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  O objetivo deste manual é apresentar 

diretrizes para produção de moradia em 

assentamentos urbanos informais com incorporação 

de Tecnologia Social de forma simples e objetiva, 

utilizando textos simplificados e ilustrados, com 

propósito de elaborar um material didático que 

possa ser utilizado por instituições CT&I públicas e 

privadas; organizações sociais (ONGs, associações, 

cooperativas e movimentos sociais); poder público; e 

usuários.
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A carência habitacional continua sendo um dos maiores desafios 

urbanos no Brasil, fazendo com que muitas famílias construam 

moradias precárias em áreas clandestinas ou ambientalmente 

frágeis, mesmo diante dos programas habitacionais que foram 

desenvolvidos ao longo dos anos. 

Historicamente a participação da população em políticas públicas 

habitacionais sempre foi reduzida, ou seja, os projetos dos 

programas habitacionais não levam em consideração as 

necessidades dos usuários.

Em relação as questões ambientais, a produção segue um padrão 

padronizado com o objetivo de minimizar os custos de projeto e 

construção, consequentemente desconsidera as diferenças 

climáticas, acabando gerando impactos negativos no meio 

ambiente.
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Diante disto, a Tecnologia Social surge como opção para  

construção de moradias em assentamentos urbanos  informais, 

pois leva em consideração o contexto econômico,  ambiental, social 

e cultural da população. 

Tecnologia Social são produtos, métodos e técnicas  produzidas em 

interação com a comunidade e apropriadas  por elas, unindo o 

conhecimento tradicional com o  conhecimento 

técnico-científicos, que visam principalmente buscar soluções para 

os problemas sociais.

Portanto, o manual contribui para o protagonismo e  inclusão 

social da comunidade em todo o processo da  produção 

habitacional. 
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A metodologia para produção da moradia com incorporação  de 
Tecnologia Social (TS) é composta por quatro etapas, iniciando 
pela etapa de planejamento, seguida pelas etapas de  
desenvolvimento, aplicação e reaplicação. Para cada etapa  foram 
definidos indicadores e diretrizes relacionados à TS.
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A etapa de planejamento contempla as atividades iniciais do  projeto, 
onde será realizada a identificação dos problemas,  as necessidades dos 
moradores, captação das  potencialidades locais, definição das possíveis 
soluções  para os problemas encontrados e planejamento das atividades. 
Essa etapa é de extrema relevância por influenciar todas as fases seguintes 
do projeto. Para etapa apresentamos dez indicadores, conforme quadro 
abaixo. 

ETAPA 1: PLANEJAMENTO

ETAPA
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INDICADORES DIRETRIZES

Realização de diagnóstico participativo;
Envolver a participação das diversas categorias de 
atores sociais no diagnóstico prévio ao projeto (usuários, 
associações, cooperativas, poder público, ONGs, 
instituições CT&I pública e privada, etc...)

Nível de aceitação do projeto; Nível de aceitação do projeto em relação ao total de 
atores sociais consultados.

Atores sociais locais consultados 
previamente ao projeto;

Número e categorias de atores sociais consultados 
previamente ao projeto.

Realização de planejamento estratégico; Realizar reuniões para o planejamento estratégico.

Grau de inovação;
Grau de inovação da experiência em termos de 
incorporação de melhorias e avanços em soluções 
tradicionais e novas formas de organização e de gestão.

Vinculação a uma demanda social 
concreta;

Capacidade de atendimento de uma demanda social 
concreta.

Potencial de inclusão/exclusão social; Capacidade para inclusão/exclusão dos atores sociais 
envolvidos.

Reversibilidade dos impactos 
ambientais negativos;

Verificar a reversibilidade dos impactos ambientais que 
foram gerados pela ação do homem na área em 
questão, com o objetivo de desenvolver propostas para 
a recuperação da região. 

Esgotamento dos recursos naturais 
envolvidos;

Potencial de preservação ou de elevação da qualidade 
dos recursos naturais envolvidos no processo.

Gestão de materiais;
Preferência por materiais potencialmente recicláveis e 
reutilizáveis. Optar por materiais que contribuam com a 
vida útil da construção. 

