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APRESENTAÇÃO 
 

A realização de oficinas de capacitação, na temática Segurança de Convívio, para 

profissionais das organizações conveniadas no município de São Paulo e da equipe técnica dos 

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, é uma das ações estratégicas da Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS. O Projeto 914BRZ3019 celebrado 

entre UNESCO e SMADS contribui com as diretrizes nacional e municipal de reordenamento deste 

serviço à luz das recentes normativas e orientações técnicas do Sistema Único de Assistência Social. 

O trabalho que vem se desenvolvendo a partir desta proposta tem como cerne a Concepção 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Brasil, 2013). Segundo esta Concepção, a ampliação e 

fortalecimento de relações constituem-se em formas de proteção, promoção de autonomia e 

desenvolvimento dos indivíduos em seus grupos, de seus grupos em seus espaços, em sua 

circulação no entorno e para além dele. 

Este Produto 3 apresenta os principais resultados decorrentes do mapeamento do cenário 

atual com a realização de três estratégias diagnósticas para a coleta de dados: visitas a 70 

organizações conveniadas das diferentes regiões da cidade aos serviços, realização de grupos focais 

com profissionais destes serviços e técnicos do CRAS e questionário enviado e respondido por meio 

eletrônico. A combinação de tais estratégias produziu variada e rica quantidade de informações 

evidenciando os Centros da Criança e do Adolescente - os CCAs, como os serviços que devem, nesse 

momento, ter centralidade no processo de formação. 

O Plano de Capacitação, desenhado a partir das informações obtidas nas estratégias 

diagnósticas e das reuniões de acompanhamento com a Coordenadoria de Proteção Social Básica – 

CPSB da SMADS, apresenta os dois módulos de formação: Básico e de Aprofundamento sendo que 

este último é específico para os CCAs e técnicos do CRAS. 

O desenho do Plano de Capacitação contém os principais aspectos de cada um dos Módulos, 

as diretrizes que sustentam sua concepção, bem como objetivos, público, estratégias de execução e 

cronograma. 
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I. CENÁRIO ATUAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS 
 

1. Plano e realização de coleta de dados 

Tendo em vista a realização de capacitação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos - SCFV, foi realizado um trabalho de campo entre outubro de 2015 e fevereiro de 2016 

com o intuito de mapear o cenário atual dos serviços em São Paulo. As diferentes estratégias 

diagnósticas utilizadas foram:  

 Visitas a 70 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos das diferentes regiões da 

cidade;  

 Realização de grupos focais com profissionais destas instituições e equipe técnica de CRAS; 

 Envio de questionários eletrônicos. 

 

A combinação de tais estratégias produziu variada e rica quantidade de informações, 

permitindo complementaridade e aprofundamento entre elas. Este relatório resulta da análise do 

conjunto de informações produzidas e apresenta, a partir de esforço sintético, as principais linhas 

diagnósticas dos SCFV a fim de fundamentar a proposta de capacitação. Vale mencionar que parte 

das informações levantadas ainda servirá de subsídio para relatório futuro referente aos Produtos 4 

e 5.  

O trabalho de campo foi assim organizado e executado: 

1.1 Visitas aos serviços 

Uma equipe de 12 pesquisadores, organizados em duplas, realizou visitas a 70 Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, distribuídos pelas 4 macrorregiões da cidade de 

São Paulo (Norte, Sul, Leste, Centro/Oeste). Os serviços visitados foram definidos pela 

Coordenadoria de Proteção Social Básica - CPSB e validadas pelas Supervisões de Assistência Social - 

SAS - da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS tendo como 

critérios: tamanho/número de pessoas atendidas, modalidades, metodologia utilizada e práticas. 
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As visitas se deram nos meses de outubro e novembro de 2015 e foram precedidas por 

uma conversa com a equipe de pesquisadores, de modo a harmonizar e orientar os olhares para o 

momento das conversas nos serviços. Assim, as duplas de visitadores receberam um Roteiro de 

Observação e, ao final de cada visita, discutiam e trocavam impressões, inserindo-as, finalmente, 

em um Registro de Observação (Anexo 1). A tabela 1 mostra a distribuição dos serviços visitados: 

 

Tabela 1 – SCFV visitados em São Paulo 

 

Norte Sul Leste 
Centro/ 

Oeste 

Total de 

serviços 

visitados 

(1) 

Total de 

serviços 

existentes no 

município (2) 

Total de serviços 

visitados em 

relação ao total de 

serviços existentes 

CCA 5 9 11 7 32 490 6,5% 

CJ 3 8 7 0 18 77 23,4% 

Cedesp 1 1 2 1 5 50 10% 

Circo-

Escola 

0 0 1 0 1 5 20% 

NCI 3 4 4 3 14 97 14,4% 

Total de serviços 70 719 9,7% 

(1). Em um dos serviços, a equipe esteve presente, mas não foi possível realizar a visita. 

(2). Fonte: SMADS, set/2015. 

 

1.2 Grupos Focais 

Os grupos focais – técnica de pesquisa que emprega discussão em grupo – foram 

realizados entre os dias 4 e 14 de dezembro de 2015 e organizados segundo o quadro 1: 

 

Quadro 1 - Realização dos Grupos Focais 

Data Período SAS N. de participantes 

04/dez Tarde CENTRO/OESTE 5 

08/dez Manhã SUL 4 

08/dez Tarde SUL 8 

09/dez Manhã Técnicos 1 9 
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09/dez Tarde LESTE 5 

10/dez Manhã LESTE 13 

10/dez Tarde Técnicos 2 9 

11/dez Manhã Técnicos 3 12 

14/dez Manhã NORTE 8 

Fonte: Integral Planejamento e Gestão Socioambiental. 

 

Os participantes dos grupos focais foram convidados por correspondência eletrônica feita 

pela SMADS (via supervisores regionais), mas durante as visitas realizadas às suas organizações, os 

profissionais dos serviços também foram informados de todo o processo de levantamento de 

informações (incluindo os grupos focais) para elaboração de diagnóstico.  

Todos os grupos tiveram duração entre 1h e 2h. 

As discussões foram conduzidas por uma dupla de pesquisadores: um mediador e um 

observador. O mediador seguiu roteiro de perguntas previamente elaborado e testado pela equipe 

(Anexo 2).  

Os ajustes realizados nas primeiras versões do roteiro resultaram essencialmente de duas 

orientações: aprofundar informações registradas nas visitas e captar as concepções subjacentes às 

práticas observadas. Isso propiciou e dinamizou a circulação da fala e debate entre os participantes 

e combinou os recursos de pesquisa de modo a explorar dimensões diversas do mesmo cenário.  

A gravação da conversa foi informada e autorizada pelos presentes, tendo sido transcrita e 

então revisada pela equipe. A dupla responsável pelo grupo focal elaborou uma pré-análise das 

transcrições, segundo temas acordados pela equipe e com destaques para conteúdos relevantes.  

Por fim, a equipe responsável pela metodologia do diagnóstico sintetizou as informações.  

Os quadros 2 e 3 apresentam, respectivamente, os serviços cujos profissionais 

participaram dos grupos, bem como as regiões dos técnicos dos CRAS e supervisões que também 

estiveram presentes: 
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Quadro 2 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos participantes dos grupos focais 

Centro da Criança e do 

Adolescente (CCA) 

Centro de Juventude (CJ) 

Centro de Desenvolvimento 

Social e Produtivo (CEDESP) 

Núcleo de Convivência 

do Idoso (NCI) 

CCA da Casa do Zezinho 

CCA Projeto Arrastão 

CCA Casa dos Meninos 

CCA Novo Lar Betânia 

CCA e CJ Acas, São Miguel 

CCA Amigos da Esperança, da 

Sociedade Amigos de Vila Marta, 

na Vila Jacuí 

CCA Serviço Social e 

Promocional São Paulo da Cruz  

CCA Coração de Maria 

CCA Padre Gregório 

CCA Claret, Pirituba 

CCA UNIBES, Mooca.  

CCA Mororó, Mooca  

CCA Palmares, Ermelino 

Matarazzo 

CJ União Ermelino, Ermelino 

Matarazzo 

CCA Filadélfia  

CJ Associação Obra do Berço 

CJ Kolping, Guaianazes, 

Lajeado    

CJ Moca, Jardim Helena 

CJ Moca, São Miguel 

CJ Aldeia do Futuro, Jabaquara 

CJ Núcleo São José 

CEDESP Elza Martins, Santana 

 

 

NCI São Paulo Apóstolo 

NCI Azaléia, União 

Cidade Líder  

NCI Viva a Vida, Vila 

Curuçá 

NCI Abelhinha Feliz 

NCI São Domingos Sávio 

 

Fonte: Integral Planejamento e Gestão Socioambiental. 

 

A Coordenadoria de Proteção Social Básica - CPSB da SMADS entendeu que seria importante 

realizar alguns grupos focais com a participação apenas dos técnicos da SAS, o que permitiria um 

olhar específico para esse grupo de profissionais que atuam diretamente com os Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Para participar dos grupos focais foram convidados 

técnicos das mesmas regionais dos 70 Serviços participantes do diagnóstico. 



