
 

 

 

 

 

 

 

 

Companhia de Desenvolvimento  
Habitacional do Distrito  Federal  

Diretoria Imobiliária  
DIMOB 

Assessoria de Mobilização 
Social - ASMOB 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF – www.codhab.df.gov.br – DIMOB/ASMOB – 61 3214-1819 

 

 

 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

PAC/PPI 
 
 

 
 
 

REPROGRAMAÇÃO DO 
PROJETO DE TRABALHO SOCIAL 

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VARJÃO 
 

2015 
 
 

 
 
 

 
 
“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 
spirituais e do exercício da vida”. (Dirce Koga) 
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IDENTIFICAÇÃO 
 

 

Programa: 
MINHA CASA MINHA VIDA 

Contrato: 
CAIXA nº: 218.856-52/2007 

Ação/Modalidade: 
Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários – Urbanização de Favelas 

Empreendimento: 
Região Administrativa do Varjão 

Localização/Município: 
Brasília 

UF: DF 

Fonte de recursos:  
PAC/PPI Favelas/PMCMV 

Regime de execução do PTTS:   
Indireto – empreitada global 

Proponente/Agente Promotor: 
Governo do Distrito Federal- GDF 

Executor da intervenção: 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB 
 
Tel.: 61-3214-1802                                              e-mail:                                                              

Responsável Técnico Social: 
Ana Paula Moreira Nardelli 
Telefone: (61) 3214.1852/8286.2474. 

Formação: 
Comunicação Social 
E-Mail: ana.nardelli@codhab.df.gov.br 

Nº de Famílias beneficiárias:        
 

144 MCMV 
6000 PAC/PPI 

Nº de pessoas:       
 

500 PMCMV (estimado) 
25.000 PAC/PPI (estimado) 

 

Nº de famílias em situação de risco: 
 

144 

Nº de mulheres Chefe de Família: 
 

41 (estimado) 

Nº de idosos:   
5 (estimado) 

Nº de idosos chefes de família:   
- 

Nº de pessoas com necessidades especiais              
 
10 

Nº de pessoas portadoras de necessidades 
especiais chefes de famílias 
 

- 

Nº de famílias a serem 
removidas/reassentadas 

144 

Renda média familiar (em SM)    
  
De 1 a 2 salários mínimos 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Companhia de Desenvolvimento  
Habitacional do Distrito  Federal  

Diretoria Imobiliária  
DIMOB 

Assessoria de Mobilização 
Social - ASMOB 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF – www.codhab.df.gov.br – DIMOB/ASMOB – 61 3214-1819 

 

DIAGNÓSTICO 
 
 
A Vila Varjão está localizada no extremo sudoeste da Setor Habitacional Taquari – SHTQ, próxima 
ao Setor de Mansões Internas e do Lago Norte, com uma área aproximada de 90,68 ha. Do ponto 
de vista físico situa-se na borda da vertente escarpada da Chapada da Contagem, tendo formato 
irregular, com obstáculos naturais, escarpas e o Ribeirão Torto. 
 
Antes do Distrito Federal, as terras do Varjão pertenciam à Fazenda Brejo ou Torto e estavam 
localizadas no município de Planaltina. Sua ocupação teve início na década de 1960, com a 
chegada das primeiras famílias que vieram desenvolver atividades agrícolas.  
 
O nome da cidade vem de uma antiga plantação de vagem da região. Inicialmente era chamada de 
Vila Varjão. 
 
No começo do ano de 1970, as pessoas que tinham a posse da área dividiram os lotes entre os 
empregados, embora a terra fosse de propriedade do GDF e administrada pela Companhia 
Imobiliária de Brasília – TERRACAP. 
 
A partir de então, novas divisões foram feitas e os lotes redistribuídos de forma irregular e 
desordenada, principalmente entre 1977 e 1982. Em 1991, o GDF assinou o Decreto nº 13.132 que 
fixava a população no local e determinava a elaboração de um projeto urbanístico para 
implantação definitiva. 
 
Em 1997, com o objetivo de regularizar a situação fundiária de toda a área da Vila Varjão e, em 
atendimento às exigências ambientais, o GDF encomendou um novo projeto urbanístico e um 
Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI, que ressaltava a necessidade de adensamento da Vila, 
com propostas de implantação de novas quadras e incorporação de mais glebas a serem 
parceladas. 
 
Até 2003 o Varjão fazia parte da Região Administrativa do Lago Norte quando, por meio da Lei nº 
3.153/2003, a Vila Varjão tornou-se a XXIII Região Administrativa do Distrito Federal.  
 
A Administração do Varjão – RA XXII – está localizada na Quadra 04 Conjunto B Lote 04, Varjão, 
Distrito Federal/DF, CEP 71.540-400.  
 
 
INFRAESTRUTURA 
 
A região do Varjão, bem como os locais onde estão situados os terrenos está localizada próximo à 
APA do Ribeirão do Torto e nascentes de água. Conta com pavimentação asfáltica nas vias de 
acesso. 
 
Há rede de distribuição de água e o abastecimento de água pela rede geral abrange a quase 
totalidade dos domicílios urbanos. O fornecimento de energia elétrica atinge praticamente todos 
os domicílios da região. 
  
