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Resumo 

A habitação de interesse social é um tema essencial para a sustentabilidade 
urbana e tem no trabalho técnico social, enquanto item obrigatório nas 
intervenções habitacionais, um importante componente no processo de gestão pré 
e pós-ocupação de condomínios residenciais. O presente estudo teve como 
objetivo geral analisar a relação entre a sustentabilidade e o trabalho técnico social 
obrigatório no Programa Minha Casa Minha Vida, para a faixa de renda familiar de 
até 3 salários mínimos, no município de Curitiba, tendo como objetivos específicos 
analisar a evolução normativa do trabalho social, os projetos de trabalho social, as 
percepções dos moradores e dos técnicos sociais atuantes nos residenciais 
objetos de estudo, com a finalidade de contribuir para produção de conhecimento 
sobre a sustentabilidade no âmbito da política habitacional.  Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa de cunho exploratório, fundamentada em estudo de caso  
baseada no método da análise de conteúdo, e os resultados obtidos demonstram 
a evolução normativa do trabalho social desde o lançamento do programa Minha 
Casa Minha Vida até os dias atuais com evidente orientação de ações para a 
sustentabilidade ambiental, econômica e social, ainda que muitas destas ações 
sejam ainda incipientes e limitadas pela falta de maior atuação política dos atores 
envolvidos, como ficou demonstrado na análise do projeto de trabalho social 
realizado nos residenciais estudados, confirmado pelos depoimentos do 
beneficiários do programa. Nesse sentido, os desafios apontados pelos técnicos 
sociais entrevistados para o trabalho social envolvem a articulação dos atores na 
fase pré-contratual e a realização apenas de ações de curto prazo na fase pós-
contratal que acabam transformando o trabalho social em uma linha de produção. 
Some-se a isso a grande dificuldade na promoção do desenvolvimento 
socioterritorial com a geração de trabalho e renda para as famílias que esbarra na 
superação de carências sociais maiores, conclusões que embasam o 
entendimento de que o trabalho técnico social não pode, exclusivamente, garantir 
a sustentabilidade na habitação social, sendo considerado, portanto, como apenas 
um dentre os vários vetores de sustentabilidade do Programa Minha Casa Minha 
Vida. 

Palavras-chave 

Sustentabilidade, Trabalho Técnico Social, Programa Minha Casa Minha Vida. 
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Abstract 

The social housing is a key issue for urban sustainability and the social work, while 
a mandatory item on housing interventions, is an important component in pre and 
post-occupancy process of residential condominiums. This study intends to 
analyze the relation between sustainability and the social work in the My House My 
Life Program, in Curitiba, for families whose income is up to 3 minimum wages. 
The purpose is to analyze the evolution of the normatives of social work, social 
projects, the perceptions of residents and social workers in the residential object of 
study, in order to contribute to the production of knowledge on sustainability within 
the housing policy. This is a qualitative research, based on a case study by the 
content of analysis method, and the results demonstrate that the normative 
evolution of social work since the launch of the My House My Life Program to the 
present day has clear orientation actions for environmental, economic and social 
sustainability, although many of these actions are still incipient and limited by the 
lack of greater political role of the actors involved, as demonstrated in the analysis 
of social work project carried out in the residential studied, confirmed by testimony 
the program's beneficiaries. In this sense, the challenges raised by the social 
workers interviewed for social work involving the articulation of actors in the pre-
contractual stage and performing only short-term actions in the post-contratal 
phase end up transforming the social work on a production line. Added to this is the 
great difficulty in promoting the socio-territorial development by generating jobs and 
income for families with major social needs, findings that reveal the understanding 
that the social twork can not solely ensure sustainability in social housing and is 
considered, therefore, as only one of several sustainability vectors of the program. 

Key-words 

Sustainability, Social Work,  My House My Life Program. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na atualidade, aproximadamente 50% da humanidade vive em cidades e a 

previsão é a de que até 2050 cerca de 80% da população mundial esteja disputando 

espaços em centros urbanos. Um dos maiores desafios enfrentados pelo 

planejamento urbano será o de gerir os processos de desenvolvimento urbano e 

abordar efetivamente o problema da habitação, porque o crescimento não 

gerenciado das cidades pode se tornar um dos grandes obstáculos para o 

desenvolvimento sustentável global (UN-HABITAT, 2012). 

O Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV foi lançado pelo governo 

federal por meio da Lei 11.977/2009 e constitui-se de uma política habitacional com 

objetivo declarado de prover moradias para famílias com renda de até 10 salários 

mínimos mensais, com escalonamento de subsídios proporcionais à renda, no intuito 

de combater o déficit habitacional brasileiro.  

Segundo o mais recente estudo da Fundação João Pinheiro, o déficit 

habitacional nacional, mensurado até 2012, corresponde a 5,430 milhões de 

domicílios, dos quais 4,664 milhões, ou 85,9%, estão localizados nas áreas urbanas. 

A metodologia utilizada para tal levantamento considerou domicílios precários, 

coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel urbano e adensamento excessivo 

de domicílios alugados por famílias de baixa renda, demonstrando que a carência de 

moradias está concentrada nas famílias com renda de até três salários mínimos 

mensais (FJP, 2015).  

A validade e necessidade da política habitacional são inquestionáveis, mas, 

segundo Cardoso (2013), a implementação do PMCMV enquanto política 

habitacional regida pela lógica empresarial trouxe reflexos diferenciados para a 

construção do espaço urbano e para a eficácia da política pública em si, já que cabe 

ao mercado a construção dos empreendimentos a partir de exigências técnicas 

mínimas do programa, ao mesmo tempo em que tem de garantir a maior taxa de 

lucro possível em seus projetos.  
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Ocorre que a moradia é um dos fatores essenciais para manutenção do 

equilíbrio social e a grande concentração da população em comunidades 

subdesenvolvidas reflete o grave problema habitacional brasileiro marcado não 

exclusivamente pela carência de habitabilidade das residências, mas também pelos 

problemas sociais e ambientais verificados em tais locais. 

Em correspondência a tais orientações, o PMCMV prevê a obrigatoriedade da 

efetivação do Trabalho Técnico Social (TTS) como mecanismo de redução das 

desigualdades sócioespaciais locais e, em última análise, visando garantir a 

sustentabilidade do empreendimento entregue.  

Para Sachs (2009), o conceito inicial de desenvolvimento sustentável previu 3 

dimensões, sendo elas a econômica, ambiental e social, que para este estudo 

específico, ganham destaque especial em função do problema de uso e ocupação 

do solo associados às inúmeras questões sociais que envolvem as famílias alvo de 

políticas habitacionais. 

Segundo as diretrizes do Ministério das Cidades, o TTS tem por objetivo 

viabilizar o exercício da participação cidadã e promover a melhoria de qualidade de 

vida das famílias beneficiadas pelos projetos mediante trabalho educativo, 

favorecendo a organização da população, a educação sanitária e ambiental, a 

gestão comunitária e o desenvolvimento de ações que, de acordo com as 

necessidades das famílias, facilitem seu acesso ao trabalho e melhoria da renda 

familiar, garantindo a sustentabilidade dos empreendimentos. (BRASIL, 2009).  

Ocorre que apesar desse direcionamento, aparentemente acertado, os 

problemas sociais têm ficado cada vez mais evidenciados quando os moradores 

recebem suas residências e tem de enfrentar as novas condições de vida. Uma 

demonstração dessa condição são os dados obtidos pelo programa “De olho na 

qualidade” lançado em março de 2013 pela Caixa Econômica Federal no intuito de 

manter um serviço de atendimento ao consumidor, inicialmente para reclamações 

sobre danos físicos nas unidades habitacionais entregues sob o selo do Programa 

Minha Casa Minha Vida e que acabou atendendo as demandas referentes a 

sustentabilidade dos condomínios. 
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No primeiro ano deste programa foram tratados cerca de 230 mil 

atendimentos, dos quais mais da metade está relacionado a unidades adquiridas por 

beneficiários com renda mensal de até R$ 1,6 mil, a chamada faixa I e destas, cerca 

de 5% diz respeito especificamente a problemas de condomínio, segurança, invasão 

e ociosidade, segundo dados da Agência de Notícias da Caixa Econômica Federal 

(CAIXA, 2014). 

Desse modo, a justificativa para o presente estudo reside no alto número de 

demandas relacionadas aos problemas sócio-econômico-ambientais inerentes à 

moradia e que indicam que a sustentabilidade demanda esforços para ser alcançada, 

ainda que se reduza a zero o déficit habitacional atual. Tal condição reforça a 

necessidade de estudar e aperfeiçoar medidas eficazes e socialmente inclusivas 

para a população de menor renda.  

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Diante dos fatos acima o problema de pesquisa que se coloca é: Qual a 

relação entre o trabalho técnico social e a sustent abilidade em um 

empreendimento entregue pelo  Programa Minha Casa M inha Vida ? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo do presente estudo é analisar a relação entre o trabalho técnico 

social e a sustentabilidade ambiental, econômica e social em um  empreendimento 

urbano entregue pelo Programa Minha Casa Minha Vida – com origem de recursos 

do FAR (Faixa de renda entre 0 a 3 salários mínimos). 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1 Analisar as normas relacionadas ao Trabalho Técnico Social no âmbito 

do Programa Minha Casa Minha Vida, origem de recursos do FAR para a Faixa I (0 

a 3 Salários mínimos de renda mensal). 

2 Correlacionar o Trabalho Técnico Social proposto/realizado para um 

empreendimento habitacional entregue pelo Programa Minha Casa Minha Vida às 

recomendações de sustentabilidade propostas pela Agenda 21 e Agenda Habitat.  

3 Investigar quais práticas previstas pelo trabalho técnico social no 

empreendimento habitacional objeto do estudo de caso podem contribuir para a 

sustentabilidade, segundo a visão dos moradores. 

4 Identificar as percepções e desafios enfrentados pelos técnicos sociais 

atuantes na condução do Trabalho Técnico Social para o alcance da 

sustentabilidade. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

A relevância deste estudo está relacionada à possibilidade de se conhecer    

os meios de atuação do trabalho técnico social e sua relação com a sustentabilidade 

na habitação de interesse social. Esse conhecimento pode resultar, em termos 

práticos, no aprimoramento da relação entre o trabalho técnico social e a 

sustentabilidade para o o Programa Minha Casa Minha Vida, que se constitui como 

uma política habitacional voltada para as famílias de menor renda. Do ponto de vista 

teórico, a pesquisa é justificada pela necessidade de ampliar e aprofundar o 

conhecimento técnico sobre a relação entre habitação e sustentabilidade, ao 

identificar e analisar as soluções dadas pelo trabalho social aos problemas 

ambientais, econômicos e sociais enfrentados na habitação de interesse social. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está dividida em 5 capítulos. O primeiro capítulo traz a 

introdução, pergunta de pesquisa, objetivos geral e específicos do trabalho e 

justificativas. O segundo capítulo traz o quadro teórico de referência que inclui os 

principais autores pesquisados na condução desse trabalho em referência aos 

temas sustentabilidade, ao Programa Minha Casa Minha Vida e ao trabalho Técnico 

Social.O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada para se alcançar os 

resultados e discussões que compõe o quarto capítulo. Por fim, as conclusões estão 

descritas no capítulo 5. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 Nesse capítulo será tratado todo o referencial teórico que compõe a 

construção do presente estudo, dentre os itens estão: os preceitos do 

desenvolvimento sustentável, aspectos do Programa Minha Casa Minha Vida e do 

Trabalho Técnico Social. 

 

2.1 A SUSTENTABILIDADE E SUA RELAÇÃO COM AS POLÍTICAS 

HABITACIONAIS 

Um dos grandes temas do desenvolvimento sustentável diz respeito ao 

crescimento das cidades e a forma como a população se apropria dos espaços 

disponíveis. O desenvolvimento sustentável é, na visão de Leite e Awad (2012), o 

maior desafio do século 21 e a pauta da cidade é preocupação de todos os países 

porque 65% do consumo mundial de energia ocorre nas cidades, 75% dos resíduos 

são gerados nas cidades e o mundo enfrenta um processo de esgotamento de 

recursos e consumo exagerado que precisa ser revertido. 

Nesse sentido, sob o prisma do desenvolvimento urbano, conter a expansão, 

reciclar o território, reestruturá-lo produtivamente por meio de políticas de 

desenvolvimento econômico e local e a gestão urbana eficiente podem promover um 

redesenvolvimento urbano sustentável (LEITE; AWAD, 2012). 

Assim, o presente capítulo aborda a questão do desenvolvimento sustentável 

incluindo a evolução do conceito, principais aspectos dos eixos ambiental, 

econômico e social, e finaliza trazendo as características da sustentabilidade no 

meio urbano e na habitação de interesse social, que dizem respeito mais 

especificamente a esse estudo. 
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2.1.1  A evolução do conceito do desenvolvimento sustentável 

A consciência da fragilidade da vida, profundamente evidenciada após os 

estragos provocados pela bomba atômica de Hiroshima – e do recém adquirido 

poder de destruição em massa da humanidade, somada à reflexão sobre a finitude 

do espaço-terra, possivelmente tenham atraído a atenção da sociedade para a 

necessidade de discutir a sustentabilidade e a continuidade da vida (SACHS, 2000). 

Segundo Baumgarten (2002) a noção de sustentabilidade desenvolveu-se a 

partir da longa crise que se instalou no último terço do século XX, durante o 

processo contraditório de formação da sociedade global apoiado em um sistema de 

trocas excludente e com base em formas predatórias de utilização do trabalho e da 

natureza.  

Até meados da década de 60, a visão desenvolvimentista clássica, onde a 

natureza seria ilimitada e capaz de prover toda a sorte de recursos de que o 

capitalismo pós segunda guerra necessitava para suprir as carências sofridas e 

impor a hegemonia das nações vitoriosas, já havia sido contestada por Georgescu-

Roegen, cujas teorias inovadoras davam início a uma nova análise sobre a 

economia a partir da sustentabilidade – a chamada Bioeconomia (MAYUMI, 2001). 

Segundo Mayumi (2001) a Bioeconomia de Georgescu-Roegen pode ser 

considerada um marco inicial para os estudos da sustentabilidade e foi 

fundamentada em dois pilares. O primeiro tratava da mudança de natureza da 

evolução humana de endossomática (biológica) para exossomática (mecânica e 

industrial). O segundo ressaltava a necessidade de adotar mudanças qualitativas e 

irreversíveis no processo econômico que respeitassem a finitude dos recursos 

fósseis de energia, os conflitos sociais decorrentes do controle de distribuição 

desigual dos recursos e da desigualdade das espécies per se.  

Importante relacionar ainda que tais considerações estão fundamentadas na 

transição da era geológica holocênica para a antropocênica, com todos os reflexos 

das ações irreversíveis do homem sobre a natureza, em uma visão menos ingênua 

da constante autorregenerarão e homeostase inerentes a era anterior, exigindo, 
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portanto, a consciência humana sobre seus atos e a reformulação de um novo 

pensar com maior senso de responsabilidade (ROCKSTROM, 2009). 

Em 1972, ano da realização da primeira conferência da ONU sobre meio 

ambiente em Estocolmo, essas novas teorias sobre meio ambiente e economia 

começavam a ser discutidas e opiniões extremas de partidários do crescimento 

selvagem e do ZEG (Zero Economic Growth) impulsionaram Maurice Strong a criar o 

conceito de ecodesenvolvimento e a Sachs a aprofundar seu estudo nos anos 

seguintes. Para eles o objetivo do desenvolvimento seria sempre social e, para tanto, 

todas as soluções pensadas deveriam ser economicamente viáveis e respeitar as 

condicionalidades ambientais, evidenciando a necessidade da articulação do social, 

do meio ambiente e do econômico para se chegar a um novo patamar de evolução 

(SACHS, 2009). 

O Manifesto decorrente da primeira Conferência da ONU sobre o meio 

ambiente trouxe 19 princípios considerados marcos iniciais para a proteção dos 

ecossistemas terrestres. Motivada pelas discussões a ONU, no mesmo ano, criou-se 

o PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente para tratar das 

questões ambientais, governança ambiental, gestão de conflitos dentre outras 

atribuições, marcando em definitivo o engajamento político sobre o tema. 

A Assembleia Geral da ONU de 1983 criou a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, presidida por Gro Harlem Brundtland, e após quatro 

anos de pesquisa o relatório intitulado “Nosso Futuro Comum” trouxe o conceito de 

desenvolvimento sustentável de forma definitiva para a agenda política além de 

inter-relacionar as questões ecológicas, sociais e econômicas, partindo do 

entendimento de que a pobreza e as desigualdades endêmicas sempre levarão a 

crises ecológicas (CMMAD, 1991). 

Segundo a proposta da Comissão, desenvolvimento sustentável é aquele que 

“atende as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de atender às suas necessidades e aspirações” (CMMAD,1991). 

Os esforços conjugados por essa comissão além de darem início à 

sistematização das questões ambientais trouxeram amplas recomendações que 
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culminaram na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento - CNUMAD, realizada no Rio de Janeiro, em 1992 e das quais 

seguiram-se inúmeras iniciativas, projetos e revisões ensejando a Conferência 

RIO+20 em 2012.  

Desde a relação dos primeiros princípios em 1972, inúmeras matrizes foram 

lançadas num esforço de construção social para conceituar e sistematizar a 

sustentabilidade. Nesse sentido é necessário citar a enorme dificuldade em alcançar 

a hegemonia dos discursos de ecologistas, economistas, políticos, empresários e 

sociedade de forma geral que resultaram nas teorias e práticas mais atuais de uma 

ciência ainda em desenvolvimento e em fase de harmonização, mas que não pode e 

nem deve ser estática.  

Layrargues (1997) fez uma crítica comparativa entre os conceitos de 

ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável e se opôs à adoção deste último 

pelo fato de não estabelecer um teto de consumo material e de colocar expectativas 

demais no potencial da tecnologia moderna, acreditando que a solução para o 

problema ambiental seria decorrente da instalação do mercado total na economia. 

Em outras palavras, o conceito de desenvolvimento sustentável inicialmente 

proposto assumiu características de um projeto ecológico neoliberal preocupado em 

manter a ideologia hegemônica.   

Em evolução conceitual Daly (2004) ressalta que o termo desenvolvimento 

sustentável somente faz sentido se entendido como um desenvolvimento sem 

crescimento, já que é bastante irreal encorajar a preservação da biodiversidade sem 

barrar o uso não controlado dos recursos ambientais. Assim, o desenvolvimento 

sustentável não poderia ser sinônimo de aumento de riqueza, mas sim de 

desenvolvimento pautado no controle populacional e na redistribuição da riqueza 

atualmente produzida.  

Daly (2004) rechaçou o uso da expressão crescimento sustentável por se 

tratar de uma das proposições impossíveis da ciência já que é impossível extirpar a 

pobreza e a degradação por meio do crescimento econômico mundial. Segundo o 

autor deve-se pensar na economia como um sistema aberto, mas finito, do 
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ecossistema e que à medida que cresce tende a incorporar uma proporção maior do 

ecossistema total até atingir seu limite máximo. Por esse motivo, classifica a 

expressão “crescimento sustentável” como um “mau oxímoro” e afirma que as 

mudanças qualitativas - e não as quantitativas, é que devem ser a tônica do 

desenvolvimento que se espera. 

Apesar do termo “desenvolvimento sustentável” ter sido aparentemente 

legitimado pela comunidade científica, ainda hoje persiste o conflito sobre as várias 

compreensões do que seja sustentabilidade. Segundo Boff (2012) a clássica 

definição do relatório Brundtland é correta mas possui limitações já que só considera 

o ser humano e nada diz sobre os demais ecossistemas. Para o autor: 

Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas, 
informacionais e físico-químicas que sustentam todos os seres, 
especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida humana, visando 
a sua continuidade e ainda a atender as necessidades da geração presente 
e das futuras de tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido 
em sua capacidade de regeneração, reprodução e coevolução.(BOFF, 2012 
p. 78) 

 

Sen (2010) trouxe a noção de desenvolvimento pautado na liberdade, sendo 

esta o seu principal fim e também o seu meio. Nesse sentido a liberdade assume 

dois importantes papéis para se alcançar o desenvolvimento sustentável: o primeiro 

de razão avaliatória já que o progresso tem que ser avaliado em função do aumento 

das liberdades pessoais, e o segundo por razão de eficácia, já que a condição de 

agente das pessoas é que impulsiona o desenvolvimento como um todo. 

Segundo o autor, para se atingir um estágio avançado de desenvolvimento 

seria imprescindível remover as principais fontes de privação e garantir as chamadas 

liberdades instrumentais: liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades 

sociais, garantia de transparência e segurança protetora (SEN, 2010). 

Sachs (2009) em evolução ao conceito inicial de ecodesenvolvimento, e 

assumindo em definitivo o termo desenvolvimento sustentável, agregou novos 

aspectos à análise para a qual devem ser considerados os impactos social, cultural, 

ecológico, ambiental, territorial, econômico, político nacional e internacional. 
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Apesar da validade acadêmica do esmiuçamento do conceito proposto por 

Sachs (2009), para esse estudo optou-se por utilizar o conceito de desenvolvimento 

sustentável pautado nos eixos ambiental, econômico e social, inicialmente 

concebida pelo mesmo autor como critérios do ecodesenvolvimento já que a 

complexidade do tema parece ser aparentemente melhor administrada quando não 

oferece tantas subdivisões. 

Assim, faz-se necessário aprofundar a análise das premissas que compõem 

os três aspectos que marcaram o conceito inicial de ecodesenvolvimento 

incorporados pelo atual conceito de desenvolvimento sustentável e que certamente 

merecerá incontáveis esforços para o alcance da sustentabilidade. 

 

2.1.2 A sustentabilidade ambiental  

A Carta da Terra, documento meta da Cúpula da Terra de 1992 concluída 

somente no ano 2000, trouxe uma relação de princípios éticos de proteção da vida 

que trouxe a questão da integridade ecológica como um tema maior. A situação 

global foi assim descrita: 

Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando 
devastação ambiental, esgotamento dos recursos e uma massiva extinção 
de espécies. Comunidades estão sendo arruinadas. O crescimento sem 
precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas 
ecológico e social. (CARTA DA TERRA, 2000) 

 

A Agenda 21, documento elaborado na Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento ou ECO-92, trouxe diversos parâmetros de 

sustentabilidade ambiental relacionando-a a padrões de consumo e de produção 

sustentáveis em conjunto a eficiência no uso de energia para reduzir as pressões 

ambientais, esgotamento dos recursos naturais e a poluição a níveis mínimos. 

Apresentou ainda a responsabilidade conjunta dos governos, setor privado e a 

sociedade em atuar para reduzir a geração de resíduos e de produtos descartados, 

por meio da reciclagem, nos processos industriais e na introdução de novos 

produtos ambientalmente saudáveis (CNUMAD, 2015). 
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Segundo Boff (2012), a sustentabilidade sob o prisma ecológico representa os 

procedimentos que se tomam para permitir que um bioma se mantenha vivo, 

protegido, alimentado de modo a manter sua conservação para prosperar e coevoluir. 

Veiga (2010) afirma que para que a expressão desenvolvimento sustentável 

se concretize na prática será necessário que as sociedades contemporâneas 

assumam uma agenda ambiental com 12 grandes desafios separados em 4 grupos 

relacionados abaixo: 

 

Quadro 1: Desafios para a sustentabilidade ambiental 
Fonte: Adaptado de VEIGA (2010). 

 

Certo é que a natureza é a grande responsável pelo desenvolvimento e suas 

regras e limites devem ser respeitados para que este seja sustentável. Válido citar 

quanto a esse aspecto o estudo conduzido por Rockstrom (2009) e sua equipe 

quanto aos limites planetários. O estudo sugere 9 limites ambientais dos quais 3 

(alterações climáticas, perda de biodiversidade e ciclo de nitrogênio) já foram 

ultrapassados e 4 que a humanidade deve ultrapassar em breve (água potável, 

mudanças no uso da terra, acidificação dos oceanos e interferência no ciclo de 

fósforo). Sobram poluição química, danos à camada de ozônio e uso de aerossol, 

que aparentemente estão sob controle.  

Tal como o trabalho desenvolvido por Rockstrom (2009) vários outros têm 

demonstrado que as ameaças ao meio ambiente já evoluíram para danos e talvez 

na mesma medida vários debates e propostas de soluções estejam sendo discutidas. 

O grande problema é a efetividade das medidas tomadas para conter os avanços da 

depredação dos recursos naturais.   

RECURSOS 
NATURAIS 

LIMITES 

NATURAIS 

ARTIFÍCIOS        
NOCIVOS 

SOCIEDADE 
HUMANA 

• Habitat 

• Fontes 
proteicas 

• Biodiversidade 

• Solos 

• Energia 

• Água doce 

• Capacidade 
fotossintética 

• Químicos 
tóxicos 

• Espécies 
exóticas 

• Gases nocivos 
à camada de 
ozônio 

• Crescimento 

• Aspirações de 
consumo 
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Nesse sentido Schimidheiny (1992) em conjunto com um grupo de líderes 

empresariais integrantes do Business Council Sustainable Development - BCSD 

propôs na década de 1990 um sistema de mercado em que os preços dos produtos 

e serviços devem refletir os custos dos recursos ambientais.  

Segundo o autor, os mercados atualmente não refletem o custo da 

degradação ambiental, as chamadas externalidades ambientais. Mercados abertos, 

balizados por instrumentos econômicos e regulamentações governamentais claras, 

poderiam motivar as pessoas para o desenvolvimento sustentável ao fixar os preços 

de maneira apropriada, porque a competitividade estimularia os produtores a 

minimizarem o uso dos recursos ambientais. Além disso, mercados abertos 

poderiam criar empregos e oportunidades de modo a satisfazer as necessidades 

humanas (SCHIMIDHEINY,1992). 

Romeiro (2012) corrobora com a afirmação e complementa que a política 

ambiental mais eficiente é aquela que cria as condições para que os agentes 

econômicos “internalizem” os custos da degradação que provocam. A ação do 

Estado seria importante nesse caso apenas para corrigir a falha de mercado ou pela 

privatização ou pela precificação dos recursos naturais. 

O fato é que a emergência da problemática do aquecimento global nos anos 

1990 teve por efeito levar o debate a um novo patamar em relação ao tratamento do 

risco ambiental e onde o princípio da precaução foi inserido definitivamente nas 

recomendações com um único procedimento de segurança: parar ou reduzir o curso 

de uma ação de modo a ganhar tempo para a aquisição de novos conhecimentos 

que reduzam ou eliminem a incerteza ambiental, conforme visão de Romeiro (2012).  

