
Mesa Redonda: 

EXPERIÊNCIAS EM TRABALHO SOCIAL 

Seminário Trabalho Social em Programas de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano: Entre o Ideal e o Concreto 

São Paulo, Setembro de 2015 

Tássia Regino 
tassia.regino@saobernardo.sp.gov.br 

http://ceapg.fgv.br/


ROTEIRO 

1-O CONTEXTO ATUAL E ALGUMAS REFERÊNCIAS 

IMPORTANTES PARA REFLEXÃO E AÇÃO DO 

TRABALHO SOCIAL 

2- DESAFIOS PRINCIPAIS PARA O TRABALHO NO 

MOMENTO ATUAL 

3- A ESTRATÉGIA DOS PROJETOS DE SÃO 

BERNARDO PARA LIDAR COM ESTES DESAFIOS  

4- O EXEMPLO DOS PROJETOS PAC ALVARENGA E 

TRÊS MARIAS 



1- O CONTEXTO ATUAL  E 
ALGUMAS REFERÊNCIAS 

IMPORTANTES PARA 
REFLEXÃO E AÇÃO DO 

TRABALHO SOCIAL 



1- O CONTEXTO ATUAL E REFERÊNCIAS PARA AS 
REFLEXÃO E AÇÃO DO TRABALHO SOCIAL 

Valorização 
Institucional do 
Trabalho Social 

como dimensão da 
intervenção 

 

Complexidade do 
contexto social das 

comunidades 

Problemas Novos 

Crescimento inédito 
na escala de ação da 
política habitacional 

 

DEMANDA POR TRABALHO SOCIAL 

ESPECIALIZADO, INCOMPATÍVEL COM O QUE 

TEMOS, EM TERMOS DE: 

- Formação  

- Experiência 

- Repertório 

O CONTEXTO ATUAL E  O TRABALHO SOCIAL 



HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL COMO UMA QUESTÃO QUE DEMANDA: 

• Soluções multidimensionais e intersetoriais 

• Ação Interdisciplinar 

 

O LUGAR DO TRABALHO SOCIAL NA INTERDISCIPLINARIDADE DA 
HABITAÇÃO : 

• Planejar e implementar as ações relacionadas aos processos sociais 

associados às soluções habitacionais viabilizadas (DIFERENTES, DE ACORDO 
COM O TERRITÓRIO TIPO DE PROBLEMA E DA SOLUÇÃO) 

• Implementar(diretamente ou por meio de articulação institucional) as ações 

sociais integrantes das soluções multidimensionais propostas em cada 
intervenção e da gestão 

• Atuar no território de forma articulado às políticas sociais e urbanas 

1- O CONTEXTO ATUAL E REFERÊNCIAS PARA AS 
REFLEXÃO E AÇÃO DO TRABALHO SOCIAL 

REFERENCIAS PARA REFLEXÃO E AÇÃO 



TERRITÓRIO 

“O território tem que ser entendido como o território usado, não o território em 
si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o 

fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e 
espirituais e do exercício da vida.”  

MILTON SANTOS 

TERRITÓRIO E PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS 
Tradicionalmente, no campo social, uma organização tende a pensar sua intervenção a 
partir de sua missão específica para resolver problemas específicos e dirigida para 
públicos específicos. Quando se coloca o território como uma referência da realidade, se 
abrem novas perspectivas relacionais: 

• Se admite que há outros atores intervindo no mesmo território, com missões 
específicas e que demandam integração; 

• Se reconhece que as missões precisam estar em coerência com as demandas do 
território e o diagnóstico é essencial para a intervenção; 

• Se faz necessário superar a atuação fragmentada à medida em que os diferentes 
atores se encontram no território, na conformação por uma atuação em rede. 

DIRCE KOGA 

1- O CONTEXTO ATUAL E REFERÊNCIAS PARA AS 
REFLEXÃO E AÇÃO DO TRABALHO SOCIAL 

REFERENCIAS PARA REFLEXÃO E AÇÃO 



 

O Planejamento é o cálculo que precede e preside a ação 

CARLOS MATUS 

 

O Trabalho Social dos Projetos Habitacionais é parte de uma 
ação de Governo para a transformação de uma dada 

realidade, em um território específico, que  precisa considerar a 
governabilidade de quem planeja e os meios necessários para 

isso. 