Em relação ao esgotamento sanitário em torno de 100% dos domicílios contam com rede de 
esgoto sanitário, cujo lançamento é destinado à Estação de Tratamento Brasília Norte, embora se 
identifique em alguns pontos lançamentos de esgoto correndo a céu aberto. 
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A coleta de lixo é realizada de forma regular e atende todos os domicílios da região, contando 
ainda com o serviço de coleta seletiva. 
 
Existem praças, pontos de encontro comunitário (áreas para com aparelhos de ginástica 
funcional), quadras de esportes, jardins, parques e ciclovias. 
 
O serviço de transporte público conta com linhas regulares, em diversos horários que realizam os 
seguintes percursos: Varjão/W3 Norte e Sul, Varjão/L2 Norte e Sul, Varjão/Eixo Norte e Sul, 
Varjão/Lago Norte. 
 
Há ainda transporte circular que liga o Varjão ao Paranoá e os pontos de ônibus estão distribuídos 
principalmente na avenida principal e atendem a toda a população. 
 
CARACTERÍSTICAS DOS DOMICÍLIOS DA ÁREA 
 
Na região existe número considerável de habitações inacabadas e, em alguns casos, unidades que 
podem ser consideradas subhabitações, em função do padrão construtivo e acabamentos. 
 
Segundo a PDAD 2013, o número de domicílios urbanos estimados é de 2.481, com 84,95% das 
construções permanentes e 11,73% são improvisadas. Do total dos domicílios 69,26% são casas, 
11,50% barracos, 9,29% apartamentos, 7,74% quitinete/estúdio e com aproximadamente 45,00% 
dos terrenos não legalizados. 
 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 
A rede de comércio e serviços do Varjão está quase que na sua totalidade, distribuída na sua 
avenida principal.  
 
No caso do comércio, pode-se dizer que é caracterizado por comercio de vizinhança, composto 
por lojas de materiais de construção, padarias, farmácias, mercados, lanchonetes, bares, 
restaurantes, etc. 
 
A rede prestação de serviços do Varjão conta com casa lotérica, oficinas, borracharias, 
cabeleireiros, barbeiros, etc. 
 
Na área do Varjão não existe agência bancária, mas tão somente caixas eletrônicos do Banco de 
Brasília – BRB e do Banco 24 horas, sendo que a rede bancária mais próxima está localizada no 
Lago Norte. 
 
A PDAD mostrou que o Varjão é uma região que ainda não tem independência em relação às 
atividades comerciais. As compras realizadas na própria região referem-se à alimentação, 
roupas/calçados e eletrodomésticos, enquanto os serviços pessoais em geral, cerca de 80%, são 
realizados no próprio Varjão. 
 
CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE 
 
Segundo os dados da PDAD 2013, a população urbana estimada do Varjão é de 9.254, com uma 
média 3,73 pessoas por domicílio urbano. 
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A maior parte da população é constituída por mulheres, 51,72%, sendo que a população masculina 
é de 48,28%. 
 
Do total de habitantes do Varjão 29,24% têm até 14 anos de idade. No grupo de 15 a 59 anos, que 
concentra a força de trabalho, encontram-se 65,83% do total. A faixa etária de 60 anos ou mais é 
representada por 4,93% dos habitantes. A Tabela abaixo apresenta a distribuição da população, 
segundo grupos de idade: 
 
População segundo os grupos de idade – 
Varjão/DF - PDAD 2013   

Nº  %  

0 a 4 anos  642  6,94  
5 a 6 anos  362  3,91  
7 a 9 anos  593  6,41  
10 a 14 anos  1.109  11,98  
15 a 18 anos  884  9,55  
19 a 24 anos  1.120  12,10  
25 a 39 anos  2.299  24,84  
40 a 59 anos  1.789  19,34  
60 a 64 anos  198  2,14  
65 anos ou mais  258  2,79  
Total  9.254  100,00  

 
Sobre o estado civil/forma de união, observa-se 47,62% são casados, enquanto que a população 
maior de 14 anos, solteira, representa 43,71%. 
 
No Varjão, 3,26% dos moradores declararam ser deficientes, com uma maior incidência na 
deficiência motora (25,46%) seguida pela auditiva (21,81%). 
 
Em torno de 52,00% da população local reside no Varjão há mais de 15 anos e 32,03% moram na 
atual residência de 1 a 5 anos. 
 
CARACTERÍSTICAS DO RESPONSÁVEL PELO DOMICÍLIO 
 
Os homens representam 65,04% dos responsáveis pelos domicílios no Varjão e 34,96% dos 
domicílios são chefiados por mulheres  
 
EDUCAÇÃO FORMAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE 
  
Na população total do Varjão, destaca-se elevado percentual daqueles que não estudam 61,57% e 
entre os que estudam (38,43%), 35,17% frequentam a escola pública. 
 
Segundo a PDAD 2013, 2,85% declararam ser analfabetos, sendo que este percentual passa para 
5,76% quando somado aos que somente sabem ler e escrever. 
 
A maioria da população concentra-se no grupo dos que têm o nível fundamental incompleto 
(51,01%), seguido pelos que têm o ensino médio completo (12,40%), enquanto os que concluíram 
o curso superior, incluindo especialização somam 1,48%.  
 
