  Mora is,  e le  chegou  ao 
Conjunto  e  me  disse:  “Preciso  de  dez  apartamentos”.  Eu  respondi  que  não 
ser ia  poss íve l,  e  ele  respondeu,  “Mas  como,  eu  prec iso  e  vou  mandar  as 
pessoas  para  cá”.  Eu  lhe  disse  que  ele  pr imeiro  precisava  conhecer  o 
conjunto.  Eu quer ia que ele entendesse que havia um regulamento e ele não 
podia  t irar  ninguém,  pois  todos  os  apartamentos  estavam  ocupados.  Então, 
apesar  desses  problemas,  conseguimos  que  o  s índico  fosse  eleito  pelos 
moradores.

Pergunta:  Como  vocês  receberam  o  fato  do  Pedregulho  ter  s ido 
chamado of ic ia lmente Conjunto Prefe ito Mendes de Morais?

AAA:  Foi  uma  surpresa  para  nós,  porque  o  nome  sempre  fo i 
Pedregulho.

Pergunta:  Um  dos  apartamentos  do  Pedregulho  foi  ut i l i zado  como 
local  para  que  fosse  ensinado,  aos  futuros  moradores,  como  se  ut i l izar  dos 
recursos do Conjunto?

AAA:  No  pr imeiro  andar,  bem  no  centro,  era  o  nosso  apartamento. 
Nós  não  morávamos  lá .  Nós  dávamos  aula,  conversávamos,  fazíamos 
entrevistas.

Pergunta:  Quais  foram  as  d if iculdades  que  a  senhora  teve  nesse 
trabalho  de  adaptação  dos  futuros  moradores  ao  conjunto.  Por  exemplo,  a 
Arquiteta  Lygia  Fernandes  conta  que  em  um  dos  apartamentos  a  latr ina  foi 
ut i l i zada como vaso e até mesmo como poleiro para gal inha.

AAA: Isto  não  foi  em Pedregulho.  As  d if iculdades  que eles  t inham era 
com o  horár io  de  uso  da  lavanderia.  Porque foi  a  pr imeira  lavander ia  do  Rio 
de  Janeiro,  então  ninguém sabia  ut i l izá- la  direi to  no  in íc io.  No bloco  B1 não 
houve problemas com os funcionár ios.  No B2 f icou um grupo de funcionár ios 
mais  pobres.  Então  as  moças  sentavam  nas  portas  que  davam  para  aquele 
corredor-varanda  para  conversar  e  botavam  as  pernas  no  corredor.  Que 
problema eram essas pernas! Elas t inham o direi to de conversar no corredor, 
mas  impediam,  ou  provocavam  as  pessoas  para  passar  pelas  pernas.  Foi  o 
único  problema   de  que  eu  me  lembre,  que  ocorreu  no  Pedregulho.  Em 
Paquetá  t ivemos  alguns  problemas  com  moradores  que  desejavam  colocar 
um  banheiro  no  térreo.  O  Bolonha  havia  colocado  o  banheiro  somente  no 
andar  superior.  Outro  fato  que  me  ocorre  foi  o  dia  e  que  eu  cheguei  lá  e 
havia um caminhão da l impeza urbana. E era justamente no B2. Chegando lá 
um morador me disse: “Dona Anna não se meta porque eu recebi uma ordem 
para  me  mudar”.  Eu  f iquei  surpresa  e  lhe  pergunte i  quem  havia  dado  esta 
ordem.  Havia  s ido  o  chofer  do  secretár io.  Dir ig i-me  ao  chofer  e  lhe  pedi  o 
papel  contendo  a  ordem.  Ele  me  respondeu:  “Não,  eu  trabalho  no  gabinete 
do  prefe ito  Mendes  de  Morais  e  ele  me  pediu  que  viesse  aqui  fazer  a 
mudança”.  E  eu  lhe  respondi:  “Mas  aqui,  n inguém  se  muda  sem  ordem  por 
escr ito”. Ele saiu para buscar a ordem e eu estou até hoje esperando.

Pergunta:  É  uma  grande  dif iculdade  desenvolver  um  programa  soc ia l 
como esse e não contar com apoio do prefei to.