Aplicação de técnicas construtivas 
sustentáveis;

Preferir técnicas construtivas que não gerem impactos 
ao meio ambiente.

Reutilização dos resíduos na 
construção;

Verificar a possibilidade de utilizar os resíduos como 
material de construção.  

Aplicação de tecnologias construtivas 
de fácil manipulação;

Optar por técnicas construtivas que não necessitem de 
mão de obra especializada, que seja de fácil 
compreensão e reaplicação.
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A metodologia para produção da moradia com incorporação  de 
Tecnologia Social (TS) é composta por quatro etapas, iniciando 
pela etapa de planejamento, seguida pelas etapas de  
desenvolvimento, aplicação e reaplicação. Para cada etapa  foram 
definidos indicadores e diretrizes relacionados à TS.

ETAPA 2: DESENVOLVIMENTO
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INDICADORES DIRETRIZES

Respeito às identidades locais; Incorporar traços da cultura local no projeto. 

Participação dos usuários na tomada de 
decisão;

Envolver os usuários na tomada de decisão relacionada 
ao projeto.

Participação dos usuários na 
administração do projeto; Envolver os usuários na administração do projeto.

Compartilhamento de 
responsabilidades; 

Compartilhar as responsabilidades entre os atores 
sociais envolvidos com a experiência.

Formas de organização coletiva;
Definir formas de organização coletiva, oportunizando a 
participação democrática de todos.

Protagonismo social;
Tornar os participantes protagonistas durante todo o 
processo, elemento fundamental do processo 
democrático. 

Mobilização da população;
Definir estratégias ou ações que contribuam na 
mobilização dos atores sociais envolvidos no processo 
de desenvolvimento do projeto.

Valorização do conhecimento popular;
Incorporar conhecimentos populares tradicionais ao 
projeto.

Compartilhamento do conhecimento;
Realizar  encontros voltados ao intercâmbio de 
conhecimentos entre os atores sociais envolvidos.

Interação entre o conhecimento 
científico e popular;

Definir tipos de conhecimentos incorporados à 
experiência (popular / científico)

Geração e obtenção de novos 
conhecimentos;

Contribuir para a geração e obtenção de novos 
conhecimentos pelos seus usuários.

Capacitação dos usuários em relação à 
operação da tecnologia social; 

Realizar eventos (reuniões, cursos, oficinas etc.) com o 
intuito de capacitar os usuários para operação da 
tecnologia social.

Capacitação dos usuários em relação a 
manutenção da tecnologia social;

Realizar eventos (reuniões, cursos, oficinas etc.) com o 
intuito de capacitar os usuários para manutenção da 
tecnologia social.

Conscientização sobre as questões 
ambientais;

Realizar eventos (reuniões, cursos, oficinas etc.) para 
conscientizar os usuários em relação às questões 
ambientais.

Conscientização sobre as questões 
sanitárias;

Realizar eventos (reuniões, cursos, oficinas etc.) para 
conscientizar os usuários em relação às questões 
sanitárias;

Gestão de resíduos; Promover a coleta seletiva dos resíduos e 
encaminhamento para reciclagem.

C apacitação dos usuários em relação à 
produção de horta comunitária e 
compostagem orgânica;

Realizar eventos (reuniões, cursos, oficinas etc.) para a 
produção de alimento através do trabalho voluntário da 
comunidade e conscientizar sobre a importância da 
compostagem. 

Capacitação dos usuários em relação à 
leitura de projeto;

Realizar eventos (reuniões, cursos, oficinas etc.) para 
ensinar os usuários a interpretar um projeto 
arquitetônico.

Formas para desconstruir a visão 
individualista de casa;  

Realizar um exercício de desconstrução do “tipo ideal” 
de moradia; 

Flexibilidade e adaptabilidade do projeto; Definir uma proposta de projeto flexível e adaptável. 
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A etapa de planejamento contempla as atividades iniciais do  
projeto, onde será realizada a identificação dos problemas,  as 
necessidades dos moradores, captação das  potencialidades locais, 
definição das possíveis soluções  para os problemas encontrados e 
planejamento das atividades. Essa etapa é de extrema relevância 
por influenciar todas as fases seguintes do projeto. Para etapa 
apresentamos dez indicadores, conforme quadro abaixo. 

