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Trabalho Social? 
 

 

estrutura da apresentação 



O trabalho social tornou-se componente obrigatório nos 

programas habitacionais financiados com recursos 

federais e inicialmente era regulamentado pela Portaria 

nº 08/2009. Posteriormente, por meio da Portaria 

nº21/2014 foi estabelecido o “Manual de Instruções do 

Trabalho Social nos Programas e Ações do Ministério 

das Cidades”.  



    
• Trabalho social enquanto componente da política 

urbana e habitacional - realizado e financiado pelo 

Estado quando existe uma “resposta” (programa e 

financiamento) constitui-se uma  mediação. O que 

esperar dessa ação? 

 

• Não é um “objeto próprio”, descolado do 

atendimento habitacional. 

 

• Não deve ser confundido com o Serviço Social, ou 

papel/ação do assistente social. 

 

• Não é uma atividade exclusiva do assistente social.  



    
• Estado (construção social); 

 

• Politica Habitacional – “Resposta” 

 

 

Trabalho social envolve múltiplas ações – 

informativas, consultivas, socioeducativas, 

articulação interinstitucional entre outras... 
 



• Avanços institucionais: Formulação da Política 

Nacional de Habitação; criação do Ministério das 

Cidades, instituição de instâncias locais, regionais e 

nacionais de participação e controle social. 

• Crescem investimentos, aumenta o subsídio e o 

atendimento a população mais pobre é priorizada. 

• Programa PAC: saneamento, urbanização e 

habitação 

• Programa MCMV: amplia investimento e 

subsídio  

 

 

Politica Habitacional 
 



Avanços (discurso ou ação): 
 

 Dimensão institucional  (gestão e controle social); 

 Retoma e amplia investimento na área habitacional; 

 PAC: investimento ganha escala maior  

 Aumenta investimento na faixa até 3 SM; 

 Projetos integrados (estruturadores);  

 Inserção em estratégias de recuperação ambiental e 

urbanística da cidade e região. 

Trabalho social: valorização / articula-se com a 

estratégia geral de intervenção integrada e destina-se 

maior volume de recursos. 



 

 

  É o mercado, e não o Estado, que na maioria dos casos, está  

definindo a localização do investimento; 
 

 Pode ser inadequada, em áreas carentes de emprego, infraestrutura 

e equipamentos; 

 Pode aumentar a vulnerabilidade das famílias. 

 

 Acentuado foco  na construção civil (foco do ator  “empresas da 

construção civil”) -  Os tempos e objetivos dos atores não são os 

mesmos. 

 

 Desigual e limitada capacidade institucional 

 

 Distribuição regional e capacidade municipal de atendimento 

(equipamentos e serviços públicos); 

  Porte do empreendimento X porte da cidade; 

  Relação distorcida:  Numero de unidades/ déficit ou demanda municipal. 

 

 Tempo do Trabalho Social 

 

PMCMV 
 



 

 

  Complexidade da intervenção (território habitado; muitos componentes 

de intervenção; relações e redes; alto grau de imprevisibilidade); 

 

 Favela: Território de múltiplos agenciamentos relacionados a ilegalidade 

(EX: ações do trafico de drogas e da “pirataria”). 

 

 Desigual e limitada capacidade institucional; 

 

 A questão da remoção e reassentamento; 

 

 Tempo da urbanização; 

 

 Tempo do Trabalho Social 

 

 

 

PAC-UAP 
 



    
 

Problemas do Trabalho Social = Problemas 

da Politica  Habitacional (“Resposta”) 

 

+  

 

muitos outros problemas  . . .  
 

 



Trabalho Social 



  

Trabalho Social: é “um conjunto de estratégias processos e ações 

realizado a partir de estudos diagnóstico integrados e participativos 

do território, compreendendo as dimensões social, econômica, 

produtiva, ambiental e política 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 de sua qualidade de vida 

e para a sustentabilidade dos bens e serviços implantados”. 

(Portaria 21, 22 de  janeiro de 2014, Ministério das  Cidades, p.6) 



 Viabilização da “Resposta” - Programa Habitacional 

 

 Integração de políticas e programas sociais para diminuir 

vulnerabilidade das famílias – diminuir patamares de 

exclusão social. 
 

 Participação e Organização – Dialogo 

 Acesso a informação    
 

 

Trabalho Social 



Problemas:  

 

 O ‘desenho’ e tempo da “resposta”; 

 

 Tempo da intervenção X Tempo do Trabalho Social 

 

 Vontade política (prioridade de governo e limitações 

relacionadas com funcionamento do Estado); 

 

 Limitada capacidade institucional 

 

 Limitado potencial do “Trabalho Social” (uma ação dentro de 

uma política); 

 

 Grau de mobilização e articulação dos movimentos sociais 

(participação esvaziada); 

 

  



Estratégias: 

  Aprimorar a “resposta” (desenho dos programas); 

  Ação / financiamento (normas): contribuir para 

construir uma cultura interdisciplinar; 

 Ação / financiamento (normas): contribuir para 

elevar a capacidade institucional; 

  Fortalecer seu papel de “link” com outros 

programas e políticas; 

 Planejamento interdepartamental (intersetorial); 

 O Plano deve ser elaborado com a participação da 

comunidade, dos tomadores de decisão, dos técnicos da 

área de engenharia e arquitetura.   

 Ampliar o ‘tempo’; 

Trabalho Social 



 

  Temos teoria para analisar o trabalho social 

promovido pelo Estado (e nos casos de suporte a uma  

“resposta” do Estado?) 

  Como tomar o trabalho social como objeto de 

analise? 

 Por que persiste, ao longo do tempo, as 

características ( e expectativas) do Trabalho Social, 

mesmo com mudanças de contexto, atuação do 

Estado e lugar desse componente?  

Os objetivos são muitas vezes mais ambiciosos que 

o da própria política (resposta). Por que se propõe 

algo ambicioso?  

Trabalho Social: uma agenda de pesquisa 



Conteúdo:  

  Está relacionado com estagio de desenvolvimento 

institucional do município; 

  Deve dialogar com o contexto e especificidade local 

(município). EX: atores sociais, perfil da equipe 

municipal, característica da cidade e natureza do 

problema habitacional, perfil da população; 

  “Plano de Gaveta” – deve ser um instrumento de 

trabalho e não apenas um documento formalista para 

cumprir regra de acesso ao financiamento; 

  Deve estar relacionado com o programa e política 

habitacional municipal; 

 

Trabalho Social: Plano de trabalho 



Conteúdo: 

  Deve permitir ajustes  e revisão de procedimentos; 

  Deve estar relacionado com o grau de complexidade 

e natureza da intervenção (reassentamento, 

urbanização – simples, urbanização complexa, 

produção de novas moradias, PAC, MCMV); 

 Não deve ser copia de outro documento. O processo 

de elaboração deve resultar na capacitação da equipe. 

 Deve antecipar problemas (“gargalos”) e apontar 

estratégias; 

 Deve aproximar prática e discurso (documento);  

Trabalho Social: Plano de trabalho 