Investir no planejamento integrado desde a fase de concepção 
da intervenção, abrangendo o adequado diagnóstico e a 

construção da ação integrada necessária envolver no processo 
às áreas que têm governança sobre a intervenção nas 

necessidades   

 

 

 

1- O CONTEXTO ATUAL E REFERÊNCIAS PARA AS 
REFLEXÃO E AÇÃO DO TRABALHO SOCIAL 

REFERENCIAS PARA REFLEXÃO E AÇÃO 



2- DESAFIOS PRINCIPAIS 
PARA O TRABALHO 

SOCIAL NO MOMENTO 
ATUAL DA NOSSA 

INTERVENÇÃO 



DESAFIOS DISTINTOS POR FASES DA INTERVENÇÃO 

2- DESAFIOS PRINCIPAIS NO MOMENTO ATUAL 
 

DESAFIO EM 

TODAS AS 

FASES: 

 

Insuficiência 

da 

Capacitação 

Técnica 

Especificas 

dos Técnicos 

das áreas 

sociais para o 

Trabalho 

Social em 

Habitação 

NA FASE DE PROJETO 

NA FASE PÓS-
OBRAS 

NA FASE DE 
EXECUÇÃO DE 

OBRAS 



 “Um bom projeto ou plano precisa assegurar governança e governabilidade”  
MARIA DO CARMO BRANT  

DESAFIOS NA FASE  DE PROJETO 

PROJETO 
 
 É o documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação 

de um conjunto de ações. É a unidade elementar do processo sistemático de 
racionalização de decisões. (...) É o instrumento mais próximo da execução. 

 MIRIAM VERAS BAPTISTA 
 
 

DESAFIOS DESTA FASE: 

 Conhecer a realidade em suas múltiplas dimensões 

 Ter uma obra promotora de inclusão/ INTERVIR SE ELA FOR DIFERENTE DISTO; 

 Ter um bom projeto, com objetivos do Trabalho Social considerando a 
realidade encontrada e a governança sobre ela 

 Integrar as áreas de política social e as parcerias para a intervenção sobre a   
realidade compatível com a dimensão dos problemas 

2- DESAFIOS PRINCIPAIS NO MOMENTO ATUAL 
 



DA GOVERNABILIDADE DO PROGRAMA:  

Definir as responsabilidades do Gestor da Intervenção para com a ação instersetorial e a inclusão 
dos empreendimentos na dinâmica de gestão da cidade 

 

DA GOVERNABILIDADE DO TRABALHO SOCIAL 

1- Investir no Trabalho Social pertinente à dimensão “habitacional” do projeto, tudo o que se refere 

à mediação entre ações físicas e de obras e população, bem como todo o trabalho educativo 
necessário à participação, apropriação e interação da população com alterações trazidas pela obra, 

seja abrangendo reassentamentos ou apenas de urbanização.  

2-  Identificar claramente a “obra” estratégica que o Trabalho Social deve deixar na comunidade/ o 
capital social, não habitacional, a ser fortalecido.  

3- Diferenciar ações a serem desenvolvidas em parceria, ou seja aquelas em que o papel do PTS é 

fazer a articulação institucional e garantir a intersetorialidade, daquelas que devem ser 
internalizadas para execução direta da equipe. 

4- Fazer articulação institucional para assegurar implementação sustentável das políticas sociais e 

urbanas 

5- Dimensionar equipe e infraestrutura considerando as diferentes natureza da ação/ RECUSA À 

IMPROVISAÇÃO: 

6- Dimensionar contratações considerando as especialidade e qualificações necessárias e a 
dedicação necessária dos profissionais  

 

2- DESAFIOS PRINCIPAIS NO MOMENTO ATUAL 
 

DESAFIOS NA FASE  DE  IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS 



 
 
DESAFIOS E PROBLEMAS DO TRABALHO DESTA FASE 
Preparar bem para a população as mudanças na vida; 
Investir na organização social; 
Estabelecer o diálogo e construir as soluções para a resistência 
ao padrão de solução; 
Implementar Reassentamentos adequados; 
Estabelecer espaços e regras claras de tratamento dos 
conflitos; 
Coerência entre andamento das obras, necessidades da 

população e compromissos assumidos; 
Articulação institucional e ação integrada no território 
 

DESAFIOS NA FASE  DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

2- DESAFIOS PRINCIPAIS NO MOMENTO ATUAL 
 



DESAFIOS: 
-Impactos da ruptura do padrão cultural de moradia; 
-Impacto das novas despesas; 
-Simultaneidade entre solução habitacional e acesso as 
políticas públicas e serviços; 
-Incorporação do empreendimento à cidade regular e 
todos os seus instrumentos de gestão; 
-Contradição entre dinâmicas familiares x valor de troca 
das UHs e regras sobre repasse da unidade 