No Varjão existem estabelecimentos destinados à educação infantil e ensino fundamental, tanto 
da rede pública quanto da rede privada. 
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No que se refere aos estabelecimentos de Educação Infantil há o Centro Social Tia Angelina e o 
Centro Maanain.  
 
O Tia Angelina possui uma capacidade de atendimento esgotada de 242 crianças, a perspectiva 
do Tia Angelina é atender até 500 crianças. 
  
O Centro Maanain é uma escola particular de educação infantil e ensino fundamental até a 5ª 
serie, localizada entre o terreno da Quadra 4 e o da Quadra 6. Não foi possível obter informações 
sobre sua capacidade de atendimento instalada e perspectiva futura. 
   
Na Escola Classe do Varjão, de natureza pública, são atendidos 920 alunos, na educação infantil e 
no ensino fundamental até o 5º ano. A capacidade de atendimento da Escola está esgotada e não 
há previsão de ampliação desta capacidade, embora existam estudos para implantar na Escola a 
Educação de Jovens e Adultos. 
 
Em relação aos alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e os do ensino médio os mesmos 
são atendidos por escolas públicas situadas no Lago Norte. 
 
Do total de estudantes do Varjão, 38,95% estudam na própria região, 32,56% no Lago Norte e 
26,37% em Brasília (Plano Piloto) e 8,12% em outras regiões.  
 
TRABALHO E RENDA DA POPULAÇÃO RESIDENTE 
 
No tocante à ocupação e renda, a PDAD 2013 relata 51,69% têm atividades remuneradas, 3,80% 
estão aposentados, os desempregados somam 7,67% desta população. 
 
Do contingente de trabalhadores, a maioria é constituída por empregados, sendo que 45,38% têm 
carteira assinada. A categoria por conta própria (autônomo) absorve 28,63% do total da mão de 
obra. 
 
A população economicamente ativa é essencialmente voltada para o Comércio, Serviços 
Domésticos, Serviços Gerais e a Construção Civil, prevalecendo-se empregos com carteira de 
trabalho assinada e menos de um quarto dos seus moradores que trabalham estão ocupados na 
própria Região. 
 
A renda domiciliar média da população local é da ordem de R$ 1.850,84, que corresponde a 2,73 
salários mínimos e a renda per capita é de R$ 495,88. 
 
Considerando a renda média mensal auferida pelos moradores, os 10% mais ricos absorvem 
27,47% da renda, e os 10% de menor poder aquisitivo detêm apenas 2,79%, apresentando assim 
um Coeficiente de Gini de 0,3532. 
 
 
 
POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA COM UNIDADES HABITACIONAIS 
 
O PTS a partir do qual esta reprogramação foi elaborada estabelece uma população a ser 
beneficiada de 6.144 famílias, sendo que deste total 6.000 foram atendidas com as intervenções 
do programa PAC/PPI Favelas e 144 famílias serão beneficiadas com unidades habitacionais. 
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O referido PTS não traz informações sobre as 144 famílias que serão beneficiadas com unidades 
habitacionais, razão pela qual uma das atividades a ser desenvolvida no PTS é a identificação e 
caracterização desta  população, de modo a comparar o perfil do grupo a ser selecionado com as 
condições definidas pelo PMCMV.  

 
Ressalte-se que, as famílias a serem beneficiadas com unidades habitacionais deverão 
obrigatoriamente ser convidadas para participarem de todas as atividades, considerando que 
atualmente compõem um grupo de beneficiários diretos das intervenções físicas a serem 
executadas.  
 
SEGURANÇA PÚBLICA NO VARJÃO 
 
O Varjão conta com um Batalhão da Policia Militar do Distrito Federal, localizado na avenida 
principal, sendo responsável pela rota policial local que é realizada por meio do patrulhamento a 
pé (estilo Cosme/Damião) e patrulhamento motorizado. 
 
Segundo dados da PDAD 2013, os índices de violência e criminalidade no Varjão é baixo, 
considerando que 95,49% da população declararam que não sofreram, em 2012, qualquer tipo de 
violência.  
 
A comunidade local, no que se refere aos serviços da polícia civil é atendida pela 9ª Delegacia 
Policia localizada no Lago Norte. 
 
SERVIÇOS SOCIAIS 
 
Os benefícios sociais existentes são voltados para a transferência de renda: bolsa família, auxílio 
aluguel, benefício de prestação continuada, auxilio funeral e vulnerabilidade. 
 
A região conta com um Centro de Referência em Assistência Social – CRAS que, além dos 
serviços acima desenvolve ainda os seguintes programas: a) Caminho da Cidadania, destinado a 
jovens, com aulas de capoeira, passeios, cursos, inserção no mercado de trabalho; b) 
Acompanhamento das famílias, destinado a acompanhar as famílias atendidas; c) Serviços de 
convivência para crianças e adolescentes; d) Cadastramento no CADÙnico. 
 
O Varjão conta ainda com Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, instalado na Quadra 01 
Conjunto D Lote 01, 
 
SAÚDE 
 
O Varjão conta com um Centro de Saúde, localizado na avenida principal e próximo à 
Administração Regional. Neste Centro é prestado atendimentos de Clinica Médica, Ginecologia e 
Pediatria.  
 
O Centro trabalha com uma agenda aberta e diariamente são distribuídas 16 fichas por 
profissional. Atualmente a unidade de saúde está em reforma e o atendimento encontra-se 
reduzido, com atendimento somente da pediatria e o atendimento das demais especialidades são 
encaminhadas para os postos de saúde do Lago Norte. 
 