    
 

10 

 

Quadro 3 – Regiões dos técnicos dos CRAS/SAS participantes dos grupos focais  

Sul Norte Leste Centro Oeste 

Cidade Ademar 

Cidade Ademar e 

Pedreira 

Campo Limpo 

Capão Redondo 

Vila Andrade 

Ipiranga 

Capela do Socorro 

Marsilac 

Parelheiros 

Jabaquara 

Santana 

Pirituba 

Vila Curuçá 

Perus 

Casa Verde 

Tremembé 

 

 

Cidade Líder 

Iguatemi 

Ermelino Matarazzo 

Penha 

Cidade Tiradentes 

Itaquera 

Vila Prudente 

 

Vila Mariana 

Pinheiros 

 

Fonte: Integral Planejamento e Gestão Socioambiental. 

 

1.3 Questionários 

Para complementar as informações obtidas durante a visita técnica e grupos focais, os 

gestores dos SCFV foram solicitados a responder um questionário, acessado via internet.  

O link para o instrumento foi enviado por e-mail pela equipe da Integral (Anexo 3), no dia 

1/02/2016, com o pedido para que fosse preenchido até o dia 12 de fevereiro. Além do envio, foi 

realizado contato telefônico com os serviços para reforço do pedido de preenchimento. Endereços 

eletrônicos errados e recesso de alguns serviços, no período do carnaval, foram dificuldades 

solucionadas individualmente. Na expectativa de aumentar o número de questionários 

respondidos, nova mensagem foi enviada com extensão do prazo de preenchimento até o dia 

16/02/2016.    

Assim como o roteiro para realização dos grupos focais, as perguntas que compunham o 

questionário sofreram mudanças em função do conjunto de informações que as etapas 

precedentes de investigação – visitas aos serviços e grupos focais – já haviam produzido. Mais 

enxuto que inicialmente previsto, o questionário teve como foco especialmente o registro dos 

resultados do trabalho, ou seja, a avaliação dos profissionais a respeito do que seu trabalho deveria 

e de fato alcança. Por sugestão da SMADS, a formulação dos resultados apresentada pelo 
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questionário beneficiou-se da leitura do item “aquisição dos usuários” presente na Portaria 461, de 

tipificação da rede socioassistencial. O instrumento recebido e preenchido pelos profissionais está 

no Anexo 4.   

Foram contatados 70 SCFV sendo que 39 (55,7%) forneceram as informações solicitadas por 

meio deste instrumento. Sendo assim, os resultados apresentados não são uma descrição exaustiva 

e generalizável, mas destacam aspectos que interessam à elaboração do diagnóstico. 

O gráfico 1 mostra a distribuição dos respondentes pelas macrorregiões e por tipo de serviço: 

 
 

 
 
Nº de respostas=39 
Fonte: Integral Planejamento e Gestão Socioambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/31/Documentos/portaria_SMADS_046_2010.pdf. 
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2. Cenário dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na cidade de São 

Paulo 

 

A análise das informações levantadas nas três estratégias diagnósticas teve como foco os 6 

indicadores de referência presentes na Concepção de Convivência2.  

Desse modo, vale relembrar os parâmetros trabalhados, sintetizados no quadro abaixo:  

 

Quadro 4 – Parâmetros para produção de diagnóstico dos SCFV no município de São Paulo 

Indicador de fortalecimento de vínculos Parâmetro para categorização 

Algumas relações de parentesco são fonte de 

afeto e apoio ordinário. 

Equipes mapeiam relações 

Equipes identificam aspectos a serem 

fortalecidos/evitados. 

Algumas relações com amigos são fonte de 

afeto, valorização e prazer de viver juntos. 

Equipes reconhecem e valorizam relações de amizade 

como oportunidade de redução de vulnerabilidade. 

Algumas relações orgânicas são fonte de 

parceria e realizações produtivas. 

O estabelecimento de relações orgânicas é priorizado 

em atividades produtivas; há oportunidades para/busca 

por esse tipo de experiência. 

Algumas relações de cidadania são fonte de 

aprendizado, de diálogo e conquistas. 

Há oportunidades para/ busca de criação de identidade 

entre experiências e demandas do público atendido. 

As relações com os profissionais da política de 

assistência social são fonte de referência de 

continuidade e amoralidade no 

enfrentamento das situações de 

vulnerabilidade. 

Clareza ou mobilização, pelas equipes, na definição e 

atuação dos profissionais em termos de garantia de 

segurança e proteção. 

Os territórios tecidos por essas relações 

serem valorizados como lugares de pertença. 

Equipes identificam potencialidades da relação dos 

indivíduos com o território e trabalham para fortalecê-

la. 

Fonte: MDS e Integral Planejamento e Gestão Socioambiental. 

 

Organizamos as informações obtidas em três grandes blocos:  

1. Organização dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que considera o 

ambiente onde desenvolve suas atividades, o atendimento ao público prioritário, os 

                                                
2Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, MDS, BRASIL, 2013 
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profissionais dos serviços e a realização de capacitação e supervisão em serviço. Estas 

respostas foram obtidas em sua maioria, no questionário enviado; 

2. Concepções sobre convivência e fortalecimento de vínculos explicitadas;  

3. Estratégias e práticas desenvolvidas pelos SCFV que indicam concepções subjacentes.  

2.1 - Organização 

Propiciar a convivência entre as pessoas demanda um espaço físico que favoreça o encontro e 

atividades coletivas em um ambiente acolhedor, aberto e colaborativo. As visitas realizadas no final 

de 2015 permitiram conhecer serviços de convivência diversos no que se refere à estrutura física, 

mas que, em sua maioria oferecem boa iluminação, ventilação e, sobretudo, organização e cuidado 

com a manutenção. Fica evidente um esforço, por parte das organizações, em criar ambientes 

acolhedores e acessíveis, com circulação de pessoas e espaços para convivência e atividades 

coletivas.  

Com relação ao público atendido, uma das perguntas do questionário dizia respeito ao 

alcance do público prioritário, tal como definido pelas diretrizes do serviço3. O gráfico 2 mostra 

que, entre os respondentes, mais de 30% dos usuários pertence a esse grupo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3

Considera-se público prioritário para a meta de inclusão no SCFV: crianças e, ou adolescentes e, ou pessoas idosas nas seguintes situações: em 

situação de isolamento; trabalho infantil; vivência de violência e, ou negligência; fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos; em 
situação de acolhimento; em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; egressos de medidas socioeducativas; em situação de abuso 
e/ou exploração sexual; com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente; crianças e adolescentes em situação de rua; 
vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. Resolução CNAS  01, 2013. 
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Nº de respostas=39 

Fonte: Integral Planejamento e Gestão Socioambiental. 

 

No que se refere aos recursos humanos, os questionários indicam alguns aspectos que podem 

contribuir com a descrição deste cenário.   

Além de os Centros da Criança e do Adolescente - CCAs ocorrerem em maior número na 

cidade de São Paulo, também apresentaram equipes ligeiramente maiores que os demais serviços 

respondentes, em especial os Núcleos de Convivência do Idoso - NCIs e os Centros de 

Desenvolvimento Social e Produtivo - CEDESPs, como indica o gráfico 3.  
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Nº de respostas = 39 

Fonte: Integral Planejamento e Gestão Socioambiental. 

 

 

No que diz respeito ao grau de instrução, os serviços apresentam equipes formadas por 

profissionais de nível médio e universitário. Entre os CCAs, a área de Pedagogia aparece com 

frequência sensivelmente maior na comparação com as formações, ligeiramente mais variada, 

citadas pelos demais serviços.  

Os respondentes indicaram a valorização de práticas formativas, reafirmando percepção 

obtida também nos momentos de visita técnica. O gráfico 4 mostra como os profissionais procuram 

suprir demandas por formação em cada tipo de serviço, e chama atenção que a principal delas, é a 

realização, por eles próprios, de atividades para sua capacitação.  
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Gráfico 4 – Práticas de capacitação dos profissionais pelo SCFV 

 

Nº de respostas = 39 

Fonte: Integral Planejamento e Gestão Socioambiental. 

 

O mesmo vale para a promoção de momentos de supervisão. Além daqueles promovidos pela 

SAS, os serviços buscam oferecer supervisão a seus profissionais, como mostra o gráfico 5.  

Perguntados sobre a quem delegam essa função, indicam, mais uma vez, profissionais da 

própria organização (colegas ou gerentes). São poucos os que recorrem a outras instituições. 

Gráfico 5 – O serviço promove supervisão além daquela oferecida pela SAS? 
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Nº de respostas = 39 

Fonte: Integral Planejamento e Gestão Socioambiental. 
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Tanto para atividades de formação, quanto para supervisão, pareceu estar atribuído aos 

gerentes e assistentes técnicos dos diferentes serviços, o papel de responder a demandas 

apresentadas pelos profissionais de suas equipes. Nesse sentido, parece importante fortalecê-los 

no que diz respeito às concepções de convivência e fortalecimento de vínculos, tem em vista seu 

poder multiplicador dentro dos serviços, e seu papel de apoiar e orientar os profissionais na busca 

de formas alternativas e cotidianas de aprendizado no interior da instituição. 

