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Direito à Moradia 

• Acesso à Moradia é uma ação de 

afirmação de direitos 

• cidadão como sujeito que está 

efetivando seu direito à moradia 

• Moradia como porta de entrada dos 

demais direitos no território  

• busca pela cidadania plena, 

melhoria da qualidade de vida e o 

combate às desigualdades sociais 



 



Trabalho Social 

• ação pedagógica  

• visa desenvolver o senso crítico  

• maior democratização da 

sociedade.  

É uma ação que incentiva a 

autonomia, fortalece a autoestima e 

os laços de solidariedade entre os 

participantes  

Ação formadora de cultura 

• visão de mundo que busca 

combater o individualismo, a 

subserviência e o clientelismo 



     Trabalho Social                   

é        é: 

• prática “disciplinadora”  

• de “controle” da população,  

• enquadramento social  

• adesão acrítica às intervenções 

ocorridas em seu território 

• transferir para a sociedade 

organizada, responsabilidades que 

são do estado na formulação ou 

implantação de políticas públicas 







Trabalho Social 

no Programa Minha Casa Minha Vida 

(MCMV) Entidades e Programa Nacional de 

Habitação Rural (PNHR) 
• Intervenção promovida por um 

movimento social 

• Entidade Organizadora (EO) já 

possui suas estratégias de 

mobilização, seu histórico e suas 

formas de pressão e de luta. 

• Trabalho Social deve partir desse 

acúmulo, bem como das 

experiências anteriores do grupo 

• traz os valores políticos da 

organização vinculados à visão de 

mundo daquele movimento social  

 



Formação do grupo 

• Valorização e Respeito à história e 

trajetória do grupo 

• Identificar os laços e redes 

existentes entre as pessoas 

• Identificar as influencias externas e 

seu papel no grupo 

• Sensibilização sobre o objetivo 

comum e a adesão á proposta 

 



• Diagnóstico 

• Identificar / Criar vínculos entre as 

famílias 



Autogestão 

• O trabalho social na autogestão visa 
tanto a participação de todos na 
totalidade do processo de produção 
(definição do terreno, do projeto, da 
equipe técnica, da forma de 
construção, compra de materiais, 
contratação de mão de obra, 
organização do mutirão, controle 
financeiro, prestação de contas) 
quanto a continuidade dessa 
organização para a vida comunitária.  

• Ferramentas para o Controle Social 
e a gestão participativa da produção 
da moradia 

 



 



Instâncias de 

participação 
• papel e limite bem definidos, para 

não gerarem falsas expectativas ou 

serem esvaziadas.  

– Informação 

– Decisão 

– Organização 

– Capacitação 

• formas de participação previstas 

pactuadas previamente com o 

gestor da intervenção 

 

 





Coordenação 

Comissão Comissão Comissão 

Administrativo 
Assessoria 

Obra 

Trabalho 
Social 

Assembleia Geral 



 



Núcleo gestor ou 

Coordenação 
• responsável pela interlocução da 

comunidade com os diversos 

atores envolvidos (poder público 

local, responsável pelo projeto, pela 

obra e pelo Trabalho Social, entre 

outros).  

• constituído por membros da 

comunidade e representativo de 

seu conjunto.  

• apoiar as discussões dos temas de 

conflito,  

• trazer as diferentes expectativas da 

comunidade.  

 



Discussão e 

acompanhamento do projeto 
 





Mutirão 

• Forma de democratizar as 

relações e permitir a 

participação de todos 

• Valorizar a solidariedade 

e a troca direta entre as 

pessoas 

• Valorizar o trabalho 

manual, não somente a 

expressão verbal ou 

escrita 





Regras de convivência 

• - agenda acordada entre os participantes; 

• - reuniões serem bem preparadas, com as 
informações e materiais necessários; 

• - data, hora, local e pauta previstos com 
antecedência; 

• - pontualidade no início e final da atividade; 

• - convocação ou convite enviados 
previamente; 

• - local adequado, de fácil acesso, com o 
número necessário de cadeiras e 
equipamentos de som e vídeo suficientes 
para o grupo; 

• - participação dos diversos atores nas 
atividades; 

• - registro dos encaminhamentos deliberados; 

• - retorno das demandas apresentadas; 

• - publicidade e transparência nas 
informações. 

 





Ferramentas digitais 

• Apoiar o processo de mobilização e 

informação 

– página em rede social, criação de 

grupo de discussão por e-mail, 

criação de blog, envio de SMS para 

mobilização 

• Espaço para interatividade 

• Cuidado para não ser excludente 

• São complementares 



Espaços comunitários de 

organização e/ou representação 

• Fortalecimento e empoderamento 

da comunidade 

• Representação e interlocução perante 

órgãos públicos 

• Demandas e interesses coletivos 

• Relação direta com o trabalho 

social 



Pontos de atenção 

• Legitimação por um grupo 

representativo 

• Identificar organizações existentes 

e influencia de organizações do 

entorno 

• Organizações formais e não 

formais 

• Diversidade de forma de 

organizações – interesses, modo 

de organização 

• Inclusão da diversidade – cultura 

da convivência 



Participação das 

Mulheres 
• Na organização 

• Na obra 

• Na gestão 
Acesso a outros espaços sociais e 

políticos 

Titularidade do financiamento 

 



Lideranças da 

comunidade 
• Identificar lideranças já existentes (formais 

ou não) 

• formação para a identificação de 

potenciais lideranças  

• estimular modelos mais horizontais de 

liderança e evitar as práticas autoritárias  

 



• gestão coletiva, ferramentas e dinâmicas 

de grupo e instrumentos para a 

elaboração de projetos e captação de 

recursos 

• estratégias distintas para os diversos 

grupos  

• participação de mulheres,  

• respeito a diversidade de sua 

constituição 



Associação de 

Moradores 
• uma das formas mais comuns de 

organização.  

• convergência em objetivos comuns 

de seus participantes, 

fundamentalmente na melhoria da 

qualidade de vida.  

• Estrutura adequada ao grupo 

• definir um plano de trabalho, que 

priorize suas ações e levante os 

recursos disponíveis e necessários. 

 



Condomínio 

• Estabelecer a convivência e as 

responsabilidades comuns (cap. 6) 

• Harmonizar-se com as demais formas 

de organização 

• Inclusão e solidariedade no lugar 

apenas da sanção 

 



Nem depredação, nem 

gurmetização 



Além da 

moradia... 





Projetos e captação de 

recursos 
• Continuidade da organização 

• Objetivos coletivamente definidos 

• Autonomia financeira para a 

comunidade 

• Apoio na identificação de potenciais 

financiadores, elaboração do 

projeto, gestão dos recursos 



Habilidades e geração de 

renda 



Criação e fortalecimento de 

laços no território 

 

• A articulação com outras 

organizações semelhantes, fóruns 

e redes mais amplas da sociedade 

civil 

– Territoriais 

– Setoriais 

  

 



Instrumentos de participação na 

vida do bairro e da cidade 

• espaços de participação 

institucional locais e da cidade 

– Conselhos, conferências, etc 

• instrumentos de caráter jurídico 

– representação ao Ministério Público, 

ação popular e ação civil pública, 

entre outros 

 



Celebrar a vida e as 

conquistas 
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