Nesse contexto, a sustentabilidade ambiental está intimamente ligada à 

economia e as mudanças necessárias para se perseguir o desenvolvimento 

sustentável inevitavelmente terão de ser formatos no modelo econômico de 

produção de bens e serviços, tema que se discute no item seguinte. 
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2.1.3 A sustentabilidade econômica 

 A noção de sustentabilidade econômica, segundo Nascimento (2012), 

decorre da percepção da finitude dos recursos naturais e de sua gradativa depleção 

decorrentes do padrão de produção adotado em larga escala e do consumo em 

expansão no mundo. 

 A economia convencional está em conflito com os sistemas naturais da terra 

e essa estressada relação já começa a mostrar suas consequências ao diminuir as 

forças mundiais do “progresso”, enquanto visão clássica do crescimento econômico. 

Assim, o desafio da humanidade na atualidade é reverter esse quadro antes que a 

deterioração ambiental conduza a um declínio econômico de longo termo. E muito 

embora o conceito de que a economia deve estar integrada à ecologia ainda seja 

mal visto por muitos, a única formulação de política econômica que terá sucesso é 

uma que respeite os princípios da ecologia (BROWN, 2003). 

Tal visão vai de encontro à opinião de Furtado (2004) que chama à reflexão 

sobre os graves problemas que afligem o mundo atual face ao modelo neoliberal 

imposto pelo processo de globalização onde o crescimento econômico se traduz na 

preservação dos privilégios das elites que satisfazem sua ânsia por consumo e 

modernização. 

 Sen (2010) observa que certos valores relacionados à ética capitalista, 

apesar de limitada em aspectos ligados a questões de desigualdade econômica e 

proteção ambiental, são bastante eficazes dentro de seu campo ao fornecer a visão 

e o ímpeto necessários ao uso bem-sucedido do mecanismo de mercados e das 

instituições relacionadas, que se deve em parte, ao uso da confiança e promessa 

das partes envolvidas. Desse modo, é preciso atrelar os bons valores conhecidos 

aos novos conceitos para construção de modelos mais adequados à evolução e 

desenvolvimento da sociedade. 

Nesse sentido Daly (2004), discípulo e um dos maiores disseminadores das 

ideias de Georgescu-Roegen, alça a economia ecológica ou ecoeconomia a uma 

das grandes promessas dentre as novas correntes, a qual corresponde a uma 

ciência transdisciplinar, em que a economia é um subsistema da ecologia, e que 
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além de agregar insights destas ciências, prescinde das ciências sociais e humanas, 

cujo fim primordial é barrar o crescimento. Crescimento aqui baseado na teoria 

termodinâmica e na lei da entropia, entendido como o aumento do troughout-put, 

que significa o fluxo de matéria-prima e de energia vindo do ecossistema global, 

através da economia, e a devolução para o ecossistema global na forma de resíduos.  

Não se pode negar o fato de que o crescimento material (aumento 

quantitativo de artefatos) é, sem dúvida, de enorme necessidade para muitas 

situações de desenvolvimento humano genuíno, sobretudo em certos estágios de 

evolução das sociedades em que a composição do PIB precisa incluir parcelas de 

comida, vestuário e habitação, como afirma Cavalcanti (2012).  

Porém, os benefícios adicionais ou “marginais”, na linguagem econômica do 

crescimento determinam quando a expansão de atividades deve parar, já que em 

uma biosfera finita, aumentar a produção de bens essenciais, com seus 

correspondentes custos ecológicos extras, deveria se justificar somente pelos 

grandes benefícios sociais adicionais que trarão aos que deles carecem. À medida 

que se passa para bens menos essenciais, porém, a comparação se debilita, já que 

benefícios marginais tendem a cair (uma lei da economia) enquanto custos 

marginais (outra lei) sobem (CAVALCANTI, 2012). 

Sachs (2012) pontua que a exacerbação do consumo material não é indicador 

de felicidade, mas, por outro lado, é necessário prover uma renda razoável e garantir 

padrões de vida material decentes a cada um dos nove a dez bilhões de seres 

humanos que estarão na terra na segunda metade do século XXI. 

As críticas ao modelo econômico difundido evidenciam o embate entre a 

promoção econômica e o patrimônio natural, pois se a ecologia for levada a sério 

como instrumento para o bem-estar duradouro da sociedade, muitas ações no plano 

econômico deverão ser repensadas. A natureza fornece a escala do que a 

sociedade pode fazer e o modelo econômico que rege a formulação das políticas 

econômicas e as ações de desenvolvimento em todo o mundo não consideram os 

recursos do ecossistema como uma restrição uma vez que não são devidamente 

contabilizadas (CAVALCANTI, 2012). 
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Inúmeras questões levantadas por Buarque (2013), quando da realização da 

Rio+20, vêm pautando as discussões sobre a sustentabilidade econômica e novos 

conceitos como economia verde, economia consciente, economia solidária, 

economia cultural e economia do tempo livre fomentam novas propostas no intuito 

de buscar uma solução para a necessidade de restringir a expansão da economia de 

modo a garantir a sustentabilidade. 

Em função de sua repercussão no meio científico e diante da importância 

para esse estudo, questões inerentes à economia verde e economia solidária 

merecem atenção especial. 

O conceito de economia verde foi lançado pelo PNUMA pouco depois da crise 

econômica de 2008 no intuito de mobilizar e reorientar a economia global para 

investimentos em tecnologias limpas e infraestrutura natural, pautado na valorização 

e divulgação de serviços ambientalmente corretos para consumidores; geração de 

empregos no marco dos empregos verdes (Green Jobs); e instrumentos e indicativos 

do mercado capazes de acelerar a transição para uma economia verde (UNEP, 

2009). 

De acordo com Almeida (2012) a iniciativa relacionada à economia verde 

propôs mudanças tecnológicas ambientais de larga escala por meio de parcerias 

público-privadas e incentivos decorrentes de políticas, assim como instrumentos 

adequados para o alcance dos objetivos desejados, reconhecendo, portanto, que 

não se deve aguardar passivamente pela espontaneidade dos mercados na solução 

dos problemas relacionados à sustentabilidade. 

Tema central da conferência RIO+20 a introdução do novo conceito foi alvo 

de críticas da comunidade acadêmica sobre a real necessidade de mais um conceito 

relacionado ao tema e sobre a efetividade da fusão do eixo do combate à pobreza 

com a economia verde, atestando que não se trata de uma tendência vigorosa, mas 

tão somente outra abordagem de conceitos já conhecidos (ALMEIDA, 2012; 

NASCIMENTO, 2012). 

Sob outro viés, a economia solidária na visão de Singer (2008) se caracteriza 

por um modo de produção baseado na igualdade de direitos e dos meios de 
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produção que são de posse coletiva, e baseados na autogestão, ou seja, são 

geridos pelos próprios trabalhadores coletivamente de forma inteiramente 

democrática. 

 Assim, a economia solidária pode compreender uma variedade de práticas 

econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes 

de troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, dentre outras, que 

realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, 

trocas, comércio justo e consumo solidário (SINGER, 2008). 

A importância da economia solidária demonstra que a heterogestão típica da 

empresa capitalista é eficiente, mas não é a única forma de gestão, até porque esse 

modo de trabalho pode ser profundamente alienante do ponto de vista do 

desenvolvimento humano, já que o trabalho é uma forma de aprender, de crescer, 

de amadurecer, e essas oportunidades a economia solidária oferece a todos, sem 

distinção. E dada a sua função social ela pode efetivamente inserir as pessoas na 

produção e na vida social, direcionando atenção aos jovens de periferia e de baixa 

escolaridade, ociosos e voltados à criminalidade (SINGER, 2008). 

Singer (2008) refere-se ainda à possibilidade da economia solidária como 

uma ruptura, como a possibilidade de conviverem os dois modos de produção 

distintos – Cooperativismo e empresas capitalistas, promovendo uma verdadeira 

revolução social e pacífica, pela via da democracia e da emancipação dos sujeitos, 

que teriam essa possibilidade de escolha entre um modo e outro e que poderiam 

representar meios efetivos de promoção e resgate social. 

Essa teoria vai de encontro à proposta de Sen (2010) de que o 

desenvolvimento exige que a perspectiva de liberdade seja colocada no centro do 

palco e para tanto, as pessoas precisam estar ativamente envolvidas em seu próprio 

destino e não sejam apenas beneficiárias passivas dos frutos de programas de 

desenvolvimento. 

Assim, a análise do contexto político-econômico do país, especialmente na 

última década, reforça a posição de Romeiro (2012) ao afirmar de que o crescimento 

econômico por si só pode ser altamente excludente e que altas concentrações de 
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renda podem facilmente persistir apesar de anos de forte crescimento econômico, 

em função de problemas estruturais que somente podem ser resolvidos com base 

numa intervenção mais ativa do Estado, pautada em um conjunto de políticas que 

fomente a redistribuição dinâmica da renda e enfrente os problemas ambientais com 

prudência e eficiência ecológica. 

Por fim, válida a colocação de Abramovay (2012) que afirma que o estudo da 

relação entre as sociedades humanas e as bases materiais de sua reprodução 

mostra a urgência de se implantar sistemas de inovação voltados para a 

sustentabilidade, não só no intuito de aumentar a produtividade do trabalho ou do 

capital, mas sim os rendimentos extraídos dos recursos materiais, energéticos e 

bióticos que a economia explora.  

Assevera ainda que ao mesmo tempo, tais inovações deverão ser 

acompanhadas de limites que devem ser distribuídos de forma equitativa, (mas não 

igual em função das inúmeras desigualdades existentes) auxiliados pela implantação 

urgente de uma governança global que consiste em se organizar para que os limites 

dos ecossistemas e a redução das desigualdades esteja no coração das decisões 

econômicas públicas e privadas. Assim duas questões serão decisivas para o futuro 

da organização social contemporânea: i) tratar as desigualdades e ii) impor limites 

(ABRAMOVAY, 2012). 

Tais considerações expostas acima tem importante relevância para qualidade 

de vida das pessoas e remetem aos preceitos da sustentabilidade social que são 

aprofundados no item seguinte. 

 

2.1.4  A sustentabilidade social 

O conceito e a importância dos debates acerca da sustentabilidade social 

tomaram força em função do aumento do sistema desigual de trocas e as novas 

estratégias de acumulação de recursos que dão origem, ao mesmo tempo e de 

forma complementar, à riqueza e à exclusão econômica e social. A pobreza 

dissemina-se e novos conflitos sociais emergem da desigualdade crescente, o 
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capital expande-se e ultrapassa limites legais e morais buscando o lucro rápido e 

certo da indústria da guerra e das atividades ilícitas (BAUMGARTEN, 2002). 

É bastante provável que as discussões em termos mais práticos sobre a 

sustentabilidade social sejam muito mais acirradas e verdadeiras em países mais 

pobres ou “em desenvolvimento” já que nestes os problemas sociais são diariamente 

referenciados, ao contrário de “países desenvolvidos” que já superaram a maioria 

das questões sociais, por vezes às custas daqueles países em busca de equilíbrio 

social (WWI, 2013).  

A dimensão social da sustentabilidade está ligada à noção de justiça social e 

supõe, na visão de Nascimento (2012), que todos os cidadãos tenham o mínimo 

necessário para uma vida digna e que ninguém utilize recursos naturais de modo 

prejudicial aos demais. Isso se traduz em erradicar a pobreza e definir um padrão de 

desigualdade aceitável, que estabeleça limites mínimos e máximos de acesso aos 

bens de consumo. 

Nesse sentido a sustentabilidade social tem como um dos seus escopos 

estabelecer um parâmetro para que a desigualdade social não se torne um ambiente 

propício à pobreza, à exploração e à exclusão, que apesar de distintas entre si são 

expressões que se transversalizam no ataque aos direitos humanos, 

consubstanciando males que desafiam tanto as políticas como o direito (FEITOSA, 

2013). 

Desse modo, a inclusão social, como um dos objetivos perseguidos pela 

sustentabilidade social, decorre de uma positivação jurídica em relação a 

problemática social da exclusão, que segundo Castel (2004) é rotular com uma 

qualificação puramente negativa aquilo que designa a falta, sem dizer no que esta 

consiste e de onde provem. Segundo o autor, a maior parte dos casos de exclusão 

relacionam-se a situações que identificam vulnerabilidade, como a falta de trabalho, 

condições precárias de moradia, grande exposição a todos os riscos de existência, 

dentre outros. 

Para Feitosa (2013) a preocupação com a exclusão sempre existiu 

especialmente em países subdesenvolvidos, estigmatizados por esquemas de 
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facilitação, clientelismo e corrupção e onde não há que se falar em inclusão/exclusão 

de minorias, vez que excluídos são a maioria. Mas chama a atenção para a recente 

preocupação com a desigualdade e a pobreza, que decorrem do processo de 

dependência e de subdesenvolvimento gerados pelos movimentos da economia 

capitalista e que demandam intervenções de correção a serem buscadas no 

contexto da política.  

A autora pontua ainda que a abordagem da exclusão é transversal, 

multidimensional e multinível, pois abrange o acesso a bens e serviços, trata de 

questões de segurança, justiça e cidadania, podendo representar desde a exclusão 

do mercado de trabalho, do acesso à terra e que significam, na verdade, exclusão 

de direitos humanos em todas as suas gerações (FEITOSA, 2013). 

Maricato (2003) complementa que os conhecidos problemas da relação 

habitat/violência nas cidades decorrem da segregação territorial, onde regiões são 

ocupadas de maneira ilegal e acabam gerando ilegalidade na resolução de conflitos, 

pois onde não há lei, não há Estado. Some-se à dificuldade de acesso aos serviços 

de infraestrutura urbana, menores oportunidades de emprego, maior exposição à 

violência, difícil acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer, discriminação racial e 

o resultado demonstra que a exclusão é um todo: social, econômica, ambiental, 

jurídica e cultural. 

Desse modo, em sentido contrário ao da exclusão a noção de inclusão social 

traz imbuída em si a cultura da cidadania, aquela associada aos direitos 

constitucionais. O cidadão é a pessoa que está “incluída” em uma sociedade 

racional, numa sociedade de direito, com direitos e deveres perante o contrato social, 

e, sobretudo, de poder usufruir dos direitos sociais básicos. Nesse sentido, o 

preâmbulo da Constituição Federal do Brasil traz princípios da sustentabilidade 

social em suas linhas gerais, e relacionam metas a serem alcançadas de modo a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, como a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, fundada na harmonia social e comprometida 

com a solução pacífica das controvérsias (BRASIL, 1988).  
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Para Sachs (2009) o desenvolvimento somente pode ser redefinido em 

termos da universalização e do exercício efetivo dos direitos humanos: políticos civis 

e cívicos; econômicos, sociais e culturais: bem como direitos coletivos ao 

desenvolvimento, ao ambiente, dentre outros. Assim, para o autor a sustentabilidade 

social deve ser entendida sob o preceito ético da solidariedade. Uma vez que 

envolve a complexidade humana, parceria e cooperação humanas são tão 

importantes quanto os discursos científicos.  

Portanto, o respeito à dignidade humana tem o condão de estimular o 

equilíbrio da sociedade, e nesse contexto pode-se entender que os preceitos de 

inclusão e justiça social são excelentes norteadores para o alcance da 

sustentabilidade social. 

 

2.1.5 A sustentabilidade urbana 

O Documento “O Futuro Que Queremos”, resultado da Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (2012) ocupou-se em 

estabelecer parâmetros indicativos das cidades sustentáveis: 

Nós nos comprometemos em promover uma abordagem integrada e 
holística para o planejamento e a construção de cidades sustentáveis 
através do suporte às autoridades locais, redes de transporte e 
comunicação eficientes, edifícios mais verdes e um sistema de serviço de 
entrega e assentamentos humanos eficientes, qualidade de ar e água 
melhorada, redução de dejetos, uma melhor preparação e resposta para 
desastres e ampliação da resistência climática. (CNUDS, 2012, p.13) 

 

A partir da Conferência RIO 92, a importância das cidades e seu papel para o 

desenvolvimento sustentável evidenciaram os benefícios ecológicos da ocupação do 

espaço urbano, desde que observados o controle social e a valorização do capital 

humano local nos procedimentos de gestão, permitindo recriar as cidades como 

centros de criatividade econômica, social e cultural. 

A Agenda 21 foi o documento firmado a partir da conferência de 92 e 

estabeleceu inúmeras recomendações práticas para conversão da sociedade em 
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direção ao novo paradigma pautado na sustentabilidade. O Brasil, motivado pelos 

processos de articulação com a sociedade finalizou sua Agenda 21 em 2002, 

incluindo entre seus temas as Cidades Sustentáveis (CNUMAD, 2015). 

As ações prioritárias da Agenda 21 brasileira para as cidades incluem 

programas de inclusão social, a preservação dos recursos e a ética para se alcançar 

o desenvolvimento sustentável (CNUMAD, 2015). A discussão sobre qualidade de 

vida nas cidades é bastante antiga, mas ganhou força a partir desse documento e 

seguido as discussões trazidas pela Conferência Habitat II. 

A Conferência Habitat II realizada em 1996 em Istambul teve como propósito 

abordar dois sistemas de igual importância global: "Moradia Adequada para Todos" 

e "Desenvolvimento de Assentamentos Humanos Sustentáveis em um Mundo em 

Urbanização". O resultado das discussões foi a Agenda Habitat (2003), evidenciando 

que a sustentabilidade das cidades pode conduzir à sustentabilidade de modo geral, 

conforme recomendação: 

A sustentabilidade do meio ambiente mundial e da vida humana só será 
possível se, entre outras coisas, os assentamentos humanos nas áreas 
rurais e urbanas forem economicamente estimulantes, socialmente 
dinâmicos e ecologicamente corretos, com pleno respeito à herança e à 
diversidade cultural, religiosa e natural. Os assentamentos urbanos 
encerram uma promessa de desenvolvimento humano e de proteção dos 
recursos naturais graças à capacidade que têm de suportar um grande 
número de pessoas e, ao mesmo tempo, limitar o impacto sobre o meio 
ambiente. (Agenda Habitat, 2003, p.91) 

 

Na opinião de Leite e Awad (2012) o conceito de cidade sustentável deve 

operar sobre um modelo de desenvolvimento urbano que utilize os recursos 

(insumos e fontes de saída) de modo eficiente para alcançar o padrão desejado de 

sustentabilidade. 

Os ingredientes necessários para uma cidade sustentável devem incluir um 

sistema eficiente de mobilidade urbana, a possibilidade de interação social e 

segurança pública em espaços de uso coletivos e territórios providos de boas 

externalidades espaciais que gerem uma economia local satisfatória (LEITE; AWAD, 

2012). 
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Harvey (2008) trata do direito às cidades como algo muito maior do que o 

direito individual de liberdade de acesso a recursos urbanos, mas sim um direito de 

mudança individual em decorrência da transformação das cidades. Além disso, 

entende o direito à cidade como um direito coletivo dotado de poder para 

transformar processos de urbanização, mas que, no entanto, é um dos direitos mais 

negligenciados. Nesse sentido, afirma que a superação para tal disparidade seria a 

construção de um movimento social amplo capaz de promover a democratização da 

cidade e estabelecer novos modos de urbanização que não ficassem adstritos a 

uma pequena elite política e econômica. 

A efetividade da implementação das políticas públicas relacionadas às 

cidades e ao desenvolvimento urbano, especialmente representados por carências 

habitacionais e irregularidade fundiária, dependem da adequação dos instrumentos 

de planejamento e gestão do solo, que, em regra, não acompanham as 

transformações da realidade das cidades brasileiras (ANREOLI et al, em fase pré-

publicação).1 

A relação entre o meio ambiente e as perspectivas urbanas precisa ser 

controlada pela legislação de maneira eficaz de modo a evitar a dicotomia gerada 

pela cidade formal versus a informal, padrão que se repete nas cidades brasileiras e 

que remete à questão da moradia e a falta de alternativas à população de menor 

renda (ANDREOLI et al, em fase pré-publicação). 

Seguindo esse entendimento, a habitação de interesse social ganha 

importância ímpar para a sustentabilidade dos centros urbanos, conforme 

demonstrado no item seguinte. 

 

2.1.6  A sustentabilidade na habitação de interesse social 

A habitação de interesse social – HIS está fundamentada na Lei 11.124/2005 

que instituiu o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, com o 

objetivo de viabilizar o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável 

                                            
1 ANDREOLI, C. V. et al. Gestão e planejamento urbano. Em fase pré-publicação. 
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para a população de menor renda por meio de políticas e programas de 

investimentos e subsídios (BRASIL, 2005). 

Inúmeros trabalhos têm sido publicados em referência ao tema da habitação 

social e uma parcela considerável está relacionada a soluções de arquitetura e 

engenharia voltadas à qualidade ou sustentabilidade do ambiente construído. Tais 

soluções integram um conjunto de inovações e tecnologias construtivas adaptadas 

para a construção civil tais como o Steel Framing (Penna, 2009) e conforto térmico 

(Morais, 2012).  

No entanto um dos grandes problemas não contemplados na maioria dos 

estudos relacionados à habitação social, como assevera Lotufo (2011), diz respeito 

ao fato de que os capitais natural e humano não costumam ser contabilizados nos 

projetos e empreendimentos, assim, os prejuízos ambientais que ocorrem em longo 

prazo recaem na população mais pobre e excluída que acaba sendo direcionada 

para regiões mais distantes em função da expressiva valorização do solo, 

representando o retrato atual das cidades. 

Rolnik (2002) pontua que a política urbana deve ser pensada com o objetivo 

de parar a máquina de produção da exclusão territorial da população de menor 

renda que pode ser desconstruída em três elementos: a estratégia da distribuição 

dos investimentos, a regulação urbanística e a gestão urbana. Nesse sentido o 

conceito de espaço compartilhado ganha duas dimensões: uma imediata, referente à 

possibilidade de todos poderem morar em um lugar adequado com infraestrutura, 

com equipamentos, com serviços; e a segunda dimensão de as pessoas usarem e 

se apropriarem desse lugar.  

Desse modo, o consenso que vem se estabelecendo em termos de política 

habitacional é o de que existe uma necessidade de rever a forma de planejar, 

projetar e construir novas moradias considerando a realidade local, minimizando os 

impactos ao meio ambiente, proporcionando a interação com meio urbano, 

buscando a menor interferência na vizinhança e atendendo aos anseios dos futuros 

moradores. Assim, os edifícios residenciais como parte da cidade, devem estar 

integrados aos serviços existentes e ao entorno, de modo a causar um impacto 
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positivo às comunidades existentes e respeitando as qualidades que identificam o 

local. (REIS; LAY, 2010). 

Nessa mesma linha de pensamento, Lotufo (2011) aduz que a cura do meio-

ambiente depende da erradicação da pobreza e da garantia do bem-estar social à 

toda a população. Assim em seu estudo entende a habitação social como fator de 

sustentabilidade dentro do contexto geral da cidade, e não somente como edifício 

sustentável, linha que baliza também o presente trabalho. Assevera o autor que a 

habitação é, antes de tudo, um modo de relacionamento com o outro, com o lugar, a 

cultura, e que o egoísmo e a ignorância são as travas que devem ser superadas 

para que o homem aprenda a estar no mundo assegurando seu futuro (LOTUFO, 

2011). 

Seguindo essa orientação, Reis e Lay (2010) reforçam a importância da 

sustentabilidade social para o projeto da habitação de interesse social e vice-versa. 

Como resultado de sua pesquisa apontam uma relação de recomendações que 

demonstram a relevância da consideração de aspectos de projeto para que a 

habitação de interesse social seja socialmente sustentável, dentre elas:  

a) prover espaços delimitados de estacionamento e considerar a 
localização e qualidade destes;  

b) prover o conjunto com pequeno comércio, serviços e áreas de recreação 
e lazer;  

c) prever a existência de áreas de lazer, creche e de salão de festas com 
churrasqueira; 

 d) prever a existência de posto médico e posto policial no próprio conjunto, 
caso sejam inexistentes no entorno imediato;  

e) considerar a localização dos equipamentos comunitários, serviços e 
comércio em áreas com acesso direto às vias de circulação para pedestres 
e veículos;  

f) apresentar equipamentos comunitários, serviços e comércio com 
atributos formais compatíveis aos das edificações com as habitações, 
dentre outros relacionados à qualidade da edificação e dos materiais 
utilizados (REIS; LAY, 2010). 

 

Concluem ao final que inúmeros aspectos afetam positiva ou negativamente 

as atitudes e comportamentos dos beneficiários dos programas de HIS e evidenciam 

a necessidade de articular bons projetos arquitetônicos com equipamentos públicos 
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junto aos governos locais para prover serviços essenciais para que a habitação de 

interesse social seja qualificada e não apenas quantificada (REIS; LAY, 2010). 

Assim, a habitação de interesse social direcionada à população de menor 

renda, que representa o maior quantitativo do déficit habitacional, deve ser projetada 

segundo as recomendações acima para que surta efeitos positivos e de longo prazo 

para a sustentabilidade das cidades e como um todo. O Programa Minha Casa 

Minha Vida foi criado no contexto da habitação de interesse social e é analisado no 

item seguinte. 

 

2.2 O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida foi idealizado como política anticíclica 

para acelerar a economia após os efeitos da crise econômica de 2008, mas com a 

justificativa de reduzir o déficit habitacional brasileiro. Esses aspectos dicotômicos e 

seus efeitos, bem como as características do programa são descritos a seguir. 

 

2.2.1 O déficit habitacional brasileiro 

A observação da distribuição espacial das populações em comunidades 

subdesenvolvidas brasileiras, as quais o último levantamento realizado pelo IBGE – 

Censo 2010 se referiu como aglomerados subnormais, revelou que a maior parte 

deles se concentrava em municípios integrantes de regiões metropolitanas (IBGE, 

2010). 

Uma das causas da concentração urbana se traduz na busca dos cidadãos 

em alcançar melhores condições de vida de modo a reduzir ao menos algumas das 

desigualdades sociais históricas do país e demonstra a enorme dificuldade do poder 

público em administrar esta dinâmica segundo Maricato (2011).  Para a autora, em 

que pesem as recentes transformações econômicas, políticas e sociais que colocam 
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o Brasil em evidência no cenário internacional, a base de formação das cidades 

brasileiras marcada pelo patrimonialismo, clientelismo, política do favor e herança 

escravocrata reforçam suas características de profunda desigualdade. 

