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RESUMO  
Este artigo apresenta os resultados da pesquisa documental final da 
formação Master In Social Administration - MSA em Gestão do 
Desenvolvimento Territorial, do Centro Interdisciplinar de 
Desenvolvimento e Gestão Social (CIAGS) da Universidade Federal da 
Bahia. O objetivo desta pesquisa foi identificar, por meio da pesquisa 
documental, a trajetória do Trabalho Social no Programa Minha Casa, 
Minha Vida, da sua criação à descontinuidade com o advento do 
Programa Casa Verde e Amarela. 
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ABSTRACT 
This article presents the results of the final documental research of the 
Master In Social Administration - MSA in Management of Territorial 
Development, of the Interdisciplinary Center for Social Development 
and Management (CIAGS) of the Federal University of Bahia. The 
objective of this research was to identify, through documentary 
research, the trajectory of Social Work in the My house, My Life 
Program, from its creation to its discontinuity with the advent of the 
Green and Yellow House Program. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O texto apresentado é um dos resultados do Trabalho Aplicativo de Conclusão de Curso 

(TACC) da Especialização Master Social Administration (MSA) em Gestão do Desenvolvimento 

Territorial do Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social da Escola de 

Administração, da Universidade Federal da Bahia, no primeiro semestre do ano de 2021, como 

requisito à obtenção do grau de Especialista em Gestão do Desenvolvimento Territorial.  

Neste estudo documental, buscamos resgatar a trajetória do Trabalho Social (TS) em 

habitação de interesse social (HIS), com ênfase na implementação do Programa Minha Casa 

Minha Vida (PCMV), por meio da análise da legislação e normas correlatas que subsidiaram a 

construção dos instrumentos de planejamento aplicados durante a implementação do 

Programa.  

A pesquisa, de abordagem qualitativa, analisou os documentos produzidos entre os anos 

de 2009 e 2021, tendo como referência as portarias ministeriais que disciplinavam a execução 

do TS no PMCMV, com foco no atendimento das famílias de menor renda, por meio de recursos 

do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.  

Este trabalho articula-se ainda às discussões e levantamentos iniciais de pesquisa em 

andamento no mestrado em Bens Culturais e Projetos Sociais do CPDOC – Fundação Getúlio 

Vargas, que também tem como temática o TS em HIS.   

A apresentação dos resultados se divide em: uma breve contextualização do TS no 

âmbito da Política Nacional de Habitação (PNH) e a apresentação dos achados de pesquisa, a 

partir do levantamento documental, tendo como aporte teórico as contribuições de Paz e 

Taboada (2010), Paz e Diniz (2018), Pimentel (2012) e Wüsth (2015), sobre o TS , e de Cardoso 

e Jaenisch (2014), Rolnik (2015) e  Amore, Shimbo e Rufino (2015) sobre o PNH e o contexto de 

criação do PMCMV. 

 

2 O TRABALHO SOCIAL E A POLÍTICA NACIONAL DE HABITAÇÃO  

 

O marco regulatório da habitação no Brasil, consolidado por meio da Política Nacional 

de Habitação (PNH), do Plano Nacional de Habitação (PlanHAB) e da Lei Federal nº 11.124, de 

16 de junho de 2005, que dispôs sobre Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – 
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SNHIS, criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e instituiu o Conselho 

Gestor do FNHIS, formaliza um processo de discussão histórico sobre o lugar do TS na HIS. A 

partir desse marco regulatório, o TS é institucionalizado como dimensão da PNH e descrito no 

PlanHAB como componente estruturante das intervenções habitacionais, enquanto iniciativas 

públicas integradas.  

Paz e Taboada (2010), Pimentel (2012), Wüsth (2015) e Paz e Diniz (2018), observam 

que a construção histórica do TS, enquanto parte integrante das intervenções habitacionais, em 

escala federal, remonta à criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1964, no contexto 

do golpe civil-militar. Nesse período, os programas habitacionais populares, que não incluíam a 

população de menor renda, tinham como o enfoque a seleção de mutuários e sua organização 

coletiva centrada nas noções de direitos e deveres, o que se manteve até a extinção do BNH 

em 1986.  