Os casos mais graves são encaminhados para o Hospital Regional da Asa Norte – HRAN. 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

Companhia de Desenvolvimento  
Habitacional do Distrito  Federal  

Diretoria Imobiliária  
DIMOB 

Assessoria de Mobilização 
Social - ASMOB 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF – www.codhab.df.gov.br – DIMOB/ASMOB – 61 3214-1819 

 

O Centro de Saúde local atende toda a população do Varjão, embora a equipe médica seja 
insuficiente para atender toda a demanda, o que motiva os moradores a procurarem outras 
regiões administrativas, principalmente o Lago Norte e Paranoá.  
 
Existem consultórios odontológicos privados instalados na avenida principal do Varjão. 
 

 
CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
 
No Varjão existe uma expressividade de organizações comunitárias, sendo 7 associações, 01 
cooperativa, 2 grupos de capoeira, liga desportiva, escola de samba, representação dos 
oficineiros, conselhos, etc. 
 
Foram identificados os seguintes formatos Associação Cristã de Moradores do Lago Norte, 
Centro de Convivência do Idoso, Casa da Cultura, Galpão de Eventos, Cooperativa de Reciclagem 
de Resíduos Sólidos, sem que fosse realizado contato com estas associações, uma vez que na 
data da visita estavam fechadas. 
 
Há ainda sede da Igreja Católica e templos evangélicos de diferentes denominações. 
  

CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO FÍSICA 
 
A intervenção física atenderá a 144 famílias com unidades habitacionais, já tendo sido executadas 
várias obras de urbanização, pavimentação, saneamento básico e de equipamentos comunitários. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A favelização e a ocupação irregular de áreas urbanas são problemas estruturais da sociedade 
brasileira, que se intensificaram devido à urbanização intensa ocorrida a partir de 1940, com a 
concentração populacional nas grandes cidades, sem a necessária provisão de moradia e 
serviços de infra-estrutura urbana adequados.  
 
Nesse sentido, ao tempo em que o Estado começa fornecer infra-estrutura nesses locais, eles 
imediatamente entram em processo de valorização e com isso se processa a expulsão dos 
moradores mais uma vez, para a periferia destas áreas,  além da necessidade de novas moradias, 
a população necessita de uma reforma urbana, pois as cidades são o retrato da desigualdade 
social, exclusão, violência, desemprego e pobreza, ao lado de condomínios luxuosos gradeados e 
carros blindados. 
 
Dentre as áreas de regularização em processo está o Setor Habitacional VARJÃO, objeto desse 
Projeto Técnico Social. 
 
O trabalho social inserido nos Programas Urbanos tem se constituído de importância fundamental 
para garantir o acesso de famílias de baixa renda à moradia e infraestrutura urbana, ao tempo em 
que fortalece a perspectiva de sustentabilidade posta pela política pública. 
 
Este trabalho possibilita que uma parcela significativa da população tenha, não somente o acesso 
aos serviços urbanos, mas que se envolvam com outras condições inerentes ao exercício da 
cidadania, de geração de trabalho e renda, equidade de gênero e cidadania, na formação de 
lideranças, capacitação de mão de obra e inserção no mercado de trabalho, e deve contribuir no 



 

 

 

 

 

 

 

 

Companhia de Desenvolvimento  
Habitacional do Distrito  Federal  

Diretoria Imobiliária  
DIMOB 

Assessoria de Mobilização 
Social - ASMOB 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF – www.codhab.df.gov.br – DIMOB/ASMOB – 61 3214-1819 

 

processo de tomada de consciência dos beneficiários quanto aos direitos e deveres na 
sustentabilidade das intervenções. 
 
O Trabalho Social “baseia-se na premissa de que a participação dos beneficiários promove uma 
melhor adequação das intervenções às necessidades e demandas dos grupos sociais envolvidos, 
apresentando-se como contribuição significativa para a sustentabilidade do empreendimento” 
(COTS).  
 
Os gestores públicos não devem simplesmente desenvolver um Programa ou um Projeto, mas, é 
necessária a adoção de medidas contributivas para mobilização e organização comunitária e para 
geração de emprego e renda.  
 
Muito embora o Trabalho Social se apresente com caráter educativo e de desenvolvimento sócio 
econômico e sustentável das famílias, o fator potencial para o alcance dos objetivos propostos no 
Projeto está na forma a desvencilhar as barreiras impostas, principalmente às que se referem na 
participação efetiva de cada cidadão, promovendo estratégias para o desenvolvimento dos laços 
de vizinhança, organização comunitária e a participação política.  
        
Neste sentido, as diversas ações de participação, organização e integração da comunidade 
prevista no Projeto Trabalho Social, objetivam atender as prioridades dos eixos de mobilização e 
participação comunitária, educação sanitária e ambiental e geração de trabalho e renda, com 
ampliação dos espaços de discussão, de socialização e o plantão social que possibilitem o 
empoderamento dos sujeitos envolvidos no processo.  
 
O Projeto Técnico Social, somado às ações já existentes, tem como premissa contribuir para 
melhora da qualidade de vida dos beneficiários e da comunidade como um todo. 