Estudos socioeconômicos analisados pelo Ministério das Cidades atestam 

que existe no País um expressivo déficit habitacional envolvendo, principalmente, as 

famílias de baixa renda. Esse déficit é gerado em razão do aumento populacional 

nos municípios ser superior à oferta de moradia e infraestrutura adequadas (BRASIL, 

2009). 

A Fundação João Pinheiro, responsável pela análise da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílio – PNAD realizada pelo IBGE, conceitua o déficit 

habitacional como deficiência do estoque de moradias. Para tal cálculo considera as 

moradias em estado precário que precisam ser repostas e as novas que 

representam um incremento do estoque, em função da coabitação familiar ou da 

moradia em locais inadequados (FJP, 2015). 

Assim, segundo a Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional pode ser 

compreendido como déficit por reposição e incremento de estoque, diferenciando, 

portanto, dois tipos de necessidades habitacionais no país: 

1) O déficit habitacional propriamente dito, mais comumente utilizado na 

formulação de políticas habitacionais que abrangem o incremento e a reposição do 

estoque de habitações, como definido anteriormente;  

2) As inadequações de domicílios, que englobam os domicílios com 

necessidade de melhorias ou complementos na sua infraestrutura interna ou externa 

para passarem a compor o estoque de habitações (FJP, 2015). 

Importante mencionar que o estudo da Fundação João Pinheiro aponta que a 

concentração do déficit habitacional está na faixa de renda familiar de até três 

salários mínimos (89,6%), tendência que se repete em todas as regiões brasileiras 

(FJP, 2015).  

Ao se considerar a faixa de renda imediatamente superior a três salários 

mínimos, são mais 7,0% das famílias, totalizando 96,6% das carências urbanas. 
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Nesse contexto de déficit habitacional elevado, concentrado na população de baixa 

renda, que o PMCMV está inserido e que tem por função reparar (FJP, 2015). 

 

2.2.2 Aspectos gerais do Programa Minha Casa Minha Vida 

Após o longo período desde a extinção do BNH em 1986 e que representou a 

ausência de uma política habitacional definida, a promulgação do Estatuto das 

Cidades – Lei 10.257/2001 – ao regulamentar a política de desenvolvimento urbano 

estabelecida pela Constituição Federal, representou um marco na reforma urbana, 

ao tornar a habitação uma atribuição efetivamente concorrente dos três níveis de 

governo e ao criar instrumentos para viabilizar a regularização fundiária (Brasil, 

2001). 

Na sequência, a promulgação da lei federal nº 11.124/2005, para a criação do 

Sistema e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS e FNHIS), 

pode ser considerada uma sinalização institucional mais forte com relação à moradia 

de interesse social, cujo objetivo é mobilizar recursos e capacidade técnica dos três 

níveis de governo para enfrentar o problema do acesso dos mais pobres à habitação 

(ARRETCHE, 2014).  

Esse cenário de mudanças legislativas foi diretamente responsável pela 

criação do Programa Minha Casa Minha Vida, em 2009, com a finalidade de criar 

mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais 

ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais, e 

contribuir para a redução do déficit habitacional (ARRETCHE, 2014). 

O programa foi criado pela Casa Civil e Ministério da Fazenda a partir de 

negociações com os empresários do meio, em grande parte para impulsionar a 

economia por meio da produção de moradias populares subsidiadas pelo governo. 

As habitações de interesse social não constavam da proposta inicial por não serem 

atrativas ao setor privado, mas acabaram sendo incorporadas por exigência da 

equipe técnica da SNH do Ministério das Cidades que tinha a reforma urbana como 

prioridade (LOUREIRO; MACÁRIO; GUERRA, 2013). 
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Segundo esse entendimento, Cardoso e Aragão (2013) pontuam que o 

programa apresenta duas contradições básicas e que se articulam, a primeira 

decorre do fato do programa ter como objetivos combater a crise, estimulando a 

economia, e combater o déficit habitacional; uma segunda, decorrente do privilégio 

concedido ao setor privado como o agente fundamental para efetivar a produção 

habitacional, deixando de lado, ou em segundo plano, outras alternativas de 

produção baseadas na produção pública ou na autogestão, coletiva ou individual. 

A partir do lançamento do programa, atores representantes de movimentos 

sociais, como a FASE e o FNRU demonstraram preocupação com problemas 

contidos no desenho de sua estrutura, declarando que a construção das unidades 

precisava estar associada à política urbana que garantisse o acesso a serviços 

públicos, como saúde, educação transporte, uma vez que eles receavam que fosse 

repetida a experiência dos conjuntos habitacionais do BNH (FNRU, 2009). Em nota 

para o dia mundial do Habitat em 2009, pouco mais de 6 meses após a criação do 

programa o FNRU declarou: 

De fato, falta no país uma política habitacional de interesse social 
permanente que garanta não só recursos massivos do Estado para moradia 
para as famílias com renda de até 3 salários mínimos, onde está 
concentrado o déficit, mas também a participação e o controle social sobre 
as políticas, programas, projetos e ações. [...] O MCMV resgata a ideologia 
da “casa própria” (propriedade individual privada) e não apresenta outras 
modalidades de financiamento, serviços, produtos e soluções habitacionais 
mais adequados às necessidades habitacionais diversas da população de 
baixa renda e às condições ambientais e infraestruturais das cidades (FNRU, 
2009). 

 

Seguindo a mesma linha crítica Cardoso e Aragão (2013) pontuaram falhas 

no programa tais como: a falta de articulação com a política urbana, a ausência de 

instrumentos para enfrentar a questão fundiária, os problemas de localização dos 

novos empreendimento, o excessivo privilégio concedido ao setor privado, a grande 

escala dos empreendimentos e a baixa qualidade arquitetônica e construtiva dos 

empreendimentos, a descontinuidade do programa em relação ao SNHIS e a perda 

do controle social sobre a sua implementação.  
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A par das críticas ao modelo da política, o PMCMV foi implementado em duas 

fases. A primeira fase, compreendeu o período de 2009 à 2010 e propôs contratar 1 

milhão de moradias para famílias com renda de até dez salários mínimos, atingindo 

a meta com a contratação de 1.005.128 unidades habitacionais. Na sua segunda 

fase, entre 2011 a 2014, a meta foi ampliada para 2.750.000 novas moradias para a 

população, em fase de execução e entregas, segundo dados da Caixa Econômica 

Federal (CAIXA, 2015). 

As fases 1 e 2 do programa alcançaram a contratação de quase 3,8 milhões  

unidades habitacionais no país, distribuídas por faixa de renda, conforme abaixo: 

 
Unidades Habitacionais  

Faixas de Renda  Valor de Investimento  
Contratadas  Entregues  

Faixa 1                    

Até R$ 1.600,00 
R$ 90,4 bilhões 1.709.346 778.651 

Faixa 2 e 3                              

 Entre R$ 1.600,00 e   

 R$ 5.000,00 

R$179,6 bilhões 2.054.253 1.492.530 

TOTAL  R$ 270 bilhões  3.763.599 2.271.181 

Quadro 2: Investimentos e contratações do PMCMV. 
Fonte: Adaptado de Portal Brasil (2015). 

 

O programa, no momento de conclusão desse trabalho, está sendo discutido 

pelo governo federal, que estuda os meios apara lançar sua terceira fase, e fechou 

um ciclo de reuniões com empresários da construção civil para fechar a formatação 

da nova fase do programa. A iniciativa de abrir o debate com o setor produtivo foi 

anunciado pelo governo federal buscando a criação de uma nova faixa que amplia o 

atendimento de famílias de baixa renda e aumenta a disponibilidade nas regiões 

metropolitanas.2 .  

                                            
2  Notícia do Planalto da Presidência da República.  Disponível em: 

<http://blog.planalto.gov.br/assunto/minha-casa-minha-vida-3/>. Acesso em 15/09/2015. 
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Importante mencionar que o PMCMV se constitui de um conjunto de medidas 

do Governo Federal dispostas na Lei 11.977, de 07 de julho de 2009, e alterações 

posteriores. Com a publicação do Decreto nº 7.499/2011, de 16 de junho de 2011, 

entre outras disposições, houve alteração na renda dos participantes do Programa 

Minha Casa Minha Vida, que passou a considerar a renda bruta familiar mensal de 

até R$ 5.000,00, divididas em 3 faixas (CAIXA, 2015). 

O enquadramento do beneficiário em uma ou outra faixa define a subvenção 

econômica para aquisição da casa própria. A Faixa 1 do PMCMV, direcionada a 

famílias que recebem até 3 salários mínimos - maior quantitativo do déficit 

habitacional brasileiro, se difere em particular das faixas II e III em função de uma 

série de exigências definidas em lei, que devem ser atendidas pelas empresas de 

construção civil que produzem esta tipologia específica de imóvel (CAIXA, 2015). 

O Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU contempla 4 

modalidades de contratação enquanto o Programa Nacional de Habitação Rural – 

PNHR apenas uma modalidade conforme condições abaixo: 

 
Quadro 3: Modalidades de contratação do PMCMV. 
Fonte: Ministério das Cidades, 2015. 

 Modalidade Beneficiários Prestações 

Fundo de 
Arrendamento 
Residencial – 
FAR 

Atendimento a famílias com renda mensal 
de até R$ 1.600,00 na área de atuação do 
FAR. 

Parcela paga pelo beneficiário de 
5% da renda mensal, com 
prestação mínima de R$ 25,00 e 
prazo de 120 meses. 

Fundo de 
Desenvolvimen
to Social – FDS 

Famílias com renda mensal de até R$ 
1.600,00 organizadas em cooperativas 
habitacionais ou mistas, associações e 
entidades sem fins lucrativos.  

Parcela paga pelo beneficiário é 
de 5% da renda mensal, 
prestação mínima de R$ 25,00 e 
prazo de 120 meses. 

Oferta pública 
de recursos 

Famílias com renda mensal de até R$ 
1.600,00 em municípios com população de 
até 50 mil habitantes, não integrantes de 
regiões metropolitanas das capitais 
estaduais. 

O subsídio é da União, sendo que 
o valor de contrapartida pode ou 
não ser cobrado do beneficiário. 

 

 

 

 

PNHU 

Recursos do 
FGTS 

Atendimento a famílias com renda mensal 
de até R$ 5.000,00 – Faixas 1, 2 e 3. 

Parcela variável em função da 
renda. 

 

PNHR 

Rural  
 

Agricultores familiares e trabalhadores 
rurais com renda anual bruta que não 
ultrapasse R$ 60.000,00. 

Parcela variável em função da 
renda. 
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 Segundo orientações da CAIXA, os recursos do PMCMV provêm do 

orçamento do Ministério das Cidades que são repassados à Instituição financeira, 

enquanto agente operacional do programa. A liberação dos recursos ocorre a cada 

medição de obra e a execução é realizada por construtora contratada, que se 

responsabiliza pela entrega e legalização dos imóveis, que no caso do Faixa 1 - FAR 

integram seu patrimônio até que sejam alienados (CAIXA, 2015). 

Nas faixas II e III de renda e modalidades, os recursos são repassados pelo 

ministério à CAIXA para subsidiar os contratos de financiamento dos interessados na 

aquisição do imóvel tanto na área urbana como na rural. A contrapartida dos 

municípios corresponde à construção da infraestrutura externa, assim como alguns 

equipamentos públicos como escolas, postos de saúde e creches (CAIXA, 2015). 

A edificação dos equipamentos de educação, saúde e outros complementares 

à habitação devem observar as políticas setoriais federais, estaduais ou municipais, 

e os valores a serem custeados pelo FAR para a edificação dos equipamentos 

públicos está limitada a 6% (seis por cento) do valor da edificação e infraestrutura do 

empreendimento ao qual ele está vinculado (CAIXA, 2015). 

Para viabilizar a contratação entre o Governo Estadual ou Municipal e a 

Instituição Financeira é assinado o Termo de Adesão definido pelo Ministério das 

Cidades, permitindo o recebimento de propostas de compra de terreno e produção 

ou requalificação de empreendimentos para análise. A CAIXA é responsável pela 

análise da documentação para a contratação da operação vem como pelo 

acompanhamento da execução das obras e desembolso das parcelas (CAIXA, 

2015). 

A indicação e seleção dos beneficiários é de responsabilidade do Poder 

Público e deve ser apresentada à CAIXA em até oito meses contados da 

contratação do empreendimento, conforme critérios adicionais de priorização, 

definidos na Portaria nº 595/2013 do Ministério das Cidades. Este atende os 

seguintes critérios instituídos pelo próprio Ministério para prioridade no recebimento 

da moradia: i) famílias desabrigadas de áreas de risco ou insalubridade; ii) famílias 
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onde a mulher é responsável pelo domicílio; iii) famílias que têm entre seus 

integrantes pessoa com deficiência (BRASIL, 2013). 

O número de unidades habitacionais por empreendimento é estabelecido em 

função da área e do projeto, e em forma de condomínio deve ser segmentado em 

número máximo de 300 unidades habitacionais.  A tipologia mínima apresentada 

para casa térrea e apartamentos que é de 02 quartos, sala, cozinha, banheiro e área 

de serviço; Transição: área útil mínima de 32 m²  e 37 m² para casa e apartamento 

respectivamente (não computada área de serviço). Acessibilidade: área útil mínima 

de 36 m² e 39 m² para casa e apartamento respectivamente (não computada área de 

serviço) (CAIXA, 2015). 

Segundo estudo da ONU sobre o PMCMV, o programa se baseia em uma 

forte política de subsídios e aumento do crédito imobiliário que só foram possíveis 

em função do contexto de crescimento econômico e agenda social vivenciados na 

última década.  No entanto, aponta que melhorias podem ser feitas para melhor 

conectar projetos de habitação com o tecido urbano existente e assim evitar 

fragmentação urbana. Investir na qualidade das unidades habitacionais e bairros e 

na gestão de pós-ocupação também são importantes fatores que devem ser tratados 

para maximizar impacto positivo nos beneficiários (UNEP, 2014). 

A gestão de pós-ocupação é uma exigência do PMCMV e parte da 

responsabilidade fica a cargo do trabalho técnico social cuja importância será 

investigada no tópico seguinte. 

 

2.3 O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 

 

O trabalho social realizado na habitação compõe um conjunto de ações 

inclusivas, de caráter socioeducativas, voltadas para o fortalecimento da autonomia 

das famílias, sua inclusão produtiva e a participação cidadã, contribuindo para a 

sustentabilidade dos empreendimentos habitacionais (REIS, 2013). 
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As origens do trabalho técnico social encontram-se no serviço social, que 

segundo Raichelis (2010), foi condicionado em sua origem pelas necessidades 

decorrentes do desenvolvimento capitalista e cuja profissionalização decorreu da 

intervenção do Estado nos processos de regulação e reprodução social por meio 

das políticas públicas.  

Para a autora, a identidade gênese do serviço social no Brasil foi fortemente 

influenciada pela igreja católica, entretanto o fim da segunda guerra mundial somado 

à aceleração industrial, às migrações campo-cidade e ao intenso processo de 

urbanização e crescimento das classes sociais urbanas foram os responsáveis por 

exigir do Estado e das empresas as respostas às necessidades das classes 

trabalhadoras nas cidades (RAICHELIS, 2010). 

Couto, Raichelis e Yazbek (2013) afirmam que em termos históricos as 

políticas públicas tiveram pouca efetividade social em função de sua subordinação a 

interesses econômicos o que acabou por demonstrar sua incapacidade de interferir 

no perfil de desigualdade e pobreza da sociedade brasileira, e estendem tal análise 

à assistência social que apoiada na matriz do favor e do clientelismo foi por longo 

período entendida como marginal no conjunto das políticas públicas. 

A Constituição Federal vigente (artigos 194 e 205) possibilitou alçar a 

assistência social ao campo da política de Estado estabelecendo seus objetivos 

gerais de proteção à família, integração ao mercado de trabalho dentre outros, 

firmando a descentralização político-administrativa, determinando a coordenação e 

as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 

programas às esferas estadual e municipal, e a entidades beneficentes e de 

assistência social. Além disso, estimula a participação da população, por meio de 

organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações 

em todos os níveis (BRASIL, 1988). 

As políticas públicas contemporâneas, segundo Ferreira (2008), têm sido 

formatadas com base na ideologia da organização em rede e do trabalho em 

parceria, consagrando ações sociais solidárias e de iniciativas locais, evidenciando a 

nova lógica contratual que substitui o princípio hierárquico pelo princípio da 
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organização em rede e exaltando que o Estado não pode ser ignorado nesse 

processo. 

Ferreira (2008) afirma que o trabalho social em sua essência tem aspectos de 

ação educativa orientada para a transformação de condutas, ensinando as pessoas 

a tornarem-se autônomas e a se integrarem na sociedade. O grande problema é que 

a ideologia educativa deste trabalho pressupõe uma perspectiva de longo prazo que 

é contraditória com a urgência de curto prazo da intervenção local e incongruente 

com o objetivo da produção de mudanças profundas nos campos social e educativo. 

Apesar da notória evolução e importância do trabalho social para as políticas 

públicas, Iamamoto (2006) reforça a dificuldade de sua realização e implementação 

dos direitos sociais em grande parte decorrente da crítica neoliberal que impõe que 

os serviços públicos superdimensionam o gasto estatal. Nesse aspecto, a proposta 

de reduzir despesas (leia-se: gastos sociais) compromete os impactos e a 

efetividade do trabalho na medida em que os critérios de gestão empresarial, custo-

benefício, terceirização, produtividade, dentre outros, são incorporados pelos 

organismos estatais sem a devida adequação para o setor público e sem a 

correspondente transferência de recursos.  

Historicamente, o trabalho social na habitação de interesse social passou a 

ser exigido nas intervenções promovidas pelo BNH, desenvolvido pelas COHABs, e 

com caráter administrativo já que visava a manutenção dos conjuntos habitacionais 

e seus equipamentos comunitários, o acompanhamento da adimplência dos 

mutuários e a organização comunitária. Após a extinção do BNH inúmeras 

experiências adquiridas durante o período se perderam, e a CAIXA, enquanto 

sucessora subordinada ao Ministério da Fazenda entre 1987 e 1998, não criou 

novas diretrizes para a realização do TTS, conforme asseveram Paz e Taboada 

(2010). 

O Programa Habitar Brasil - BID buscou reverter esse quadro estabelecendo 

novas orientações para realização do TTS especialmente na pós-ocupação por um 

período suficiente para propiciar a sustentabilidade do empreendimento em todos os 

seus aspectos, físico, ambiental e social. A partir das experiências do Programa 
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Habitar o Ministério das Cidades passou a incluir o trabalho social na Política 

Nacional de Habitação e estender essa exigência para os Programas de 

Saneamento inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (BRASIL, 

2014). 

A especialização do trabalho social para o âmbito da habitação, e 

especialmente para o PMCMV é bastante específico e o desafio de implementar 

essa prática ao lado da ausência de oferta de capacitações no mercado é 

reconhecido pelo Ministério das Cidades, que através da SNH vem realizando 

processos de capacitação de profissionais vinculados à área social.3 

Paz e Taboada (2010) afirmam que o trabalho social em habitação de 

interesse social é um componente essencial da política habitacional e urbana, pois 

trata-se de um processo de trabalho em territórios determinados por meio de uma 

gama de ações socioeducativas e políticas, baseada em valores de democracia e 

justiça social.  

Em termos práticos o trabalho social se desenvolve em três momentos 

distintos: antes, durante e depois das obras, ou pós-ocupação, e cada um destes 

momentos exige metodologias de trabalho diferenciadas, envolvendo diagnóstico do 

território e população, capacitação, apropriação de conhecimentos, fortalecimento de 

processos coletivos de organização e gestão e consolidação dessas aquisições 

(PAZ; TABADA, 2010) 

De acordo com as orientações de Rodrigues (2014) o trabalho social 

comporta metodologias diferenciadas para atender as populações conforme o tipo 

da intervenção que pode corresponder à urbanização de assentamentos precários 

(demanda fechada) ou à provisão habitacional para famílias de baixa renda 

(demanda aberta) como é o PMCMV – FAR, objeto desse estudo, em que as 

famílias são selecionadas a partir de cadastro público do município, Distrito Federal 

ou estados. 

                                            
3   Portal do Ministério das Cidades. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/habitacao-

cidades/trabalho-social/material-de-apoio>. Acesso em 05/09/2015. 
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Ainda segundo a autora, o trabalho social exige ações específicas, com 

características próprias quando se fala de demanda aberta de projetos habitacionais, 

pois é necessário fazer o diagnóstico socioeconômico do grupo, e também identificar 

laços ou conflitos pré-existentes, e disso decorre a necessidade de o trabalho social 

iniciar antes da mudança para a nova moradia (RODRIGUES, 2014).  

Essa orientação ganha relevância especialmente para o caso de 

empreendimentos do PMCMV – FAR em que até 50% das unidades produzidas no 

município podem ser destinadas a “grupos de famílias provenientes de um mesmo 

assentamento irregular, em razão de estarem em área de risco, terem sido 

desabrigadas por motivo de risco ou outros motivos justificados em projetos de 

regularização fundiária e que tiverem que ser realocadas” conforme determina 

Portaria 610/2011 do Ministério das Cidades (BRASIL, 2011). 

Discorrendo sobre as etapas de realização do trabalho social Paz e Taboada 

(2010) asseveram que o conhecimento da realidade local (diagnóstico) corresponde 

ao conhecimento abrangente das características do grupo incluindo seu o perfil 

socioeconômico, origem, dentre outros, e deve estar articulado com os estudos 

físicos, urbanísticos, jurídicos e ambientais que envolvem a construção de 

empreendimentos habitacionais. 

Em uma segunda etapa de preparação e organização da população 

estabelece-se um conjunto de ações sociais que buscam estimular a participação 

por meio de estratégias de envolvimento, mobilização e de construção de 

organizações autônomas e representativas, e que obrigatoriamente incluem ações 

educativas informativas e formativas de modo a provocar mudanças de postura e o 

exercício da cidadania (PAZ; TABOADA, 2010). 

Outro ponto de destaque refere-se à integração das diversas intervenções 

públicas em outras áreas tais como saúde e educação, destacando-se a importância 

de parcerias com o terceiro setor que podem contribuir e dar continuidade ao 

trabalho social ao término das intervenções. Por fim, a avaliação do trabalho 

desenvolvido deve ocorrer a partir de indicadores de avaliação participativa e 

impactos sociais do trabalho realizado (PAZ; TABOADA, 2010). 
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2.3.1  O trabalho técnico social e sua relação com a sustentabilidade nos 

empreendimentos habitacionais 

Segundo as orientações do Ministério das Cidades para realização do TTS 

devem ser considerados em conjunto os três eixos: i) mobilização para a 

organização social; ii) educação ambiental e iii)  geração de trabalho e renda, uma 

vez que são complementares entre si e fazem referência aos princípios do 

desenvolvimento sustentável. 

O programa Selo Casa Azul da CAIXA, reconhecido como um sistema de 

classificação da sustentabilidade de projetos adaptado à realidade brasileira por 

técnicos da instituição em conjunto com equipe multidisciplinar de Universidades 

Federais que integravam o programa Habitare/Finep, busca incentivar o uso racional 

de recursos naturais na construção de empreendimentos habitacionais, e promover 

a conscientização de empreendedores e moradores sobre as vantagens das 

construções sustentáveis (Caixa, 2010). 

Além de avaliar critérios como qualidade urbana, projeto e conforto, eficiência 

energética, conservação de recursos materiais, gestão da água dentre outros, o 

programa indica as práticas sociais que impactam de forma positiva a 

sustentabilidade do empreendimento estabelecendo os seguintes critérios 

relacionados aos moradores: 
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Quadro 4:  Critérios de sustentabilidade para o TTS – Selo  Casa Azul. 
Fonte: Adaptado a partir de Caixa (2010). 

  

O TTS é considerado em diversos estudos sobre sustentabilidade na HIS, 

tanto em fase anterior à implantação do PMCMV quanto na fase mais recentes, mais 

comumente em pesquisas que propõe a avaliação de sustentabilidade de 

empreendimentos habitacionais, conforme Bonatto, Milton e Formoso (2011) e Reis 

(2013). No entanto, tais estudos analisam o TTS dentro do contexto geral do 

programa habitacional, sem tratar as especificidades do tema.  

Critérios Recomendações 

a) Inclusão de 
trabalhadores 
locais 

Promover a ampliação da capacidade econômica dos moradores da área de 
intervenção e entorno ou de futuros moradores do empreendimento por meio 
da contratação dessa população. 

b) Participação da 
Comunidade na 
Elaboração do 
Projeto 

Promover a participação e o envolvimento da população alvo na 
implementação do empreendimento e na consolidação deste como 
sustentável, desde a sua concepção, como forma a estimular a permanência 
dos moradores no imóvel e a valorização da benfeitoria. 

c) Orientação aos 
Moradores 

Prestar informações e orientar os moradores quanto ao uso e manutenção 
adequada do imóvel considerando os aspectos de sustentabilidade previstos 
no projeto. 

d) Educação 
Ambiental dos 
Moradores 

Prestar informações e orientar os moradores sobre as questões ambientais e 
os demais eixos que compõem a sustentabilidade, por meio de um plano de 
Educação Ambiental que contemple orientações sobre uso racional e redução 
de consumo dos recursos naturais e energéticos. 

e) Capacitação 
para Gestão do 
Empreendimento 

Fomentar a organização social dos moradores e capacitá-los para a gestão do 
empreendimento (condominial ou em associações). 

f) Ações para 
Mitigação de 
Riscos Sociais 

Propiciar a inclusão social de população em situação de vulnerabilidade 
social, bem como desenvolver ações socioeducativas para os demais 
moradores da área e entorno com vistas a reduzir o impacto do 
empreendimento no entorno, e favorecer a resolução de possíveis conflitos 
gerados pela construção e inserção de novos habitantes na comunidade já 
instalada. 

g) Ações para a 
Geração de 
Emprego e Renda 

Promover o desenvolvimento socioeconômico dos moradores por meio da 
existência de plano de Geração de Trabalho e Renda que contemple 
atividades de profissionalização para inserção no mercado de trabalho ou 
voltadas para o associativismo ou cooperativismo, que fomentem o aumento 
da renda familiar. 
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Dias (2012) promoveu recente estudo sobre o papel de educador ambiental 

do assistente social nos projetos de TTS e Wüsth (2015) analisou o caráter 

emancipatório do TTS na política habitacional. A tese de Moreira (2013) buscou 

demonstrar a importância do TTS para a sustentabilidade ambiental em obras de 

saneamento realizadas pelo PAC. 