Com a Constituição de 1988 e a afirmação da moradia como um direito constitucional 

assegurado, intensifica-se o processo de discussão política e atuação dos movimentos sociais 

para a consecução de uma política nacional de habitação que contemplasse o investimento em 

escala federal, assim como inclusão da população de menor renda. Em paralelo, os programas 

até então geridos pelo BNH passaram a ser operacionalizados pela CAIXA, que também geria os 

demais programas implementados pelo governo federal, como o Programa Habitar Brasil BID 

(HBB).  

A criação do Ministério das Cidades (MCidades), em 2003, é o marco inicial para a 

estruturação das políticas e sistemas de habitação. A PNH é criada em 2004, o SNHIS e o FNHIS 

em 2005. Entre esse momento e a construção do PlanHAB (2008), é lançado em 2007, o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com o objetivo de  reorganizar, centralizar e 

ampliar das políticas públicas federais, incluindo as políticas de habitação. 

Sob esse marco regulatório, o Ministério das Cidades irá produzir duas instruções 

normativas (IN) que orientarão o TS gerido por esse ministério: a IN MCidades nº 50 de 

06/11/2008 e a IN MCidades nº 8 de 26/03/2009. As instruções conceituaram o TS em HIS como 

um conjunto de intervenções técnicas capaz de estimular a gestão participativa, por meio de 

ações socioeducativas, com vistas à aquisição de conhecimentos que facilitassem a adaptação 

ao novo morar, a organização coletiva e a promoção da sustentabilidade. A participação social 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4490 

proposta considerava a participação no processo decisório, da elaboração de cadastro dos 

beneficiários ao diagnóstico e concepção dos projetos e à execução da proposta de intervenção.  

Enquanto ao TS se estruturava normativamente, amparado em um arcabouço técnico 

que dialogava com o histórico de reinvindicações e as discussões construídas nos processos de 

consolidação do marco regulatório e de participação social, sobretudo pelas conferências das 

cidades realizadas e as discussões do PlanHAB e respectivos planos estaduais e locais, o cenário 

político e econômico desenhavam novos caminhos para os programas habitacionais.  

É nesse período que o governo Lula enfrentou uma crise de governabilidade que 

desarticulou a estrutura em formação do recém criado MCidades, ao mesmo tempo em que a 

crise econômica mundial de 2008 exigia uma resposta rápida para o aquecimento da economia. 

Em 2009, sob esse cenário, é criado o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) que, embora 

tenha sido concebido como um eixo do PAC, na prática irá se afastar tanto das diretrizes desse, 

como das premissas do marco regulatório recém constituído (CARDOSO e JAENISCH, 2014; 

ROLNIK et al., 2015; e AMORE, SHIMBO e RUFINO, 2015), por meio de créditos e subsídios 

diretos à iniciativa privada do ramo da construção civil, tendo a CAIXA como principal agente 

de interlocução com as construtoras e com os Estados e Municípios.  

Essa conjuntura, como destacam Passos e Lima (2017), na qual o programa está em 

descompasso com a própria política na qual está inserido, implica em dificuldades na 

operacionalização do TS, ainda que os seus dispositivos estejam de acordo com a PNH.  

 

3 O TRABALHO SOCIAL NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA  

 

O PMCMV origina-se enquanto programa econômico, com um papel secundário do 

MCidades que, embora mantivesse seus esforços na consolidação do marco legal, assistia à 

movimentação do governo de acolhimento de uma proposta encampada pelo setor da 

construção civil voltada à produção em massa (Amore, 2015). O primeiro movimento percebido 

por Rolnik et al. (2015), foi a reorientação do programa, mais focado em habitação popular 

urbana para famílias com rendas superiores a três salários mínimos, destoando do foco do 

déficit habitacional que se concentrava na população com renda até três salários mínimos. Os 

primeiros seriam atendidos com subsídios parciais oriundos do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS. 
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Neste artigo focamos o atendimento da população com menor renda, residente em 

áreas urbanas em articulação com os Estados e Municípios. Para esse grupo, a fase 1 do 

Programa se subdividiu em três faixas de renda familiar mensal:  

● Faixa 1: até 1.395,00 reais; 

● Faixa 2: de 1.395,01 a 2.790,00 reais; 

● Faixa 3: de 2.790,01 a 4.650,00 reais.  