2.2 - Concepções de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

A interação com os profissionais atuantes nos serviços e com os técnicos dos  Centros de 

Referencia da Assistência Social – CRAS  da SMADS permitiu identificar duas características 

principais e relacionadas entre si no que diz respeito às concepções de convivência e fortalecimento 

de vínculos: de um lado, existe uma pluralidade de entendimentos, independentemente da  

categoria profissional (profissional do serviço ou técnico de CRAS) e da natureza do serviço (Centro 

da Criança e do Adolescente- CCA, Centro da Juventude - CJ, Centros de Desenvolvimento Social e 

Produtivo - CEDESP ou Núcleo de Convivência do Idoso - NCI). De outro, frágil relação com os 

conteúdos que os definem – convivência e fortalecimento de vínculos – como objeto da política da 

Assistência Social.  

De maneira geral, nas falas dos profissionais de todos os serviços4, conviver é estar junto. A 

convivência é vista, em muitos casos, como algo que acontece naturalmente, sem que seja 

explicitada intencionalidade no trabalho realizado: 

 

(...) a partir do momento que ele entra no serviço, ele já está convivendo. Serviço de 

convivência. Não tem nenhuma atividade que aconteça individualmente. Qualquer curso, 

oficina é feito em grupo. O menor que tem é dupla. Entrou no serviço, eles já estão 

convivendo. Com os técnicos, educadores, colegas, vizinhos, primos. (Profissional de CJ)  
 

Na fala de alguns profissionais dos serviços, há como foco a formação de capacidades 

individuais que nem sempre se desdobra em fortalecimento de habilidades relacionais. Nesse 

sentido, quanto mais jovem o público atendido pelo serviço, mais próximo de um cunho educativo 

tem sua ação. O respeito ao outro, por exemplo, aparece muito frequentemente atrelado ao tema 

da disciplina, da ordem, do bom comportamento: 

                                                
4

A expressão:  “profissionais dos serviços” se refere às equipes dos SCFV. Quando se tratar de equipes dos CRAS, a referência será 
feita como “técnicos de CRAS”. 
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Nós que somos coordenadoras, a gente tem uma preocupação muito com isso: que tudo 

tem que ser certinho, não pode ter uma briga, tem que saber conviver com o outro 

porque eu acho que é uma preocupação nossa também. Acho que quando a gente pensa, 

mesmo, na criança, é sempre socializar, respeitar. (Profissional de CCA) 

 

Senão tiver regras/combinados diários/socialização, a coisa não acontece. (Profissional de 

CCA) 
 

 Tanto técnicos de CRAS como profissionais dos serviços apontam a falta de clareza sobre o 

papel dos SCFV e acreditam que ainda existe despreparo em relação ao significado do convívio e 

fortalecimento de vínculos, identificação de trabalho com público prioritário e, sobretudo, a 

convivência como segurança da assistência social:  

 

(...) muitas vezes a gente ouve algumas críticas em relação aos serviços, de colegas ou 

pessoas que estão no atendimento que vêm dizer: “O CCA não é uma escolinha, mas 

parece” e outras críticas: “Porque eles não são de fato um serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos. Eles não sabem do seu papel’”. (Técnica de CRAS) 
 

Não tem investimento, está descolado da teoria, não tem fundamentação pra trabalhar o 

dia a dia, as problemáticas, identificar a situação prioritária dentro de CCAs. (Técnica de 

CRAS) 
 

Sobretudo nos CEDESPs, fica evidente o bom comportamento como forma de adequação 

para o mercado de trabalho, ou seja, uma ação de cunho educativo e profissionalizante que não 

traz como foco a convivência – menos ainda relacionada às proteções e seguranças da assistência 

social: 

 

Como são cursos profissionalizantes, o retorno do mercado de trabalho, a questão da 

autonomia: “Já estudei, até onde que eu consigo ir, como se comportar em uma 

entrevista”. (Profissional de CEDESP) 
 

 Um pouco diferente são os CJs, com público muitas vezes de faixa etária semelhante à dos 

CEDESPs e algumas atividades profissionalizantes, mas onde, em alguns casos, há preocupação com 

construção de relações. Alguns serviços desse tipo apresentam um olhar para a convivência como 

foco do trabalho: 

 

Dentro da sala que produz a massa (do curso de panificação) eles conversam, trazem 

temas e aí sai o que vai ser trabalhado na roda de conversa. Se teve alguma confusão, 
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uma briga, no futebol, alguma coisa lá fora, eles trazem o que os está machucando lá 

fora, pra gente trabalhar ali dentro. Eles trazem temas pra gente: “Tia, nós precisamos 

conversar. Teve uma situação no funk, nosso colega estava lá e acabou ficando com outro 

colega, deu briga com a namorada”. Então vamos conversar. Então, eles estão trazendo 

situações, que estão acontecendo lá fora, aqui pra dentro.(Profissional de CJ) 
 

Já nos NCIs, os profissionais descrevem o trabalho com muito mais clareza e tendo como 

foco principal a convivência como forma de combater vulnerabilidades relacionais tais como o 

isolamento, abandono, apartação: 

 

O meu trabalho é um núcleo de convivência. O próprio nome já diz. É um NCI, Núcleo de 

Convivência para Idosos. Aí já está dizendo que todos os idosos deixam suas casas todos 

os dias, pra conviver com a gente. (...) O meu idoso se acorda, come sozinho, deixa sua 

casa, seu sofá, sua TV, sua geladeira com tudo que ele quer e tem que ter aquela 

disponibilidade de falar: ”Eu estou indo para o grupo conviver com os meus amigos”. (...) 

Ele quer conviver com seus amigos. Então aí, realmente, entra a palavra convivência. Ele 

está indo, porque lá estão os amigos, os colegas dele. Por quê? Porque ele já não convive 

mais em casa. (Profissional de NCI) 
 

Essa diversidade de concepções entre os vários tipos de SCFV pode ajudar a compreender a 

variedade de resultados da pergunta feita no questionário a respeito das vulnerabilidades 

apresentadas pelos usuários. Era solicitado que, para cada vulnerabilidade, o respondente 

escolhesse entre as opções “raramente”, “às vezes” e “muito frequente”. A tabela 2 mostra apenas 

as categorias em que as respostas se concentram, no caso de cada um dos diferentes tipos de 

serviços. Ela representa o que pode ser visualizado na tabela completa, no Anexo 5: a ausência de 

qualquer padrão na identificação de vulnerabilidades5.  

 

 

 

 

 

 

                                                
5

No questionário, as vulnerabilidades apareciam acompanhadas de suas definições, extraídas das diretrizes de documento do MDS (BRASIL. 

Concepção de convivência e fortalecimento de vínculos na Assistência Social . Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasília: MDS, 
2013). 
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Tabela 2 – Frequência com que vulnerabilidades são apresentadas pelos usuários, segundo 

profissionais, por tipo de SCFV 

 

 

CCA (1) CJ (2) CEDESP (3) NCI (4) 

Raramente Muito frequente Raramente Às vezes 

Preconceito/ 

discriminação 
6 5 2 2 

Abandono 9 4 3 3 

Apartação 18 2 3 3 

Confinamento 16 1 3 4 

Isolamento 15 3 3 4 

Violência 10 6 3 1 

Conflitos 10 5 1 3 

(1) Total de respostas por profissionais de CCA: 20. 

(2) Total de respostas por profissionais de CJ: 10. 

(3) Total de respostas por profissionais de CEDESP: 3. 

(4) Total de respostas por profissionais de NCI: 6. 

Fonte: Integral Planejamento e Gestão Socioambiental. 

 

Certamente há que se considerar variáveis geográficas ou de perfis de equipe como 

explicações.  

Entretanto, deve-se avaliar também a possibilidade de trabalhar com esses profissionais o 

refinamento do olhar para a realidade, o enriquecimento de repertório para pensar sobre as 

situações complexas com que eles lidam em seus cotidianos.  

 Alguns profissionais reconhecem a especificidade do seu trabalho como uma ação capaz de 

acolher os diferentes grupos sociais aprofundando-se no seu conhecimento e oferecendo uma 

acolhida especializada que contempla a escuta, o trabalho com a família, a compreensão das 

dificuldades de cada usuário: 

 

Como eu que tenho 12 professoras [refere-se às educadoras], e eu falo muito pra elas: 

”Aqui é um lugar social. Vamos ver quem é o fulano?” Às vezes pega a pasta da matrícula 

ou a gerente vai na casa da criança. A gente faz visita e leva. Porque daí o olhar muda. 

Porque realmente começa a perceber que ali é um lugar social. Então a gente tem 

trabalhado um pouco dessa maneira. Porque a gente sabe: criança é terrível? Criança é 

terrível. Criança perturba? Criança perturba. Só que a gente tem que ter um olhar. E aí o 
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que é essa questão? Não ter o que comer, mesmo. A família lá está todo mundo 

apanhando do pai. Às vezes uma violência pior está acontecendo. Quem é essa criança? 

Talvez seja pedir abrigo. Precisa saber quem é essa criança antes de ficar só julgando. E 

quando isso acontece a gente percebe que acalma. O olhar modifica. Até mesmo o 

cuidado. (Profissional de CCA).  
 