AAA:  É  muito  di f íc i l .  Ele  t inha  uma  outra  v isão  pol í t ica.  No  caso  do 
Lacerda e le quer ia também mudanças nos moradores do conjunto,  bem como 
da  pol í t ica  socia l .  Eu  lhe  disse,  mais  uma  vez,  que  não  podia  fazer  nada, 
pois  havia  s ido  aprovado  um regulamento.  Mesmo ass im  ele  mandou  o  f i lho 
dele,  que  já  morreu;  o  diretor  do  Departamento  não  era  mais  a  Carmen  era 



o  Sté l io.  O  Dr.  Stél io  me  chamou  à  sala  para  conversar  com  o  f i lho  do 
Lacerda  que  me  disse:  “  Papai  mandou  dizer  que  precisa  de  apartamentos”. 
Eu  respondi:  “Eu  cumpro  ordens,  peça  para  seu  pai  me  encaminhar  uma 
ordem  por  escr i to  e  eu  a  cumprirei”.  Aí  o  Lacerda  mandou  me  chamar 
porque  queria  me  conhecer.  F iquei  de  9:30  da  manhã  às  17:30  sentada  na 
ante-sala.  Ele  passava,  me  via  e  não  conversava  comigo.  Ao  f inal  e le  me 
disse:  “O que é que a senhora faz  aí”.  E eu lhe respondi:  “Aguardando a sua 
chamada,  o  senhor  mandou  me chamar”.  Então  contei  a  histór ia  toda,  e  ele 
me  deu  um  elogio  no  Diár io  Of ic ia l .  Po l í t ico  é  a  co isa  mais  dif íc i l ,  se  você 
ceder,  se você não t iver  consc iência  daqui lo que você está defendendo, você 
não  trabalha  as  questões  socia is  em  hipótese  alguma:  você  sat isfaz 
pol í t icos.  Então  o  Dr.  Stél io  mandou  eu  f icar  à  d isposição,  não  me deu  mais 
trabalho.  F iquei  seis  meses  sem  fazer  nada.  O  pessoal  me  diz ia:  “mas  a 
senhora não acha bom só ter  que ass inar  o  ponto e ir  embora?”.  Eu t ive que 
arranjar  um  pistolão  para  conseguir  ser  transfer ida  of ic ia lmente  para  a 
Univers idade.

Pergunta:  Com  a  chegada  de  Lacerda  e  a  saída  da  Carmen  todo  o 
projeto do DHP desapareceu?

AAA:  É,  realmente.  Nos  outros  Conjuntos,  eu  não  trabalhei ,  nem  no 
Marquês  de  São  Vicente,  nem  no  Vi la  Isabel.  Apesar  de  ser  funcionária  da 
PUC,  que  é  v iz inha  do  Marquês,  eu  jamais  entre i  a l i .  Acho  que  esses 
Conjuntos  representavam  uma  pol í t ica  toda  contrár ia  ao  que  nós 
propusemos,  não  havia  mais  o  espír i to  socia l  dos  dois  pr imeiros,  ninguém 
obedeceu  às  d iretr izes  in ic ia is .  Para  que  eu  ir ia  para  lá?  Para  cr iar 
problemas?

Pergunta:  Durante  todo  o  período  que  a  senhora  esteve  no  DHP  seu 
trabalho  consist iu  na  ass istência  socia l  aos  moradores  do  Pedregulho  e  de 
Paquetá?

AAA: Sim.
Pergunta:  Como a senhora anal isa  o  trabalho  que vocês  real izaram há 

50 anos atrás?
AAA: Pr imeiro:  como eu trabalhava com favela  eu  compreendia  bem a 

luta  dos favelados  para construir  uma casa,  o problema de ser  caracter izado 
como favelado. Essas pessoas, em sua maior ia nordest inas,  chegavam ao Rio 
de  Janeiro  e  eram rejei tadas.  Então,  quando se  construía  alguma coisa  para 
essas  pessoas,  era,  normalmente,  em  locais  afastados  das  suas  moradias 
or igina is.  Não  interessava  saber  o  que  uma  mudança  dessas  representava 
para  a  v ida  deles.  Ao  entrar  no  DHP,  eu  encontrei  uma  visão  humana.  Além 
da  maior ia  dos  moradores  morarem  próximos  aos  Conjuntos  (Pedregulho  e 
Paquetá),  nós  ainda  os  preparávamos  para  a  mudança:  eles  sabiam  quando 
ir iam  mudar,  eles  conheciam  seus  v iz inhos,  eles  sabiam  de  antemão  quais 
eram os seus direi tos e deveres. O própr io regulamento era discut ido com os 
moradores:  como vai  ser  fei ta a varr ição,  a que hora devem ser apagadas as 
luzes. Nada era imposto.  Era uma visão completamente diferente.