2- DESAFIOS PRINCIPAIS IDENTIFICADOS NO 
MOMENTO ATUAL DA NOSSA INTERVENÇÃO 

DESAFIOS E PROBLEMAS NA FASE  POS OBRAS 



3- A ESTRATÉGIA DOS 
PROJETOS DE SÃO 
BERNARDO PARA LIDAR 
COM ESTES DESAFIOS  



Inclusão Urbana/Inclusão Social 

pelo Território 

Inclusão Social pelo 

enfrentamento intersetorial à 

vulnerabilidade 

Inclusão Social pelo 

fortalecimento do patrimônio 

social por meio do Trabalho social  

Inclusão Urbana 
 

Trabalho Social e 
fortalecimento do 
patrimônio social 

Intersetorialidade 
 

3- A ESTRATÉGIA DOS PROJETOS DE SÃO BERNARDO  

ESTRATÉGIAS ADOTADAS 



“O território em si, para mim, não é um conceito. Ele só se torna 

um conceito utilizável (...) quando o consideramos a partir do 

seu uso, a partir do momento em que o pensamos juntamente 

com aqueles atores que dele se utilizam”. MILTON SANTOS 

DIRETRIZES E PREMISSAS DA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

Território como fator determinante para a compreensão das situações de vulnerabilidade 

e risco sociais, bem como, para seu enfrentamento; 

Intervenção urbano-habitacional como instrumento do enfrentamento de componentes 

da exclusão que se relacionam com o território, com soluções capazes de contribuir para a 

construção de um território inclusivo, com destaque para: 

 Compatibilidade entre necessidades e soluções propostas, abrangendo a diversidade de 

situações encontradas: habitações, comércios, usos comunitários; 

 Garantia de acesso a equipamentos públicos compatíveis com as necessidades; 

 Acesso a equipamentos e serviços que favoreçam a fruição dos benefícios da cidade e a 

integração entre comunidade reassentada e comunidade receptora. 

3- A ESTRATÉGIA DOS PROJETOS DE SÃO BERNARDO  

INCLUSÃO URBANA 

Prioridade: Produzir soluções habitacionais adequadas e inclusivas 



Redução das 
Vulnerabilidades Socais 

Inclusão 
Social 

“Nenhuma política de per si 
ganha efetividade social. Nenhum 
serviço pode tudo! Carece de 
complementaridades 
multisetoriais.”  

MARIA DO CARMO BRANT 

DIRETRIZES 

 

           1) Investir na ação integrada e intersetorial 
das políticas sociais voltadas para: 

 

 

 

em suas múltiplas dimensões 

 

           2) Articular arranjos de gestão abrangendo 
áreas de políticas sociais estratégicas. 

 

INCLUSÃO SOCIAL E AÇÃO INTERSETORIAL INTEGRADA 

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
PAC ALVARENGA E TRÊS MARIAS 

PRIORIDADE: Ação integrada e intersecretarial a partir de programas 
já existentes. 



INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO SOCIAL DA HABITAÇÃO 
 

Eixos de Organização do Trabalho 

Mobilização e Organização Comunitária 

Acompanhamento das obras e operacionalização dos reassentamentos/ remanejamentos 

Educação Sanitária e Ambiental  

Desenvolvimento social , geração de emprego e renda, e ação local de inclusão social 

Acompanhamento Pós-ocupação do empreendimento 

Prioridade: Investimento na apropriação da solução habitacional e no patrimônio social 
das comunidades, com ênfase na organização  

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
PAC ALVARENGA E TRÊS MARIAS 



PRIORIDADES DA FASE PÓS OCUPAÇÃO 

AÇÕES PRINCIPAIS 

 Assistência técnica ao uso das novas unidades após a mudança; 

 Orientação das condições de uso e conservação das unidades, espaços e áreas públicas e 
redes construídas; 

 Atividades de orientação quanto às novas despesas; 

 Coordenação da constituição gestão condominial nos conjuntos habitacionais, bem como 
apoio e fortalecimento da mesma; 

 Capacitação dos Síndicos e Comissões 

INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO SOCIAL DA HABITAÇÃO 
 

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
PAC ALVARENGA E TRÊS MARIAS 



4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
PAC ALVARENGA E TRÊS MARIAS 



CONDIÇÃO DAS ÁREAS E DE MORADIA DAS FAMÍLIAS ANTES DO PROJETO 

• Assentamentos implantados de forma precária às margens de um dos principais contribuintes da 

Represa Billings, o Córrego dos Alvarengas e seus afluentes. 

Sítio Bom Jesus Jardim Ipê Alvarenga Peixoto 

• Famílias residindo em alojamentos precários e áreas de risco.  

Habitações implantadas em margens de 
córrego, em risco de inundação. 

Habitações precárias, sem infraestrutura, 
com riscos diversos 

Alto adensamento, infra-estrutura 
inadequada e precariedade construtiva 

Alojamento José Fornari Vila Rosa Cruz 

Habitações precárias, sem infraestrutura, 
assentadas em margens de córrego, em 
risco de solapamento. 

Alojamento provisório precário, sem 
condições mínimas de habitabilidade. 

Habitações precárias, sem infraestrutura, 
em áreas de risco de escorregamento. 