As operações eram operacionalizadas por meio do Fundo de Arrendamento Residencial 

(FAR), gerido pela CAIXA, tendo os Municípios ou Estados como agentes apoiadores locais. As 

construtoras poderiam apresentar ao órgão financiador a operação completa incluindo terreno, 

projetos, autorizações e cronogramas ou os Estados e Municípios poderiam realizar 

chamamentos, com a disponibilização dos terrenos, convocando as construtoras para 

apresentação das propostas com todos os demais itens apresentados.  

O PMCMV, em sua modalidade operada com recursos FAR foi instituído por meio da Lei 

Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com a finalidade de incentivar a produção, a aquisição 

e a requalificação de imóveis urbanos, com foco no atendimento a famílias com renda familiar 

limitada a R$1.395,00 (chegando a até R$1.800,00 posteriormente), sob gestão do MCidades - 

Ministério das Cidades. A primeira instrução acerca da aplicação da referida lei, que disciplinava 

o TS – Trabalho Social, no âmbito do PMCMV, foi destacada na Portaria MCidades 93/2010, com 

a apresentação de diretrizes gerais, com enfoque em ações informativas, socioeducativas e de 

apoio ao processo de implantação da gestão condominial destinadas aos beneficiários dos 

empreendimentos habitacionais em produção.  

É importante frisar que, nesse primeiro momento, os recursos oriundos do FAR estavam 

previstos apenas para os empreendimentos organizados sob a forma de condomínio, com a 

aplicação de 0,5% do valor do empreendimento (somatório dos custos do terreno e edificações, 

urbanização, infraestrutura interna e BDI – benefícios e despesas indiretas). A CAIXA - Caixa 

Econômica Federal, na qualidade de agente gestor do FAR, foi designada como ente 

responsável pela contratação da execução do TS, via empresas credenciadas à instituição, e 

pelo acompanhamento de sua execução. 

Com a publicação da Portaria MCidades nº 325/2011, a responsabilidade pela execução 

do TS passa a estar vinculada ao Distrito Federal, Estados e Municípios, ou respectivos órgãos 

das administrações direta ou indireta que aderissem ao programa. A portaria determinou a 
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criação de um GAE - Grupo de Análise de Empreendimentos, a ser instituído por ato 

administrativo, com representantes municipais das áreas de habitação, assistência social, 

educação, saúde, planejamento e transporte. O TS teve a sua atuação expandida, englobando 

tantos empreendimentos organizados sob a forma de condomínio, com a destinação de até 2% 

do valor de aquisição das unidades habitacionais, como os casos de loteamentos, com o 

emprego de até 1,5% dos recursos. O escopo também foi ampliado, com a previsão da 

necessária articulação com outras políticas públicas para o alcance da sustentabilidade dos 

empreendimentos.  

A Portaria MCidades nº 465/2011 avança na discussão da gestão dos territórios recém 

criados com a produção dos empreendimentos, exigindo a apresentação do RDD - Relatório de 

Diagnóstico da Demanda por equipamentos e serviço públicos e urbanos, com a identificação 

da necessidade dos equipamentos e serviços públicos e uma Matriz de Responsabilidades 

expressa e firmada pelo poder público local, incluindo a previsão do cronograma e dos 

responsáveis pelo atendimento das demandas por educação, saúde, assistência, transporte, 

comércio e infraestrutura. Cabe ressaltar que a infraestutura urbana básica, como vias de 

acesso e de circulação pavimentadas, drenagem pluvial, calçadas, guias e sarjetas, rede de 

energia elétrica iluminação pública, rede para abastecimento de água potável, soluções para o 

esgotamento sanitário e coleta de lixo, compunham as diretrizes para a elaboração dos projetos 

de obras físicas. Por sua vez, o TS foi mantido com a mesma estrutura proposta pela portaria 

anterior.  