 No geral, quando envolve trabalho profissional e intencionalidade, a convivência aparece 

relacionada à oferta de novas experiências e oportunidades de participação no serviço ou fora dele, 

novas formas de olhar para si mesmo e de estimular autonomia.  

 

(...) eu acredito que as pessoas podem se juntar, pra tocar samba, cantar rap em uma 

praça, seja lá pelo que for. Questão é por alegria. Porque eles começam a ver os 

problemas em volta, começam a perceber que aquela praça deveria ter uma luz, eles têm 

até aquele projeto, o menino que vai na praça. Tem na praça deles. Então eles começam 

a olhar, né?. (Profissional de CJ) 
 

Esses temas colocam o jovem, com as respectivas especificidades, em relações que precisam 

ser pensadas e melhoradas. Mesmo o aprendizado ou a formação, nesses casos, aparecem mais 

imersos em conjuntos de questões: o funk e a violência; o emprego e a formação; o isolamento e 

uso do tempo livre. As relações cotidianas de discriminação, atrito ou conflito não são obstáculos 

ao trabalho, mas sim sua matéria prima: 

 

Eu pensei nisso agora em uma atividade que nós tivemos com a X (entidade próxima). São 

organizações próximas, mas que não é pertinho, tem que caminhar um pouquinho, e nós 

fizemos um campeonato com eles. E eles se conhecem das escolas. E às vezes até porque 

moram perto. Mas um foi para o A (entidade) e outro para o X (entidade). E a relação 

deles também muda. Por que não é isso que a gente quer que eles se relacionem 

bem/convivam também dentro da comunidade deles e se respeitem? Então eles 

começaram a ver que quem estava no X também estudava no L, também estava no K, que 

é onde eles convivem, também vão no mercadinho Estrela Azul. Na Catedral. A praça do 

bairro, com as atividades que tem lá. Um está em um serviço e o outro está no outro. É só 

isso. Aí a relação muda entre eles. (Profissional de CJ) 
 

 Assim, ao qualificarem os resultados alcançados por seu trabalho, esses profissionais 

apresentam olhar positivo, como sugerem os resultados apresentados pela tabela 3. Perguntados 

com que frequência promovem determinadas aquisições para os usuários dos serviços, a opção 

“muito frequente” foi escolhida por 100% dos respondentes em muitas delas. É o que a tabela a 

seguir retrata. Sua versão completa pode ser vista no Anexo 6. 
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Tabela 3 – Frequência com que resultados são alcançados, segundo profissionais, por tipo de 

serviço – Categoria “muito frequente” 

 CCA (1) CJ (2) CEDESP (3) NCI (4) 

Ambiente acolhedor disponibilizado 20 10 3 6 

Relações familiares fortalecidas 9 5 2 4 

Capacidade protetiva da família ampliada 7 4 2 4 

Relações de amizade entre usuários fortalecidas  20 10 3 6 

Relações de amizade entre usuários ampliadas 18 10 3 6 

Realização de produções coletivas pelos usuários 16 8 3 5 

Usuário reconhece seus direitos de cidadão  14 8 3 4 

Usuário avalia serviço, expressa opiniões e 

reivindicações 
15 9 3 6 

Profissionais são referência de serviço 20 10 3 6 

Relações com o território e a comunidade 

fortalecidas 
16 9 1 6 

Usuário acessa a rede socioassistencial e serviços de 

outras políticas públicas 
11 7 2 3 

Diversidade entre os usuários reconhecida e 

valorizada 
16 9 2 5 

Intercâmbio com grupos de outras localidades 

realizados 
10 5 1 3 

(1) Total de respostas por profissionais de CCA: 20 

(2) Total de respostas por profissionais de CJ: 10. 

(3) Total de respostas por profissionais de CEDESP: 3. 

(4) Total de respostas por profissionais de NCI: 6 

Fonte: Integral Planejamento e Gestão Socioambiental. 

 

Como afirmado, foram realizados grupos focais específicos com técnicos de CRAS, o que 

revelou diferenças nas práticas, na relação que estabelecem com os serviços e na compreensão 

sobre convivência e a política de assistência social. Há reflexões interessantes que mereceriam 

maior debate e melhor fundamentação na política:   
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Acho também que a convivência reflete um pouco a forma como as pessoas interagem na 

sociedade, na família e eles levam tudo isso para o serviço. É o reflexo do que está lá fora, 

aqui dentro. São diferentes culturas dentro de um mesmo espaço, tendo que um 

entender a forma do outro agir ou reagir. (Técnica de CRAS) 

 

De se colocar e de ter uma ação dentro do grupo onde você convive, na sociedade. Ter 

pra mim uma responsabilidade também, de agir, de atuar. Opinar, reconhecer, 

identificar, perceber, sentir. Acho que protagonismo engloba tudo isso. (Técnica de CRAS) 
 

Alguns técnicos de CRAS apresentam maior elaboração ao unir conceitos e práticas: 

Qual o nosso diferencial? Nós estabelecemos (...) serviços de fortalecimento de vínculos 

dentro da política da Assistência Social. De que forma e qual a intenção que nós 

estabelecemos pra isso? (...) cada um tem o seu pensamento (...) organizações sociais que 

têm sua missão e, portanto, o seu entendimento às vezes divergentes. (...) Enquanto eles 

[serviços] não definem qual sua identidade dentro dessa política a gente não avança. 

(Técnica de CRAS) 
 

A frequência com que apresentaram relatos de experiências dos serviços indicam dois 

fenômenos: uma positiva proximidade dos técnicos com os serviços e a lacuna em termos de 

referências teóricas e mais formalmente consolidadas. Vale, assim, considerar algumas das 

demandas apresentadas pelos técnicos na elaboração da proposta de capacitação, tais como a de 

que necessitam unificar o trabalho realizado: 

 

(...) precisa ter um comando único dessas ações. Apesar que cada território tem sua 

peculiaridade mas é necessário, que nem ela está colocando, que tenha um comando 

único e na mesma linha. É como a prestação de conta. Cada um faz de um jeito. Você 

pergunta pra 10 colegas e vai sair 10 coisas diferentes. (Técnica de CRAS) 
 

 Destacam, ainda, a necessidade de aproximação entre CRAS e serviços: 

 

Eu ligo, mando e-mail e eles respondem imediatamente. Agora existe uma distância 

muito grande da supervisão. De discutir o trabalho, de como eles pensam, o que eu 

penso, o que a Secretara quer. E eu acho que se existe essa possibilidade vai da 

supervisão/técnico e do serviço. Proximidade em termos de ter quantidade de pessoas 

suficiente capacitadas. A gente conseguiria sanar muitas coisas. Vários problemas a gente 

já resolveria. Talvez a gente nem precisaria de alguém de fora que viesse pra nos auxiliar. 

Mas às vezes eu acho que a gente deveria se enturmar mais. (Técnica de CRAS) 
 

Em síntese, pode-se dizer que os serviços mobilizam recursos e são importantes para a 

promoção da convivência e o alcance do fortalecimento de vínculos – nos serviços, na comunidade, 
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na família, nos mais diversos espaços de sociabilidade. No entanto, também é comum a todos a 

ausência de especificidade desta promoção como meio formador de rede de relações protetoras e 

fortalecedoras dos indivíduos. É preciso firmar como foco de atuação dos serviços a ampliação de 

relações e o fortalecimento de vínculos e, sobretudo,   a convivência como segurança da assistência 

social.   

 

2.3 - Estratégias e práticas desenvolvidas 

 Ao longo do processo de pesquisa foi produzida grande riqueza de informações a respeito 

das concepções e práticas dos SCFV, que não serão esgotadas nesse relatório.  

 As informações partem do apresentado no relatório anterior6referentes às visitas técnicas 

realizadas aos serviços, e adensadas pela realização dos  grupos focais e questionários. 

 Do conjunto de informações produzidas evidenciaram-se dois aspectos: por um lado notou-

se que ainda há um caminho a ser percorrido no que diz respeito ao entendimento da própria 

concepção de convivência e fortalecimento de vínculos e sua inserção no cotidiano da  política 

pública de Assistência Social, .Por outro, evidenciou-se o usuário como um sujeito que ainda 

precisa ser melhor conhecido. Isto é, ainda que se admitam os avanços realizados, é preciso ampliar 

o alcance dos SCFV no que diz respeito à compreensão do usuário como um sujeito de direitos, com 

capacidades e potências, autonomia, mas também fragilidades e tensões que podem ser 

trabalhados pelos serviços na busca de fortalecimentos, diálogos e respostas coletivas.  

 Trata-se de compreender melhor quem é o usuário dos SCFV e quais as formas possíveis de 

se trabalhar com ele, de modo a considerar as vulnerabilidades relacionais e potencializar situações 

de proteção, protagonismo e bem estar.  

  

Quem é o sujeito das ações no SCFV? 

Considerações sobre o papel dos usuários dos SCFV. 

A leitura conjunta dos diferentes indicadores discutidos suscita duas questões acerca do 

usuário dos serviços e da forma de se trabalhar com eles.  