Nesse sentido, estudos que aprofundem a importância do trabalho social para 

a sustentabilidade nas políticas habitacionais, em especial no âmbito do PMCMV 

não foram localizados e a presente pesquisa pode começar a sanar tal lacuna. 
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3 METODOLOGIA 

Esse capítulo trata dos procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento desta pesquisa, cuja delimitação é composta da população e 

amostra, delineamento e etapas da pesquisa, procedimentos de coleta de dados, 

procedimentos de tratamento e análise dos dados e limitações do estudo.  

 

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O universo de realização do trabalho social em habitação é bastante amplo já 

que realizado nas intervenções habitacionais de urbanização e requalificação de 

assentamentos precários ou na provisão habitacional para famílias de baixa renda.  

Esse estudo analisa o trabalho social em um complexo habitacional 

construído sob a faixa 1 do PMCMV com recursos do FAR, que contempla a 

população com renda familiar entre 0 a 3 salários mínimos e que representa o maior 

percentual do déficit habitacional nacional. 

A amostra a ser analisada no estudo de caso corresponde ao Residencial 

Imbuia, formado por 5 condomínios independentes, que integram um complexo 

habitacional (Aroeira e Imbuia) construído na mesma localidade formado por 11 

condomínios no total, sendo 8 verticalizados e 3 vilas de sobrados e casas, e seus 

moradores, um total de quase 1200 pessoas, foram selecionados pela COHAB/CT 

entre áreas de risco/reassentamento e cadastro municipal conforme as regras de 

priorização do PMCMV. 

Os Residenciais Imbuia estão localizados em Curitiba, no bairro Santa 

Cândida, localização ilustrada abaixo: 
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Figura 1:  Localização dos Residenciais Imbuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado a partir do Google Earth 

 

Figura 2: Imagem dos Residenciais Imbuia 

 
Fonte: COHAB/CT 
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Os Residenciais Imbuia I, II, III IV e V são condomínios verticais compostos 

de unidades habitacionais com 44 m2 de área privativa em média, divididos em 02 

quartos, sala, cozinha área de serviço e banheiro social, conforme especificações 

mínimas do programa. Todos os condomínios possuem salão de festas, com áreas 

variadas e proporcionais ao número de unidades, playground, guarita, central de gás 

e lixo, muros, calçada, guias e paisagismo, e número de unidades distribuídas da 

seguinte forma: 

 

Nome Tipo Número/tipo de unidades 

Imbuia I Condomínio Vertical: 04 Blocos 64 apartamentos 

Imbuia II Condomínio Vertical: 05 Blocos 80 apartamentos 

Imbuia III Condomínio Vertical: 07 Blocos 112 apartamentos 

Imbuia IV Condomínio Vertical: 14 Blocos 224 apartamentos 

Imbuia V Condomínio Vertical: 05 Blocos 80 apartamentos 

Quadro 5: Características dos Residenciais Imbuia. 
Fonte: Adaptado a partir do projeto de trabalho social da COHAB/CT. 

 

A justificativa para escolha do empreendimento decorre do fato deste ter sido 

entregue em uma fase mais recente do PMCMV e permite conhecer os 

procedimentos utilizados no estágio de atual maturidade do programa. Além disso, o 

fato dos moradores estarem residindo no empreendimento há mais de 6 meses 

possibilita uma análise das práticas propostas e as realizadas pelo TTS bem como 

as dificuldades enfrentadas e os possíveis impactos na sustentabilidade do 

empreendimento de forma bastante realista.  

Some-se às justificativas acima o fato de que as diferenças entre os 

condomínios bem como a entrega das unidades de forma sequencial em uma 

mesma localidade que, apesar de acessível, impõe os mesmos desafios urbanos a 

serem enfrentados pelos novos moradores foi determinante para sua escolha, já que 
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permitiu compreender o trabalho de articulação das políticas públicas necessárias 

para atendimento de toda essa população, evidenciando os desafios relacionados à 

sustentabilidade ao final do processo. 

 

3.2 DELINEAMENTO E ETAPAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa será eminentemente qualitativa, que de acordo com Creswell 

(2010) corresponde a um meio para explorar e entender o significado atribuído a um 

problema social ou humano. Segundo o autor: 

O processo de pesquisa envolve as questões e os procedimentos que 
emergem, os dados tipicamente coletados no ambiente do participante, a 
análise de dados indutivamente construída a partir das particularidades para 
os temas gerais e as interpretações feitas pelo pesquisador acerca do 
significado de dados. O relatório final escrito tem uma estrutura flexível. 
Aqueles que se envolvem nessa forma de investigação apoiam uma 
maneira de encarar a pesquisa que honra um estilo indutivo, um foco no 
significado individual e na importância da interpretação da complexidade de 
uma situação (CRESWELL, 2010, p.26). 

 

Quanto aos fins a pesquisa será exploratória, dado o intuito de conhecer de 

forma aprofundada o trabalho técnico social realizado em um empreendimento 

entregue sob o programa Minha Casa Minha Vida e sua relação com a 

sustentabilidade, especialmente em se tratando de condomínios verticalizados e 

descritiva tendo em vista a posição assumida pela pesquisadora. Quanto aos meios 

ou procedimentos a pesquisa consistirá em pesquisa bibliográfica, documental e 

estudo de caso (VERGARA, 2010). 

O estudo de caso, segundo Gil (2009) é um delineamento de pesquisa que 

preserva o caráter unitário do fenômeno contemporâneo pesquisado e que exige a 

utilização de múltiplos procedimentos de coleta de dados, como pretendido nesse 

estudo. Sob tal aspecto, assevera que a proposta do estudo de caso exploratório 

pode permitir uma generalização analítica que tenha por finalidade expandir o 
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conhecimento e, nesse caso, representar possíveis recomendações sobre o 

programa habitacional objeto da análise (GIL, 2009). 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados utilizados para realização desse estudo foram obtidos a partir de 

revisão bibliográfica, análise documental, e entrevistas semiestruturadas e seguiram 

a sequência de coleta de dados, estruturada a partir dos objetivos específicos deste 

estudo, e descritos nas etapas a seguir: 

 

    
    Quadro 6: Etapas de pesquisa. 
    Fonte: Elaborado pela autora. 
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Etapa 1: No intuito de obter parâmetros acerca das práticas de 

sustentabilidade relacionadas à habitação e ao TTS foi realizada pesquisa 

bibliográfica sobre o tema. Na pesquisa bibliográfica foram utilizados livros, artigos 

em revistas especializadas, teses e dissertações com os indexadores: 

sustentabilidade, habitação de interesse social, Programa Minha Casa Minha Vida e 

trabalho social. 

A análise dos dados seguiu a mesma sequência descrita para os objetivos 

específicos. Com base na orientação acima, a pesquisa bibliográfica assumiu 

importância ímpar na medida em que possibilitou estabelecer os parâmetros de 

sustentabilidade sob os aspectos da habitação social. A revisão da literatura acerca 

do trabalho social foi igualmente imprescindível para apreender conceitos e 

terminologias inerentes à tal atuação, bem como sua especialização para o âmbito 

habitacional a fim de analisar a norma que procedimenta o TTS. 

A revisão bibliográfica relacionada à sustentabilidade possibilitou a 

delimitação do conteúdo desta pesquisa por meio da definição das categorias de 

análise, denominada de matriz de análise de sustentabilidade constante do apêndice 

I, e foi elaborada pela pesquisadora a partir das recomendações trazidas pela 

Agenda 21 e Agenda Habitat, categorizadas com base nos três eixos do 

desenvolvimento sustentável – Ambiental, Econômico e Social, a partir de sua 

relação expressa com a habitação de interesse social. A definição das categorias 

analíticas seguiu o modelo misto, conforme orientação de Laville e Dionne (1999). 

A escolha destes documentos (Agenda 21 e Habitat) como subsídios para 

definição inicial das categorias de análise se deu em função de seu caráter 

orientador de políticas públicas – algumas especificamente voltadas à habitação de 

interesse social, já que tais recomendações foram discutidas e homologadas pela 

sociedade como objetivos de desenvolvimento sustentável. Além disso, como 

proposto pelos signatários de tais documentos, a revisão e evolução de tais 

recomendações é bastante importante e o presente estudo pode propiciar tal 

verificação. 
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Etapa 2: De modo a avaliar os objetivos do Trabalho Técnico Social bem 

como sua relação com a sustentabilidade do PMCMV foram analisadas as normas 

que direcionam a realização do TTS, em especial a Portaria 21/2014 do Ministério 

das Cidades que traz um manual para realização do trabalho social. Se as normas 

relacionadas impõem a utilização de critérios da sustentabilidade, e o trabalho social 

é realizado conforme a norma, então este deverá contribuir para a sustentabilidade 

dos empreendimentos, relação que se pretendeu investigar nesse estudo. 

A pesquisa documental nessa fase buscou relacionar as características das 

principais normas que regulam o PMCMV e o TTS com o objetivo de fornecer os 

subsídios necessários à análise em questão. As normas relacionadas ao TTS vêm 

sofrendo constantes alterações conforme evolução do PMCMV. Tal análise foi 

imprescindível porque possibilitou o entendimento acerca da responsabilidade dos 

entes públicos e as atribuições legais e objetivos do TTS estabelecidos pelo PMCMV. 

Etapa 3: Análise do TTS proposto/realizado no empreendimento objeto desse 

estudo, que consistiu em pesquisa documental e teve por objetivo identificar as 

práticas previstas no projeto de trabalho social – PTS planejado pela COHAB/CT 

para os Residenciais Imbuia bem como as ações realizadas com base nos relatórios 

técnicos dos profissionais responsáveis pela condução do TTS, por meio de 

registros detalhados das atividades realizadas nos empreendimentos. 

Os dados obtidos nos relatórios de realização do TTS em referência ao 

Residenciais Imbuia, objeto desse estudo de caso, representa o cerne dessa 

pesquisa porque possibilitou conhecer os procedimentos e práticas propostas na 

condução do trabalho social.  O projeto idealizado para os Residenciais Imbuia foi 

analisado a partir da matriz da análise de sustentabilidade (Apêndice A), e forneceu 

os subsídios para o preenchimento do campo “práticas” constante desse quadro. 

Outras informações relevantes identificadas nos documentos e relatório do TTS 

foram igualmente apontadas no item específico dentro do capitulo de resultados e 

discussões. 

Etapa 4: Realizadas entrevistas semiestruturadas com os síndicos de cada 

um dos residenciais os quais foram questionados sobre os desafios enfrentados na 



61 

 

nova forma de moradia, a qualidade dos serviços públicos bem como os aspectos do 

projeto de trabalho social proposto pela COHAB/CT. O roteiro para as entrevistas 

consta do apêndice C .  

Os sujeitos foram selecionados por amostra intencional para o estudo 

proposto uma vez que além de moradores, tem maior contato com os projetos e os 

técnicos do trabalho social, auxiliando na condução das ações, e exercendo, 

portanto, um papel de liderança nos seus residenciais. Uma das síndicas também 

compõe a gestão da associação dos moradores criada com o auxílio do TTS e suas 

percepções foram bastante relevantes já que possui uma visão ampla dos 

acontecimentos em todos os residenciais instalados na localidade. 

Em todas as entrevistas desta etapa houve concordância dos participantes 

em participar da pesquisa, realizadas e gravadas mediante a autorização em termo 

de consentimento livre e esclarecido – TCLE (Apêndice C). A coleta ocorreu no mês 

de setembro/2015 e totalizaram 5  entrevistas idenficadas da seguinte forma: 

a) Entrevistas moradores síndicos – identificadas como E1, E2, E3, E4, E5 

para manutenção do sigilo dos nomes. 

Os resultados obtidos com as entrevistas semiestruturadas realizadas com os 

moradores a partir dos dados do projeto de trabalho social inseridos na matriz de 

análise de sustentabilidade aqui proposta, seguiu a sequência de atividades a serem 

realizadas nos eixos ambiental, social e econômico. A análise desses dados 

privilegiou as percepções, dificuldades e sugestões dos moradores dos Residenciais 

Imbuia para a condução do TTS. 

Etapa 5: Realizadas entrevistas semiestruturadas, com questões abertas, 

com os técnicos sociais atuantes na CAIXA e COHAB/CT, cujo objetivo foi entender 

a percepção dos profissionais com atuação voltada ao TTS e verificar a abrangência 

de seu entendimento sobre o tema da sustentabilidade na pré e pós-ocupação, 

assim como mapear os desafios na realização do trabalho, as carências e sugestões 

de melhorias na visão dos atores envolvidos. O roteiro de entrevistas está descrito 

no Apêndice B. 
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Os sujeitos foram igualmente selecionados por amostra intencional para o 

estudo proposto uma vez que correspondem aos técnicos sociais que coordenam  e 

definem o trabalho técnico social realizado nos residenciais objeto desse estudo de 

caso, tendo sido entrevistados ao total 3 pessoas, sendo 2 empregados da 

COHAB/CT com formação em assistência social e arquitetura, que atuam na 

condução do TTS e acompanham os moradores desde a mudança nos Residenciais 

Imbuia, responsáveis pelo projeto e coordenação da execução do trabalho social. E 

1 empregado da CAIXA, com formação em psicologia, responsável por atestar a 

realização do TTS pelo município e autorizar os desembolsos de recursos do 

PMCMV. 

Em todas as entrevistas desta etapa houve concordância dos participantes 

em participar da pesquisa, realizadas e gravadas mediante a autorização em termo 

de consentimento livre e esclarecido – TCLE (Apêndice C). A coleta ocorreu no mês 

de setembro/2015 e totalizaram 3 entrevistas idenficadas da seguinte forma: 

b) 3 Entrevistas com os técnicos sociais – idenficados como TS1, TS2, TS3 

para manutenção do sigilo dos nomes. 

 

A etapa 5 compõe os relatos obtidos das entrevistas semiestruturadas 

realizadas com os técnicos sociais a partir de suas percepções sobre a 

sustentabilidade, bem como dificuldade e sugestões de aprimoramento para a 

realização do TTS. 

A análise dos dados se baseou na técnica de análise de conteúdo proposta 

por Bardin (2011). O método proposto pela autora compõe-se de quatro fases, a 

saber: 

 a) Organização da análise – pressupõe a escolha dos documentos a serem 

analisados, a formulação dos objetivos, a referenciação de índices e a preparação 

formal e material dos dados, como por exemplo, a transcrição das entrevistas 

gravadas. 
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 b) Codificação – corresponde ao tratamento dos dados brutos do texto, que 

por recorte, agregação e enumeração permitem atingir uma representação do 

conteúdo ou da sua expressão. 

c) Categorização – é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto por diferenciação e, após o reagrupamento com os 

critérios previamente definidos. 

d) Inferência – é o termo que designa a indução a partir dos fatos. A análise 

de conteúdo constitui um instrumento de indução para se investigarem as causas 

(variáveis inferidas) a partir dos efeitos (referências no texto). (BARDIN, 2011) 

Privilegiou-se nessa pesquisa a categorização dos critérios de 

sustentabilidade, definidos na matriz de análise, e após, a classificação dos dados 

obtidos na pesquisa documental e sequencialmente os dados obtidos nas 

entrevistas semiestruturadas.  

Segundo Bardin (2011) a categorização é um processo tipo estruturalista e 

tem como objetivo fornecer por condensação uma representação simplificada dos 

dados brutos, que corresponde, de forma simplificada, a uma classificação de 

elementos em categorias, impondo a investigação do que cada um deles tem em 

comum com outros, exatamente como se conduziu essa pesquisa, cujas conclusões 

e orientações são relatadas no capítulo 4 deste trabalho. 

 

3.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A primeira dificuldade está relacionada à visão pessoal dos moradores 

entrevistados que pode ser limitada aos problemas individuais vivenciados. 

A dificuldade na condução das entrevistas com técnicos sociais das 

instituições responsáveis pela condução do trabalho social pelo receio de exposição 

de suas considerações. 
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Por fim, dada a amplitude de conhecimentos e práticas inerentes ao TTS, já que 

este é realizado conforme as características de cada localidade e da cultura de sua 

população, a amostra pesquisada não se propõe a representação da totalidade de 

conhecimentos existentes sobre o tema. 



65 

 

4   DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Neste capítulo são tratados os resultados obtidos a partir dos objetivos 

específicos conforme subtópicos relacionados a seguir.  

O item 4.1 trata da evolução normativa do TTS no âmbito do PMCMV e de 

modo mais abrangente da edição da Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades que 

traz um manual para realização do trabalho social nos empreendimentos do FAR 

para municípios de médio e grande porte, ou seja, mais de 50 mil habitantes. 

O item 4.2 traz uma análise do projeto social implementado em parte nos 

Residenciais Imbuia I, II, III, IV e V sob a responsabilidade exclusiva do município de 

Curitiba, e a relação deste projeto com os preceitos de sustentabilidade ambiental, 

econômica e social analisados na primeira etapa desse estudo na revisão 

bibliográfica e que compõe o quadro de análise descrito na metodologia. 

O item 4.3 discute as percepções dos moradores e dos técnicos sociais o 

sobre trabalho social com base nos eixos Ambiental, Econômico e Social. 

O item 4.4 apresenta algumas das percepções, dificuldades e 

esclarecimentos dos técnicos sociais sobre a realização do trabalho técnico social 

para o alcance da sustentabilidade. 

 

4.1 A EVOLUÇÃO NORMATIVA DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA   

 

A obrigatoriedade da realização do TTS no âmbito do PMCMV foi definida 

pela lei 11.977/2009, artigo 3º, §5º que incumbiu aos estados, municípios e Distrito 

Federal a responsabilidade pela execução do trabalho social pós-ocupação dos 

empreendimentos implantados, à época em formato a ser estabelecido em termo de 

adesão definido pelo Ministério das Cidades (Brasil, 2009). 
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Sequencialmente, o Decreto 7.499/2011 reforçou no artigo 23, inciso II a 

responsabilidade de participação conjunta dos entes federados na realização do 

TTS e definindo-o como: “um conjunto de ações que visam promover o 

desenvolvimento da população beneficiária, de forma a favorecer a sustentabilidade 

do empreendimento, mediante a abordagem dos temas mobilização e organização 

comunitária, educação sanitária e ambiental, e geração de trabalho e renda” 

(BRASIL, 2011). 

No intuito de viabilizar tais determinações legais, a regulamentação do TTS 

no âmbito do FAR foi se consolidando ao longo do PMCMV em diferentes Instruções 

Normativas e Portarias do Ministério das Cidades, a saber: 

• Instrução Normativa 008/2009 que regulamentou o trabalho social em 

intervenções de provisão habitacional em geral, publicada antes da edição do 

PMCMV e complementada por sucessivas portarias do Ministério das Cidades. 

• Portaria 465/2011 que trouxe diretrizes gerais para aquisição e 

alienação de unidades do FAR, além de orientações específicas para realização do 

TTS, incluindo a responsabilidade exclusiva do município na condução do trabalho 

social;  

• Portaria 168/2013 e alterações constantes da Portaria 518/2013 que 

estabeleceu diretrizes para o FAR no âmbito do PNHU esclarecendo a 

responsabilidade subsidiária da CAIXA pela realização do eixo condominial. 

•  Portaria 21/2014 estabeleceu um Manual para realização do TTS com 

regras específicas nas intervenções de âmbito do FAR para municípios com mais de 

50 mil habitantes, do PAC nas ações de saneamento e deslocamento involuntário de 

famílias, e também nas ações com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - 

FDS no caso do PMCMV Entidades. 

Importante esclarecer que a Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades, em 

vigor desde 22 de janeiro de 2014, revogou todas as orientações anteriores 

relacionadas ao TTS no âmbito do FAR e representa um marco na evolução 

normativa do trabalho social de modo geral, mas as regras estabelecidas pelas 
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normas anteriores devem ser observadas pelo poder público para realização dos 

projetos de trabalho social com base na data da contratação do empreendimento, 

criando na prática uma regra de transição entre as normas. 

Em conformidade com a edição da Portaria 465/2011 os recursos para 

execução do TTS correspondiam a 1,5% do valor da aquisição da unidade 

habitacional, nos casos de loteamentos e 2% para empreendimentos sob a forma de 

condomínios.  Após a edição da Portaria 168/2013, o aporte de recursos destinados 

ao trabalho social foi fixado em 1,5% do valor da aquisição da unidade habitacional, 

tanto nos casos de loteamentos quanto de condomínios.  

Além dessa mudança, as atribuições da instituição financeira na condução 

do TTS em referência ao eixo gestão condominial e patrimonial também sofreram 

alteração, já que a CAIXA que era a responsável por tal eixo, passou a realizá-lo 

apenas subsidiariamente, caso o ente federativo, agora responsável pela 

integralidade das ações, optasse por não fazê-lo. 

As regras de transição entre a edição de uma norma e outra têm impactos na 

realização do TTS ao longo do PMCMV já que, via de regra a fase 1 do PMCMV 

previu um trabalho mais simplificado ao passo que a fase 2 do programa, que 

compreendeu o maior número de contratações, possibilitaram algumas evoluções 

tanto normativas quanto de ordem prática na realização dos projetos de trabalho 

social. O atendimento integral às regras da Portaria 21 vigente só é obrigatório para 

empreendimentos contratados a partir de 23 de janeiro de 2014, e como na prática 

tais empreendimentos ainda estão em fase de execução de obras, suas regras não 

foram aplicadas até o momento. 

Entretanto, levando em consideração que a Portaria 21/2014 aprovou um 

manual de instruções para condução do trabalho social nos programas e ações 

habitacionais e trouxe um nível de especificidade não observado nos normativos 

anteriores que, além de regulamentar as condições operacionais de realização do 

trabalho social nos diferentes âmbitos do PMCMV, também trouxe parâmetros 

expressos e específicos relacionados à sustentabilidade nos empreendimentos, esta 

será analisada com mais profundidade no item seguinte. 
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4.1.1 A Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades e seus reflexos para a 

sustentabilidade nas habitações de interesse social 

A Portaria 21/2014 além de estabelecer critérios operacionais para realização 

do TTS, traz um conjunto de disposições orientadoras e principiológicas sobre o 

tema. No capítulo 1 define e mapeia os objetivos gerais do trabalho social, 

direcionando a atuação dos profissionais envolvidos. No capítulo 2 traz as condições 

operacionais para intervenções habitacionais e de saneamento objeto do PAC, no 

capítulo 3 aquelas relacionadas ao PMCMV - FAR, e no Capítulo 4 as relacionadas 

ao PMCMV - Entidades com fonte de recursos do FDS, estabelecendo para cada 

caso, as especificidades nas atribuições do Ministério das Cidades, agente 

financeiro, administração pública dos estados e municípios e das famílias atendidas.  

Além das atribuições de responsabilidade, o manual estabelece os eixos de 

atuação e detalha as fases de planejamento e execução do trabalho social definindo 

a composição dos custos, as orientações à equipe técnica e terceirização, além da 

responsabilidade no monitoramento da realização do trabalho conduzido. 

A definição de TTS constante no Capítulo 1, Item I da Portaria 21/2014, é 

reproduzida abaixo: 

O Trabalho Social compreende um conjunto de estratégias realizado a partir 
de estudos diagnósticos integrados e participativos do território, 
compreendendo as dimensões social, econômica, produtiva, ambiental e 
político institucional do território e da população beneficiária, além das 
características da intervenção, visando promover o exercício da participação 
e a inserção social dessas famílias, em articulação com as demais políticas 
públicas, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a 
sustentabilidade dos bens equipamentos e serviços implantados. (BRASIL, 
2014, p.3) 

 

A análise da definição acima inquestionavelmente remete aos critérios de 

sustentabilidade, especialmente àqueles estabelecidos por Sachs (2009) que 

recomenda a harmonização de objetivos sociais, ambientais, políticos, territoriais 

econômicos para se atingir níveis mais elevados de sustentabilidade. 

Segundo a Portaria 21/2014, Item II do capítulo I, o objetivo primordial do 

trabalho técnico social, diz respeito à melhoria na qualidade de vida, à efetivação 
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dos direitos sociais e à sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços 

implantados. 

A sustentabilidade no âmbito do TTS é entendida pelo Ministério das Cidades 

em sentido amplo visando os aspectos social, ambiental, econômico e construtivo da 

intervenção, mas reforça que o objetivo maior do trabalho social é a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, a defesa dos direitos sociais, o acesso à cidade, à 

moradia, aos serviços públicos e o incentivo e fortalecimento da participação e 

organização autônoma da população (PAZ; TABOADA, 2010). 

De modo a alcançar os objetivos gerais, a Portaria, no citado Item II, relaciona 

de objetivos específicos do TTS que norteiam a atuação dos profissionais na 

realização do trabalho, tanto na fase de projeto quanto de entrega dos 

empreendimentos às famílias beneficiárias: 

2.1 Promover a participação dos beneficiários nos processos de decisão, 
implantação, manutenção e acompanhamento dos bens e serviços previstos 
na intervenção, a fim de adequá-los às necessidades e à realidade local e 
estimular a plena apropriação pelas famílias beneficiárias. 

2.2 Fomentar processos de liderança, a organização e a mobilização 
comunitária, contribuindo para a gestão democrática e participativa dos 
processos implantados 

2.3 Estimular o desenvolvimento da cidadania e dos laços sociais e 
comunitários. 

2.4 Apoiar a implantação da gestão condominial quando as habitações 
forem produzidas sob essa modalidade. 

2.5 Articular as políticas de habitação e saneamento básico com as políticas 
públicas de educação, saúde, desenvolvimento urbano, assistência social, 
trabalho, meio ambiente, recursos hídricos, educação ambiental, segurança 
alimentar, segurança pública, entre outras, promovendo, por meio da 
intersetorialidade, a efetivação dos direitos e o desenvolvimento local. 

2.6 Fomentar processos de inclusão produtiva coerentes com o potencial 
econômico e as características culturais da região, promovendo capacitação 
profissional e estímulo à inserção no ensino formal, especialmente de 
mulheres chefes de família, em situação de pobreza extrema, visando à 
redução do analfabetismo, o estímulo a sua autonomia e à geração de 
renda. 