O que permanece com a publicação da Portaria MCidades nº 168/2013. Contudo, essa 

instrução apresenta elementos que impactarão decisivamente no TS, como a possibilidade de 

suplementação de recursos aos empreendimentos contratados sob a égide da Portaria nº 

93/2010, os quais poderiam ser acessados pelos entes públicos para a realização de TS 

complementar, até o teto estipulado na portaria vigente, descontados os recursos já 

empregados pela CAIXA nos empreendimentos organizados sob a forma de condomínio. Passa 

a estar prevista ainda a contratação da edificação de equipamentos de educação, saúde e 

outros complementares à habitação, conforme diagnóstico de demanda apresentado pelo 

poder público local, até o limite de 6% (seis por cento) do valor de aquisição das unidades 

habitacionais do empreendimento ou do conjunto de empreendimentos contíguos. 
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A definição dos componentes do TS tem uma atualização com a Portaria nº 518/2013. 

O conteúdo relacionado às ações de apoio à implantação do Condomínio passa a ter uma 

especificidade técnica em um conjunto particular de ações denominadas GCP - Gestão 

Condominial e Patrimonial. Um quarto dos valores destinados ao TS nos empreendimentos 

organizados sob a forma de condomínio passa a ser aplicado na GCP, inicialmente sob 

responsabilidade do ente público que firmou o instrumento de compromisso à época da 

contratação do empreendimento e, sob responsabilidade da instituição financeira oficial 

federal, no caso de manifestação do ente público pela não utilização do recurso. O restante dos 

valores (1,5%) permanece para destinação do TS, a ser executado pelo ente público. Ainda que 

a GCP preveja em suas ações a integração com o TS, seu conteúdo assume um caráter 

tecnocrata, com prejuízo ao fortalecimento das redes de cooperação e à integração com as 

instâncias de participação.  

A Portaria MCidades nº 21/2014 mantém essa distinção e traz como inovação a 

recomendação da participação da equipe social nas fases de planejamento, execução e 

avaliação do empreendimento, sobretudo no processo de elaboração do RDD, além da Matriz 

de Responsabilidades, integrando o Grupo de Análise de Empreendimentos. A instrução passa 

ainda a caracterizar o período de pós-ocupação dos empreendimentos como momento de 

execução de estratégia intersetorial de desenvolvimento socioterritorial, a partir da introdução 

do conceito de macroárea. O conceito proposto avalia que a intervenção do TS deve ser 

concebida a partir da identificação da interação entre as áreas de intervenção física e de seu 

entorno, considerando o acesso a serviços e equipamentos, o mercado de trabalho e a rede de 

organizações sociais.  

Embora a denominação território estivesse presente nas portarias anteriores, é apenas 

a partir dessa instrução que o conceito de território é apresentado, ampliando a noção de 

espaço de projeção da intervenção urbana para a compreensão das relações sociais e de poder 

que se processam nesses espaços, suas múltiplas escalas e complexidades. É ainda nessa 

portaria que o conceito de diagnóstico socioterritorial é incorporado, indo além de uma mera 

caracterização de dados socioeconômicos das famílias beneficiárias e propondo a interpretação 

dos aspectos sociais, econômicos, produtivos e político-institucionais da população beneficiária 

e da macroárea, incluindo processos participativos que envolvem os atores em atuação no 

território. 
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Embora a proposta de construção do projeto a partir de diferentes instrumentos de 

planejamento tenha se mostrado de difícil operacionalização, dada a rigidez dos processos 

administrativos dos entes públicos, em descompasso com a agilidade necessária para ao 

atendimento de processos sociais complexos, as inovações conceituais foram significativas e 

permaneceram com o advento da Portaria MCidades nº 464/2018. Outras inovações foram 

incorporadas, como a ampliação do escopo de atuação do grupo de análise empreendimentos, 

o qual passou a se denominar GAAE - Grupo de Análise e Acompanhamento de 

Empreendimentos, incluindo o monitoramento dos compromissos firmados pelo ente público 

local, no momento da apresentação do RDD e da Matriz de Responsabilidades.  