Em primeiro lugar, a ideia de que por vezes, os serviços atuam por meio do 

disciplinamento e da submissão, pelo uso não discutido de regras, da promoção de castigos e 

punições - ao invés do compromisso de ampliar horizontes, estabelecer diálogos, favorecer a 

                                                
66Produto 2 – Relatório de Visitas em 10% dos serviços para realização do diagnóstico 
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autonomia do usuário e estabelecer com ele relações de horizontalidade.  Adicionalmente, 

observa-se que ao demonstrar dificuldades de trabalhar com o conflito ou de assumi-lo como parte 

constitutiva da convivência o serviço pode indiretamente promover exclusões, enaltecendo os 

“bons usuários” enquanto exclui, mesmo que discursivamente, os “usuários-problema”. Daí que se 

cite com orgulho o “bom rapaz”, egresso do serviço que a ele volta para dar seu exemplo: 

 

 A gente tem depoimentos. Também tive de um rapaz que falou: “Eu fui um menino 

CJ”. Naquele momento ele estava trabalhando como assistente técnico em uma ONG. E 

ele fala: “Eu sei da diferença que isso fez na minha vida porque eu fui um menino CJ. Se 

hoje eu estou nesse caminho foi graças ao CJ” (...) São essas coisas que vão motivando a 

gente. (...)  Aqueles momentos que a gente passa, às vezes, na Secretaria, de desânimo, 

de tudo, vem um desse e renova a gente. (Técnica de CRAS) 
 

A gente fez um caminho pra não deixá-los ”pronto, deu a idade, vai embora, acabou”. E 

não é isso.  Então a gente consegue acompanhá-los. E a gente criou já há 4 anos – esse foi 

o 4º reencontro – de ex-alunos. E eles voltaram cheios de novidades e a gente fez 

exatamente essa pergunta: O que te trouxe aqui? (...) E um deles colocou pra gente o 

seguinte: “as oficinas de qualificação foram ótimas, informática foi ótima, nos ajudou 

tanto é que eu estou trabalhando na mesma empresa desde quando eu saí daqui. Tudo 

pra gente foi muito válido. Agora, o que mais me ajudou foi a hora que a gente sentava, e 

vocês mostravam pra gente: ó, isso é certo, isso é errado”. Foi a convivência. (Profissional 

de CEDESP) 
 

 Esse tipo de entendimento está especialmente presente quando se fala de crianças, 

adolescentes e jovens, mostrando a necessidade de discussão do papel dos serviços que trabalham 

com esses públicos – CCAs e CJs. Os CCAs ainda destacam-se, nesse caso, por conta da persistente 

confusão de suas atribuições com aquelas da escola:  

 

Muitas vezes a gente ouve algumas críticas em relação aos serviços, de colegas ou 

pessoas que estão no atendimento que vêm dizer: ”O CCA não é uma escolinha, mas 

parece”. E outras críticas: “Porque eles não são de fato um serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos. Eles não sabem do seu papel””. (Técnica de CRAS) 

 

Então a gente precisa ter essa unidade. Eu não posso fazer lição de casa no meu serviço. 

Não é o lugar, não é essa a minha missão. Ou é? Se é alguém me avisa, eu estou errada e 

a gente vai fazer a lição de casa. Reforço escolar. Então qual é essa unidade do serviço? 

Isso é um sonho, precisa ter. (Profissional de CCA) 

Não tem investimento, está descolado da teoria, não tem fundamentação pra trabalhar o 

dia a dia, as problemáticas, identificar a situação prioritária dentro de CCAs. Eu não 

supervisiono CCAs, mas eles têm diversas dificuldades. Às vezes chega uma criança em 
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situação de trabalho infantil e a criança é colocada lá como se não fosse prioritário. É 

claro que a gente não vai rotular a criança mas aquelas atividades têm que ser diluídas 

pra atender todo o público.(Técnica de CRAS) 
 

 Tais acepções evidenciam os CCAs e seu público como objeto de atenção necessária para o 

processo de capacitação proposto.  

 Eu acho que o problema não é o usuário. Talvez seja o que a gente está ofertando 

para o usuário. Eu sinto isso até nos CCAs que a faixa etária é até 15 anos, 14 e 11 meses, 

que quando eles vão chegando em uma faixa de 13, 14 porque a mídia está aí, as redes 

sociais estão aí e então um dia desses eu falei até com uma gerente do serviço: “O que a 

gente faz pra atrair mais?” Porque é muito sedutor. Rede social todo mundo tem, seu 

celular, tem tudo. Como é que a gente faz pra atrair esse pessoal?  (Técnica de CRAS) 
 

Relações de parentesco: o que os serviços dizem sobre as famílias de seus usuários? 

 Entender quem é o usuário dos SCFV é entendê-lo em relação ao mundo em que vive, às 

relações que estabelece, às especificidades do seu momento de vida, contemplando diferenças, 

limites e potências como suporte para um trabalho orientado na promoção de relações protetivas. 

Nesse sentido, o olhar e as práticas dos profissionais dos SCFV a respeito de questões como família, 

território, relações de amizade, participação etc. jogam luz sobre a própria maneira como esses 

usuários estão sendo vistos e como se propõem a trabalhar com eles. 

 É unânime a percepção dos profissionais de que a família é elemento fundamental a ser trabalhado 

dentro dos SCFV:  

 

Não dá pra você trabalhar com criança e adolescente, sem você trabalhar a família. O 

trabalho não vai. (Profissional CCA) 
 

E nas visitas identificou-se que os serviços apresentam ações para conhecer as relações 

dos usuários com suas famílias e fortalecê-las, sobretudo nos CCAs:  

 

Promovem diferentes atividades para acolher a família: grupos de conversa, oficinas, 

atendimentos. Realizam também atividades com crianças e suas famílias: fazem um 

jantar anual, servido pelos profissionais, para receber a todos, fazem passeios no parque 

onde a família é convidada a ajudar no churrasco, fazer brincadeiras. (registro de visita). 

 

É importante observar que as justificativas para a importância de se trabalhar com as 

famílias revelam concepções a respeito destas, tanto quanto do próprio trabalho realizado pelos 

SCFV, de forma mais ampla. É comum que as famílias ocupem o lugar de origem dos problemas 
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identificados no usuário - que vão desde a leitura e consideração de suas dificuldades até a 

condenação de certos comportamentos, como agressividade ou indisciplina. Esse tipo de acepção 

aparece sobretudo, quando se fala do trabalho com crianças, adolescentes e jovens nos CCAs e CJs:  

 

Porque assim, no meu caso, jovens, a questão da droga, álcool é muito forte.  Às vezes 

dentro de casa está a situação: a mãe, o pai é usuário. Não adianta a gente tentar 

orientar, ajudar o jovem ali dentro, se em casa tá tendo isso. Então a gente precisa 

também ter um olhar para a família. Também buscar alguma ajuda, alguma orientação 

pra essa família. Às vezes, o vínculo entre pai, mãe, jovem já não existe mais. É vó, vô e 

jovem.  (Profissional de CJ) 

 

É bom quando elas [as famílias] nos procuram? É. Mas também tem que ver qual é essa 

procura.  Se é pensando em uma melhoria pra esse adolescente, pra essa criança, esse 

usuário que vai ser atendido pelo nosso serviço, ou se é simplesmente pra se livrar de um 

problema que está acontecendo em casa”. (Profissional de CCA) 
 

Nesse sentido, quando os profissionais dos serviços e técnicos de CRAS falam a respeito do 

trabalho realizado com as famílias, este aparece ora como meio para qualificar o atendimento ao 

usuário, ora como fim em si mesmo, isto é, a própria família é objeto da atuação. Quando conhecer 

a família é um meio para entender a situação, comportamento ou condição do usuário, o conceito 

de família como origem de determinado problema reaparece e, com ela, a ideia de que a disciplina 

da família pode ter efeitos sobre o comportamento dos usuários:  

 

Pra mim ajuda, por exemplo: se a gente identifica que aquele jovem está com alguma 

questão de agressividade, violência e então ele está meio introvertido, pra gente é 

importante fazer essa sondagem. Conhecer pra entender e ver de que forma a gente 

pode estar ajudando. (Profissional de CJ) 

 

Porque quando a família entende os valores estabelecidos pela nossa sociedade: o que é 

certo/errado, de que forma devemos agir, eu acho que a família entendendo fica tudo 

mais fácil, o trabalho vai fluindo, dá tudo mais certo. (Profissional de CCA) 
 

É digno de nota o grande esforço da maioria dos serviços visitados em conhecer as 

relações familiares de seus usuários buscando estabelecer interlocuções e apoios recíprocos para 

lidar com estes. Reconhece-se que se trata de um sujeito imerso em rede de relações que podem 

ser fonte de proteção ou promotor de vulnerabilidades. Contudo, a leitura que muitas vezes se faz 

da família, acionando discursos disciplinadores ou até mesmo acusatórios, precisa ser melhor 

trabalhado. Foi muito frequente entre os profissionais, a menção à dificuldade de se mobilizar a 
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família para sua participação nos serviços, mas vários deles trouxeram relatos de experiências bem 

sucedidas:  