ETAPA 3: APLICAÇÃO
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INDICADORES DIRETRIZES

Participação dos usuários em todas as 
etapas do processo;

Envolver os usuários em todas as etapas do processo de 
execução do projeto.

Aplicação organizada do conhecimento; Nível de organização na aplicação do conhecimento 
relativo à experiência.

Registro do conhecimento para 
aplicações futuras;

Definir formas de registro dos conhecimentos inerentes 
à experiência.

Aplicação da base de conhecimentos; Contribuir para ampliação da base de conhecimentos 
dos usuários.

Desenvolvimento de novas habilidades; Contribuir para o desenvolvimento de novas 
habilidades nos usuários.

Disponibilidade local dos insumos 
necessários à implantação e 
manutenção;

Disponibilidade dos insumos necessários à implantação 
e manutenção da experiência em nível local.

Controle autogestionário; Autonomia dos usuários na condução da execução.

Apoio institucional; Buscar apoio institucional.

Geração de empregos/ocupações; Capacidade da experiência para geração de 
empregos/ocupações para os usuários.

Ativação econômica local;
Contribuição da experiência para a expansão do 
mercado consumidor local.

Distribuição equitativa dos benefícios;
Equidade entre os usuários na distribuição dos 
benefícios decorrentes da experiência.

Participação dos usuários na 
construção através de mutirão; Construir através de um sistema de mutirão.

Gestão sustentável da implementação 
da obra;

Reduzir o consumo de água, energia e o desperdício de 
material.

Gestão dos resíduos da obra;
Redução e disposição adequada dos resíduos, 
promovendo a reciclagem e o reuso de materiais.

Disponibilidade local para produção de 
horta comunitária;

Definir um local para a implementação da horta 
comunitária e a produção da mesma.

Disponibilidade local para 
compostagem de resíduos orgânicos; 

Definir um local para a realização da compostagem dos 
resíduos orgânicos.

MANUAL DE DIRETRIZES 10



E
TA

P
A

S 
D

E
 P

R
O

JE
TO

A metodologia para produção da moradia com incorporação  de 
Tecnologia Social (TS) é composta por quatro etapas, iniciando 
pela etapa de planejamento, seguida pelas etapas de  
desenvolvimento, aplicação e reaplicação. Para cada etapa  foram 
definidos indicadores e diretrizes relacionados à TS.

ETAPA 4: REAPLICAÇÃO
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INDICADORES DIRETRIZES

Aplicação do conhecimento em novas 
experiências

Existência de novas experiências desenvolvidas a partir 
da aplicação dos conhecimentos adquiridos pelos 
usuários.

Aperfeiçoamento contínuo das soluções; Incorporação de melhoramentos à experiência original.

Adaptabilidade a contextos distintos; Capacidade de adaptação a contextos sociais, 
econômicos e ambientais diversos.

Domínio público do conhecimento; Nível de acessibilidade ao conhecimento relacionado à 
experiência.

Baixo custo de implantação e 
manutenção;

Adequação dos custos de implantação e manutenção 
da tecnologia às condições econômico-financeiras dos 
usuários.

Capacitação de disseminação pelos 
usuários;

Capacidade dos usuários de transmitir os 
conhecimentos inerentes à tecnologia social.

Educação e conscientização ambiental 
contínua;

Realizar eventos (reuniões, cursos, oficinas etc.) para 
conscientizar os usuários em relação às questões 
ambientais.

Aplicação de projetos socioambientais;
Implementar projetos socioambientais, como 
cooperativas de reciclagem, desenvolvimento de 
artesanato utilizando resíduos, por exemplo.
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Os indicadores são fundamentais para subsidiar a formulação de 
políticas sociais. Neste contexto, o uso dos indicadores pode 
potencializar significativamente a implementação da Tecnologia 
Social na produção da moradia. Por isso, os indicadores estão 
presentes em todas as etapas de projeto, desde a formulação do 
planejamento até sua reaplicação, conforme foi apresentado 
anteriormente. 
Para estabelecer o grau de relevância dos indicadores relacionados à 
TS, foi adotado um peso que varia de 1 a 3, onde (1) relevante; (2) muito 
relevante; e (3) extremamente relevante, conforme ilustração abaixo.