2.7 Apoiar processos socioeducativos que englobem informações sobre os 
bens, equipamentos e serviços implantados, estimulando a utilização 
adequada destes, assim como atitudes saudáveis em relação ao meio 
ambiente e à vida. 

2.8 Fomentar o diálogo entre os beneficiários e o poder público local, com o 
intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da intervenção e o 
direcionamento  aos  demais  programas  e  políticas  públicas,  visando  ao 
atendimento das necessidades e potencialidades dos beneficiários; 
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2.9 Articular a participação dos beneficiários com movimentos sociais, redes, 
associações, conselhos mais amplos do que os das áreas de intervenção 
buscando a sua inserção em iniciativas mais abrangentes de 
democratização e de participação. 

2.10 Fomentar a constituição de organizações representativas dos 
beneficiários e fortalecer as já existentes. 

2.11 Contribuir para a sustentabilidade da intervenção, a ser alcançada por 
meio da permanência das famílias no novo habitat, da adequada utilização 
dos equipamentos implantados, da garantia de acesso aos serviços básicos, 
da conservação e manutenção da intervenção física e, quando for o caso, 
do retorno dos investimentos. 

2.12 Gerir ações sociais associadas à execução das obras e dos 
reassentamentos, quando houver. (Portaria 21/2014, p.23) 

 

Na sequencia, o Capítulo 3 da Portaria 21/2014 traz as orientações 

operacionais do TTS relacionadas especificamente ao PMCMV com origem de 

recursos do FAR, e dada a relação direta com esse estudo é analisado em detalhes 

a seguir. 

O item 1 do capítulo 3 determina que as condições operacionais do TTS 

descritas nesse capítulo são aplicáveis exclusivamente aos empreendimentos 

firmados no âmbito do PNHU, para o PMCMV com recursos do FAR, para 

municípios com população superior a 50 mil habitantes, ou seja, a norma distingue 

os municípios utilizando o critério tamanho populacional, fixando parâmetros 

diferenciados para atendimento a municípios maiores, já que estes, como apontado 

por Maricato (2011), vivenciam problemas distintos em relação à habitação, 

mobilidade, serviços sociais, e diferenças de estrutura do município para 

atendimento da população.  

O item 2 traz as atribuições relacionadas a cada um dos agentes envolvidos 

na realização do TTS. Dentre as atribuições do Ministério das Cidades figura a 

responsabilidade de definir as diretrizes gerais e procedimentos para realização do 

TTS, incluindo atos normativos, desenvolvimento de ações de capacitação dos entes 

públicos bem como a definição de instrumentos de avaliação e monitoramento do 

trabalho executado. 
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Em seguida define as atribuições da Instituição Financeira (Banco do Brasil 

ou Caixa Econômica Federal), dentre as quais merece destaque a de aprovar o 

projeto do TTS preliminar e acompanhar a execução do projeto, analisando as 

prestações de contas e informando o Ministério das Cidades sobre a evolução das 

ações. 

Ainda neste item, a norma define as responsabilidades dos entes federados, 

que devem realizar os projetos de trabalho social em todas as suas fases, além de 

determinar a forma de execução do TTS assegurando a qualidade do trabalho e 

principalmente, o dever de articular e integrar políticas públicas em todas as fases do 

trabalho social de modo a promover a multidisciplinaridade, a intersetorialidade e a 

sustentabilidade das intervenções. 

Quanto a esse aspecto merece destaque a responsabilidade do ente público 

na promoção da sustentabilidade, especialmente em seu aspecto social, mas 

principalmente a oportunidade de articulação das políticas públicas que podem ser 

concentradas e direcionadas para a melhora da qualidade de vida dos beneficiários. 

Nesse sentido, é válido ponderar o discurso apresentado por Magalhães e Villarosa 

(2012) de que a responsabilidade do trabalho social não é promover a 

intersetorialidade entre os serviços públicos porque estes já devem constar do 

programa do governo local, mas sim garantir a sinergia entre as políticas públicas 

que devem almejar processos de inclusão social e desenvolvimento no território. 

No item III a norma trata dos eixos de atuação do TTS que merecem 

destaque uma vez que orientam a realização dos projetos e a execução do trabalho, 

e que propõe a divisão em 4 eixos interligados a saber i) Mobilização, organização e 

fortalecimento social, ii) Educação patrimonial e ambiental, iii) Desenvolvimento 

socioeconômico e iv) Acompanhamento e gestão social da intervenção conforme 

objetivos ilustrados abaixo: 
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Quadro 7: Eixos do Trabalho Técnico Social. 
Fonte: Adaptado a partir da Portaria 21/2014. 

 

Os eixos de atuação acima apresentam estreita ligação com os objetivos da 

sustentabilidade – ambiental, econômica e social, e denotam mais uma vez a 

responsabilidade na condução do TTS e as inúmeras possibilidades que esse 

conjunto de ações pode permitir na persecução da sustentabilidade. 

Se comparados aos critérios de sustentabilidade estabelecidos por Sachs 

(2009), o eixo mobilização, organização e fortalecimento social ao prever processos 

de informação, organização e capacitação da população beneficiária com vistas à 

promoção da autonomia e protagonismo social busca o alcance de um patamar 

mínimo de homogeneidade social e a capacidade do indivíduo de perseguir a 

igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais em referência clara à 

sustentabilidade social.  

O eixo educação ambiental e patrimonial que tem por escopo promover 

mudanças de atitude em relação ao meio ambiente, ao patrimônio e à vida saudável, 
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faz referência expressa aos aspectos de sustentabilidade ambiental. Já o eixo 

desenvolvimento socioeconômico por sua vez, quando objetiva a articulação de 

políticas públicas, o apoio e a implementação de iniciativas de geração de trabalho e 

renda visando à inclusão produtiva, econômica e social, traz em si os objetivos de 

promoção da sustentabilidade econômica segundo critérios estabelecidos por Sachs 

(2009). 

O item IV do capítulo III da Portaria em análise, traz aspectos técnicos 

operacionais da fase de planejamento e execução do TTS conforme critérios 

definidos nos respectivos instrumentos de planejamento descritos a seguir: 

a) Projeto de trabalho social preliminar (PTS-P): Corresponde ao projeto 

elaborado pelo ente público que serve de instrumento para assinatura do convênio 

do TTS. É um documento simplificado, mas deve conter o escopo geral e custos do 

trabalho, e deve ser apresentado em até no máximo 15% de realização da obra. 

b) Projeto de Trabalho social (PTS): Esse projeto deve explicar os arranjos de 

gestão necessários à viabilização da organização das ações intersetoriais, e deve 

ser apresentado em até 12 meses da assinatura do convênio ou até 65% da obra. 

Essa fase contempla a identificação do empreendimento, o diagnóstico das famílias 

beneficiárias, caracterização da macro-área incluindo equipamentos, projetos, 

políticas públicas, entidades sociais atuantes e potencialidades econômicas e 

culturais, além das estratégias para realização do PDST. 

c) Projeto de desenvolvimento socioterritorial (PDST): É elaborado a partir das 

ações e articulações intersetoriais, visando à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e à integração territorial dos beneficiários. O PDST é apresentado até o 

fim das obras e iniciado após a entrega do empreendimento com duração de até 12 

meses. Esse projeto deve conter as estratégias de execução detalhadas em sua 

metodologia e instrumentos, definidos a partir do PTS e conforme direcionamento 

dos 4 eixos do TTS. 

As fases de execução do TTS devem obedecer aos marcos temporais 

estabelecidos no item V do capítulo 3 da norma em análise conforme quadro abaixo: 
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Fases 1. Pós-assinatura 
do convênio TS 

2. Pré-contratual com o 
beneficiário 

3. Pós-contratual com 
o beneficiário / Pós-
obra 

Marcos 
temporais 

Da assinatura do 
convênio TS até a 
entrega do TS à IF, 
duração de até 12 
meses / obra atingir 
65% de execução; 

Da aprovação do PTS pela 
IF até a assinatura do 
contrato com o beneficiário, 
devendo ser  iniciado 8 
meses antes da mudança 
das famílias; 

A partir da mudança das 
famílias com duração de 
até 12 meses; 

Instrumento  de 
Planejamento PTS-P PTS PDST 

Atividades - Cadastro da 
demanda; 

- Elaboração e 
aprovação do PTS; 

- Desenvolvimento das 
ações e atividades; 

- Elaboração e aprovação 
do  PDST; 

- Execução das ações e 
atividades descritas no 
PDST; 

Quadro 8: Fases de execução do Trabalho Técnico Social. 
Fonte: Portaria 21/2014, capítulo 3, item V. 

 

As fases mais complexas de realização do TTS correspondem ao PTS e ao 

PDST e cada uma apresenta características distintas, já que o PTS tem por objeto a 

caracterização do território e a articulação das políticas públicas prévias enquanto a 

do PDST é uma fase de maior contato com a população beneficiada e também a 

fase de colocar em prática as medidas necessárias para se alcançar os objetivos 

propostos pela norma. 

Nesse sentido, Carvalho (2014) ressalta que as metodologias de trabalho 

social supõem dois processos-chave para mover as ações: a articulação e a 

comunicação. A articulação se faz necessária para integrar os sujeitos sociais e 

econômicos (governo, sociedade civil, empresas) e a população do empreendimento, 

mais característica da fase de elaboração do PTS. Já a comunicação deve irrigar 

todas as fases do processo desde a contratação do empreendimento até o 

engajamento das famílias, mas fica mais pronunciada quando da realização do 

PDST. 

Na fase de ocupação, em que ocorrem a maioria das medidas definidas pelo 

PDST, a Portaria 21/2014 (item 5.2) realça a necessidade de realização de diversas 

atividades com a população envolvida, as quais são descritas abaixo e que denotam 

relação do TTS com princípios de sustentabilidade:  
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a) instituição ou consolidação das organizações de base, estimulando a 
criação de organismos representativos dos beneficiários e o 
desenvolvimento de grupos sociais e de comissões de interesses; 

b) apoio à formalização de associação de moradores e outras organizações 
de base, registro do estatuto e outros documentos, quando for o caso, 
inclusive na modalidade loteamento; 

c) identificação e capacitação de lideranças e grupos representativos em 
processos de gestão comunitária; 

d) criação, reorganização, fortalecimento e formalização de entidades da 
sociedade civil da macroárea que prestem serviços no território, visando à 
inclusão produtiva, econômica e social das famílias; 

e) apoio à participação comunitária na pactuação e promoção de atitudes e 
condutas ligadas ao zelo e ao bom funcionamento dos espaços comuns, 
equipamentos sociais e comunitários disponibilizados, assim como de 
normas de convivência, promovendo a participação dos beneficiários; 

f) estabelecimento de parcerias com os órgãos governamentais e não 
governamentais; 

g) capacitações teóricas e práticas sobre organização e planejamento do 
orçamento familiar e sobre a racionalização dos gastos com moradia; 

h) estímulo à promoção de atitudes e condutas sociais vinculadas ao novo 
morar, articuladas com os conteúdos abordados na gestão condominial, 
conforme normativo específico; 

i) difusão de noções sobre higiene, saúde e doenças individuais e da 
coletividade; 

j) ações socioeducativas relacionadas ao uso racional da água e da energia 
elétrica, preservação e conservação ambiental, e manejo de resíduos 
sólidos;  

k) promoção de campanhas educativas de segurança infantil no imóvel e no 
empreendimento; 

l) estímulo à adequada apropriação e uso dos espaços e equipamentos de 
uso comum; 

m) encaminhamento dos beneficiários aos serviços de intermediação de 
mão de obra por meio dos serviços existentes; 

n) encaminhamento dos beneficiários aos serviços de formação de núcleos 
associativos de produção e de microcrédito produtivo;  

o) apoio, articulação ou promoção de atividades de capacitação e 
requalificação profissional e encaminhamento ao mercado do trabalho, 
conforme indicações da pesquisa de vocações e mercado do trabalho, 
aproveitando as oportunidades proporcionadas por programas e leis 
existentes, tal qual a Lei da Aprendizagem (Lei nº 10.097, de 19 de 
dezembro de 2000);  

p) articulação com as políticas públicas de educação, saúde, 
desenvolvimento urbano, assistência social, trabalho, cultura, esporte, meio 
ambiente, entre outras; (BRASIL, 2014) 

 

Os itens finais da norma tratam de aspectos operacionais da composição dos 

custos (item VI), equipe técnica (item VII), orientações para terceirização e parcerias 
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(item VIII) e monitoramento e acompanhamento (IX), impondo como pena pela não 

realização do TTS a impossibilidade de o município realizar contratação futura com 

recursos do FAR. 

A análise da Portaria 21/2014 em comento enseja algumas conclusões em 

relação ao TTS. Primeiramente, é inegável a orientação das atividades do trabalho 

para os fins da sustentabilidade. Tal direcionamento se revela em objetivos, 

princípios orientadores da realização do trabalho social e mais especificamente 

quanto às recomendações para operacionalização do TTS que ocorrem nas fases 

de planejamento do PTS e de execução do PDST ou fase pós-ocupação.  

A segunda conclusão acerca da análise da Portaria 21/2014 diz respeito ao 

fato de que ela está dividida em 2 grandes momentos: um momento de articulação e 

um momento de ordem mais prática. E essa constatação tem um reflexo importante 

nesse estudo, porque demonstra o alcance que o trabalho social pode ter se e 

quando bem realizado. 

Isso porque, a caracterização da área e a articulação de políticas e parcerias 

locais são fundamentais para que esses espaços a serem habitados possam 

oferecer à população beneficiária parâmetros mínimos necessários para sua 

qualidade de vida. Nesse aspecto o diagnóstico social que é realizado na fase de 

planejamento, na apresentação do PTS, é segundo Dias (2012) o instrumento capaz 

de fornecer os subsídios mais apropriados para uma intervenção habitacional eficaz. 

A fase de intervenção do PDST, é a consolidação do trabalho social em 

campo, a fase de contato com a população local que possibilita a difusão de ações, 

capacitações e estímulos que refletem diretamente na sustentabilidade da habitação 

e de forma mais ampla, na sustentabilidade das cidades. Segundo Carvalho (2014): 

 
O trabalho social tem nessa fase do PDST papel de crucial importância para 
assegurar a apropriação da moradia e a sustentabilidade de territórios 
urbanizados. Não se limita a concentrar esforços no assessoramento a 
famílias e grupos organizados no território para consolidação dos ganhos 
obtidos com a nova condição habitacional. Prioriza igualmente os vínculos e 
a inserção das famílias na macroárea. Consolida os espaços públicos de 
participação e controle social. Assegura apoio às ações de geração de 
trabalho e renda e inclusão produtiva, encaminhamento ao mercado do 
trabalho; investe na presença de entidades sociais e nos projetos 
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comunitários fortalecedores do sentido de pertencimento e desenvolvimento 
dos moradores. (Brasil, 2014, p.29) 

 

Uma evolução clara trazida pela Portaria 21/2014 é a possibilidade de 

ampliação do TTS cujas ações não se restringem somente à microárea onde a 

intervenção física ocorre, mas inclui a macroárea onde se dá a integração 

territorial da população-alvo em seu novo habitat. Esse conceito é chave para se 

produzir efetividade à intervenção e pode ser considerado uma evolução normativa 

porque permite a integração de medidas para o desenvolvimento socioterritotal de 

forma sistêmica e integrada.  Segundo Carvalho (2014), não basta assegurar uma 

nova condição de moradia se ela não estiver atrelada a processos de inclusão nas 

malhas e redes sociourbanas e o TTS pode assegurar a inserção sociorrelacional e 

produtiva dos moradores, assim como fortalecer o sentido de pertencimento à cidade. 

Desse modo, é possível concluir que a Portaria que instrui e regulamenta a 

realização do TTS não só possibilita como também incentiva ações conjuntas e 

multidisciplinares para o alcance da sustentabilidade. Além de estabelecer critérios 

operacionais e definir os recursos e os agentes, a Portaria direciona as ações a 

serem executadas, sem, no entanto, restringir a atuação do agente público, 

respeitando a autonomia do profissional para escolher as medidas mais adequadas 

para cada intervenção e localidade. Mais que isso, a norma que regulamenta o TTS 

amplia a atuação dos entes públicos e pode impactar no desenvolvimento e 

aprimoramento das relações entre os cidadãos e o ambiente construído. 

A questão que se coloca a partir dessa constatação inicial é se a realização 

prática das ações do trabalho social são suficientemente eficazes para promoção da 

sustentabilidade, aspecto que se discute no item seguinte, orientado pelos 

ensinamentos de Furtado (2004): 

Dispor de recursos para investir está longe de ser condição suficiente para 
preparar um melhor futuro para a massa da população. Mas quando o 
projeto social prioriza a efetiva melhoria das condições de vida dessa 
população, o crescimento se metamorfoseia em desenvolvimento. Ora, essa 
metamorfose não se dá espontaneamente. Ela é fruto da realização de um 
projeto, expressão de uma vontade política. As estruturas dos países que 
lideram o processo de desenvolvimento econômico e social não resultaram 
de uma evolução automática, inercial, mas de opção política orientada para 
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formar uma sociedade apta a assumir um papel dinâmico nesse processo. 
(Furtado, 2004, p.484) 

 

4.2 ANÁLISE DO TTS PROPOSTO/REALIZADO PARA OS RESIDENCIAIS 

IMBUIA SOB OS ASPECTOS DA SUSTENTABILIDADE 

 

O TTS previsto para os residenciais Imbuia compreendeu a atuação exclusiva 

do município de Curitiba, sob a coordenação da COHAB/CT, já que o 

empreendimento foi contratado na segunda fase do PMCMV, enquanto vigente a 

Portaria 168/2013 do Ministério das Cidades.  

A COHAB/CT apresentou os projetos de trabalho social para os Residenciais 

Imbuia em maio de 2013, meses antes da entrega do empreendimento como pré-

requisito para firmar o convênio do TTS conforme exigência do PMCMV. 

A proposta de intervenção apresentada pela COHAB/CT para os Residenciais 

em estudo trouxe diagnósticos da população qualificada para cada empreendimento 

com base em dados de infraestrutura urbana do entorno, características físicas do 

empreendimento, dados sobre equipamentos públicos, caracterização das famílias 

selecionadas para as unidades e metodologia de trabalho, incluindo avaliação e 

monitoramento, bem como cronogramas de execução das ações a serem tomadas 

pelo poder público.  

No entanto, as diferenças apontadas em cada grupo condominial não 

ensejaram projetos de trabalho social diferenciados. Vale dizer que as diferenças de 

tamanho do condomínio, faixas de renda, escolaridade e profissão apesar de 

reconhecidas pelo projeto de trabalho social, não foram objeto de projetos 

diferenciados, consistindo em uma padronização de projetos já apontada no estudo 

conduzido por Moreira (2013). 

Importante mencionar que esse empreendimento obedeceu à regra de 

transição imposta pela sequência de Portarias do Ministério das Cidades que 
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regulam o TTS. Como o empreendimento foi contratado em 11/2011 - fase 2 do 

programa, à época da conclusão e entrega do empreendimento estava vigente a 

portaria 465/2011. Com a edição da Portaria 168/2013 foi facultado ao poder público 

utilizar o recurso do TTS (1,5% do valor das UH) para implementar ações descritas 

na norma recém alterada e a opção do município foi a de utilizar o recurso 

integralmente e realizar o trabalho social com base em todos os eixos inclusive o de 

gestão condominial e patrimonial.  

Assim, em maio de 2013 a COHAB/CT apresentou um amplo projeto de 

trabalho social a ser realizado no empreendimento, tanto para formalização do 

convênio do PMCMV quanto para detalhamento das ações e forma de utilização dos 

recursos destinados ao TTS. De todo modo, apesar de facultado ao município, o 

manual de realização do TTS estabelecido pela Portaria 21/2014 do Mcidades não 

foi aplicado a esse projeto, portanto não se distinguem ações específicas do PTS e 

do PDST, já que todo o conjunto de ações foi tratado pelo Projeto de Trabalho Social 

- PTS. 

Em julho de 2015, a COHAB/CT reprogramou o projeto inicial com a 

justificativa de que boa parte das ações descritas no projeto inicial não foram 

cumpridas em função de atrasos no processo licitatório para contratação de empresa 

terceirizada para realização do trabalho social nos empreendimentos objeto desse 

estudo. 

A mudança das famílias para os residenciais Imbuia aconteceu em novembro 

de 2014 e desde então foram cumpridas apenas parte das ações propostas pela 

equipe de trabalho social da própria COHAB/CT com ações pré-contratuais 

imprescindíveis para a ocupação, dentre elas: reuniões informativas e de 

mobilização para cadastro, realização de cadastramento dos beneficiários no 

CADúnico do governo federal, sorteio e escolha das unidades, assinatura dos 

contratos habitacionais, articulação com a Secretaria de Estado de Educação – 

SEED e articulação com as secretarias municipais para inclusão dos moradores nos 

serviços do entorno. 



80 

 

Na etapa pós-contratual foram realizadas pela equipe técnica da COHAB/CT 

ações para ocupação das unidades habitacionais pelos novos moradores, visitas 

individuais e plantões sociais semanais para tratar de temas inerentes à convivência, 

vida em condomínio, gestão patrimonial dos bens comuns e aos serviços do entorno. 

Além disso, ações sociais relevantes descritas pela COHAB/CT dizem respeito à 

medidas articuladas junto à Polícia Militar e Guarda Municipal para garantir medidas 

de segurança nos condomínios e enfrentamento da violência. 

Desde o lançamento do PMCMV até a edição da Portaria 168/2013 a 

execução do trabalho social no eixo gestão condominial coube exclusivamente à 

CAIXA, que com as atualizações normativas recentes, passa a atuar 

subsidiariamente, caso o poder público declare não ter interesse na realização das 

ações necessárias para implantação e gestão do condomínio. 

Nesse aspecto, nos relatórios de execução do trabalho social a COHAB/CT 

relatou a dificuldade de realização das ações referentes ao eixo gestão condominial 

em decorrência da falta de experiência na condução de ações especificas ao tema. 

De todo modo, houve a formalização dos condomínios por meio da realização de 

assembléias, capacitação dos síndicos, subsíndicos e conselhos fiscais, definição do 

regimento interno e discussão com os moradores sobre aspectos relacionados à Lei 

do Condomínio, bem como seus direitos e deveres.  

Importante esclarecer que a gestão condominial, por determinação normativa, 

é atribuição do TTS em empreendimentos verticalizados, cabendo à equipe de 

trabalho social explicar e discutir com a comunidade as regras de convivência 

coletiva, assessorar a constituição do condomínio e discutir os gastos com o 

orçamento doméstico que tendem a ser maiores na nova forma de morar, como 

ressaltam Paz e Taboada (2010). 

Tais ações relacionadas à gestão condominial não constam das agendas de 

sustentabilidade Habitat e Agenda 21, apesar de figurarem nas capacitações e 

normas do Ministério das Cidades sobre o trabalho social. Apesar disso têm se 

mostrado medidas imprescindíveis para garantir a sustentabilidade da habitação no 

sentido estrito, uma vez que as dificuldades enfrentadas pelos moradores ao se 
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mudarem para condomínios podem facilmente fazê-los desistir da residência, como 

afirmou Costa (2009) ao concluir um estudo que apontou o TTS qualificado e 

contínuo como a causa da permanência das famílias na pós-ocupação de 

empreendimentos verticalizados. 

Vale ressaltar que a CAIXA, na qualidade de entidade organizadora que tem o 

dever de verificar cumprimento do trabalho social, para consequente desembolso 

dos recursos do programa, emitiu parecer contestando a falta de informações 

aprofundadas acerca das demandas, bem como a falta de justificativa sobre as 

ações que não foram realizadas pela COHAB/CT esclarecendo que a portaria 

168/2013 vigente à data da entrega do residencial impôs ao poder público o dever 

de garantir a execução do projeto de trabalho social com equipe própria no caso de 

terceirização, até que a empresa contratada assumisse sua execução.   

No entanto, não houve conclusão da realização do trabalho social até o 

momento de finalização dessa pesquisa. Assim, as especificidades do projeto de 

trabalho social são analisadas na sequencia. 

 

4.2.1 O Projeto de Trabalho social proposto pela COHAB/CT para os Residenciais 

Imbuia I, II, III, IV e V 

O projeto de trabalho social para os cinco residenciais se baseia inicialmente 

com a caracterização das famílias sorteadas para as unidades dos 

empreendimentos e por meio de sistema utilizado pela COHAB/CT foi realizado um 

diagnóstico do grupo utilizando como parâmetros as diferentes faixas etárias, 

composição familiar, escolaridade, situação de trabalho e renda, mulheres chefes de 

família, pessoas com necessidades especiais, dentre outras, que possibilitaram a 

escolha das medidas, em tese, mais adequadas a serem realizadas pelo TTS para 

esse grupo de novos moradores.  

O processo de seleção dos moradores segue as orientações e priorizações 

estabelecidas pelo PMCMV e os dados dessa população beneficiada são primordiais 

para que a seleção seja realizada corretamente. Assim o perfil das famílias para 
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cada um dos residenciais foi caracterizado tendo em vista a necessidade de 

elaboração do diagnóstico socioeconômico, organização das políticas públicas 

relacionadas e para realização do TTS. 

Tais dados sofreram análise estatística comparativa pelos técnicos da 

COHAB/CT o que possibilitou identificar situações que demandam ações específicas 

relacionadas às transferências dos serviços públicos que essas famílias já utilizavam 

nos locais onde residiam antes de serem sorteados para as unidades do 

empreendimento, tais como escola, saúde, transporte, assistência social, 

fornecimento de alimentos, dentre outros. 

Como o diagnóstico da área e das necessidades das famílias são premissas 

essenciais para a realização do projeto de trabalho social, os principais dados do 

perfil da população de cada um dos residenciais foram compilados e são 

demonstrados abaixo. 

 

Gráfico 1: Faixa Etária dos moradores dos Residenciais Imbuia 

 
Fonte: Adaptado a partir dos projetos de trabalho social Res. Imbuia - COHAB/CT. 

  

A faixa etária de maior prevalência em todos os residenciais é de pessoas 

entre 18 e 59 anos (acima de 50% da população), caracterizada como adulta e  

economicamente ativa, em fase de formação de famílias, consolidação e experiência 
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no mercado de trabalho, responsabilidade pelos filhos e pela casa. Quanto às 

crianças e adolescentes, estes representam em média 41% dos moradores nos 5 

residenciais em estudo. Os idosos representam 5% do grupo analisado, e apesar de 

um percentual pequeno, a quantidade torna-se expressiva se analisada pela 

demanda de proteção social que requerem. 