 

(...) a gente também tem mudado um pouco as estratégias e então se tem um passeio a 

gente tem que convidar a família. (...) Então a gente tenta abrir umas coisinhas assim pra 

poder ver se eles participam. (Profissional de CCA) 
 

Há, ainda, nos registros de visitas, algumas propostas que merecem destaque: 

Promovem diferentes atividades para acolher a família: grupos de conversa, oficinas, 

atendimentos. Realizam também atividades com crianças e suas famílias: fazem um 

jantar anual, servido pelos profissionais, para receber a todos, fazem passeios no parque 

onde a família é convidada a ajudar no churrasco, fazer brincadeiras. (Registro de visita 

realizada em CCA) 

 

Reunião de pais e filhos onde são propostas atividades para serem realizadas em 

conjuntos por eles (desenhos, dinâmicas etc.) para fortalecimento de  vínculos. Segundo a 

profissional da instituição, é um encontro impactante, ocasião em que pais e filhos se 

descobrem. (Registro de visita realizada em CCA) 

 

A organização promove a reunião de pais às 19h, para possibilitar que estes possam 

comparecer após o trabalho. Além disso, a organização problematiza com os pais as 

questões que aparecem na instituição, de modo a implicar a todos em uma resposta 

coletiva e inclusiva. Ex: menino que dá trabalho: “como podemos resolver isso ao invés 

de expulsá-lo?”. Há, ainda, discussão em pequenos grupos de "casos", para pensar 

encaminhamentos de questões delicadas. Como forma de ampliar a convivência, há um 

encontro aos domingos para cozinharem juntos e conversarem. (Registro de visita 

realizada em CCA) 
 

Em suma, nota-se que para os serviços, trazer as famílias para perto ainda é um desafio, 

superado muitas vezes com a oferta de diferentes momentos e tipos de encontro, uma diversidade 

de estratégias. Além disso, em alguns serviços, há o cuidado com a forma como as atividades são 

conduzidas, de modo a gerar interesse nos familiares, ampliação do foco das reuniões (para além 

de falar sobre problemas das crianças) e atenção a horários que possibilitem participação. 

 

Relações orgânicas e relações de cidadania: entre a disciplina e a participação. 

As visitas técnicas apontaram o esforço dos serviços para conhecer os usuários, seu 

contexto e a realidade em que vivem, bem como o uso frequente de ações para promover a 

circulação da fala e escuta entre eles. Mostrou-se como o esforço dos serviços em conhecer seus 
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usuários é importante na criação de estratégias que lhes permitam expressar potencialidades e 

lidar com suas dificuldades, em um ambiente colaborativo e de ajuda recíproca.  

Preocupação em criar novos métodos de trabalho, entendendo que os tempos mudam 

rapidamente e que as demandas vindas sobretudo do publico pré-adolescente, mudam 

igualmente. Segundo a profissional, se a organização não responde a isso, corre o risco de 

perder o jovem. (Registro de visita realizada em CCA) 

 

Conviver aqui aparece como algo a mais do que simplesmente estar juntos. Há uma troca 

mais efetiva. Exemplo: os jovens se ocupam das crianças na hora de uma das refeições. 

Forma de responsabilizá-los e colocá-los em contato. (Registro de visita realizada em CJ) 

 

Outro elemento destacado nas visitas foi o esforço, por parte de alguns serviços, de 

flexibilizar atividades, na medida do possível, considerando as necessidades distintas dos diferentes 

usuários (trabalho ou estudos) e contribuindo, com isso, para um interesse maior nas atividades, 

sobretudo por parte dos jovens. A atitude contrasta com a fala de alguns profissionais ouvidos nos 

grupos, que por vezes supõem a obediência do usuário como sinônimo de boa convivência dentro 

dos serviços:  

Destaca-se no relato da experiência desse CJ, o esforço por permitir que os adolescentes 

participem das atividades oferecidas pelo serviço (Oficinas, cursos, rodas de conversas, 

atividades culturais). Para isto, às vezes, deve negociar e fazer novos acordos quanto à 

frequência no CJ. Esta flexibilidade permite compor com a rotina familiar e, por vezes, 

laboral de alguns adolescentes.  (Registro de visita realizada em CJ).  

 

O CJ também, lá a gente tem um problema muito sério de presença. O adolescente vai, 

mas quando ele não quer, que está com preguiça, que tem prova, não sei o que, não vai. 

Vai ficar um mês e depois aparece do nada. Porque está com preguiça (...) nos passeios 

não sei de onde vem tantos. Se tem passeio eles vão, eles ficam falando, mas quando 

vão/participam. Vão, não quer dizer que estão participando. A dificuldade maior é que 

fica no corredor/banheiro/conversando (...) a nossa proposta é: foi para o CJ? Vai fazer a 

atividade, sim. Não quero saber se gosta ou não, tem que participar. Porque se deixar 

muito livre: “Eu vou escolher o que eu quero fazer”. (Profissional CJ) 
 

Esta fala do profissional de CJ - que não é a regra, mas está razoavelmente presente nos 

serviços na sua avaliação negativa do comportamento dos jovens usuários - demonstra o 

entendimento dos SCFV como um espaço de disciplina, com regras rígidas, programação 

preestabelecida a que cabe ao usuário adaptar-se e obedecer. A rigidez teria nesse caso uma 

espécie de “efeito socializador” ao iniciar usuários (sobretudo as crianças, adolescentes e jovens de 
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CCAs, CJs e CEDESPs) na normatização e no que consideram ser comportamentos esperados. A 

contra face disso seria um usuário obediente e interessado, sem que se promova uma reflexão 

sobre as razões do desinteresse ou falta de adesão às atividades propostas, em outras palavras: 

quais são os interesses desse usuário ou como mobilizá-lo?  

Isso levanta uma questão importante em relação à forma como são vistos e entendidos os 

conflitos e divergências dentro dos serviços, sobretudo quando se trata de crianças e adolescentes. 

Mesmo considerados e reconhecidos os avanços nesse sentido, ainda subiste a ideia de que o 

conflito é potencialmente nocivo à convivência e que deve ser evitado. Tal entendimento pode 

levar a práticas de silenciamento e disciplinamento, estes sim contrários à concepção de 

convivência e fortalecimento de vínculos:  

São presentes. Comem mas atrapalham tudo, não participam de nada, não respeitam. 

Estão presentes, mas tudo que é proposto não é feito. (Profissional de CJ) 
 

O problema são os adolescentes.  Porque a gente fala: “As atividades acontecem de 2ª a 

6ª feira. Você não pode escolher que dia que você quer e que atividade você vai fazer. 

Tem que fazer todas as atividades”. Eles vão pra lá, sabem as atividades que tem, só que: 

“Não gosto de dança, de informática”. (Profissional de CCA) 
 

Conforme já foi dito no Produto 2: “reconhecer saberes alheios e saber lidar com o 

divergente ou o diferente também são aprendizados que contribuem para a produção de um 

ambiente de relações estimulantes e protetivas”. Vale lembrar que a escuta dos profissionais dos 

serviços mostrou  estratégias interessantes que vêm sendo realizadas, das quais se destaca a roda 

de conversa como a pratica mais recorrente para acolhimento de diferenças e divergências. 

 

Eu tenho hoje, no serviço, no CJ, uma oficina de música. Isso foi uma demanda que os 

próprios jovens trouxeram, que eles queriam aprender música e o serviço não tinha essa 

oficina. Eles fizeram um abaixo assinado, passaram lá recolhendo assinaturas e 

solicitando aulas de música. No momento não foi possível, quando eles fizeram a 

solicitação, mas depois um outro projeto que surgiu deixou uma verba pra gente comprar 

equipamentos/instrumentos e então foi possível. Os jovens que solicitaram na época não 

estão mais, eles saíram, mas foi uma semente que eles plantaram e hoje outros estão 

usufruindo. (Profissional de CJ) 

 

E no serviço, a grande maioria (das atividades) é criada junto com eles. “O que vocês 

pretendem? O que vocês gostariam de fazer?” Nós vamos atrás. O idoso é a mesma coisa. 

Não é imposto nada para o idoso. “Eu quero fazer uma atividade de biscuit porque eu 
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acho interessante”, mas o idoso acha interessante? Às vezes não é o que ele quer. 

(Profissional de NCI) 

 

(...) a gente trabalhar pela potencialidade. Porque se a gente for sentar e ver todo o 

desafio, a gente senta naquela porta e chora o dia inteiro, numa comunidade. Então a 

gente olhava as potencialidades. *conta história do “garoto-problema” que, jogando 

muito bem pingpong, chamou atenção] É porque ele fazia bem aquilo lá. Jogava muito 

bem pingpong. (...) Como ele jogava bem, naquela relação ele estava sendo visto por 

todos. Então a gente partiu desse menino, que foi na primeira turma, que a gente tinha 

que descobrir algo em cada um que entrasse por aquela porta. (Profissional de CCA) 
 

 Em uma das instituições, os usuários foram convidados a participar inclusive da reunião 

pedagógica, para conhecer os bastidores e contribuir no funcionamento do serviço: 

  

Porque aí eles diziam: ”Vocês falaram que iam parar para o fechamento, reciclagem, 

reunião pedagógica e a gente não sabia o que era. Achava que vocês ficavam era em casa 

sem fazer nada”. Quando eles começaram a participar das reuniões que viram que a 

gente tinha que avaliar, ver o que deu certo durante o mês, aquela coisa toda aí eles 

levam tudo para os outros colegas, crianças e então isso tem ajudado bastante. 