     

Em face do acima exposto, das características da população, da área de intervenção, bem como 
as benfeitorias já implantadas, com a perspectiva de regularização fundiária dos lotes existentes 
na área de intervenção e a produção habitacional, justifica-se o Trabalho Social junto à população 
beneficiária, como forma de fortalecer o compromisso com as melhorias já concluídas e prepará-
los para o advento da regularização fundiária e recebimento das unidades habitacionais.  
 

OBJETIVOS  

Objetivo Geral 

Desenvolver um conjunto de atividades voltadas para a Sensibilização, Mobilização e organização 
comunitária, educação sanitária e ambiental e geração de trabalho renda para a população da Vila 
Varjão ou VARJÃO, de modo a contribuir para a melhoria das condições de vida da população 
beneficiária, utilizando metodologias participativas que promovam o empoderamento dos 
beneficiários e estimule a participação nas ações programadas. 

 
Objetivos Específicos 

 Fornecer informações sobre o Programa, o PTS e as intervenções físicas; 
 Participar das atividades do PTS; 
 Adquirir informações sobre cuidados com meio ambiente; 
 Adquirir informações sobre cuidados com a saúde e educação sanitária; 
 Promover ações para o fortalecimento e ou criação de formatos associativos; 
 Realizar ações informativas sobre regularização fundiária; 
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 Desenvolver discussões sobre questões de cidadania;  
 Informar sobre educação patrimonial e conservação das benfeitorias produzidas; 
 Estabelecer laços interpessoais com outros moradores; 
 Capacitar com cursos voltados para a formação profissional e geração de renda; 
 Adquirir informações que facilitem e fortaleçam a organização comunitária; 
 Monitorar e avaliar o projeto. 

 
 
METODOLOGIA 
 
A proposta metodológica do Projeto está orientada com base na participação social e 
fundamenta-se na descentralização das decisões e no estímulo à participação dos atores nas 
diversas atividades programadas, de modo a se tornarem protagonistas dos rumos do 
desenvolvimento e consolidação social do território ao qual pertencem. Ressalta-se que local não 
é sinônimo de pequeno, ou micro, mas de uma delimitação territorial que possua homogeneidade 
em sua dinâmica econômica e social, atual ou futura. 
 
Neste sentido, o processo de desenvolvimento se configura em um desenvolvimento endógeno, 
ou seja, enfatiza a mobilização de recursos latentes no território, privilegiando os esforços de 
dentro para fora, promovendo uma mudança gradativa de mentalidade e a descentralização do 
poder e da gestão de projetos por meio do estímulo à organização social, com o propósito de 
racionalizar os recursos públicos, e adaptar os projetos às condições e necessidades do local.  
 
Para que isso aconteça, torna-se fundamental a criação de espaços para que a sociedade 
participe e possa exercer a democracia participativa, criando os mecanismos que incrementem a 
participação da sociedade nas tomadas de decisões, reconhecendo e respeitando os direitos de 
todos, superando as práticas e políticas de exclusão e permitindo o exercício da cidadania ativa.  
 
Atendendo a esse propósito, o Projeto de Trabalho Social adotará recursos metodológicos e 
referencial teórico primando por métodos democráticos de participação no processo da 
intervenção social, pois entende que a base da democracia e da cidadania está na participação 
efetiva das pessoas na construção dos processos sociais, onde a participação é um aprendizado 
e é através dela que aprendemos a conversar, a decidir e agir coletivamente. 
 
O PTS é um conjunto de ações sócio-educativas que visa alcançar, em determinado tempo, com 
técnicas definidas, os objetivos previamente estabelecidos. 
 
De acordo com o Manual de Instruções – Projetos Prioritários de Investimento (PPI) - Intervenções 
em Favelas, o Trabalho Social a ser desenvolvido com os beneficiários deve abordar três eixos:  

 
 Mobilização e Organização Comunitária 
 Educação Sanitária e Ambiental 
 Geração de Trabalho e Renda 

 
As técnicas e as ações a serem desenvolvidas no PTS, seguem o normativo do Programa e o 
Caderno de Orientação Técnico Social – COTS, vigentes à época da contratação da operação com 
a CAIXA. 

 
Na execução das atividades deverão ser adotadas metodologias participativas, buscando 
promover a valorização de experiências e vivências dos beneficiários, como base para a reflexão e 
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construção de novos referenciais de convivência e a incorporação de novos conceitos, hábitos, 
atitudes e comportamentos. 

 
Como princípio norteador da participação social deve estar presente a premissa da construção do 
protagonismo social, evitando-se o assistencialismo, paternalismo ou clientelismo, uma vez que 
as atividades do PTS possuem um escopo delimitado, recursos definidos e prazo para execução. 

 
Com o método participativo os beneficiários tornam-se atores que analisam a situação, refletem e 
desenvolvem novas formas de relação com o outro e com o ambiente, de forma mais interativa, 
criativa e sustentável.  

 
A participação não deve ser vista meramente como um instrumento necessário para a solução de 
problemas, mas sim, como uma necessidade do homem de se auto-afirmar, de interagir com a 
sociedade, de criar, de realizar, de construir.  