Quanto à escolaridade dos adultos o levantamento apontou os seguintes 

dados:  

Gráfico 2: Dados de escolaridade da população adulta 

 
Fonte: Adaptado a partir dos projetos de trabalho social Res. Imbuia - COHAB/CT. 

 

Além disso, foram identificados 822 adultos em todos os 5 residenciais, dos 

quais apenas cerca de 15% se encontra matriculada em escolas para educação 

adulta ou faculdades de ensino superior. Essa constatação no diagnóstico realizado 

remete à necessidade de melhoria do grau de escolaridade já que interfere 

diretamente na inserção no mercado de trabalho ou na busca de trabalhos com 

melhores condições. 

Quanto à situação de trabalho dos moradores com mais de 18 anos, o 

levantamento inicial apontou o seguinte perfil: 
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Gráfico 3: Dados da situação de trabalho da população economicamente ativa 

  
Fonte: Adaptado a partir dos projetos de trabalho social Res. Imbuia - COHAB/CT. 

 

A situação de trabalho dos titulares dos imóveis e respectivos cônjuges, que 

totalizam 675 pessoas, é indicada em dados que apontam um alto índice para os 

empregos à margem do mercado formal de trabalho, ou seja, pessoas sem vínculo 

empregatício ou autônomos sem previdência e desempregados que juntos 

representam cerca de 47% do total de responsáveis pela renda familiar. Há, portanto, 

um grande grupo populacional excluído dos postos de trabalho ou em situação de 

emprego precarizada. 

Segundo diagnóstico o trabalho informal é mais precário no que se refere à 

renda que é mais instável – já que não tem valor fixo mensal, e gera exclusão da 

proteção dos direitos previdenciários. As profissões dos titulares e cônjuges nos 5 

residenciais foram agrupadas por afinidade e demonstram que a maioria exerce 

atividade que exige pouca ou nenhuma escolaridade, ou se situa na informalidade, e 

são identificadas abaixo: 
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Gráfico 4: Dados sobre a ocupação dos titulares e cônjuges das unidades 

  
 Fonte: Adaptado a partir dos projetos de trabalho social Res. Imbuia - COHAB/CT. 

 

O perfil da renda familiar dos residentes é demonstrado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 5: Dados sobre a renda familiar dos moradores 

  
 Fonte: Adaptado a partir dos projetos de trabalho social Res. Imbuia - COHAB/CT. 
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Quanto à renda familiar os dados apontaram que cerca de 67% das famílias 

possuem renda familiar entre R$800,00 e R$1.600,00, compatível com o programa, 

e evidenciando que a seleção dos moradores foi realizada de modo a privilegiar a 

população mais carente de habitação e que impacta no déficit habitacional nacional. 

Porém, 33% recebe abaixo desse valor o que pode indicar um risco para a 

sustentabilidade do empreendimento, já que as despesas com a moradia podem 

representar um comprometimento de renda muito grande para essas famílias. 

Nesse aspecto, as famílias que apresentam remuneração mais baixa são 

apontadas no projeto como alvo de ações de geração de trabalho e renda, por meio 

de parceiras com o setor privado e entidades da sociedade civil para qualificação e 

inserção no mercado formal. 

Os dados do perfil da população contemplada pelos empreendimentos 

relacionados foram fornecidos pelo município de Curitiba e utilizados para realização 

do diagnóstico prévio à realização do TTS, evidenciando a necessidade de medidas 

a serem tomadas pelo poder público para reduzir vulnerabilidade sociais, 

econômicas e ambientais e aprimorar as condições de vida das famílias beneficiadas. 

Diante da caracterização dessas famílias foi idealizado um projeto de trabalho 

social com prazo de 6 meses, de fase pós-contratual para ser implementado pelo 

município com foco nos eixos de intervenção de suporte à intervenção física, 

proteção social e educação sanitária e ambiental a ser desenvolvido visando 

melhores condições sociais, ambientais, econômicas e de habitabilidade, em 

referência, portanto, aos preceitos da sustentabilidade.  

A metodologia utilizada para o projeto previu a intersetorialidade e a 

complementaridade entre serviços já disponibilizados pelo município como 

pressupostos de articulação entre políticas públicas. Dessa forma propôs a 

cooperação entre equipe técnica do TTS junto das secretarias municipais, tomando 

como base o modelo descentralizado de administração pública de Curitiba e 

utilizando o potencial de seus núcleos e fundações, tais como as Secretarias de 

saúde, educação, trabalho e emprego, dentre outras. 
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A forma de atuação da equipe de trabalho social prevista no projeto é 

composta de visitas domiciliares, plantões sociais, reuniões, oficinas temáticas e 

palestras e as estratégicas de atuação em cada um dos eixos de intervenção - 

intervenção de suporte à intervenção física, proteção social e educação sanitária e 

ambiental, determinados pelas normas do TTS e contemplados no projeto da 

prefeitura de Curitiba para os Residenciais Imbuia são descritos abaixo. 

No eixo suporte para a intervenção física foram previstas ações de apoio à 

população para organização comunitária, gestão condominial e gestão do orçamento 

familiar, além do uso adequado da moradia, realizados por um técnico social que 

coordenará as ações por um período de 6 meses. 

O eixo proteção social previu diversas ações para cada uma das secretarias 

municipais delimitando a responsabilidade de cada uma delas. Propôs também 

ações necessárias para inclusão de famílias ainda não contempladas pelos serviços 

sociais, ações socioeducativas para o exercício da cidadania e ações de 

oportunidade de geração de trabalho e renda. 

Por fim, o eixo educação sanitária e ambiental previu ações educativas de 

modo a contribuir para a prevenção sanitária e preservação ambiental buscando a 

co-responsabilidade e comprometimento dos moradores. A responsabilidade da 

maioria das ações foi dada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e previu 

palestras e capacitações sobre temas ambientais e a formação de mini agentes 

multiplicadores ambientais para sensibilização das crianças e, consequentemente, 

de suas famílias. 

Assim, as especificidades do projeto incluindo as ações propostas em cada 

um dos eixos é apresentada na matriz de análise proposta na metodologia desse 

estudo, conforme quadro a seguir. 
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EIXO 
Recomendações das Agenda 21 e Agenda Habitat 

para sustentabilidade dos empreendimentos 
urbanos 

Práticas previstas no Projeto de trabalho social do  Município de Curitiba - 
Eixos: a) Intervenção para ocupação, b) Meio ambien te e c) Proteção Social; 

Difundir a consciência sobre a água. Educação 
ambiental nos centros urbanos, conseqüências do 
desperdício de água e ocupação ilegal das margens de 
rios e lagos. 

• Palestra realizada por técnico ambiental abordando a importância das águas. 
SMMA; (Mês 3) 

• Mobilização da comunidade para realização de limpeza pública no entorno do 
empreendimento; SMMA (Mês 3) 

• Realização de visita orientada no entorno, para informar sobre as áreas verdes 
urbanas, com doação de mudas de árvores;  SMMA (Mês 5) 

• Formação de mini agentes multiplicadores ambientais para sensibilização das 
crianças. SMMA (meses 2 ao 6) 

Promover hábitos de redução do lixo e a implantação da 
coleta seletiva e reciclagem. 

• Visita domiciliar realizada por técnico ambiental para identificar possíveis 
demandas e sensibilizar a comunidade para a temática da separação de lixo; SMMA 
(meses 1 e 2) 

• Palestra abordando reutilização, redução e reciclagem ;SMMA (Mês 1) 
• Implantação de lixeiras seletivas SMMA (mês 1) 

Ações educativas quanto ao tabagismo, uso do álcool e 
drogas, alimentação, direção perigosa, comportamento 
sexual seguro. 

• Palestras em grupos de crianças, jovens e adutos sobre espaço comum, normas 
de convivência, segurança no condomínio, não violência, meio ambiente, 
relacionamento familiar, uso de drogas lícitas e ilícitas; SMDS  (Meses 3 e 5) 

• Inscrição no programa Armazém da família para aquisição de alimentos 
subsidiados; SMAB 

• Oficinas sobre educação alimentar, higienização dos alimentos e Curso sobre 
educação alimentar; SMAB (Meses 2, 5 e 6) 

Intensificar ações de promoção à saúde, prevenção e 
controle de doenças - agentes comunitários e de saúde 
de família. 

• Cadastro, atualização de todos os moradores nos programas de saúde da família e 
encaminhamentos específicos conforme enfermidades. (Mês 1 ao 6) SMS 

• Realização de atividades esducativas de promoção à saúde visando a vigilância 
epidemiológica e ambiental para controle de doenças como dengue, leptospirose, 
tuberculose e outras doenças transminssíveis bem como a relação destas com o lixo 
e os resíduos recicláveis; SMS (Meses 2 ao 5) 

 

 

A 

M 

B 

I 

E 

N 

T 

A 

L 

Promover o conhecimento da interdependência entre 
meio ambiente e saúde, e desenvolver atitudes e 
práticas necessárias para aumentar a saúde pessoal e 
da comunidade. 

Sem previsão  
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EIXO 
 

Recomendações das Agenda 21 e 
Agenda Habitat para sustentabilidade 

dos empreendimentos urbanos 

Práticas previstas no Projeto de trabalho social do  Município de Curitiba - Eixos: a) Intervenção 
para ocupação, b) Meio ambiente e c) Proteção Socia l; 

Mulheres únicas provedoras: programas 
de apoio a pequenas empresas e 
cooperativas criadas por mulheres. 

• Disponibilizar cursos de capacitação profissional nos Liceus de ofícios para mulheres únicas 
provedoras; SMTE(Meses 2, 4 e 6) 

Geração de renda 

• Encaminhamento para o mercado de trabalho por meio do SINE 
• Desenvolver o Programa Mobiliza com as famílias por meio de palestras para ações relacionadas ao 
mundo do trabalho; FAS (Meses 2,3 e 4) 

Identificar a vocação produtiva da cidade 
em harmonia com sua identidade cultural 
e ambiental como forma de ampliar 
oportunidades de emprego e renda. 

• Estimular a geração de renda por meio da identificação as habilidades produtivas dos moradores 
para prestação de serviços no condomínio e entorno, divulgar a prestação de serviços úteis para a 
coletividade e estabelecer parceria;. COHAB (Mês 2) 

Estimular os jovens e crianças a se 
transformarem em agentes interessados 
no seu futuro e no da sua comunidade, 
por meio da educação e capacitação 
profissionais. 

• Encaminhamento de adolescentes entre 14 e 16 anos para inclusão no Programa Adolescente 
Aprendiz; FAS (meses 2,3 e 4) 

 

Economia familiar: conscientização e o 
conhecimento de questões relacionadas 
aos padrões de consumo excessivos 

• Realização de oficinas orientativas sobre organização e planejamento familiar, bem como sobre a 
racionalização dos gastos com a moradia para otimização dos recursos. COHAB (Meses 2, 3 e 5) 

Capacitar lideranças locais para criação, 
de organizações comunitárias melhora na 
qualidade de vida 

• Capacitação do Síndico, subsíndico e conselho consultivo sobre as reponsabilidades envolvidas na 
gestão. COHAB 

• Identificação de lideranças para criação de Associação de Moradores. COHAB 

Parceria com empresas em atendimento 
à RSE para treinamento e utilização de 
mão de obra no entorno. 

Sem previsão 

Promover programas de geração de 
renda por meio da reciclagem do lixo. 

Sem previsão 

Estimular o vínculo entre universidades 
com os projetos regionais 

Sem previsão 

 
 
 

 

 

 

E 

C 

O 

N 

Ô 

M 

I 

C 

O 

 
Informar regras de acesso ao crédito, 
incentivando pequenos empreendedores 
e arranjos produtivos locais; 

 

Sem previsão 
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Quadro 9: Análise das ações de projeto social relacionadas às recomendações de sustentabilidade. 
Fonte: A autora a partir das recomendações das Agendas 21 e Habitat e a relaçao entre o projeto de TTS para os Residenciais Imbuia. 

 
EIXO 

Recomendações das Agenda 21 e 
Agenda Habitat para sustentabilidade 
dos empreendimentos urbanos 

Práticas previstas no Projeto de trabalho social do  Município de Curitiba - Eixos: a) 
Intervenção para ocupação, b) Meio ambiente e c) Pr oteção Social; 

Fornecimento de serviços sociais, 
sobretudo a grupos e comunidades 
carentes. 
Promover o diálogo o poder local e os 
cidadãos para facilitar o fornecimento de 
infra-estrutura e serviços básicos. 

• Visitas domiciliares para avaliação do processo de adaptação à moradia e inclusão nos serviços 
do município;COHAB (Mês 1 e 2) 
• Realização de 1 plantão social semanal no empreendimento para estabelecer um canal de 
atendimento às famílias com o intuito de sanar dúvidas sobre os serviços oferecidos no município 
pelas Secretarias e redes de proteção social, e realizar encaminhamentos necessários;  COHAB 
(Meses 1 ao 6)  
• Inclusão e atualização das famílias no CRAS e CADUNICO para acompanhamento social das 
famílias e inclusão em programas sociais conforme critérios da política de Assistência Social - FAS 

Segurança: Promover a conscientização 
e proporcionar educação como esforço 
para reduzir o crime e a violência, 
fortalecendo a sociedade. 

• Realização de rondas preventivas; SMDS (meses 1 ao 6) 
• Palestras em grupos de crianças, jovens e adultos sobre espaço comum, normas de convivência, 
segurança no condomínio, não violência, meio ambiente, relacionamento familiar, uso de drogas. 
SMDS (Meses 3 e 5) 
• Teatro de fantoches e palestras para crianças e jovens sobre pichação; SMDS (Mês 5) 
• Teatro de fantoches e palestras para todos os moradores sobre o ECA – Estatuto da Criança e 
Adolescente e Estatuto do Idoso; SMDS (Mês 6) 

Realizar trabalho de mobilização em torno 
da educação formal e informal nas 
comunidades. 

• Orientação e inserção das crianças, adolescentes e adultos nas escolas regular e educação de 
jovens e adultos (EJA) conforme o caso. SME (mês 1 ao 6) 
• Divulgação das atividades ofertadas no Programa Comunidade Escola e Redes de bibliotecas. 

Incentivar nos jovens e idosos o serviço 
voluntário, as ações comunitárias, 
estimulando ações de tipo cooperativo. 

• Identificar pessoas com perfil para o voluntariado e formar grupos para o auxílio do 
desenvolvimento de ações de aividades pré desportivas e de lazer. SMELJ (meses 1 ao 6) 

Promover atividades de esporte e cultura 
jovens e crianças, evitar a marginalidade; 

• Realização de 4 visitas mediadas à exposição de artes, museus e teatros -  FCC (meses 3, 4, 5 
• Realização de atividades esportivas e recreativas no condomínio, incluindo avaliação física, 

atividades nas férias, escolinhas esportivas, e eventos de lazer  SMELJ  (Meses 1 ao 6)  

 
 
 
 
 
 
 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

Apoiar e capacitar a participação de 
ONG's e da sociedade civil para 
processos de gestão promotora de 
sustentabilidade 

 
Sem previsão 
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4.3 A VISÃO DOS MORADORES SOBRE O PROJETO DE TRABALHO SOCIAL 

E SUA RELAÇÃO COM OS ASPECTOS AMBIENTAIS, ECONÔMICOS E 

SOCIAIS 

 

Como relatado no item anterior, algumas medidas foram realizadas pela 

equipe própria de TTS do município, mas a maior parte das ações previstas pelo 

projeto de trabalho social ainda vai ser efetivado. E considerando o fato de que 

os beneficiários do programa já residem nos Residenciais Imbuia há quase um 

ano, é bastante razoável questionar se o projeto está adequado às suas 

necessidades atuais e se as práticas nele previstas terão a adesão necessária e 

capazes de conduzir a uma comunidade mais sustentável. 

Segundo estudo realizado por Moreira (2013) apesar de existir um esforço 

da equipe do TTS em promover a participação da comunidade, ela enfrenta 

inúmeras barreiras em grande parte em função de o projeto ser realizado sem a 

participação da população, que age como expectadora de algo já definido e 

determinado.  

Sob esse aspecto, Carvalho (2014) reafirma que se o TTS objetiva 

participação ativa dos moradores, coletivos e redes sociais existentes nas 

comunidades, sendo necessário dar voz às populações para que expressem seu 

cotidiano no território e, para isso, é necessário reconhecer que a população 

detém saberes cunhados em suas trajetórias de vida urbana imprescindíveis na 

formatação de projetos urbanísticos habitacionais. 

Diante dessas considerações, o projeto de trabalho social proposto pela 

COHAB/CT para os residenciais Imbuia foi questionado em entrevistas 

realizadas com os síndicos e lideranças comunitárias dos residenciais. As 

entrevistas foram realizadas em 2 etapas, primeiramente envolvendo questões 

relacionadas às percepções sobre a adaptação à nova vida quando da mudança 

para o condomínio e depois nos dias atuais e em segundo a importância das 
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ações propostas pelo projeto de trabalho social, expostas na sequência exata do 

quadro de categorias de análise exposto no item anterior. 

Inicialmente é importante esclarecer que todos os entrevistados foram 

unânimes em relatar que houve muita dificuldade no início do processo de 

mudança, mas que gradualmente a adaptação foi ocorrendo, ainda que em 

decorrência do atraso no início das ações do TTS não houvesse um suporte 

intensivo dado aos moradores. Ou seja, existe um processo de aceitação e 

adaptação ao novo que é natural e parte de qualquer mudança.  

A conquista da casa própria, a independência do aluguel e a melhora da 

autoestima dos membros da família de modo geral foram apontadas como as 

maiores conquistas obtidas pelos moradores. As maiores dificuldades foram 

relacionadas à convivência e também à inadimplência no pagamento da taxa de 

condomínio, como nos relatos:  

O que a gente tem muita dificuldade, e já ta indo pra um ano, é a 
convivência. Qualquer probleminha de barulho ente vizinho já é motivo 
de briga. Tem pessoas com filhos, tem casais sem filhos, muitos se 
encrencam com o filho dos outros, e nesse residencial tem muitas 
crianças com deficiências que tem uma rotina diferente que muitos não 
entendem. (E1) 

A gente teve muito problema de convivência no começo. Hoje nosso 
maior problema é a inadimplência. (E3) 

Inadimplência é um problema grande aqui. As pessoas acham que não 
precisa pagar o condomínio e a garantidora (de crédito) já esta dando 
entrada na justiça (para execução dos inadimplentes da taxa de 
condomínio). (E5) 

 

Tais problemas estão relatados no diagnóstico realizado pelo TTS e 

norteiam o direcionamento do trabalho social tanto na fase de elaboração quanto 

de execução do projeto. O questionamento das ações propostas no PTS resultou 

nas percepções a seguir relatadas. 
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Quadro 10: Categoria de Análise – Sustentabilidade Ambiental. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De modo geral, a importância sobre as ações propostas para o eixo 

ambiental são bem conhecidas e aceitas como necessárias e importantes tanto 

para a moradia em condomínio quanto para a vida em geral, como fica 

evidenciado pelo depoimento de uma das entrevistadas: 

Eu creio que esse conjunto de ações é ótimo, porque foram 
selecionadas pessoas de vários lugares pra esses condomínios e tem 
crianças sendo criadas de formas totalmente diferentes. Eu tento educar 
os filhos dos outros, mas esse não é meu papel e essa parte de cuidado 
com o meio ambiente eu acho ótimo porque eu falo uma, duas, dez 
vezes e não adianta. A gente precisa de alguém pra falar e alertar sobre 
a importância de cuidar do ambiente pra nossa vida. (E1) 

 

A importância do tema de economia de água é retratada em sua relação 

com a economia de custos para os condomínios: 

A questão da água eu explico pra todo mundo a importância pela 
questão do bolso. A gente tem o programa da tarifa social pra água e 
tem um limite pra gastar e que se passar disso a gente perde esse 
benefício que é uma grande economia pra todo mundo. São coisas 
simples, eu falo gente não pode lavar tapete, calçada aqui dentro do 
condomínio, isso foi aprovado em convenção, eu repito, mas passado 
um dia tudo acontece de novo. É bom vir uma pessoa de fora conversar 
trabalhar esse assunto e mostrar por meio de palestra, teatro, vídeo, 
porque volta e meia a gente tem que ficar chamando atenção dos 
vizinhos. (E1) 

 

Subcategorias de análise 

Consciência sobre a água 

Lixo e reciclagem 

Ações educativas relacionadas ao uso de drogas lícitas e ilícitas, 
alimentação, comportamento sexual seguro 
 

Categoria de Análise 

 

 

SUSTENTABILIDADE  

AMBIENTAL 
Promover o conhecimento da interdependência entre meio ambiente 
e saúde, e desenvolver atitudes e práticas necessárias para 
aumentar a saúde pessoal e da comunidade. 
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Um outro ponto importante em relação ao reuso da água, especialmente 

nesses condomínios em estudo que foram entregues com caixas de 

reaproveitamento da água das chuvas, em todos eles maioria dos equipamentos 

foi inutilizada ou em decorrência do equipamento ter sido entregue em 

desacordo ou por desconhecimento e falta de hábito na utilização: 

A gente tirou as caixas de água de coleta da chuva, isso foi entregue pela 
construtora, mas não adiantava nada, a água era suja, cheia de larva, não 
circulava e ficava caro colocar bombas. Isso foi fechado antes que a gente 
tivesse problemas de sáude mais sérios aqui. (E4) 

 

Quanto às ações relacionadas ao lixo, separação e implantação de coleta 

seletiva, é importante esclarecer que todos os condomínios fizeram ampliação e 

melhorias nas lixeiras de uso coletivo, porque as entregues pela construtora não 

foram dimensionadas de forma correta e não previram a quantidade de lixo 

produzido em função do número de unidades. No entanto, ainda que a mudança 

das famílias tenha ocorrido há quase um ano, todos os entrevistados relataram 

que as dificuldades com o lixo persistem e comentaram positivamente as 

medidas: 

É muito bom que todo mundo aprenda a separar e cuidar do seu lixo, 
porque isso ainda é um problema no condomínio, tudo é misturado e 
gente acaba tendo problema com a coleta. (E1) 

Limpar o entorno é ótimo e se colocar todas as pessoas pra ajudar 
muito melhor pra poder mostrar como isso é importante. As palestras de 
reciclagem também ajudam as pessoas a entender o porquê de separar 
o lixo, e se vier junto com lixeira seletiva vai ser ótimo. Eu tenho que 
separar todo dia o lixo do condomínio até hoje. Ninguém tem cuidado 
nenhum. (E2) 

O nosso lixo é chaveado pra evitar problemas, mas o pessoal tem uma 
cultura muito estranha, vem queimar lixo nos terrenos baldios, não tem 
cuidado nenhum, nem com a própria saúde. (E3) 

 

As ações relacionadas à interdependência entre saúde e meio ambiente 

foram comentadas com algumas ressalvas pelos moradores: 

Eu acho interessante e fundamental toda ação que trate de saúde, drogas, 
mas eu acho que vai ter pouca adesão. É difícil alguém querer saber de 



95 

 

palestra. Ninguém comparece nas reuniões de condomínio, a gente busca 
na porta. Tirar as pessoas de casa é complicado. (E3) 

A participação das pessoas mais velhas é tranqüila, mas os jovens e 
adolescentes, vai ter que ter uma estratégia muito boa, foco no jovem 
adolescente. A gente tem que trazer essa faixa com alguma coisa que 
chame a atenção deles, um brinde, um atrativo. (E1) 

A gente sempre aprende alguma coisa nessas oficinas, por exemplo 
essa de alimentos, mas acho que as pessoas não ligam pra isso aqui 
não. (E2) 

Essa ação de controle de doenças é importante, e é bom que se faça 
um trabalho com algumas famílias, porque tem residências aqui que eu 
não posso entrar, que tem 3 ou 4 crianças e elas vivem de um jeito 
precário em questão de higiene. (E1) 

 

Em função dos depoimentos relacionados às ações propostas para o eixo 

ambiental, fica demonstrado que a comunidade instalada com a entrega dos 

residenciais carece efetivamente das ações propostas pelo TTS e que estas 

ações guardam relação com os preceitos de sustentabilidade ambiental.  

Mas também fica evidenciado que o trabalho social proposto/realizado 

guarda maior relação com a educação ambiental, em função da esfera de 

atuação e competência bastante restritas dos profissionais que nele atuam. Ou 

seja, reconhece-se que atingir a sustentabilidade ambiental de uma comunidade 

depende de inúmeras iniciativas e ações por parte de outros atores, mas a 

educação ambiental é, sem dúvida alguma, uma responsabilidade e tem um 

peso grande nesse processo.  

Segundo Costa (2014) o conceito de educação ambiental é amplo, 

inúmeras vezes foi mal compreendido e tratado, e ainda sim tem sido 

decisivamente aclamado como indispensável ao TTS, a ponto de se tornar um 

eixo transversal da Portaria nº 21/2014, que assim descreve: 

A educação ambiental representa um grande desafio da sociedade de 
modo a estimular a reflexão crítica e potencializar o desenvolvimento de 
valores, práticas rumo às mudanças de mentalidade, reconstruções 
culturais e sociais necessárias ao desenvolvimento de sociedades com 
características efetivamente sustentáveis, que devem permear os 
empreendimentos, contribuindo para a qualidade de vida da população 
e para a minimização de problemas sociais, auxiliando, ainda, na 
redução do déficit habitacional brasileiro (COSTA, 2014, p.96). 
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Desse modo, fica evidenciado nessa análise que há uma orientação do 

trabalho social para a sustentabilidade ambiental, ainda que, conforme estudo 

conduzido por Dias (2012), seja relatada a percepção de que não existe um 

modelo definido de atuação profissional que consiga resolver todas as questões 

ambientais nas intervenções habitacionais, prevalecendo as competências 

individuais dos técnicos em acompanhar a dinamicidade  da  realidade  em  que  

atuam e tentando dar respostas às contradições de um  trabalho em construção. 

De todo modo, segundo a orientação de Fernandes e Vieira (2014) as 

ações, a partir da complexidade ambiental, estão vinculadas às escolhas 

individuais e em grupo, e que talvez seja essa a função primeira da educação 

para a sustentabilidade, ou seja a de se conformar esses valores para criar uma 

consciência nova, que possibilite a mudança de atitudes gerando 

comportamentos ambientais saudáveis. É nesse sentido que o trabalho técnico 

social, em relação ao eixo ambiental, precisa estar orientado. 