(Profissional de CJ) 
  

 Em suma, vê-se que a participação dos usuários nos serviços ainda se mostra como um 

desafio. Participação, inicialmente, é vista como presença e há poucas exceções em serviços que 

estimulam a interferência dos usuários em suas rotinas e funcionamento. 

 

As relações com os profissionais da política de assistência social: dificuldades na construção de 

referência e nos limites do trabalho. 

Os profissionais descrevem a especificidade do seu trabalho como uma ação capaz de 

acolher os diferentes grupos sociais, aprofundando-se no seu conhecimento e oferecendo uma 

acolhida especializada, que contempla a escuta, o trabalho com a família, a compreensão das 

dificuldades de cada usuário. Nesse sentido reconhecem, por exemplo, a promoção de autonomia 

dos usuários como uma ação importante a ser realizada pelos SCFV:  

 

(...) a gente está trabalhando pra promover essa autonomia porque pelo que eu entendo 

o trabalho nosso é fazer com que o usuário/família/todos os envolvidos criem uma 

autonomia. Como a gente consegue trabalhar pra que eles cheguem nessa autonomia? 

(Técnica de CRAS) 
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Precisa fortalecer o vínculo exatamente do empoderamento da família, dar orientações, 

responsabilidade e segurança pra que ela também consiga, em um futuro não muito 

distante, continuar seguindo o trabalho que a gente realizou. Seja conseguir o 

atendimento, seja numa forma de lidar com o filho/a, a relação entre os dois, que às 

vezes isso também se perde. (Profissional de CCA) 
 

Na maior parte das vezes é difícil para os profissionais, especialmente para aqueles que 

atuam diretamente com os usuários, perceber ou nomear os limites do seu trabalho, até onde 

devem ir em suas ações. Muitas vezes isso gera sobrecarga de trabalho ou emocional, visto os 

limites objetivos de ação (infraestrutura, pessoal, por exemplo). Mas sentem-se impelidos a atuar 

por imperativos éticos: não querem deixar uma demanda não atendida. Nesse ponto, é importante 

notar como por vezes é um profissional específico, e não o serviço, a referência do usuário:  

 

Eles chegam no CRAS e falam: “Eu quero falar só com ela” e vai contar aquilo. (Técnica de 

CRAS) 

 

(...) mas que também tem um lado que a gente acha que vai salvar todo mundo. Às vezes 

não vai garantir que  aquela criança cometa um ato infracional, que não vá cumprir uma 

medida sócio educativa futuramente. Mas quando na verdade, alguns ou muitos do que a 

gente atendeu também passa por essa situação, a gente começa a pensar o que a gente 

fez, o que não fez. O que a gente fez, na verdade, que deu certo, e o que a gente fez de 

errado pra que isso acontecesse. Não tem receita pronta. A gente não consegue sozinho 

lidar com todas as problemáticas daquela família/comunidade. (Profissional de CCA) 
 

Nos grupos tematizou-se a importância dos serviços e seus profissionais como uma fonte 

de confiança e apoio para superar situações difíceis. Porém, uma das dificuldades apontadas é de 

que isso muitas vezes não é percebido como um direito, mas como um favor, pelos usuários e seus 

familiares: 

 

Acham que esse favor que está sendo feito do serviço, ela tem que retribuir, os filhos têm 

que retribuir, tem que ser uma gratidão eterna. Eles não entendem como direito. As 

minhas famílias não entendem como direito. Entendem como algo que é uma gratidão. 

“Vocês estão aqui proporcionando tudo isso para os meus filhos, o mínimo que eles têm 

que fazer é frequentar/respeitar/participar e eu tenho que estar aqui nesse dia”. 

(Profissional de CCA) 
 

Por fim, pode-se inferir, a partir dos grupos e das visitas realizadas, que muitas vezes as 

ações se realizam como um fazer intuitivo do cotidiano, que não necessariamente se ancora em 
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uma reflexão crítica a respeito da construção de rotinas e propostas realizadas com o público 

atendido.  

 

Acho que não tem um final: “Eu vou até aqui e ponto”. Acho que você vai tentando, 

tentando, tentando. Um dia fala: “Não dá” e a gente para. Não tem como falar até 

quando eu vou ajudar. Você vai tentando. Não sei. É muito complicado porque cada 

adolescente é um, tem uma história diferente. Não adianta você ir lá com um livrinho e 

falar: “Eu vou seguir a portaria tal que manda fazer isso, isso e isso”. Não vai porque a 

gente sabe que a realidade é outra. (Profissional de CCA) 
 

 Desse modo, nota-se que a herança de assistencialismo ainda está presente no discurso dos 

serviços. A clareza sobre a finalidade do serviço e a convivência vista como segurança a ser 

garantida pela política de assistência social ainda são processos em construção.  

O usuário, o território vivido e as relações de amizade. 

No que diz respeito às relações de amizade e as possibilidades protetivas daí decorrentes, 

as visitas mostraram que os serviços estão atentos à questão, ao tentarem promover interação 

entre os usuários nas atividades realizadas ou mesmo criando espaços para sua realização 

espontânea. Contudo, ficou também evidenciado nas visitas que muitas vezes a troca entre 

usuários não é algo estimulado intencionalmente, é algo que surge quase que espontaneamente, 

sem menção a seu papel no fortalecimento de vínculos desses indivíduos. Algumas estratégias 

utilizadas pelos serviços:  

A entrada na instituição se dá por um quintal onde foram dispostas mesas e cadeiras. A 

disposição dos alimentos ao longo de toda a manhã faz com que as pessoas, ao chegarem 

para alguma atividade nas salas, possam passar por essa área, conversar, comer ou 

"tomar um cafezinho" e conversar, o que favorece a interação e o encontro. (Registro de 

visita)  

 

Esforço para integrar duas turmas que não se relacionavam bem: equipe formou um time 

de futebol único para o torneio entre CJs e saíram vitoriosos. A gerência do serviço 

percebera, antes, o quanto o futebol era importante para todos, optando por trabalhar a 

partir desse tema. (Registro de visita)  
 

Nota-se, portanto, que são mais consideradas as relações de amizade estabelecidas 

dentro dos serviços que aquelas estabelecidas fora deles, buscando-se promovê-las e fortalecê-las. 

Mas é na leitura que fazem do território que os profissionais dão pistas de um entendimento por 
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vezes muito limitante das relações dos usuários, quando o veem como lugar do perigo, 

precariedade ou carente de saberes.  É preciso considerar que esses territórios são também lugares 

de pertencimento e, como tal, são fontes de relações que podem enfraquecer ou fortalecer o 

usuário.   

Nas visitas técnicas realizadas, buscou-se observar a existência de estratégias, pelas 

equipes, para identificar e fortalecer as relações entre usuários e território. Conforme se afirmou 

no Produto 2:  “As equipes não mostram ter muitas estratégias para conhecer as relações dos 

usuários com suas comunidades e, menos ainda, para fortalecê-las”, o que pode se dar tanto pelo 

desconhecimento do entorno, quanto por posicionamentos de recusa de suas referências.  

Nos grupos focais, a questão da desvalorização do território ou a dificuldade de trabalhar 

com suas referências aparece novamente, mencionando-se a ideia de “carência” ou perigo diante 

do qual o serviço aparece como o local seguro, que “protege” o usuário do seu entorno. Essa visão 

está presente sobretudo entre profissionais de CCAs e CJs, menos presente nos NCIs. Enquanto 

entre esses últimos, a rua aparece como lugar a conquistar (em oposição à família que “segura”), 

entre os primeiros, a rua é o lugar do risco.  

 

O gerente orgulha-se de poder levar as crianças do CCA para atividades fora do bairro. Diz 

que a tentativa de participar de feira cultural no CEU local não foi bem sucedida e fala 

dela com desinteresse. Resume seu posicionamento em relação ao bairro, que tem 

reputação de perigoso, com a frase ”a gente precisa tirar a nossa criança daqui”. O 

espaço do CCA, inclusive pelas suas grades e a portaria na qual os usuários tem que se 

identificar para entrar, é apresentado como lugar seguro, capaz de proteger as crianças 

dos riscos do local. (Registro de visita) 

 

A pergunta foi ”qual o papel do serviço no território”, né? Nós entendemos que o nosso 

papel é mostrar caminhos para os jovens que são atendidos lá. Eles já conhecem o 

caminho no qual eles estão inseridos ali. Caminhos esses que às vezes não são tão bons. 

Algumas crianças são filhos de traficantes. Nós mostramos quantas outras possibilidades 

existem para que ele possa futuramente fazer a escolha que mais lhe agradar. 