ETAPAS
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INDICADORES PESOS

3

3
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2
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2

2

1

3

3

3

2

2

Nível de aceitação do projeto;

Realização de diagnóstico participativo;

Atores sociais locais consultados previamente ao projeto;

Realização de planejamento estratégico;

Grau de inovação;

Vinculação a uma demanda social concreta;

Potencial de inclusão/exclusão social;

Reversibilidade dos impactos ambientais envolvidos;

Esgotamento dos recursos naturais envolvidos;

Gestão de materiais;

Aplicação de técnicas construtivas sustentáveis;

Reutilização dos resíduos na construção;

Aplicação de tecnologias construtivas de fácil manipulação;
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3

3
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2
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2

3

3

1

3

2

3

3

Participação dos usuários na tomada de decisão;

Respeito às identidades locais;

Participação dos usuários na administração do projeto;

Compartilhamento de responsabilidades; 

Formas de organização coletiva;

Protagonismo social;

Mobilização da população;

Valorização do conhecimento popular;

Compartilhamento do conhecimento;

Interação entre o conhecimento científico e popular;

Geração e obtenção de novos conhecimentos;

Capacitação dos usuários em relação à operação da tecnologia social; 

Capacitação dos usuários em relação a manutenção da tecnologia social;

Conscientização sobre as questões ambientais;

3Conscientização sobre as questões sanitárias;

Gestão de resíduos; 

Capacitação dos usuários em relação à produção de horta comunitária e 
compostagem orgânica;

Capacitação dos usuários em relação à leitura de projeto;

Formas para desconstruir a visão individualista de casa;  

Flexibilidade e adaptabilidade do projeto;

Participação dos usuários em todas as etapas do processo;
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Aplicação organizada do conhecimento; 

Registro do conhecimento para aplicações futuras;

Aplicação da base de conhecimentos; 

Desenvolvimento de novas habilidades;

Disponibilidade local dos insumos necessários à implantação e manutenção;

Controle autogestionário;

Apoio institucional;

Geração de empregos/ocupações;

Ativação econômica local;

Distribuição equitativa dos benefícios;

Participação dos usuários na construção através de mutirão;

Gestão sustentável da implementação da obra;

Gestão dos resíduos da obra;

Disponibilidade local para produção de horta comunitária;

Disponibilidade local para compostagem de resíduos orgânicos; 

Aplicação do conhecimento em novas experiências

Aperfeiçoamento contínuo das soluções;

Adaptabilidade a contextos distintos;

Domínio público do conhecimento;

Baixo custo de implantação e manutenção;

Capacitação de disseminação pelos usuários;

Educação e conscientização ambiental contínua;

Aplicação de projetos socioambientais;



Além de possibilitar um parâmetro de quais indicadores são 
essenciais em cada etapa, também é possível classificar o nível da 
incorporação da TS, ou seja, quando o projeto implementa os 
indicadores em sua totalidade atinge o nível máximo de 100% (120 
pontos), na ilustração a seguir podemos visualizar os critérios para 
avaliar o nível de incorporação da TS na produção da moradia. A 
pontuação é obtida a partir do somatório dos pesos de cada 
indicador que for implementado. 
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MODERADO

BAIXO

MUITO
BAIXO

100% (120 pontos)

75%(90 pontos)

50%(60 pontos)

25% (30 pontos)

CRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO DO NÍVEL DA
INCORPORAÇÃO DA TS NA PRODUÇÃO DA MORADIA
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O manual ora disponibilizado aos leitores é uma obra didática, de 
fácil compreensão, destacando os principais aspectos a serem 
considerados para a incorporação da tecnologia social na 
produção da moradia, visando atender às famílias que vivem em 
situação de vulnerabilidade. 
Este material contribui para a disseminação do conteúdo na área 
acadêmica, nos movimentos sociais e poder público, e 
principalmente reforça a necessidade de políticas públicas que 
envolvam a Tecnologia Social.
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