 

Quadro 11: Categoria de Análise – Sustentabilidade Econômica. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

As ações relacionadas a esse eixo foram as mais comentadas pelos 

entrevistados. A necessidade de trabalho e ocupação é identificada no 

Subcategorias de análise 

Mulheres únicas provedoras 

Incentivo à geração de renda 

Vocação produtiva da cidade  

Conscientização sobre padrões de consumo excessivo 

Capacitação de lideranças locais 

Parceria com empresas e universidades para capacitação e uso de 
mão de obra 

Promover programas de geração de renda por meio da reciclagem 
do lixo. 

Categoria de Análise 

 

 

 

 

SUSTENTABILIDADE  

ECONÔMICA 

Regras de acesso ao crédito para novos empreendedores e arranjos 
produtivos locais 
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diagnóstico do TTS, e se confirma nas entrevistas e visitas aos condomínios, 

evidenciando que várias pessoas não têm emprego ou sequer uma ocupação e o 

comprometimento da renda tem trazido muitas dificuldades para as famílias 

nessas condições. 

Quanto às ações específicas propostas para a proteção das mulheres 

únicas provedoras é válido lembrar que essa é uma preocupação do PMCMV de 

modo geral, já que a própria seleção para as residências privilegia esse grupo 

priorizando sua adesão. A geração de renda para as mulheres é vista como algo 

muito importante pelos entrevistados e todos fazem menção à dificuldade que 

existe em conciliar trabalho e cuidado com os filhos menores: 

Tem muita gente desempregada no condomínio e sem renda. A capacitação 
para as mães é bom, mas precisava ser algo aqui dentro do condomínio 
porque às vezes elas não tem com quem deixar os filhos. (E1) 

Tem muita gente desocupada por aqui. Qualquer atividade que ajudasse as 
pessoas a melhorar a renda é bem-vinda, e como a gente tem problema 
com a creche, se tivesse atividade que desse pra fazer em casa facilitaria 
muito a vida das mulheres. (E2) 

O encaminhamento pra trabalhos que podem ser feitos em casa seria bem 
bacana, mas o desemprego aqui no condomínio é pequeno, tem poucas 
famílias com problema mais sério de renda. (E3) 

Aqui tem bastante mães que precisam. Elas saem pra trabalhar, fazer bicos, 
e muitas deixam as crianças sozinhas. (E4) 

Tem muita mãe que precisa de um auxílio aqui na questão de trabalho. 
Muitas são sozinhas e as vezes tem mais de 2 filhos pra cuidar então fica 
pesado pra uma pessoa só. Precisa melhorar a renda. (E5) 

 

Os programas propostos para geração de renda por meio do SINE, programa 

Mobiliza4 ou voltados para adolescentes aprendizes também foram comentados com 

expectativa: 

                                            
4 Programa Mobiliza: Segundo dados obtidos no site da FAS do município de Curitiba o programa 
compreende ações voltadas ao público da Assistência Social para desenvolver capacidades e 
competências importantes para o mercado de trabalho, bem como conhecer as oportunidades de 
acesso a cursos de qualificação profissional e demais serviços ofertados para a preparação e 
conquista de uma ocupação profissional. O público alvo desse programa compreende pessoas 
com renda familiar de até 3 salários mínimos, prioritariamente atendidas pelos programas sociais 
e Idade mínima de 16 anos. Disponível em:  
<http://www.fas.curitiba.pr.gov.br/conteudo.aspx?idf=1197>. Acesso em 20/09/2015. 
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O SINE (móvel)  já esteve aqui, e teve uma contratação grande, porque eles 
vem com vaga especifica  e não só para fazer cadastro, já vem pra contratar 
em muitos tipos de trabalho. A última vez que eles vieram eu soube de 
bastante gente contratada. A gente precisa disso mais vezes. E esse 
programa de qualificação das pessoas (Mobiliza) é ótimo a gente só precisa 
fazer elas quererem melhorar de vida. (E1) 

A ação do SINE Móvel foi bom, acho que alguns moradores conseguiram 
trabalho, mas bastante teve dificuldade de ir até lá porque o carro ficou 
parado em um dos condomínios e teve uma certa barreira de alguns 
moradores que não deixaram todo mundo chegar até eles. (E2) 

O programa para adolescentes é muito importante, tem muitas crianças 
precisando de direcionamento. A gente precisa muito estimular os jovens 
com educação e profissão. (E1) 

Esse adolescente aprendiz vai ser bom. Tem bastante adolescente aqui. As 
mães já pediram isso uma vez, elas precisam de ajuda com as despesas de 
casa. (E4) 

Isso é muito bom, eles (adolescentes) precisam ir pro mercado de trabalho. 
Temos uma vizinha que tem 5 filhos adolescentes, só ela trabalha e os 
filhos ficam em casa, à toa, podiam estar ajudando, aprendendo. E tem mais 
famílias nessa situação. Adolescente sem rumo tem muito aqui. (E2) 

 

Diante das constatações acima, é válido ponderar que as questões 

relacionadas a sustentabilidade econômica são mais amplas e complexas do que as 

propostas no eixo geração de trabalho e renda do TTS. No entanto tais ações 

ganham impotância ímpar para a habitação de interesse social, porque deve-se 

considerar que as famílias precisam garantir uma renda mínima, capaz de prover 

suas necessidades mais básicas. 

Nesse sentido, a noção de sustentabilidade econômica que se aplica à 

análise do TTS é aquela pontuada por Sachs (2012) acerca da necessidade de se 

prover uma renda razoável e garantir padrões de vida material decente às pessoas. 

O PMCMV busca satisfazer uma necessidade essencial que é a moradia, mas 

junto com ela há um incremento nos gastos familiares com a taxa de condomínio e 

outros custos relacionados à melhoria da qualidade de vida que precisam ser 

suportados por essas familias. Desse modo, é necessário pensar uma forma de se 

promover o desenvolvimento econômico nessas comunidades para garantir a 

permanência na nova residência, no sentido de sustentabilidade mais estrito. 
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Outras possibilidades de geração de tabalho e renda são propostas ainda 

tímidas do projeto de tabalho social. A identificação da vocação por meio das 

habilidades produtivas dos moradores para prestação de serviços no condomínio e 

no entorno a ser explorada pelo TTS  já é uma prática estabelecida dentro de alguns 

dos condomínios. Alguns moradores prestam serviços onde moram e também aos 

vizinhos, tais como serviços de costura, carpinteiro, jardinagem, alimentos dentre 

outros.  Mas essa iniciativa precisa ser melhor organizada. 

 

A gente sabe que tem um ou outro morador que presta um serviço ou vende 
alguma coisa útil, mas não é todo mundo que sabe.  (E1) 

Eu acho muito bom porque a gente não é bem servido aqui em volta e para 
tudo precisa ir mais longe.  Mas isso precisa ser organizado porque a gente 
foi informado pela COHAB que não pode abrir comércio nos condomínios. 
(E3) 

Isso pode ser muito bom. A gente podia aumentar a renda e trocar um 
serviço por outro. Mas a gente foi alertado pela COHAB a não vender nada 
dentro do condomínio, então a gente não quer fazer nada errado. (E4) 

 

Outro ponto que merece destaque dentro da sustentabilidade econômica diz 

respeito à conscientização sobre o consumo excessivo, que é trabalhado juntamente 

com as ações de educação financeira. Essas tratam da organização e planejamento 

do orçamento familiar e racionalização de gastos. Segundo o projeto de trabalho 

social tais ações são previstas em momentos diferentes do projeto de TTS de modo 

a atender o maior número de famílias possível, dada a importância do tema na 

permanência das famílias no imóvel.  Mas fica evidenciado que o trabalho do técnico 

social precisa ser bem direcionado dado um possível desapoio dos moradores, como 

declarado nos depoimentos: 

A educação financeira é legal pra ajudar as pessoas, mas vou te dizer que 
muitas não devem querer porque acham que o dinheiro é de cada um, e 
cada um gasta do jeito que quiser. As pessoas com a mente aberta vão 
participar. (E1) 

Aqui a adesão pode ser baixa porque os moradores acham que podem sair 
do programa, porque tem mais gente morando nos apartamentos ou porque 
ficam com medo porque a renda familiar subiu...é um receio, um medo! E 
muita gente perde coisas boas porque acha que alguém está fiscalizando 
isso. [...] Aqui a maioria trabalha fora mas o condomínio tem uma 
inadimplência alta. Isso pode ser falta de conhecimento, dificuldade pra 
cuidar do dinheiro ou safadeza mesmo. (E3) 
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Planejamento familiar é muito importante, tem família que não consegue se 
organizar muito bem, gasta demais com bobagem e tudo que agregue vale. 
As pessoas aqui comparecem. Eu faço convocação e todo mundo vai. (E5) 

 

 No âmbito dessas ações de planejamento com gastos é que devem ser 

exploradas as questões relacionadas ao consumo excessivo, que no entendimento 

de Fernandes e Vieira (2014), podem ser promovidas por ações pedagógicas que 

demonstrem que as relações sociais não precisam ser necessariamente mediadas 

por relações comerciais ou demarcadas pelo poder de compra e posse de bens de 

consumo. 

 A capacitação dos síndicos dentro dessa linha de ações, apesar de não 

estar relacionada a critérios expressos de sustentabilidade, diz respeito à 

manutenção do condomínio e trabalha a responsabilidade na gestão do bem 

comum, prestação de contas, aplicação dos recursos dentre outras atribuições do 

síndico. Desse modo, a prática pode ser entendida sob o aspecto da 

sustentabildiade econômica e as ações previstas são inclusive solicitadas pelos 

entrevistados, que manifestam dificuldades na gestão: 

Eu preciso muito de ajuda, as vezes me sinto perdida com a documentação  
e o dinheiro é de todo mundo, não sei onde aplicar, como administrar pra 
render, e definir onde gastar melhor... a gente precisa aprender a planejar. 
(E1) 

Isso me ajuda muito agora a gente tem mais conselheiros fiscais e é bom 
que eles saibam de tudo e possam ajudar e se preparar pra ser síndico 
também. (E5) 

 

Dentre as recomendações das Agendas 21 e Habitat não previstas no projeto 

de trabalho social estão a parceria com empresas e universidades para capacitação 

e uso de mão de obra nas proximidades, a promoção de programas de geração de 

renda por meio da reciclagem do lixo e o estímulo a empreendedores para o 

microcrédito produtivo e criação de arranjos produtivos locais. Questionados sobre 

tais recomendações os entrevistados manifestaram interesse e experiências 

próprias: 

Tem algumas empresas aqui perto, podia ter uma parceria mesmo e seria 
ótimo porque a gente ia trabalhar mais perto de casa. (E4) 
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Aqui falaram que tinha bastante família que lidava com reciclagem... eu só 
vejo uma que trabalha com isso em tatuquara. Ou seja, tem espaço pra 
trabalhar com isso sim. (E1) 

Geração de renda com o lixo – Não o nosso condomínio não tem gente 
interessada nesse trabalho. As pessoas aqui têm uma renda melhor e acho 
difícil quererem lidar com lixo. (E3) 

Acesso ao credito é importante. Eu tava fazendo indiretamente, comprava 
material do crochê ensinava e elas vendiam, mas já levei um calote e agora 
eu tenho uma dívida na loja pra pagar. Então precisa ter acesso ao crédito, 
mas com ajuda e instrução[...]. Eu já ajudei várias mães aqui, ensinei a fazer 
artesanato, já tentei organizar pra fazer uma cooperativa, mas eu trabalho 
sozinha e não dou conta de tudo.  (E1) 

Acesso ao crédito eu acho uma idéia ruim. As pessoas não estão pagando 
suas dívidas. Não adianta sair dando mais dinheiro sem explicar as regras 
de como isso funciona. (E2) 

 

As ações não previstas guardam relação em parte com aspectos da economia 

verde e economia solidária, temas já relacionados nesse estudo. A economia 

solidária pode compreender uma variedade de práticas econômicas e sociais 

organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, redes de 

cooperação, dentre outras, que realizam atividades de produção de bens, prestação 

de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e já que o trabalho é uma 

forma de aprender, de crescer, de amadurecer, essas oportunidades poderiam ser 

implantadas nos condomínios dada a sua função social, inclusive para direcionar  a 

atenção aos jovens de baixa escolaridade, ociosos e voltados à criminalidade, como 

ja pontuou  Singer (2008). 

A análise dos depoimentos demonstra claramente a necessidade no 

aprimoramento do eixo econômico, inclusive com abertura da comunidade para 

participação de tais ações, no entanto, as ações previstas para o desenvolvimento 

territorial podem não ser suficientes porque transferem a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de ações para as Secretarias Municipais, que tratam os problemas 

de forma pontual, e não de forma sistemática, como requer o desenvolvimento 

socioterritorial. 
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Quadro12: Categoria de Análise – Sustentabilidade Social 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O TTS tem uma função importante que consiste em promover o acesso dos 

cidadãos aos serviços sociais do município. Esses serviços são direitos sociais 

garantidos constitucionalmente que deveriam ser disponibilizados pelo Estado, mas 

nem sempre isso ocorre. O município de Curitiba é referência como cidade brasileira 

graças as suas ações em prol da qualidade de vida da população, e, via de regra, 

consegue fornecer uma parte dos serviços sociais básicos ao cidadão, mas ainda 

sim alguns muitos são insuficientes em certos aspectos: 

Esse trabalho pode ser muito bom pra encaminhar as pessoas. Esse 
levantamento que o técnico social começou a fazer é bom porque a gente 
tem algumas dificuldades aqui.  A questão da saúde é difícil, até hoje muita 
gente não conseguiu ser atendido no posto de saúde dessa regional e a 
maioria dos moradores permaneceu nos postinhos que já usavam na 
residência antiga porque os daqui não deram conta do numero de morador 
que foi grande. (E5) 

A gente tem algumas crianças fora da escola até hoje, porque não tem vaga 
suficiente pra todas. O CRAS e o FAS não são próximos e tem algumas 
famílias que não tem dinheiro pra pegar ônibus. (E1) 

As crianças estão na escola, mas não é perto, todas precisam de transporte. 
Não tem creche e muitas mães não podem trabalhar.(E4) 

As mães que consguiram vaga em creche tem que andar um trecho grande 
com as crianças pequenas pra poder trabalhar. (E3) 

 

A questão da segurança é uma preocupação geral em todos os 

condomínios. Todos têm monitoramento por câmeras e empresas de segurança 

atendendo os residenciais. As ações previstas para tratar do tema, assim como o 

Subcategorias de análise 

Acesso aos serviços sociais 

Segurança: promover a conscientização e proporcionar educação 
como esforço para reduzir o crime e a violência 

Realizar trabalho de mobilização em torno da educação formal e 
informal nas comunidades. 

Incentivar nos jovens e idosos o serviço voluntário, as ações 
comunitárias, estimulando ações de tipo cooperativo. 

Promover atividades de esporte e cultura jovens e crianças, evitar a 
marginalidade. 

Categoria de Análise 

 

 

 

 

SUSTENTABILIDADE  

SOCIAL 

Apoiar e capacitar a participação de ONGs e da sociedade civil para 
processos de gestão compartilhada e promotora de sustentabilidade 
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reforço das regras de convivência, especialmente entre os jovens, são comentadas 

com expectativa pelos moradores: 

Hoje tem pouca ronda aqui. Já foi mais forte o trabalho da polícia militar e a 
gente se sente mais seguro quando tem esse patrulhamento. (E4)  

Tem tido pouca ronda por aqui mesmo, mas a segurança interna do 
condomínio é quem cuida mais. Os vigias da noite cuidam bastante, não 
deixam ninguém entrar pelos muros.[...] A gente tem um problema sério aqui 
com depredação da área comum do condomínio, precisa de um trabalho 
com as famílias pra mostrar que todo mundo tem que cuidar do condomínio. 
(E2) 

Os problemas aqui não são bem as crianças, mas sim os pais que não 
ligam pros filhos. Não dá pra colocar a culpa neles (jovens e crianças). A 
gente no início ia colocar todo mundo pra dentro de casa a noite, igual toque 
de recolher mesmo. É bem importante que se reforce algumas regras de 
convivência pras famílias, que o trabalho social reforce que a 
responsabilidade com o cuidado das crianças é dos pais. (E3) 

A gente precisa que as regras de condomínio sejam reforçadas. As vezes 
pequenas coisas viram um problema grande, porque as pessoas não se 
envolvem e depois não aceitam o que foi definido em Assembléia do 
condomínio. (E3) 

 

Em que pese a baixa escolaridade da maioria dos moradores adultos como foi 

demonstrado no diagnóstico local, as ações relacionadas ao ensino são mais 

esperadas em relação às crianças e adolescentes. De igual modo as ações culturais 

que privilegiam crianças foram comentadas positivamente:  

A gente precisa mesmo que as crianças vão pra escola mais perto. É muito 
ruim depender do transporte. (E4) 

 As bibliotecas móveis a gente tentou mas tem que ser especifico para cada 
condomínio, porque é muita gente aqui. Então vamos tentar novamente nos 
fins de semana, as vezes os pais acabam se interessando também. (E1) 

Tudo que a gente precisa é atividade e lazer pras crianças pra segurar as 
crianças aqui dentro. A gente quer evitar a todo custo essas crianças na rua. 
(E3) 

 

Ações do tipo cooperativo dentro dos condomínios ficaram bem evidenciadas 

nas visitas realizadas. De modo geral as pessoas estabeleceram redes de 

relacionamento e se ajudam nos cuidados com os filhos menores, no transporte para 

atendimento médico, e em alguns relatos até mesmo em doações de alimentos e 

roupas para famílias com mais dificuldades. Possivelmente ações de sensibilização 
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para o voluntariado possam surtir efeitos positivos junto a essas comunidades. E 

apesar de não previstas parcerias com ONGs ou outras entidades da sociedade civil, 

o entendimento é o de que esta relação poderia ser muito proveitosa para a 

comunidade: 

A gente vai precisar de uma continuidade no trabalho especialmente com os 
jovens e as crianças, porque o social fica aqui um tempo, criam um vínculo 
com eles mas depois isso se perde. (E3) 

Eu montei uma escolinha de futebol, a gente tá treinando as crianças aqui 
perto, e tá tirando o dinheiro do bolso e pedindo doações pra pagar o 
aluguel do campo. Somos eu e um outro morador que é o técnico, as 
crianças treinam 3 vezes por semana no contraturno, de manhã e a tarde. 
As crianças se acalmaram muito, mas tem muitas a um passo das drogas. A 
gente está tentando trazer de volta. Hoje fui ao posto de saúde, pedir uma 
psicóloga, uma indicação de alguém que esteja se formando para trabalhar 
com essas crianças, porque eu falar é uma coisa, mas um profissional que 
entende e não tem vínculo é outra coisa. Aqui eles me abraçam, me beijam, 
só que as vezes eles não tem confiança em mim e acham que eu posso 
levar as questões deles pros pais[...]  A gente podia contar com uma ONG, 
ou voluntário, uma pessoa de fora, com boa vontade e que ajudasse. (E1) 

 

As ações relacionadas ao eixo social são aquelas que guardam maior relação 

com a vocação e origem do trabalho social em si. Administrar e mediar questões 

relacionadas à convivência, promover a inclusão nos serviços públicos, mapear e 

encaminhar as famílias necessitadas aos centros de referência em assistência social 

dos municípios é a gênese desse trabalho. Desse modo, é possível inferir que o 

trabalho técnico social guarda relação muito mais intensas com o eixo da 

sustentabilidade social do que com os demais.   

 

4.4 DESAFIOS NA CONDUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PARA O 

ALCANCE DA SUSTENTABILIDADE. 

 

Antes das considerações que tratam mais especificamente do objetivo 

geral desta pesquisa é importante esclarecer que o trabalho social, entendido 

sob os preceitos das ciências sociais não é exato, e isso implica dizer que as 

ações propostas e trabalhadas com as comunidades que se formam na entrega 
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dos empreendimentos habitacionais não obedecem a fórmulas fixas. Ao 

contrário, as ações são propostas e modificadas a partir dos diagnósticos e 

percepções obtidos a partir do conhecimento de cada território e das pessoas 

que o compõem. 

Assim, o trabalho técnico social vem se estabelecendo a partir das 

experiências realizadas ao longo dos anos com os programas habitacionais de 

interesse social já realizados no país, e que apesar de descontinuados, 

acumularam diversas recomendações práticas, especialmente relacionadas à 

sustentabilidade, como fica demonstrado pelo depoimento abaixo: 

O trabalho social vem se aprimorando, vem evoluindo, os processos vêm 
melhorando porque a gente vai ganhando experiência em cada uma dessas 
ações. Mas o trabalho é processual e é dificil trazer a realizade de uma 
região e aplicar em outra. A gente depende muito da gestão municipal e são 
muitos atores envolvidos pra conciliar. (TS1) 

 

No entanto, segundo os técnicos, existe espaço para o aprimoramento das 

ações do TTS por meio do desenvolvimento de metodologias efetivas de 

participação na fase pré-ocupação: 

Em minha opinião as ações propostas poderiam ser aprimoradas por meio 
do desenvolvimento de metodologias efetivas de participação com as 
famílias beneficiárias antes do reassentamento, que no caso dos Imbuias, 
ficou concentrada na fase pré-contratual sob uma visão apenas 
contratualista, fato este que avalio como um retrocesso do PMCMV [...] No 
caso dos Imbuias os processos Ambiental, Econômico e Social poderiam ter 
maior impacto e talvez, atingir a sustentabilidade, caso existisse o 
desenvolvimento de diagnóstico pré intervenção e ações do TS anterior ao 
reassentamento das famílias. No entanto, têm-se os processos burocráticos 
que impactam no tempo de desenvolvimento das ações e o Município, 
dependente dos recursos da esfera Federal, acaba não conseguindo 
desenvolver ações com maiores recursos em fase pré-contratual, mas 
somente ações pontuais. (TS3) 

 

Duas considerações importante sobre o TTS apontadas pelos técnios sociais 

envolvidos reafirmam o caráter dessa pesquisa. Primeiro, o entendimento destes 

atores que confirma as percepções que se construíram ao longo dessa pesquisa, 

especialmente a de que o TTS se constitui como apenas um dos vetores de 
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sustentabilidade do PMCMV que depende da atuação dos demais atores nesse 

processo: 

O TTS é fundamental na habitação. Sozinho ele não garante a 
sustentabilidade necessária porque isso envolve outras políticas, mas ele é 
importante para o entendimento das famílias nos processos novos em que 
estão sendo inseridos, nas questões de convivência, das novas regras que 
eles vão ter que obedecer, do entendimento enquanto ser social nesse novo 
espaço. O TTS tem papel fundamental nesses processos de fazer com que 
as familias se reconheçam depois da mudança, na autonomia para 
reconhecer os serviços e como acessá-los. (TS1) 

 

Em segundo a constatação de um dos maiores desafios na condução do TTS: 

A gente tem uma questão que tem que ser levada em conta que é o tempo 
do programa. Na verdade, o trabalho social parte do ponto de fazer o 
mínimo necessário com o pouco tempo disponibilizado para isso. O certo 
seria pensar ações de curto e de longo prazo, mas a gente acaba pensando 
apenas em ações de curto prazo para conseguir garantir esse mínimo e as 
pessoas poderem assumir os compromissos com o novo morar, para que 
sejam independentes a ponto de saberem onde encontrar cada serviço 
necessário e quando este serviço não existir, que eles saibam se organizar 
pra reivindicar o que falta. Então o trabalho é organizado em função do 
tempo curto e ele limita o que pode ser feito. (TS2) 
 

O Minha Casa Minha Vida tem uma diferença muito grande das 
intervenções do PAC por exemplo em que a gente tem uma relação bem 
anterior, em que a gente vai constuindo laços com as famílias e preparando 
pra nova moradia e pro novo contexto, de confiança que ajuda a conduzir 
um trabalho. O TTS no PMCMV é muito rápido, porque a seleção é por 
cadastro municipal ou fila, a gente tem muitas reuniões com as famílias 
antes das entregas, abordamos a questão condomínial, a convivência, mas 
é como em uma linha de produção de fábrica. Dessas reuniões ainda surge 
a necessidade de indentificar possiveis lideranças, a gente fica buscando 
pessoas que se destacam pra gente poder começar a treinar os síndicos, o 
tempo é curto pra tentar motivar. (TS1) 

 

Apesar de o objetivo específico de cada ação não estar detalhado no 

projeto, percebe-se que há um direciomento mais amplo que o proposto em 

certas ações como destacado abaixo: 
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A questão do lixo é recorrente, a gente enfrenta em todas as 
intervenções.  Mas a gente trabalha outros temas pertinentes a cada 
caso, como a arborização, a preservação dos espaços comuns. Nos 
Imbuia, por exemplo, todos têm uma área de preservação que é muito 
difícil de manter porque elas ocupam uma área grande dentro do 
empreendimento e é um acordo de compensação ambiental, então as 
pessoas não entendem o porquê daquele espaço, e elas querem que 
troque por parquinho ou por mais infraestrutura. Ao mesmo tempo a 
gente sabe que aquelas mudas que estão ali não foram plantadas da 
forma mais adequada pela construtora, talvez nem sejam a melhor 
espécie praquele lugar. Ainda assim, a gente busca fazer um trabalho 
pensando lá na frente, conscientizar para o futuro, tentando mostrar que 
aquilo que eles estão cuidando hoje vai crescer, vai ser bosque, vai ter 
sombra, vai poder circular embaixo e se transformar numa área de 
lazer. (TS1) 

 

Algumas das ressalvas apontadas pelos moradores nos depoimentos são 

reconhecidas pelos técnicos sociais. Como as ações que tratam da inter-relação 

entre meio ambiente e saúde precisam ser bem exploradas porque dependendo 

do formato talvez não tenham a adesão necessária a ponto promover mudanças 

especialmente no que diz respeito à qualidade de vida e a sustentabilidade. 