 
Para execução do PTS deverão ser observadas as seguintes diretrizes metodológicas, com vistas 
a promoção do fortalecimento e o protagonismo social: 

 
 Inclusão social; 
 Questões de gênero; 
 Respeito aos valores e à cultura local; 
 Valorização do potencial produtivo da comunidade beneficiária; 
 Respeito ao meio ambiente; 
 Busca de parcerias; 
 Interdisciplinaridade; 
 Reconhecimento da comunidade como sujeito ativo processo.  

 
Para viabilizar a mudança cultural pretendida e ampliar a cidadania, as técnicas a seguir poderão 
ser utilizadas, separadamente ou em conjunto:  

a) Oficinas de Esporte Lazer e Cultura 
b) Reuniões 
c) Cursos 
d) Atividades Sócio-Recreativas 
e) Vistorias 
f) Mutirões 
g) Cine/Exibição de vídeos 
h) Dinâmicas de Grupo 
i) Debate em grupo  
j) Exposição oral 
k) Debate democrático 
l) Exposição dialogada 
m) Distribuição de material informativo 
n) Painel de Idéias 
o) Aplicação de instrumentais (questionários) 
p) Situação problema 
q) Estudo de caso 
r) Visita “in loco” 
s) Visitas domiciliares 
t) Jogos e Brincadeiras 
u) Demonstração prática 
v) Prática (aprender fazendo) 
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Na execução do PTS e suas atividades, caberá à equipe social atuar como facilitadora das 
atividades, de modo que as atividades atinjam seus objetivos, a partir da mediação e adotando-se 
técnicas e métodos que contribuam de maneira produtiva para o processo de diálogo, 
participação dos beneficiários e a tomada de decisões. 
 
A equipe técnica deve atuar de forma a orientar os participantes em todos os momentos das 
atividades para que estes tenham a exata noção do que está acontecendo e se sintam seguros 
para participar e conciliar o encontro com suas expectativas. 

 
Por isso, o início de cada atividade deve ser dedicado à explicação dos pontos principais do 
encontro, o que inclui: 

 
1. Dar as boas-vindas aos participantes; 
2. Apresentar a equipe de coordenação/facilitação; 
3. Explicitar o objetivo e a pauta da atividade; 
4. Explicar quais são e para que servem os materiais fornecidos para as atividades; 
5. Apresentar o acordo de funcionamento da atividade e submetê-lo à aprovação; 
6. Apresentar os informes; 
7. Apresentar os procedimentos da atividade; 
8. Abrir para questões de esclarecimento. 
 

Dúvidas se transformam facilmente em insegurança, em confusão nas falas, em combustível para 
conflitos infundados, em falsas expectativas e em frustrações. 

 
Portanto, ao serem transmitidas essas informações, é importante verificar se todos estão 
compreendendo os elementos essenciais do contexto. O cuidado com a linguagem é crucial: 
qualquer termo técnico ou difícil, quando utilizado, precisa ser “traduzido” para palavras mais 
simples, acessíveis à maioria.  

 
A proposta de estrutura da Equipe Técnica Social é a seguinte: 

Responsável Técnico/Profissional CODHAB: Será o coordenador geral da intervenção, 
responsável pelo funcionamento de todas as atividades. Será responsável por acompanhar o 
trabalho da Consultoria e relacionamento com a CAIXA. 

Coordenador PTS: O Coordenador do PTS terá como principal função garantir a execução 
de todas as atividades, coordenar, organizar toda a equipe técnica social sob sua 
responsabilidade, acompanhar a realização de toda a intervenção, manter contato com constante 
e articulado com o RT, etc.  

Coordenação MOC: Responsável pelo acompanhamento da implementação de todas as 
atividades do eixo MOC, esporte, lazer e cultura. 

Coordenação GRT - Responsável pelo acompanhamento da implementação de todas as 
atividades de geração de trabalho e renda. 

Coordenação ESA: Responsável pelo acompanhamento da implementação de todas as 
atividades do eixo ESA. 

A execução de todas as atividades deverá ser registrada e sistematizada, de modo a possibilitar o 
acompanhamento e avaliação do PTS, podendo ser utilizados, em conjunto ou separadamente, os 
seguintes instrumentos: folha de freqüência/lista de presença, registro fotográfico, 
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vídeos/filmagens, atas, depoimentos escritos, relatórios, diários de campo, questionários, 
certificados de participação, etc. 
 
Percebe-se com outras experiências uma grande dificuldade em mobilizar os beneficiários para 
participar das atividades. Os motivos são os mais diversos que vão do desinteresse à falta de 
tempo 
. 
A mobilização exige ações de comunicação em seu sentido mais amplo, por meio das relações 
interpessoais, do diálogo e por meio de instrumentais próprios, razão pela qual se sugere a 
adoção das seguintes estratégias de comunicação: 
 

01. Identificação dos interesses, expectativas, disponibilidade de participação nas 
atividades: melhores dias e horários para a realização das atividades; 

02. Distribuição de convites individualizados com antecedência mínima de 5 dias;  

03. Distribuição dos cronogramas de atividades em locais de grande movimento; 

04. Uso de cartazes/folders em locais específicos (escola, comércio, bancos, etc.); 

05. Divulgação através de faixas; 

06. Divulgação através de carro de som das atividades a serem realizadas; 

07. Divulgação nas próprias atividades do projeto social; 

08. Processo constante de monitoramento e avaliação. 

Poderão ser utilizados os seguintes instrumentos de comunicação: 
 Boletins Informativos; 
 Faixas; 
 Convites individualizados;  
 Cronogramas mensais;  
 Carros de som; 
 Materiais informativos (cartazes, folders, prospecto, etc.). 