Áreas de risco 

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
PAC ALVARENGA E TRÊS MARIAS 



•Assegurar o direito à moradia adequada e a eliminação de condições de riscos à vida, por 

meio da Produção Habitacional para reassentamento externo, combinando obras de 

infraestrutura e implantação de equipamentos públicos e serviços, com ações de 

regularização fundiária e trabalho social com as famílias; e 

•Apoiar a urbanização dos quatro assentamentos precários do Projeto de Urbanização do 

PAC Alvarenga, por meio da viabilização da solução de  reassentamento externo de famílias 

cujas moradias não puderam ser consolidadas. 

PAC Alvarenga – Divinéia / Pantanal CH Três Marias 

OBJETIVOS E METAS 

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
PAC ALVARENGA E TRÊS MARIAS 



Áreas de Intervenção do PAC 

Alvarenga/ Área de Origem 

Imóveis 

Cadastra

dos 

Soluções Habitacionais Viabilizadas nas 

Áreas de Intervenção do PAC Alvarenga 
Famílias 

Reassentadas 

no Conjunto 

Habitacional 

Três Marias 

UHs 

Produzidas 

No Núcleo  

Imóveis 

Consolidad

os 

Total na área 

01- Sítio Bom Jesus 749 344 226 570 179 

02- Divinéia/Pantanal 757 404 214 618 139 

03- Alv. Peixoto 259 130 100 230 29 

04- Jardim Ipê 749 0 70   718 679 

SUBTOTAL 2.514 878 610 2.136 1.026 

Alojamentos e Assentamento 

Rosa Cruz 
210 - - - 210 

TOTAL 2.724 1.236 

População Beneficiária Direta:  
•1.236 famílias, sendo: 1.026 oriundas do Projeto de Urbanização e Saneamento Integrado PAC Alvarenga; 
e 210 famílias que residiam em alojamentos provisórios precários ou que foram removidas de áreas de risco 

População Beneficiária Indireta:  

• A população residente do Bairro Cooperativa, cerca de 25.000 pessoas, beneficiada com novos equipamentos e serviços 

• Toda a população dos 4 Núcleos do PAC Alvarenga, cuja urbanização se viabilizou a partir do reassentamento externo 

parcial 

POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA 

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
PAC ALVARENGA E TRÊS MARIAS 



Ações de Natureza Físico-Urbanística e Ambiental (Obras) 

Produção de 1.236 unidades habitacionais e execução  da infraestrutura do conjunto e 
sua integração ao bairro; 

Produção de Centro Comercial com 14 unidades comerciais  para atendimento de famílias 
que tiveram atividade econômica removida; 

Urbanismo, Paisagismo, Áreas Verdes, de Lazer e Serviços; 

Execução de equipamentos públicos para atendimento do conjunto e do entorno. 
 

Ações de Natureza Jurídico-fundiárias 

Disponibilização da área para a intervenção; 

Atividades relacionadas à aprovação e licenciamento da intervenção; 

Regularização Fundiária e Titulação Individual das 1.236 unidades habitacionais  e das 14 
Unidades comerciais. 
 

Ações do Trabalho Social de Participação e Inclusão Social  

Apoio à Organização Comunitária e Mobilização da População; 

Trabalho Social de Suporte às Obras e Remanejamentos; 

Educação Sanitária e Ambiental; 

Geração de Emprego e Renda e Ações de Inclusão Social; 

Avaliação e Acompanhamento Pós-Ocupação. 

METAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS 

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
PAC ALVARENGA E TRÊS MARIAS 



•Solução de moradia adequada para 1.236 famílias em um 
empreendimento com acesso adequado a equipamentos e 
serviços  e integrado ao bairro em que foi implantado 

 

INCLUSÃO URBANA – SOLUÇÕES HABITACIONAIS 

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
TRÊS MARIAS 



Centro Comercial   com 472 m².  

 

 

                Centro de Reciclagem  

Executado com recursos da Secretaria de 

Serviços Urbanos com o objetivo apoiar as 

famílias reassentadas que viviam de 

reciclagem. 

 

       - Há 14 unidades comerciais de 18,20 m² cada e 

4,90 metros de pé direito, permitindo a instalação 

de mezanino.  

        - Possui  ainda três banheiros acessíveis a pessoas 

portadoras de necessidades especiais. 

O Projeto assegurou reposição das atividades econômicas para as famílias reassentadas:  

INCLUSÃO URBANA – SOLUÇÕES PARA ATIVIDADES ECONOMICAS 
REMOVIDAS 

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
TRÊS MARIAS 



Centro de Educação Unificada - CEU Celso Daniel 
(executado com recursos da Secretaria de Educação), 
possui: 
•28 salas de aula 
•Bibliotecas projetadas para alunos e comunidade  
•Teatro com capacidade para 376 lugares 
•Ginásio oficial com capacidade para 800 pessoas 
•Salas multiuso 
• Playground 
 

Parque Três Marias 

O Parque Três Marias , localizado em uma 
área de 18.660,21 m2 , possui: 
 
• Passeios de concreto 
• Pista de caminhada 
• Duas áreas com equipamentos de 
alongamento e ginástica 
• Áreas de convívio com mesas e bancos 
• Playground com tanque de areia 
• Quadra de futebol de areia. 