Incluiu-se ainda a figura de um arranjo institucional oficial para a articulação de políticas 

públicas, o GIPP – Grupo Institucional do Poder Público, com o objetivo de integrar os 

representantes das diferentes políticas públicas em atuação no território para a consecução de 

ações de caráter intersetorial. A instrução passou a prever também uma instância de 

representação dos beneficiários, o GGL - Grupo de Governança Local, composto por lideranças 

locais, para acompanhamento das intervenções do Trabalho Social e interlocução com os 

demais atores sociais. Outra mudança, essa de caráter estruturante, foi a realocação da GCP ao 

conteúdo do TS, garantindo de forma mais concreta a necessária integração entre os processos 

sociais formativos implementados e o processo de estruturação do condomínio. Por fim, a 

Portaria MCidades nº 464/2018 estabelece diretrizes para assunção do TS pelo gestor 

operacional do FAR (CAIXA), em caso de não execução ou paralisação do TS sob 

responsabilidade do ente público local. 

A Portaria MCidades nº 464/2018 é, portanto, um marco referencial na definição das 

instâncias de gestão do ente público local relacionadas ao acompanhamento do TS, com 

ampliação do escopo de atuação do GAAE e a institucionalização do GIPP como campo para a 

articulação de políticas públicas. Além disso, a institucionalização do GGL consolida uma arena 

de participação ativa para os beneficiários, oportunizando o controle público das instâncias de 

gestão citadas. Ainda que não seja apresentada a conceituação de governança que embasa a 

proposição da instrução, evidencia-se que o arranjo proposto considera a necessidade de troca 

de informações, de definição de responsabilidades e do intercâmbio de recursos para uma ação 

articulada e territorializada, com a participação efetiva dos beneficiários na produção das ações.  
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Nesse sentido, a institucionalização dessas instâncias de gestão e participação, com a 

distribuição de papeis e a estruturação de interações inclusivas, permitem um monitoramento 

mais dinâmico das ações implementadas pelo TS, a avaliação da capacidade de atuação do 

poder público local, e a mobilização de conhecimentos e de recursos, incluindo ativos 

territoriais invisibilizados, para a construção de soluções efetivas e sustentáveis. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como apresentado, as instruções de operacionalização do TS no PMCMV – recursos FAR, 

passaram por um processo de aprimoramento contínuo ao longo do tempo. A conceituação 

atual de Trabalho Social, a partir da Portaria MCidades nº 464/2018, retoma os constructos 

coletivos alicerçados nas Instruções Normativas que disciplinaram inicialmente o TS gerido pelo 

MCidades, trazendo novamente a participação como o elemento de centralidade na 

implementação das estratégias que propiciarão a inserção social das famílias, incluindo a 

articulação com as demais políticas públicas e sustentabilidade dos equipamentos e serviços, 

por meio de processos participativos que se efetivam no território.  

O medida provisória nº 996, de 25 de agosto de 2020, instituiu o Programa Casa Verde 

Amarela, sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional,  com foco nas famílias 

residentes em áreas urbanas, com renda mensal de até R$ 7.000,00 (sete mil reais), e a famílias 

residentes em áreas rurais, com renda anual de até R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) 

associando o direito à moradia ao desenvolvimento econômico, à geração de trabalho e renda 

e à elevação dos padrões de habitabilidade e de qualidade de vida da população urbana e rural. 

Entre as diretrizes do novo programa estão a promoção do planejamento integrado com as 

políticas urbanas de infraestrutura, saneamento, mobilidade e gestão do território e 

transversalidade com as políticas públicas de desenvolvimento econômico e social, com vistas 

ao desenvolvimento urbano sustentável.   

A MP destinou aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal que aderirem ao 

PMCMV, às entidades privadas sem fins lucrativos, na qualidade de entidades organizadoras, e 

às instituições financeiras oficiais federais, e responsabilidade pela realização do trabalho social 

nos empreendimentos implantados, na forma estabelecida em termo de adesão a ser definido 

em regulamento, bem como prevê a promoção do desenvolvimento institucional e a 
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capacitação dos agentes públicos. Em 2021, a MP foi convertida na Lei nº 14.1118, de 12 de 

janeiro de 2021. Até o momento, não houve atualização da instrução relativa ao TS pelo 

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR. 

Em que pese a expectativa sobre manutenção das inovações da Portaria MCidades nº 

464/2018 e de novos aprimoramentos na atualização em andamento pelo MDR, consideramos 

oportuno analisar, em pesquisas futuras, o papel das instâncias de governança local 

estimuladas pela referida portaria, nos processos de participação social das intervenções 

implementadas a partir de 2018, sob a égide do PMCMV e da referida portaria ministerial. 
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