 

Com essas estratégias de comunicação pretende-se que os beneficiários atinjam os seguintes 
níveis de envolvimento: 

 
1) Informativo – compartilhar informações. O desejado é que as pessoas formem 

opiniões próprias, que se sintam donas da informação, repassem-na, utilizem-na e se tornem eles 
próprios fontes de novas informações. 
 

2) Comportamento – incorporar. Sejam capazes de transpor, para suas próprias vidas, a 
idéia e o comportamento intrínsecos à causa defendida.  
 

3) Afetivo – Desenvolver apreço e atenção recíproca. Relações e laços interpessoais 
compartilhados entre os integrantes do processo.  
 

4) Empoderamento - Empoderar significa promover a iniciativa e a participação das 
pessoas. Significa tirar das mãos de poucos e colocar nas mãos de muitos o poder de decidir os 
rumos da nossa sociedade.  
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Para alcance dos objetivos propostos serão realizadas atividades vinculadas aos eixos de 
Organização Comunitária - MOC, Educação Sanitária e Ambiental – ESA e Geração de Trabalho e 
Renda - GTR.   

 
Dentre as atividades propostas neste PTS estão planejadas as seguintes: 

 
EIXO: MOC -  MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA:  

  
 Reunião de Apresentação do PTS à Comunidade; 

 Caracterização dos beneficiários de Unidades Habitacionais 
 Plantão Social;  
 Boletim/folders Informativo; 
 Palestra sobre regularização fundiária; 

 Convivência e segurança comunitária; 
 Planejamento e gestão do orçamento familiar; 

 Reuniões de monitoramento e avaliação das atividades/PTS; 
 Evento de encerramento do PTS; 

 Pesquisa de avaliação pós-intervenção. 
  

EIXO: ESA- EDUCAÇÃO SANITÁRIA, AMBIENTAL E PATRIMONIAL:  
 
 Resíduos sólidos – separação, acomodação, disposição e destinação final; 

 Água e esgotamento sanitário; 
 Uso racional da energia elétrica; 

 Arborização; 
 Sexualidade e DST/ AIDS; 
 Gravidez na adolescência; 

 Dependência química; 
 Conservação patrimonial; 

              
GTR - ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL: 
 
 Curso básico para pedreiros; 

 Curso básico para pintor residencial;  
 Curso básico para bombeiros hidráulicos; 

 Curso básico para babás;  
 Curso básico para cuidador de idosos. 

 
A descrição das atividades, com seus detalhamentos específicos, duração, técnicas e 
instrumentos a serem utilizados, métodos de avaliação, composição da equipe técnica, 
composição de custos e a seqüência de operacionalização consta dos seguintes anexo: 

 
 ANEXO I - MOC Vila Varjão - Detalhamento Atividades - 15 SET 2015 

 ANEXO II - ESA Vila Varjão - Detalhamento Atividades - 15 SET 2015 
 ANEXO III - GTR Vila Varjão - Detalhamento Atividades - 15 SET 2015 
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

Durante toda a execução do PTS serão realizadas atividades de monitoramento e avaliação das 
atividades, tanto pela equipe técnica, quanto pela população, beneficiária, com vistas a 
redirecionamento de ações, se for o caso, e a elaboração dos relatórios de acompanhamento de 
execução. 
 
A avaliação se constitui em um mecanismo potencialmente gerador de conhecimentos sobre a 
realidade onde se está intervindo, conhecimentos estes que subsidiam os atores envolvidos no 
redirecionamento de ações, favorecendo o aprimoramento da condução de todo o processo.  
 

A avaliação possibilita identificar e compreender os principais avanços, êxitos e ganhos de um 
trabalho, registro dos entraves, problemas e dificuldades em relação aos objetivos e andamento 
do Projeto, com a apresentação das alternativas de solução.  

Deve ser realizada por toda a equipe responsável pela execução e elaboração do Projeto e pela 
comunidade beneficiária. 
 
A avaliação do projeto será realizada mensalmente pela equipe técnica e população beneficiária, 
podendo ser utilizados os seguintes instrumentos: entrevistas, pesquisas, reuniões de avaliação, 
verificação dos resultados obtidos, questionários de reação, depoimentos registrados, etc.  
 
Mensalmente deverá ser elaborado e encaminhado o Relatório de Acompanhamento do Trabalho 
Social, e ao final da execução do PTS deverá ser enviado o Relatório Final do Trabalho Social. 
 
Três meses após a conclusão das atividades do PTS, deverá ser realizada avaliação Pós-
intervenção, tendo por base a Matriz de Indicadores do Ministério das Cidades, cujos resultados 
alcançados (tabulação, tratamento e interpretação dos dados e respectivo parecer técnico), 
deverão ser enviados na forma de Relatório Técnico, juntamente com o Relatório Final.  