 CEU Celso Daniel 

Mini Terminal de Transporte 

INCLUSÃO URBANA – EQUIPAMENTOS QUE SERVEM A TODA A REGIÃO  

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
TRÊS MARIAS 

Inclusão Social pelo 
Território 

 



ANTES  DEPOIS ANTES  

DEPOIS CRAS ALVARENGA 

SÍTIO BOM JESUS 

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
PAC ALVARENGA 

INCLUSÃO URBANA – SOLUÇÕES HABITACIONAIS ADEQUADAS 



SÍTIO BOM JESUS 

Conjunto Habitacional 

Parque Linear 

Centro Comercial 

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
PAC ALVARENGA 

INCLUSÃO URBANA – EQUIPAMENTOS QUE SERVEM A TODA  
A REGIÃO E REPOSIÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS NO PROJETO 



1ª ENTREGA DE UNIDADES NO TRÊS MARIAS 

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
PAC ALVARENGA E TRÊS MARIAS 

INCLUSÃO SOCIAL E AÇÃO INTERSETORIAL INTEGRADA 



AÇÕES CONTÍNUAS 

•Articulação do processo de ação intersetorial local. 

• Articulação das organizações locais com outras organizações e movimentos sociais. 

•Encaminhamento de todos os casos de vulnerabilidade social identificados às áreas específicas. 

• Planejamento da Inserção das Famílias atendidas no Cadúnico, conforme regra do Ministério. 

AÇÕES ANTERIORES AOS REASSENTAMENTOS 

•  Articulação para assegurar padrão de cobertura e acesso quanto à saúde e educação similar ou 

melhor (Transferência de crianças, transporte escolar, cadastro PSF e nas UBSs) 

•Articulação do processo de ação intersetorial no novo local de moradia. 

CAMPANHAS E AÇÕES ESPECÍFICAS 

• Levantamento de interesse e encaminhamento para cursos de formação profissional 

•Capacitação e apoio para os empreendedores locais, especialmente os atendidos pelos Centros 

Comerciais. 

•Encaminhamento dos desempregados para a CTR – Central de Trabalho e Renda. 

• Atividades em Parceria com as Secretarias de Cultura, Educação e de Esportes e Lazer. 

•Atividades em Parceria com a Secretaria de Segurança Urbana em torno de problemas específicos 

(furtos, pancadão, etc) 

Prioridade: Ação integrada e intersecretarial a partir de programas já existentes 

INCLUSÃO SOCIAL E AÇÃO INTERSETORIAL INTEGRADA 

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
PAC ALVARENGA E TRÊS MARIAS 



4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
PAC ALVARENGA E TRÊS MARIAS 

1ª ENTREGA DE UNIDADES NO SÍTIO BOM JESUS 

INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO SOCIAL DA HABITAÇÃO 
 



 

 

Optou-se por estruturar o trabalho nas seguintes diretrizes 

 

• Desenvolver uma escuta qualificada 

• Investir na apropriação do novo habitat 

• Fortalecer as relações de vizinhança, tratando prioritariamente os conflitos que 
poderiam enfraquecer o Capital Social das relações sociais 

• Iniciar o trabalho de Organização por prédios e progressivamente e ir incorporando 
ação por bloco, ate chegar ao Condomínio 

• Iniciar a ação integrada e interesecretarial a partir de programas já existentes e com 
disponibilidade de ação na área 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO PÓS- OCUPAÇÃO  COMPARTILHADO 

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
PAC ALVARENGA E TRÊS MARIAS 

INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO SOCIAL DA HABITAÇÃO 
 



Informação e mobilização social (transversal) 

Fortalecimento das relações comunitárias e sociais 

• Organização  Condominial, iniciando pelas Comissões de prédios e depois consolidando as 

Comissões de Condomínio 

• Apoio à Adaptação às novas condições de moradia 

• Participação nas decisões de uso dos espaços e na solução de conflitos de territorialidades 

Educação Sanitária, Ambiental e Patrimonial 

• Apropriação,  conservação e melhorias dos espaços comuns e áreas verde 

• Atenção com a geração e deposição de resíduos 

• Consumo consciente 

Ação Intersetorial e Integrada para o Desenvolvimento Local e Geração de Renda 

• Aumento da empregabilidade da população 

• Motivação e apoio a iniciativas empreendedoras 

• Articulação de parcerias para o desenvolvimento local – intersetorialidade 

EIXOS DE ATUAÇÃO DEFINIDOS NO PLANO DE AÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