Nessa questão da adesão, o que a gente percebe, é que enquanto eles não 
receberam as casas ainda, toda a família comparece em todas as reuniões 
sobre o programa. Depois que eles se mudaram o sentimento é de, “ah, eu 
já tenho uma necessidade atendida, será que o resto me interessa?” (TS2) 

 

 A opinião acima é complementada de forma bastante realista por um dos 

entrevistados: 

Eu entendo que se as famílias tivessem a oportunidade de participação em 
fase anterior às mudanças, seria possível atingir a sustentabilidade pelo viés  
das famílias beneficiárias, cujo poder de escolha não possibilita outras 
formas de inserção formal do mercado imobiliário. Com o desenvolvimento 
de ações participativas seria possível desenvolver indicadores e medir a 
sustentabilidade das ações, não em curto prazo, (seis meses do TTS no 
caso dos Imbuias são insuficientes para este alcance), mas resultados de 
sustentabilidade a longo prazo. O desenvolvimento de metodologias 
participativas poderia também contribuir para que as famílias pudessem de 
fato eleger o que seria importante ser desenvolvido em nível econômico, 
social e ambiental na realidade da nova moradia, trabalhando assim 
aspectos culturais, de sociabilidade, pertencimento e apropriação do novo 
espaço, e dos valores e bens da cidade, ou seja, processos de cidadania. 
Não podemos esquecer que a realidade social das famílias atendidas, 
conforme estudos sociais e perfil socioeconômico, está permeada por 
fatores de baixos níveis de escolaridade, baixa renda, acesso precário aos 
bens e serviços da cidade, de maneira que estes fatores acabam por 
influenciar em fatores da cidadania. (TS3) 
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Um ponto importante que figura com um dos objetivos essenciais do TTS e 

que possui grande relação com a sustentabilidade social, é promover a autonomia e 

o protagonismo social. Segundo Rodrigues (2014) o TTS visa o engajamento 

individual e coletivo na implementação das intervenções e na melhoria da qualidade 

de vida, apoiando a construção de comunidades atuantes, críticas e a criação de 

sujeitos coletivos de mudança. 

Nesse sentido a capacitação das lideranças locais ganha um papel 

fundamental e ocorre de duas formas dentro do trabalho técnico social, uma, mais 

imediata, por meio da capacitação dos síndicos e conselheiros para gestão do 

condomínio, e a outra, mais ampla, que busca identificar e capacitar as pessoas com 

perfil de liderança para conduzir organizações comunitárias, criadas com o auxílio do 

TTS. Nos residenciais objetos desse estudo de caso foi constituída como uma 

Associação de Moradores, formada por conselheiros dos condomínios instalados na 

região.  

É bastante complexo priorizar todas as questões importantes a se trabalhar, 
mas o fortalecimento comunitário é uma delas porque cria referências 
comunitárias que possibilitam a autonomia tão buscada, para que essas 
pessoas possam ir além desses empreendimentos e reivindicar seus 
direitos, e os serviços que não acompanham o conjunto, como uma falha 
grave do poder público de não implantar tudo junto, ou seja, preparar a 
comunidade pra fazer essa reivindicações. [...] É importante porque eles 
aprendem a galgar os seus espaços pra que fique claro que não é a 
COHAB ou a CAIXA que vão resolver os problemas, mas eles mesmos, seja 
por meio de audiências públicas, LOAS, e outras secretarias que 
respondem por outrs serviços, como saúde, educação.(TS1) 

O que está previsto na Portaria 21 é a organização deles enquanto 
associação de moradores. O que a gente considera essencial no trabalho 
social é deixar uma representatividade definida, pra que eles saibam das 
diversas possibilidades de conseguir os serviços e os direitos sociais e que 
possam buscar alternativas para os problemas que eles vão enfrentar. TS2 

 

Quanto à sustentabilidade social é válido destacar que existe uma 

preocupação especial em trabalhar questões relacionadas à convivência, ações que 

envolvem crianças e jovens e a inserção em serviços existentes que não foram 

planejados junto com a construção do empreendimento: 
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A gente tem um cuidado muito grande com relação ao trabalho com as 
crianças, mas a gente enfatiza que o trabalho é direcionado ao respeito dos 
espaços comuns e não ao cuidado das crianças. Às vezes eles querem 
transferir a responsabilidade no cuidado para os técnicos e tem expectativas 
que o TTS não consegue e nem deve prover. (TS1) 

Considero que esta percepção pela área social já existia em fase de 
planejamento das ações, porém, o planejamento que ocorre em instâncias 
macro poderia ter sido aprimorado. Construir um empreendimento enorme 
como os Imbuias deve envolver o pensar para além dos aspectos 
urbanísticos, mas também os impactos de infraestrutura, econômicos, de 
sociabilidade, impactos de vizinhança, etc. Parece que repetimos os erros, 
independente do tempo, seja pelo BNH em 1960 e agora mais 
recentemente com o MCMV, temos aí uma questão estrutural, política e de 
planejamento que caminham em descompasso. (TS3) 

 

A importância do desenvolvimento econômico das comunidades, com impacto 

direto na sustentabilidade, é um eixo reconhecidamente dificil de ser trabalhado: 

Trabalhar o eixo econômico é o mais complicado. O TTS tem uma 
responsabilidade sobre a geração de renda desde os primeiros normativos, 
mas é o mais complicado porque não se altera a realidade de uma vida em 
6 meses. Esse eixo com certeza é o maior desafio, e ele parte do 
fortalecimento da autoestima dos moradores. A gente trabalha com famílias 
em que as pessoas mal sabem falar, se expressar, que por vezes não tem 
uma aparência mínima. Mas a gente busca motivar as famílias a buscarem 
mais, melhores condições de vida. [...] No nosso caso, o município tem uma 
estrutura como a dos CRAS, voltada para o trabalho, eles tem um programa 
de Mobilização para o mundo do trabalho, que trabalha primeiramente a 
autoestima, as relações e a preparação para a inserção no mercado. Por 
exemplo a gente fez algumas ações com o SINE MOVEL e conseguiu 
empregar bastante famílias, mas deu certo com pessoas que já tinham perfil 
e um histórico de trabalho. As famílias que partem da renda zero, como 
catadores de recicláveis, por exemplo, não conseguem essa inserção. (TS1) 

 

A proposta de criação de cooperativas de trabalho é vista pelos técnicos da 

seguinte forma:  

No pouco tempo que a gente tem com o trabalho social é muito difícil 
conseguir fazer todas as articulações e as cooperativas de trabalho 
demandam tempo, precisa ter a assessoria de uma consultoria, e começa 
pelo aprendizado do que significa esse formato de trabalho, porque surgem 
conflitos até esse entendimento. [...] A SMMA tem uma proposta pra gente 
montar uma cooperativa em frente aos Imbuia, porque ali vai ser instalado 
um barracão para reciclagem, e tem uma resistência grande dos moradores, 
que a gente está tentando trabalhar, porque eles não tem o entendimento 
de como vai ser esse barracão, o início da cooperativa com os moradores 
dos demais residenciais que são coletores. A gente está trabalhando pra 
isso mas com a consciência de que é como uma medida de longo prazo. No 
nosso prazo a gente não consegue formar uma cooperativa e dar a 
autonomia que eles precisam pra colocar a atividade a todo vapor. (TS1) 
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A possibilidade de o trabalho social buscar parcerias com entidades da 

sociedade civil para geração de trabalho e renda, conforme recomendações de 

sustentabilidade e que não figuram como ações propostas pelo TTS, é tida com 

ressalvas pelos técnicos sociais, em função do tempo e das responsabilidades 

envolvidas: 

A gente vê em outros casos que o cooperativismo funciona, que as 
parcerias com ONGs e afins funcionam, mas isso tem que partir dos 
moradores, por isso a gente foca tanto na autonomia. Outro ponto que 
precisa ter cuidado é que tem muita entidade que quer se promover, não 
assume um compromisso sério com os moradores, e o TTS não consegue 
fiscalizar esse tipo de coisa. Nesse ponto é melhor trabalhar a autonomia 
dos moradores pra que eles busquem essas parcerias e definam as regras 
que melhor atendem cada comunidade.  
[...] Quanto a universidades, a gente vê muita pesquisa, muito estudante 
que obtém os dados que precisam para suas teses e nunca mais voltam. Os 
moradores acabam sendo objeto de estudo apenas, sem uma proposta de 
trabalho. E tem alguns residenciais que não aceitam mais participar de 
pesquisa então o TTS precisa ter cuidado com essa abertura. E poucas 
vezes a gente conhece entidades sérias, mas que não tem disponibilidade 
pra se envolver com tantos projetos ao mesmo tempo.  
[...]E quanto a empresas, a possibilidade de trabalho por produção, ou 
mesmo um trabalho que pudesse ser realizado em casa por alguns 
moradores, existe uma preocupação com as leis trabalhistas, a gente não 
pode incentivar trabalhos que tragam riscos para essas pessoas. (TS2) 

 

Uma consideração importante sobre a efetividade e eficácia das ações 

realizadas pelo TTS: 

Um ponto importante, nós não temos como medir resultados. A gente 
trabalha encima de ações que a gente desconhece os resultados porque 
não temos dimensão do alcance daquilo. À vezes a gente não conseguiu 
inserir aquela pessoa no mercado de trabalho naquele momento, mas 
passado um tempo sepercebe que uma capacitação lá atrás permitiu isso. A 
gente realiza diversas vivências que tem uma representatividade pra essas 
famílias e que a gente acaba não conhecendo como um todo os resultados 
que gerou, porque as avaliações são imediatas, e por vezes esse feedback 
não acontece na hora. Nosso trabalho não tem imediatidade nos resultados, 
por isso a gente não consegue bons indicadores. (TS2) 

Eu acredito que o TTS pode ser aprimorado, mas isto exige o 
desenvolvimento de novas Metodologias de trabalho Social que envolvam 
de fato a participação dos atores, bem como o uso de novas tecnologias de 
avaliação e monitoramento das ações, além de recursos. Avalio que o item 
participação é fundamental na busca da sustentabilidade das ações do TS, 
porém, ele precisa ser aprimorado no contexto dos projetos de 
regularização fundiária. Nós avançamos muito no quesito de 
desenvolvimento do TS, porém, precisamos avançar ainda mais e isto 
requer olhar para a prática já desenvolvida e avaliar os objetivos a serem 
alcançados e novos caminhos a serem trilhados, num contexto de cidade 
cuja realidade social desafia o Município e os operacionalizadores da PNH 
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(Política Nacional de Habitação) cujo planejamento ainda está muito 
embasado na técnica sem maiores indicadores de participação das famílias, 
mesmo sob o contexto democrático. (TS3) 

 

O desafio na articulação das políticas públicas na Portaria 21/2014 é assim 
descrito: 

Hoje a articulação acontece muito em função das relações pessoais entre 
os técnicos sociais e as secretarias, por não existir essa centralidade e 
reponsabilidade da habitação como responsabilidade de todos e a gente 
tenta amarrar isso no PTS de todas as formas, mas esse comprometimento 
de todos os envolvidos é muito mais difícil do que se pensa. [...] A edição da 
Portaria 21 possibilitou uma consulta pública e uma das propostas foi a 
criação de um grupo gestor que pudesse articular essas políticas 
verdadeiramente, porque o TTS é incipiente. No nosso caso, a gente está 
dentro da COHAB, como um departamento estruturado e consegue galgar 
algumas coisas, mas não é a realidade do Brasil como um todo, em 
municípios menores e até mesmo outras capitais, você percebe que essa 
articulação é limitada. Então a Portaria 21 ficou devendo esse elemento 
agregador capaz de promover a articulação, e algo que fizesse o município 
realmente se apoderar desse TTS como algo realmente amplo e importante, 
e em todos os municípios. (TS1) 

 

E por fim, a conclusão sobre o desafio de se atingir a sutentabilidade nos 

empreendimentos entregues pelo PMCMV: 

Considero que o Governo Federal tem buscado avançar no 
desenvolvimento das normativas e legislação do TTS, a exemplo da Portaria 
21, no entanto, na prática ainda não ocorre um alinhamento entre o que é 
apregoado pelas normas e o que se aplica diretamente na prática. Penso 
que está nos Municípios o grande desafio da implementação, e também o 
desafio de atingir a sustentabilidade, mas este processo é a longo, e não a 
curto prazo. As normativas podem avançar, mas ainda requerem maior 
discussão com àqueles que operacionalizam o TTS, bem como com a 
própria PNH, pois o viés econômico do PMCMV na atual conjuntura, estaria 
de fato preocupada com a sustentabilidade ambiental ou social? Penso que 
estes os fatores sociais e ambientais vêm em segundo plano, porque os 
privilégios econômicos predominam. (TS3) 

 

Os desafios e críticas apontados pelos técnicos são coerentes, são reações 

de suas experiências profissionais em campo prático e guardam afinidade com as 

críticas apontadas por outros estudos consultados. O fator tempo, de fato é o mais 

questionável, porque é impensável promover a sustentabilidade em uma intervenção 

habitacional no período máximo de 6 meses. As experiências do PAC, como citado 

pelos técnicos sociais, revelam a necessidade do trabalho na fase pré e pós-
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ocupação, por períodos de até 18 meses para se buscar uma melhoria na qualidade 

de vida, então é pertinente questionar o porquê dos residenciais entregues pelo 

PMCMV não terem o msmo tratamento, especialmente quando as regras do 

programa determinam que até 50% da população beneficiária advém de áreas de 

risco, normalmente as mesmas beneficiadas pelo PAC, e que certamente vão 

necessitar de auxílio para adaptação nessa nova forma de morar. 

Um dos fatores que dificulta esse contato do TTS com os beneficiários do 

PMCMV na fase pré-contratual decorre de a seleção de moradores ser realizada 

pouco antes da finalização dos empreendimentos, e diante do pouco tempo hábil 

entre a seleção e entrega das unidades, o TTS precisa priorizar as ações de 

preparação para a mudança dessas famílias bem como as ações a serem 

desenvolvidas na fase pós-contratual junto à comunidade. De todo modo, subsiste 

nessa fase anterior a responsabilidade pela articulação dos serviços do entorno, que 

devem estar disponíveis aos moradores antes da mudança ocorrer, sendo esse, 

possivelmente, um dos maiores dificultadores na condução do TTS com vistas à 

sustentabilidade social.  

Por fim, uma última consideração que pode ser feita diz respeito a dificuldade 

do TTS em atuar na promoção do desenvolvimento econômico local, e que acaba 

impactando negativamente nos níveis de sustentabilidade econômica, trata das 

parcerias com a sociedade civil, que podem e devem compor os recursos do TTS 

porque são referenciadas positivamente em intervenções estudadas anteriormente, 

possibilitam a continuidade do trabalho e trazem uma orientação de atuação 

diferente do foco dado pelo Estado, podendo contribuir de forma eficaz para a 

melhora dos níves de sustentabilidade dos empreendimentos. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O objetivo geral desse trabalho foi identificar a relação entre o trabalho social 

e a sustentabilidade nos empreendimentos entregues sob o Programa Minha Casa 

Minha Vida, para a faixa de renda familiar de até 3 salários mínimos, com origem de 

recursos do FAR para municípios acima de 50 mil habitantes. 

O Programa Minha Casa Minha Vida se constitui como o atual instrumento da 

política habitacional para redução do déficit habitacional nacional, e ficou 

evidenciado que seu grande desafio é aliar os recursos do mercado à uma política 

habitacional mais eficaz e estruturada, que privilegie a sustentabilidade urbana e 

garanta melhor qualidade de vida aos moradores. Nesse contexto, o trabalho técnico 

social, componente obrigatório das intervenções habitacionais, é um dos 

instrumentos da política habitacional que podem impactar na sustentabilidade dos 

empreendimentos entregues pelo PMCMV dado seu caráter socioeducativo.  Tal 

constatação ficou evidenciada a partir das repostas obtidas em cada um dos 

objetivos específicos que nortearam esse trabalho. 

A análise da evolução normativa do Trabalho Técnico Social ao longo do 

PMCMV evidenciou a ampliação dos objetivos e das responsabilidades na condução 

das ações orientadas à promoção da sustentabilidade dos empreendimentos 

habitacionais. O TTS, que na primeira fase do PMCMV era bastante simplificado e 

realizado sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal para tratar 

especificamente da gestão condominial, foi transferido aos municípios que passaram 

a atuar de forma integrada em ações que privilegiam a articulação das políticas 

públicas e o desenvolvimento socioterritorial. 

A Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades trouxe um manual especificando 

as atribuições específicas do TTS em cada modalidade de intervenção que além de 

estabelecer princípios e objetivos com estreita relação aos critérios de 

sustentabilidade também demonstrou sua orientação para o desenvolvimento da 

macroárea em que ocorre a intervenção habitacional. Assim, a Portaria 21/2014 

avançou ao estabelecer como um dos objetivos do TTS a integração de medidas 

para o desenvolvimento socioterritorial de forma sistêmica. 
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 O objetivo de corelacionar o trabalho técnico social idealizado para um 

empreendimento habitacional às recomendações de sustentabilidade propostas pela 

Agenda 21 e Agenda Habitat, evidenciou que a maioria das ações previstas no 

projeto de trabalho social estão orientadas para os critérios de sustentabilidade 

descritos naqueles documentos. No entanto, a atuação descompassada entre a 

entrega das unidades e a falta de continuidade das ações do TTS pelo muncípio 

denotam a falta de capacidade administrativa do Estado para gerir as ações 

propostas, o que pode impactar na eficácia das ações do trabalho social.  

Além disso, ficou demonstrado que as ações relacionadas ao eixo econômico 

ficam restritas a tentativas de inserção no mercado formal de trabalho, sem qualquer 

menção a ações voltadas para o cooperativismo, arranjos produtivos locais, ou a 

previsão de parcerias com empresas e universidades para capacitação de mão de 

obra no entorno, ações essas que poderiam garantir o desenvolvimento de forma 

mais consistente a longo prazo. 

O terceiro objetivo foi proposto para investigar quais práticas previstas pelo 

TTS podem contribuir para a sustentabilidade na visão dos moradores, e a 

necessidade da realização do trabalho social foi confirmada nas entrevistas 

conduzidas nos residenciais objetos do estudo de caso. As percepções e 

comentários dos moradores sobre as ações a serem realizadas como forma de 

sanar parte dos problemas que enfrentram confirmaram que o suporte dado pelo 

TTS é fundamental para essa faixa da população, não somente para melhor 

adaptação à nova forma de morar, mas também para a compreensão das 

reponsabilidades que envolvem a vida em condomínio, os cuidados com o ambiente 

construído e o natural, a autonomia e o conhecimento necessários para se buscar os 

serviços públicos de que precisam. Quanto a esse último aspecto, apesar de o 

projeto ter sido definido antes da edição da Portaria 21/2014, ficou evidenciada a 

falta de articulação prévia das políticas públicas para atendimento da população 

beneficiária dos residenciais, demonstrada pela falta de escolas, atendimento 

médico, dentre outros. 

Por fim, o último objetivo específico trouxe as percepções e desafios 

enfrentados pelos técnicos sociais para o alcance da sustentabilidade, cujos 
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depoimentos reforçaram a importância do trabalho para o PMCMV de modo geral, e 

reafirmaram a orientação de suas ações para a sustentabilidade, considerada por 

eles como ainda incipiente em função dos desafios enfrentados para condução das 

ações. Tais desafios correspondem à falta de uma melhor orientação da fase pré-

contratual e do curto tempo de realização das ações na fase pós-contratual que só 

permitem ações de curto prazo e acabam transformando o trabalho social em uma 

linha de produção. Some-se a isso a responsabilidade na inserção dos moradores 

nos serviços pré-existentes, por vezes sobrecarregados, e a dificuldade no 

desenvolvimento socioterritorial que, para acontecer, precisa superar carências 

sociais ainda maiores dessa população beneficiada pela moradia. 

Em que pesem todas as críticas e desafios enfrentados na realização do TTS 

é inegável sua evolução e orientação para a sustentabilidade ambiental, econômica 

e social dos empreendimentos habitacionais. O TTS trabalha a educação ambiental, 

opera soluções para as questões sociais e, ainda que timidamente, trabalha o 

desenvolvimento do eixo econômico, evidenciando sua importância para o PMCMV. 

No entanto, ficou demonstrado que alcançar a sustentabilidade na habitação social é 

uma responsabilidade comum a diversos agentes políticos e o TTS isoladamente 

não consegue resolver problemas além de sua capacidade, impondo a conclusão de 

que este é apenas um dos vetores que contribuem para a sustentabilidade na 

habitação de interesse social.  

Desse modo, fica a recomendação para a realização de trabalhos futuros que 

analisem os impactos do TTS a partir dos novos critérios estabelecidos na Portaria 

21/2014 que privilegiem efetivamente a articulação na fase pré-contratual e o 

desenvolvimento socioterritorial de forma ampla e que para se desenvolvam 

metodologias de trabalho social que envolvam a maior a participação dos atores, 

bem como o uso de novas tecnologias de avaliação e monitoramento das ações. 
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APENDICE A – MATRIZ DE ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE 

 

EIXO 
Recomendações das Agenda 21 e Agenda Habitat para 
sustentabilidade dos empreendimentos urbanos 

Práticas previstas no 
Projeto de trabalho social 

Difundir a consciência sobre a água e energia.  
Educação ambiental nos centros urbanos, conseqüências do desperdício 
de água e ocupação ilegal das margens de rios e lagos. 

 

Promover hábitos de redução do lixo e a implantação da coleta seletiva e 
reciclagem. 

 

Ações educativas quanto ao tabagismo, uso do álcool e drogas, 
alimentação, direção perigosa, comportamento sexual seguro. 

 

 
A 
M 
B 
I 
E 
N 
T 
A 
L Intensificar ações de promoção à saúde, prevenção e controle de doenças 

- agentes comunitários e de saúde de família. 
 

Promover o conhecimento da interdependência entre meio ambiente e 
saúde, e desenvolver atitudes e práticas necessárias para aumentar a 
saúde pessoal e da comunidade. 

 

Geração de renda  

Identificar a vocação produtiva da cidade em harmonia com sua 
identidade cultural e ambiental como forma de ampliar oportunidades de 
emprego e renda. 

 

Estimular os jovens e crianças a se transformarem em agentes 
interessados no seu futuro e no da sua comunidade, por meio da 
educação e capacitação profissionais. 

 

Economia familiar: conscientização e o conhecimento de questões 
relacionadas aos padrões de consumo excessivos. 

 

Capacitar lideranças locais para criação, de organizações comunitárias 
melhora na qualidade de vida. 

 

Parceria com empresas em atendimento à RSE para treinamento e 
utilização de mão de obra no entorno. 

 

Promover programas de geração de renda por meio da reciclagem do lixo.  

Estimular o vínculo entre universidades com os projetos regionais.  

E 
C 
O 
N 
Ô 
M 
I 
C 
O 

Informar regras de acesso ao crédito, incentivar pequenos 
empreendedores e arranjos produtivos locais. 

 

Fornecimento de serviços sociais, sobretudo a grupos e comunidades 
carentes. 
Promover o diálogo o poder local e os cidadãos para facilitar o 
fornecimento de infra-estrutura e serviços básicos. 

 

Segurança: Promover a conscientização e proporcionar educação como 
esforço para reduzir o crime e a violência, fortalecendo a sociedade. 

 

Realizar trabalho de mobilização em torno da educação formal e informal 
nas comunidades. 

 

Incentivar nos jovens e idosos o serviço voluntário, as ações comunitárias, 
estimulando ações de tipo cooperativo. 

 

Promover atividades de esporte e cultura jovens e crianças, evitar a 
marginalidade. 

 

 
S 
O 
C 
I 
A 
L 
 

Apoiar e capacitar a participação de ONG's e da sociedade civil para 
processos de gestão promotora de sustentabilidade. 
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APENDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

Instituto Superior de Administração e Economia – ISAE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
 
Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa “O trabalho Social como vetor 
de sustentabilidade no programa Minha Casa Minha Vida”, sob a responsabilidade 
da pesquisadora Fernanda Altvater Richter, a qual pretende conhecer a relação 
entre o trabalho social e a sustentabilidade no Programa Minha Casa Minha Vida. 
Sua participação é voluntária e consiste em responder uma entrevista semi-
estruturada, que tem a duração de aproximadamente 30 minutos e será gravada se 
assim você permitir. Para qualquer informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato 
com a pesquisadora pelo telefone (41) 9931-5776 email: 
Fernanda.altvater@gmail.com ou com o Prof. Dr. Cleverson Andreoli, pelo telefone 
(41) 9940-5200. 
 
Este termo lhe assegura:  
Rigoroso sigilo de identidade na publicação desta pesquisa;  
Possíveis esclarecimentos a quaisquer dúvidas que possa ter sobre sua participação 
nesta pesquisa;  
O desligamento da pesquisa a qualquer momento.  
 
Consentimento Pós–Informação  
Eu,___________________________________________________________, fui 
informado sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha 
colaboração, e entendi a explicação. Por isso, concordo em participar da pesquisa e 
declaro que recebi cópia do presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
 
 
Curitiba, _________/_______________/__________.  
 
 
_____________________________________  
Assinatura do (a) participante  
 
 
_____________________________________  
Mestranda Fernanda A. Richter 
 
 
_____________________________________  
Orientador Prof. Dr. Cleverson V. Andreoli 
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APENDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Data da entrevista: _____/_____/2015.  
Nome do entrevistado:____________________________________________  
Instituição / Residencial: __________________________________________ 
 
 
1. Considerações sobre o TRABALHO SOCIAL na visão d os moradores  

1.1  Como foi o processo de mudança para o Residencial? 

1.2  Como é a vida em condomínio hoje? 

1.3 Quanto ao projeto de trabalho social a ser realizado pelo município, você 
participaria das seguintes práticas? (descrever as ações previstas no quadro de 
análise - expor cada prática do projeto conforme categorias e entender as percepções 
dos moradores em relação aos eixos da sustentabilidade). Qual sua opinião sobre as 
ações?  

 

2. Considerações sobre o TRABALHO SOCIAL na visão d os técnicos sociais  

2.1  Na sua opinião, qual a importância do trabalho técnico social  para o Programa 
Minha Casa Minha Vida? 

2.2  Existe relação entre o Trabalho Técnico Social e a Sustentabilidade?  Em caso 
afirmativo, quais ações relacionadas aos eixos Ambiental, Econômico e Social você 
considera mais importantes para promover a sustentabilidade nos empreendimentos 
habitacionais? 

2.3  Você considera que as alterações promovidas pela portaria 21 favoreceram esse 
processo? Houve evolução?  

2.4   Como o trabalho técnico social pode ser aprimorado?   

 

 


