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Considerando a importância do desenvolvimento do Trabalho Técnico Social em seu 

conjunto de ações que visam promover a autonomia e o protagonismo social, planejadas 

para criar mecanismos capazes de viabilizar a participação dos beneficiários nos processos 

de decisão, implantação e manutenção dos bens/serviços, adequando-os às necessidades e 

à realidade dos grupos sociais atendidos, essa pesquisa tem o objetivo de conhecer o perfil 

das beneficiárias do Programa Minha Casa Minha Vida, e identificar as dificuldades 

encontradas pelas famílias no que diz respeito aos cuidados referentes ao meio ambiente do 

território onde convive, bem como a sustentabilidade econômica.  

1.1 Aspectos metodológicos  

Essa pesquisa perfaz um estudo do tipo qualitativo (LUDKE E ANDRÉ, 1986), inserida 

nessa vertente, podemos observar que também se caracteriza como estudo de caso, pois 

se centraliza a um grupo específico de pessoas (ANDRÉ, 2013), beneficiários do Programa 

Minha Casa Minha Vida de um determinado residencial. A coleta de dados aconteceu em 

dois momentos: 1, aplicação aplicação de um questionário sócio econômico, visando 

conhecer o perfil das famílias do Residencial Cassiano Gonçalves, de modo a considerar 

seus aspectos sociais, econômicos, produtivos, ambientais e políticos; 2, em seguida foi 

organizada uma reunião com todos os beneficiários para construção do Plano de 

Desenvolvimento Socioterritorial. Como essa segunda fase ainda está em transcrição, 
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apresentaremos nesse trabalho, apenas a primeira etapa dessa pesquisa, que é a análise 

do questionário. 

1.1.1. Resultados e Discussões 

Através da análise dos questionários, visando conhecer o perfil dos beneficiários do 

Residencial Cassiano Gonçalves, empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida, 

observa-se que assim como os estudos de Perucchi e Beirão (2007) o responsável legal 

pela família quase que em sua totalidade apresenta-se representado por mulheres. As 

idades variam entre 24 a 65 anos, destacando a predominância de 24 a 34 anos. A 

representatividade de homens como chefes de família é um percentual bem pequeno.  

Dentre os responsáveis pela administração familiar observou-se um que o nível de 

escolaridade é considerável, a maioria, cursam ou cursaram o Ensino Fundamental. Não há 

frequência na EJA- Educação de Jovens e Adultos, ou na alfabetização de adultos. Apenas 

3 beneficiários estão cursando o Ensino Superior.  

Conforme os dados, 53,1% das famílias analisadas relataram que trabalham sem carteira 

assinada, enquanto 45,7% relataram que não trabalham e 1,1% não responderam. A 

ocupação é pautada no mercado informal, sem vínculo empregatício. O rendimento mensal 

apresentado é em torno de meio salário mínimo, e/ou sobrevivem dos programas de 

enfrentamento à fome do governo Federal.  

Cabe, e é importante destacar, que apesar do Residencial já ter sido entregue as famílias há 

dois anos, observa-se que ainda não realizado o Trabalho Técnico Social. De acordo a 

Portaria nº 21 de 22 de janeiro de 2014, a função do Trabalho Técnico Social é sistematizar 

a proposta de intervenção com enfoque multidisciplinar, fundamentando-se nos princípios de 

participação comunitária, sustentabilidade dos empreendimentos e preservação ambiental. 

Desde modo sua execução de projetos sociais tornam-se imprescindíveis para o 

empoderamento das famílias (GOHN, 2004).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados dos questionários apontam uma ausência do empoderamento, de 

competência e da capacidade de enfrentar situações tendo a necessidade de fortalecer 

estas competências, e  desenvolver novas habilidades para enfrentar em seu cotidiano as 

adversidades encontradas, além de situações de risco. 

 O objetivo de conhecer o perfil das beneficiárias do Programa Minha Casa Minha Vida 

mostram que tais informações são extremamente relevantes à execução da Intervenção 

social, através do Projeto Técnico social (PTTS), proposta para efetivação de um conjunto 

de ações de caráter Informativo e educativo, favorecendo a saída das famílias beneficiadas 

de uma situação de resignação e impotência a sua reapropriação de poder, o ganho de 
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força que vão desde o cuidado a valorização patrimonial e a responsabilidade de todos 

envolvidos. 
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