4- PROJETOS DE SÃO BERNARDO 
PAC ALVARENGA E TRÊS MARIAS 

INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO SOCIAL DA HABITAÇÃO 
 



Organização - 
Resultados 

 

• Grupos Temáticos realizados 
com Idosos, Comerciantes, 
Jovens, Catadores, Esportistas, 
Mulheres 

• 52  Regulamentos Internos de 
Prédios Pactuados 

• 52 Comissões de Prédio eleitas 

• Constituição Formal dos 
Condomínios 

 

Organização  

 Processo  

• Participação nas decisões de 
uso dos espaços e na solução 
de conflitos de 
territorialidades 

• Acompanhamento da 
população, por meio de 
comissões eleitas pelos 
moradores, de todo o processo 
da obra 

• Implementação negociada do 
Plano de Reassentamento 

• Composição voluntária dos 
Grupos de Vizinhança 

• Organização  Condominial, 
iniciada pelas Comissões de 
Prédios e consolidada pelas 
Comissões de Condomínio 

Ações Integradas 

• Consumo consciente e 
atenção com a geração e 
depósito de resíduos 

• Apropriação,  conservação e 
melhorias dos espaços comuns 
e áreas verdes 

• Aumento da empregabilidade 
da população 

• Motivação e apoio a iniciativas 
empreendedoras 

• Articulação de parcerias para o 
desenvolvimento local – 
intersetorialidade 

• Trabalho Educativo de 
adaptação às novas condições 
de moradia  

Eco Tres - Socio-Ambiental 
Iniciativas Comunitárias de Organização e 

Sustentabilidade em andamento 

RESULTADOS 
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•  A qualidade do Projeto Habitacional é um importante indutor da 

qualificação da região em que se insere; 

•  A integração das políticas urbanas e sociais desde a fase do 

planejamento é fundamental para sua implementação efetiva; 

•  A integração das políticas sociais exige trabalhar com a lógica e os 

tempos da intersetorialidade e são mais sustentáveis as medidas 

de enfrentamento às vulnerabilidades específicas através de ação 

integrada de políticas e programas sociais pré-existentes que 

continuam após a obra habitacional, fugindo da armadilha das 

“políticas de projeto”, que depois não se mantêm; 

•  O Trabalho Social dos projetos habitacionais pode ser um 

instrumento de fortalecimento e integração interinstitucional de 

políticas e programas sociais para alavancar processos de inclusão 

social; 
    

LICÕES APRENDIDAS 
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•  A importância de integrar as equipes técnicas das diversas 
dimensões do projeto/ intervenção para minimizar problemas: 
urbanística, ambiental, social e regularização fundiária;  

• A importância da participação cidadã da população beneficiada 
em todas as fases: projetos, implantação e pós-ocupação, como 
instrumentos chave de sustentabilidade e de gestão de conflitos; 

• A importância da metodologia participativa, que investiu 
fortemente no elemento decisivo para a sustentabilidade pós-
ocupação: a organização das famílias para se apropriarem da 
solução e assumirem sua gestão de forma autônoma e pactuada. 

• A importância da valorização dos elementos de sustentabilidade 
social: relações de vizinhança/ bons pactos; uso, ocupação e 
conservação dos espaços comuns, pactos das regras gerais de 
convivência 

LICÕES APRENDIDAS 
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• A importância do trabalho educativo na fase que antecede às 
mudanças como instrumento de apropriação adequada da 
solução habitacional gerada 

• A importância do Planejamento das questões principais do pós-
ocupação identificando os desafios da nova situação de vida dos 
moradores para minimizar problemas futuros. 

• A necessidade da organização da estrutura institucional para 
assegurar o acompanhamento do empreendimento em todo seu 
processo; 

• A importância do Planejamento integrado e com antecedência 
das estruturas institucionais para assumirem o empreendimento 

 

 

LICÕES APRENDIDAS 
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“um programa habitacional de interesse social ganha eficácia quando implementado por meio de um 
competente trabalho social. É possível afirmar que o trabalho social compõe-se de um conjunto de 

processos e estratégias de informação, mobilização, advocacy social, organização e participação da 
população, animação comunitária.  

São todos eles processos que dão ancoragem as intervenções habitacionais propriamente ditas. Por isso 
mesmo ele representa a costura estratégica das várias dimensões e variáveis que integram o propósito 

principal; isto é, o fim último do programa habitacional de interesse social”. 
 

CARVALHO, Maria do Carmo Brant  e PAZ, Rosangela Dias Oliveira. 