 
No processo de monitoramento e avaliação deverão ser observados os seguintes pontos: 

 
01. Condução do Trabalho Social; 
02. Participação da população nas atividades; 
03. Avaliações realizadas pela população; 
04. Formatos associativos e participação dos beneficiários; 
05. Satisfação com a intervenção física implantada; 
06. Percepção de mudanças na qualidade de vida; 
07. Coerência das atividades realizadas no período com as realizadas anteriormente e 

com o cronograma de execução do PTS; 
08. Qualidade dos instrumentos de sistematização e registro das atividades; 
09. Compatibilidade das despesas realizadas  com  a  composição  de  custos, atividades 

desenvolvidas e cronograma de desembolso; 
10.  Atendimento das pendências; 
11.  Cumprimento do cronograma de execução; 
12.  Realização de parcerias; 
13.  Integração com outros projetos sociais na área de intervenção; 
15.  Aspectos facilitadores e dificultadores surgidos no decorrer do processo; 
16.  Avaliação das alternativas implementadas para superar os dificultadores. 
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O monitoramento e avaliação são procedimentos complexos e de fundamental importância para 
se identificar dificuldades inerentes aos processos de execução de qualquer política pública, bem 
como de ações e projetos por elas desenvolvidos.  
 
 
COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA  

 
Atribuição na Equipe Formação Acadêmica 

Coordenador do PTS Psicologia, Serviço Social, Sociologia ou Pedagogia 
Coordenador  MOC Psicologia, Serviço Social, Sociologia ou Pedagogia 
Coordenador  GRT Psicologia, Serviço Social, Sociologia ou Pedagogia 
Coordenador ESA Psicologia, Serviço Social, Sociologia ou Pedagogia 

Facilitadores  
Psicologia,Serviço Social, Sociologia, Pedagogia ou outra 
formação conforme atividade 

Apoio  2° Grau completo 
Estatístico Estatística 

Digitador  2° Grau completo 
Aplicador questionário 2° Grau completo 
Professor profissionalizante Área do curso/empresa contratada 

 

PARCERIAS/INTEGRAÇÃO 
 
Na execução do PTS deverão ser buscadas parcerias com outras instituições que atuam ou 
podem atuar na área de intervenção, sendo que as parcerias poderão ser desenvolvidas com 
ONG’s (organizações não governamentais); Pastorais católicas, Ministérios evangélicos, 
Comunidades associativas, Maçonaria, Rotary Clube, Instituições bancárias, grandes empresas, 
organizações públicas estadual e federal. 
 
Deverá ser promovida a integração das diversas Secretarias Distritais no desenvolvimento das 
ações do projeto. 
 
A implementação das parcerias e integração governamental busca a otimização de recursos e 
soma de esforços, com vistas a uma maior amplitude dos resultados do projeto. 

 
Para a realização das atividades, sugere-se a formalização de parcerias ou acordos de integração, 
sempre com a com a interveniência da CODHAB, com as seguintes órgão públicos/entidades, 
além de empresas existentes na área de intervenção: 

 
a. Administração Regional do Varjão 

b. Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS- Varjão 

c. Secretaria de Estado de Educação 

d. Centro de Ensino Fundamental e Médio Pompilho Marques de Sousa 

e. Centro de Ensino Fundamental JK 

f. Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal-ADASA 

g. CAESB - Companhia de Saneamento de Brasília 

h. Companhia Energética de Brasília - CEB 
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i. Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – CEAJUR 

j. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBDF 

k. Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP 

l. Companhia Urbanizadora Nova Capital do Brasil - NOVACAP 

m. Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF 

n. Polícia Militar do DF 

o. Secretaria de Cultura  

p. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

q. Secretaria de Estado de Obras 

r. Secretaria de Saúde 

s. Serviço de Ajardinamento de Limpeza Urbana do Distrito Federal 

t. IBAMA 

u. IBRAM 

v. Organizações não Governamentais 

w. Associações e Lideranças locais 

 
VALORES DA INTERVENÇÃO 
 

 OBRAS PTS TOTAL 

Repasse/Financiamento - 247.200,00  - 

Contrapartida 
(Financeira) 

- - - 

TOTAL - 247.200,00 - 

 
 
PRAZOS 
 
Para implementação do PTS estão previstos 15 meses, sendo 12 meses destinados à execução 
das atividades do PTS e 3 meses após o encerramento do PTS a realização da  pesquisa pós-
intervenção.  
 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS  

 
A seguir consolidado dos custos do PTS, por eixo de atividades e natureza de despesas: 
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TOTAL MOC 58.575,00            15.281,66           24.819,50           24.669,04           123.345,20           

TOTAL ESA 11.545,00            5.022,74             26.950,00           10.879,44           54.397,18             

TOTAL GTR 10.560,00            -                      45.000,00           13.890,00           69.450,00             

TOTAL GERAL 80.680,00            20.304,40           96.769,50           49.438,48           247.192,38           

 TOTAL 

CUSTOS POR NATUREZA DE DESPESAS

 Recursos 

Humanos 

 Recursos 

Materiais 

 Serviços 

Terceiros  
 Outros* 

EIXOS DE ATIVIDADES

 

(*)  Despesas indiretas: operacionais, financeiras,  imprevistos,  lucro presumido, 
cofins, iss, pis pasep - 25% 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

 

Vide Anexo IV – Cronograma físico-financeiro. 

 

Brasília, 16 de novembro de 2015. 
 
 
 

________________________________________ 
Responsável Técnico 

 
 

_________________________________________ 
                Representante Legal do Proponente 

 


