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Os benefícios eventuais se configuram como um direito de todo cidadão e são assegurados
pelo Art. 22 da Lei nº 8.742 de 1993, alterada pela lei nº 12.435 de 2011. De acordo com o
Ministério de Desenvolvimento Social (MDS): Os benefícios eventuais são benefícios da
Política Nacional de Assistência Social (PNAS), de caráter suplementar e provisório,
prestados aos cidadãos e as famílias em virtude de morte, nascimento, calamidade pública e
situações de vulnerabilidade temporária. O presente trabalho propõe compreender e analisar
a situação das famílias inseridas no benefício eventual aluguel social, do município de São
Fidélis/RJ, que é voltado para as famílias que tiveram suas casas interditadas pela defesa
civil ou por estarem em situação de vulnerabilidade social. A pesquisa tem como
problemática a compreensão das contribuições deste projeto na vida dessas famílias
beneficiárias. O projeto de pesquisa objetiva analisar o possível déficit habitacional em São
Fidélis e traçar o perfil socioeconômico das famílias inseridas no benefício aluguel social;
identificar qual a expectativa do usuário ao término do benefício e as estratégias que o
município tem traçado enquanto política estruturante após findado o prazo do benefício;
analisar a existência da integralidade das ações sociais e serviços nesse processo.
Observando assim, o processo histórico de construção dessa política, pretendendo-se
abordar a o direito à moradia digna como um direito fundamental social, cuja efetividade
exige uma atuação estatal eficaz, tendo em vista que é condição mínima da dignidade
humana. A metodologia adotada baseia-se em uma pesquisa qualitativa, na tentativa de
articular o campo teórico com a observação direta, através de uma pesquisa qualitativa,
utilizando do método da entrevista semi-estruturada com perguntas abertas e fechadas;
traçando o perfil socioeconômico desses beneficiários.
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