OBRIGADA ! 
tassiaregino@uol.com.br 



4- O EXEMPLO DOS PROJETOS PAC ALVARENGA E TRÊS MARIAS 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES IMPORTANTES DO TRABALHO SOCIAL 

SUB-PROJETO AÇÕES SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E 

REASSENTAMENTOS (EIXO 2 – FASE DE OBRAS) 

AGENDA MÍNIMA DO TRABALHO SOCIAL PREPARATÓRIO PARA A MUDANÇA DA 

PMSBC 



• Prioridade de atendimento para relocação na própria área: famílias mais antigas e famílias 
residentes nos trechos que constituem Bolsão de Produção Habitacional; 

• Atendimento prioritário com reassentamento externo: famílias com menor tempo de 
residência nas áreas e famílias ocupantes de áreas com restrição a ocupação  

• Assegurar os seguintes critérios na sequência de remoção e atendimento: 

• Remover de acordo com a necessidade de liberação da frente de obras; 

• Remover independente da sequência de obra por detecção de risco; 

• Dar o atendimento definitivo na sequência da remoção transitória: quem sai 
primeiro é atendido primeiro;  

• Priorizar escolha por maior tempo na área ou no Programa Renda Abrigo; 

• Manter as relações de dependência (na medida do possível, as famílias mudam e 
retornam junto com os familiares 

Critérios para atribuição de solução e seqüência de atendimento de famílias reassentadas 

 

• ELABORAÇÃO DE PROJETOS: 12 meses 

• LICENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO : 14 meses 

• EXECUÇÃO DAS OBRAS: 36 meses 

Prazo de execução:  
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ATIVIDADE TEMAS 
PERÍODO DE 

REFERENCIA 

ATIVIDADE INTERNA/ PONTO DE PARTIDA 

Consolidação da 

Atualização Cadastral 

Produção do Relatório com o Resultado da Atualização Cadastral e a Geração 

da Listagem Final de Atendidos, considerando: 

1- Alterações cadastrais aceitas 

2- Estudos de caso 

3- Renda Abrigo/ Auxílio Aluguel 

4- Comércio 

5- Uso da reserva técnica /Co-habitação excessiva quando for o 

caso 

Pelo menos 5 

meses antes da 

mudança 

ATIVIDADES COM A COMUNIDADE 

2ª Reunião Preparatória 1.Resultado da Atualização Cadastral  

2.Re-apresentação do Projeto Urbanístico 

3.Apresentação do Plano Executivo de Reassentamento para a área 

4.Discussão Inicial sobre Nome de Rua 

5.Pactuação dos encaminhamentos quanto à transferência de escolas, de 

atendimento à saúde e programas da assistência  

5 meses antes da 

mudança 

2ª Reunião Preparatória 1.Re-apresentação do Projeto Urbanístico da Área de Reassentamento/ 

2.Re-apresentação do Projeto UH e orientações de melhorias 

3.Escolha dos Nomes de Ruas  

4.Complemento de informação documental para contratos / Identificação  

5.de Situações Específicas para para estudos de casos  

4 meses antes da 

mudança 

 

AGENDA MÍNIMA DAS ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO PARA 

O REASSENTAMENTO 
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3ª Reunião 

Preparatória 

1.Projeto de Regularização Fundiária 

2. Condições da Regularização e Contratação 

3.Leitura do Termo de Compromisso  

4.Quadras/ Condomínios/ Características dos Prédios/ Ruas / Endereço  

5.Dados da UH e 1ª Orientação sobre melhorias e personalização (pensar 

orçamento) 

6.Retornos dos encaminhamentos quanto às políticas de educação, saúde e 

assistência 

4 meses antes da 

mudança 

 

1ª visita do 

Condomínio/ 

Quadra 

Realização de visita de conhecimento do conjunto e dos apartamentos/ preparação 

para a escolha de endereços e vizinhança  

Pelo menos 3 

meses antes da 

mudança 

4ª Reunião 

Preparatória 

1.Escolha dos grupos de vizinhança por prédio 

2.Diretrizes e critérios para a escolha do endereço/ unidade habitacional em cada 

grupo de vizinhança 

3.Retornos dos encaminhamentos quanto às políticas de educação, saúde e 

assistência 

4.Orientações da Secretaria de Transportes sobre transporte público na região 

75 dias antes da 

entrega 

 

5ª Reunião 

Preparatória 

1.Escolha de Endereço 

2.Informações sobre o novo endereço legal, Correios e CEP 

3.Orientações da Concessionária de Saneamento sobre: 

Tarifas  

Uso Racional de Água 

Uso e conservação das redes de Água e Esgoto  

Termo de Solicitação/ Responsabilidade sobre a Ligação Individual 

1.Retornos dos encaminhamentos quanto às políticas de educação, saúde e 

assistência 

3 meses antes da 

entrega 

AGENDA MÍNIMA DAS ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO 

PARA O REASSENTAMENTO 
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6ª Reunião 