Pergunta: O DHP também auxi l iava na construção de casas populares?
AAA:  Sim.  O  interessado  em  constru ir  a  casa  se  apresentava,  e  eu 

pedia que ele a desenhasse da maneira como ele quisesse. Esse desenho era 
encaminhado  para  os  estagiár ios  do  Departamento  que  o  anal isavam.  Após 
dez dias o interessado retornava e recebia toda a or ientação necessária para 



a  construção.  Se  ele  aceitasse  as  or ientações,  ter ia  a  p lanta  fei ta  pelos 
estagiár ios  e  recebia  a  placa  para  não  pagar  nenhum  imposto.  No  entanto, 
foram surgindo alguns problemas. O dono da casa de mater ia l  de construção 
diz ia: “que absurdo! Só vai  levar isto de cimento? Ass im a sua casa vai  cair ”. 
O próprio f isca l,  que ao vis i tar  a obra se deparava com mudanças no projeto 
f icava  numa  s ituação  del icada  pois  ele  não  podia  multar,  já  que  a  casa 
possuía a p laca de isenção. Era uma dureza. Agora,  a fel ic idade deles depois 
da casa pronta, quando eles v inham ao Departamento para receber o habite-
se, era enorme. Eles pediam que a gente fosse v is i tá- los.  

Pergunta:  A senhora  fazia  com essas  pessoas  um trabalho semelhante 
ao dos conjuntos?

AAA:  Exatamente.  Al iás,  este  programa  foi  o  que  teve  mais  peso  no 
departamento. 

Pergunta: E todo este trabalho foi  rea l izado pela Senhora com a ajuda 
de mais duas ass istentes?

AAA:  Foi  por  isto  que  eu  nem  tomei  conhecimento  dos  demais 
projetos do DHP. Foi  um tempo muito bom. Porque ao lado disto, a gente v ia 
as  cr ianças  crescendo  com  alegr ia.  Você  f icava  impress ionado.  Eu  levei  as 
cr ianças  ao  Municipal,  para  ver  balé.  Pr imeiro  eu  dei  uma  aula.  Propus  a 
eles montar um teatro.  E enquanto eles montavam a própr ia peça, eu ia lhes 
mostrando  como  se  comportar  num teatro.  Quando  nós  fomos  ao  Municipa l, 
eu  co loquei  o  garoto  mais  terr íve l  do  meu  lado  e  chamei  mais  duas 
estagiár ias  para  me  acompanhar.  Quando  terminou  o  espetáculo,  o 
admin istrador  do  teatro  me disse:  “Parabéns.  Ontem veio  uma turma  de  um 
colégio  e  e les  jogavam  balas,  gr itavam.  Sua  turma  foi  ót ima”.  Não  adianta 
fazer casas e não se modif icar a cabeça das pessoas.

Pergunta: Como era sua convivência com Carmen Port inho?
AAA:  A  Carmen  não  admit ia  arma  de  br inquedo  na  mão  de  cr iança. 

E la  parava  o  própr io  carro  -  e  e la  sempre  andava  com um pacote  de  balas  - 
pegava  e  dava  para  as  cr ianças.  Ela  f icava  indignada.  Conto  esta  histór ia 
para  você  ver  como  ela  t inha  uma  noção  dos  problemas  soc ia is .  Isso  que  é 
d if íc i l  de  se  encontrar  hoje  em  dia.  Todos  no  Departamento  eram  ót imos. 
Era  uma  equipe  inte lectualmente  muito  preparada.  Todos  com  grandes 
ideais.  O  Bolonha  é  uma  cr iatura  excepcional.  Estou  aqui  tentando  me 
lembrar do Engenheiro que fazia os cá lculos.. .

Pergunta: Sidney Gomes dos Santos.
AAA: Não, era o Gabrie l  de Souza Aguiar,  e le dava aula na PUC.
Pergunta: Dava aula de que?
AAA:  Não  sei.  Havia  também  uma  secretar ia  chamada  Mar ia  Helena, 

que era ót ima. 
Pergunta: Quantas pessoas a senhora acha que trabalhavam no DHP?
AAA:  Cre io  que  menos  de  cinqüenta,  pois  os  estagiár ios  não  eram 

funcionários.  No  10°  andar  f icavam  a  Carmen,  Dr  Sidnei,  o  Bolonha  e  os 
estagiár ios.  No  9°  f icava  o  protocolo  e  a  parte  mais  burocrát ica.  No 
Pedregulho havia cinco ou seis funcionários: v igia,  varredores.