Preparatória 

1.Instrumento de contratação/ Termo Permissão de Uso ou outros 

2.Orientações da Concessionária de Energia sobre: 

a.Tarifa  

b.Uso Racional Energia  

c.Uso e conservação das redes  

d.Termo de Solicitação/ Responsabilidade sobre a Ligação Individual 

1.Orientações da Empresa Municipal sobre Destinação Lixo: 

a.Cuidados com a saúde 

b.Dinâmica e Horários de Coleta 

1.Retornos dos encaminhamentos quanto às políticas de educação, saúde e 

assistência 

2.Informações sobre o novo endereço legal, Correios e CEP 

45 dias antes da 

entrega 

7ª Reunião 

Preparatória 

1.Orientações da Concessionária de Gás sobre: 

a.Tarifa  

b.Uso Racional  

c.Medidas para o pleno uso (conversão de fogões, etc) 

d.Termo de Solicitação/ Responsabilidade sobre a Ligação Individual 

2. Preparação para a Vistoria do Beneficiário ao seu apartamento: 

a.Reapresentação do Projeto da UH 

b.Apresentação do Manual Usuário e orientação quanto ao Uso e Conservação das UH  

c.Leitura do Check List que é o Roteiro da Vistoria  

3. Retornos dos encaminhamentos quanto às políticas de educação, saúde e 

assistência 

Pelo menos um 

mês antes da 

mudança 

Recebimento das 

unidades pela 

SEHAB 

Vistoria e Aceite das Unidades entregues pela Construtora à SEHAB 1 mês antes da 

entrega 

AGENDA MÍNIMA DAS ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO 

PARA O REASSENTAMENTO 
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2ª Visita 

1ª Vistoria da Unidade 

Pelo Morador 

Realização da Vistoria Pelo Morador da Unidade a ele destinada e preenchimento 

do check list que aponta eventuais problemas a serem sanados antes da entrega.  

Nas unidades que não tiverem problemas, a assinatura do Check List equivale ao 

Termo de aceite. 

Pelo menos 25 dias 

antes da data do 

evento de entrega 

ATIVIDADE INTERNA 

Encaminhamento de 

pendências das 

unidades  

Construtora faz reparos apontado pelo morador na Vistoria  20 dias antes da 

mudança 

8ª Reunião 

Preparatória 

1.Reapresentação do projeto do Prédio, das Áreas e Serviços Comuns 

2.Orientação sobre Condomínio; 

3.Levantamento de Interessados em integrar as Comissões Provisórias de 

Condomínio 

4.Preparação das Melhorias: 

Orientações Técnicas; 

Termo de Responsabilidade e Liberação das Melhorias 

Agenda 

1.Retornos dos encaminhamentos quanto às políticas de educação, saúde e 

assistência 

2 meses antes da 

mudança 

Atividade de 

capacitação 

OFICINA ESPECÍFICA COM OS INTERESSADOS EM COMPOR AS COMISSÕES 

1.O que é o condomínio 

2.Passos para sua constituição 

3.O que é o Regimento Interno 

4.O que é a Convenção do Condomínio 

5.Orientações quanto à Organização das despesas 

1 mês e meio antes 

da mudança 

Constituir Grupo de Brigada de Incêndio 2 meses após a 

mudança 

Ministrar Curso para Brigadista 1 mês após a 

mudança 

AGENDA MÍNIMA DAS ATVIDADES DE PREPARAÇÃO 

PARA O REASSENTAMENTO 
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9ª Reunião 

Preparatória  

1.Leitura de Modelos de Regimento e Convenção de Condomínio 

2.Levantamentos de Idéias para as regras de convivência e gestão do caso 

específico 

3.Orientações quanto à Organização das despesas do condomínio 

4.Orientações sobre o Orçamento Doméstico frente às novas despesas: 

a.Tarifa de Água/ Esgoto 

b.Tarifa de Luz 

c.Gás 

d.Outras Despesas Condominiais e Prestações 

1.Agenda da 2ª Vistoria nas unidades onde houve problemas 

1 mês antes da mudança 

2ª Vistoria da 

Unidade Pelo 

Morador 

Realização da 2ª Vistoria Pelo Morador da Unidade que teve problemas 

apontados e assinatura do Check List que equivale ao Termo de aceite. 

Pelo menos 8 dias antes da 

data da entrega 

ATIVIDADE INTERNA 

Encaminhamento 

de pendências 

das unidades  

Construtora faz reparos apontado pelo morador na Vistoria  5 dias antes da entrega 

10ª Reunião 

Preparatória 

1.Eleição da Comissão provisória de Condomínio 

2.Agenda de Mudanças por prédios/ OU AGENDA DE LIBERAÇÃO PARA 

MELHORIAS  

3.Orientação para as Mudanças; 

4.Agenda do Evento de Inauguração 

1 mês antes da entrega 

Evento de Inauguração 15 dias antes da mudança 

AGENDA MÍNIMA DAS ATVIDADES DE PREPARAÇÃO 

PARA O REASSENTAMENTO 

4- O EXEMPLO DOS PROJETOS PAC ALVARENGA E 
TRÊS MARIAS 