(Profissional de CJ) 
 

É importante citar, contudo, que o território também pode aparecer como espaço 

valorizado e os serviços como referência para as comunidades: 

Eu sinto que às vezes os serviços são referência para a comunidade. (…) Mais do que o 

CRAS. Tem um psicólogo e uma assistente social. É uma abertura que você pode falar 

individualmente. Não é uma terapia, não é isso. Mas no SASF, por exemplo, o cara chega, 

ele é acolhido, tem uma escuta lá de alguma forma até mais qualificada do que o próprio 
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CRAS. E o serviço está muito próximo das comunidades. Então, o serviço tem festas de 

final de semana pra comunidade, atividades. Então a comunidade faz parte de fato 

daquele lugar. O CRAS, não. (Técnica de CRAS). 
 

Tanto nas visitas quanto nos grupos focais apareceram narrativas e praticas que 

demonstram essa valorização, seja reconhecendo a importância do serviço no território, seja na 

realização de ações e estratégias com olhar para o território, que não se limita à comunidade do 

entorno: 

Projetos comunitários. São pequenos projetos que os jovens são convidados a montar um 

plano de negócios, por exemplo, pra reativar o jardim de uma praça na própria 

comunidade. Aí eles fazem com a subprefeitura quem administra a praça, os moradores 

do entorno. Monta esse projeto, pega um dia, faz um mutirão e todo o trabalho. Então 

tenta articular dessa forma e também pra eles conhecerem a própria comunidade: 

biblioteca, vão no serviço de lugares de projetos comunitários. A gente faz o possível pra 

que eles se envolvam em outros serviços também.  (Profissional de CJ) 
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3. Síntese einsigths para a proposta de capacitação 

O cenário apresentado mostra, em síntese, que independentemente da função e instituição em 

que atuam: 

 Os diferentes grupos valorizam capacitações como espaço para trocar experiências e 

aprofundar conhecimentos, qualificando os serviços. Para além de propostas feitas pela 

Secretaria, propõem formações e supervisões contando com suas equipes internas. 

Gerentes e assistentes técnicos podem ser vistos, portanto, como agentes estratégicos nos 

processos de capacitação. 

 Os profissionais explicitam grande dispersão de entendimentos e concepções a respeito do 

SCFV como provisão de proteção da Assistência Social. O trabalho ainda é bastante intuitivo, 

sem que se estabeleçam metodologias e avaliações para aferir seus resultados. Além disso, 

o trabalho realizado, sobretudo pelos CCAs, ainda é muito confundido com ação escolar. 

 Os trabalhadores têm pouco reconhecimento das vulnerabilidades relacionais como matéria 

essencial para o desenvolvimento dos seus planos de trabalho, seja no âmbito do serviço ou 

da supervisão; 

 Pouca clareza e convergência de entendimento quanto às concepções que orientam as 

escolhas de organização e desenvolvimento dos SCFV. 

 Presença de um olhar de desvalorização dos usuários e suas famílias que, por vezes, leva a 

ações de disciplinarização. Discutir os serviços como fonte de proteção e possibilidade de 

construção de referência de cidadania ainda é um foco a ser explorado.  

 

Nos grupos focais, quando perguntados diretamente sobre que propostas fariam para a 

capacitação, os profissionais apresentaram amplo leque de proposições, elencadas a seguir:  

 

Temas 

 Convivência como segurança da assistência social. 

 Metodologias de trabalho e suas finalidades. 

 Foco e unidade no trabalho nos SCFV. 

 Papel dos profissionais dos SCFV. 

 Conceitos-chave para o trabalho nos serviços tais como 

autonomia, vulnerabilidades relacionais, olhar para o território 

e comunidades, etc. 
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 O olhar para as especificidades de cada faixa etária e o 

trabalho intergeracional. 

 Trabalho com temas diversos, tais como: novos arranjos 

familiares, ética, moral, costumes, direitos e deveres, 

identidade, protagonismo e autoestima. 

Metodologias 
 Metodologia participativa, de troca de ideias, de discussão. 

 Partilha de experiências. 

Público 

 Os diferentes profissionais dos serviços, especialmente 

Gerentes, Assistentes Técnicos  e Educadores; Técnicos de 

CRAS. 

 

 Observa-se nessa síntese a grande diversidade de temas levantados pelos profissionais 

quando chamados a pensaram no processo de capacitação. O fato de serem ouvidos e consultados 

é muito bem recebido e mobiliza interesse e vontade de participar. Vale lembrar que o conjunto da 

pesquisa foi um processo de consulta e elaboração em torno das necessidades explícitas ou mesmo 

implícitas dos serviços. Necessidades que se mostram variadas e numerosas. 

Nesse sentido, tal diversidade de temas implica em diferentes estratégias e processos de formação 

em serviço para além dos limites deste Plano de Capacitação, cuja natureza é de curto prazo. Isso é 

condizente com a direção trazida pela Política Nacional de Educação Permanente do SUAS que 

recomenda a construção e desenvolvimento de diferentes percursos formativos numa lógica de 

planejamento situacional, participativo e gradativo. 
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II. PLANO DE CAPACITAÇÃO 
 

A realização de oficinas de capacitação para profissionais que atuam nos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no município de São Paulo é uma das ações 

estratégicas da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) para atender 

às diretrizes nacional7e municipal8 de reordenamento deste serviço à luz das recentes normativas e 

orientações técnicas do Sistema Único de Assistência Social. 

Nosso Plano de Capacitação decorre, portanto, da leitura atenta e da acolhida responsável 

das questões trazidas na fase de diagnóstico que nos dão segurança para afirmar a necessidade de 

que todos os participantes da capacitação (profissionais dos SCFV e dos CRAS) tenham maior 

clareza e convergência quanto à natureza deste serviço no SUAS, seus objetivos e 

resultados.Ademais, o processo de pesquisa evidencia os CCAs como os serviços que devem, nesse 

momento, ter centralidade no processo de formação, não só por serem estes os serviços de 

convivência mais numerosos no município, mas também por se considerar que sua própria 

identidade dentro da política de Assistência ainda precisa ser melhor trabalhada, posta a confusão 

frequente entre seu papel e aquele da formação escolar.  

Consideradas tais condições é que se chegou às seguintes perguntas orientadoras para 

nortear o processo de capacitação:  

 Q1- Por que a convivência é conteúdo da Assistência Social? para o módulo básico de 4 

horas.   

 Q2- Quem é o usuário dos SCFV e como trabalhar com ele? para o módulo aprofundamento, 

de 4 horas.   

 

Pela natureza extensiva da primeira questão, o módulo básico será voltado a todos os 

profissionais de todos os SCFV conveniados à SMADS.Já a segunda questão tem uma natureza de 

aprofundamento e, embora pertinente a todos os serviços, será tratada junto aos CCAs, que têm 

maior presença nas diferentes regiões. 

                                                
7Resolução CIT nº 01, de 7 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre o Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos – SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social, pactua os critérios de partilha do co-financiamento federal, metas 
de atendimento do público prioritário. 
 
8Resolução 713/2013 do COMAS/SP que trata sobre a aprovação do Termo de Aceite para Reordenamento dos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos Tipificados e Complementares da Rede Socioassistencial da Proteção Social Básica e prevê 
a incorporação da dimensão de convívio e da dimensão relacional como objeto do trabalho social realizado por todos os serviços de 
assistência social do município. 
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1. Diretrizes do Plano de Formação 

Este plano de capacitação alinha-se às diretrizes da educação permanente presentes na 

Política Nacional de Educação Permanente do SUA S (PNEP-SUAS, 2013).  Por isso, não tem ter por 

finalidade a mera atualização de normativas e conteúdos. Também não seleciona conteúdos e 

estratégias de trabalho de acordo com funções específicas dentro dos serviços.   

Em sentido afirmativo, parte da premissa de que os novos conteúdos trazidos no processo 

de consolidação do conteúdo próprio da Assistência Social só serão produtores de mudanças de 

ampliação da proteção aos cidadãos a que ela tem direito se forem ressignificados à luz de saberes 

anteriores. Os desafios cotidianos de ampliação da proteção social aos cidadãos devem ser 

enfrentados por equipes multiprofissionais e diferentes funções que, de forma conjunta e 

corresponsável, tome decisões e organize os meios necessários para alcançar os resultados de 

fortalecimento de vínculos dos usuários.  

 

1.1 - Centralidade nos processos de trabalho e das práticas profissionais 

[...] O planejamento, a oferta e a implementação de ações de formação e capacitação para o 

SUAS devem responder às questões, demandas, problemas e dificuldades que emergem dos 

processos de trabalho e das práticas profissionais desenvolvidas pelos trabalhadores. Condição 

necessária para a realização de duas das principais finalidades desta Política Nacional de Educação 

Permanente: a) desenvolver as competências necessárias e essenciais à melhoria contínua da 

qualidade da gestão do SUAS e do provimento dos serviços e benefícios socioassistenciais; b) 

modificar processos de trabalho e práticas profissionais inadequados ao atual paradigma da 

Assistência Social, entendida enquanto política de direito não contributiva, inserida no âmbito da 

Seguridade Social. (PNEP-SUAS, CNAS, 2013, p. 16) 

 

1.2 - Aprendizagem significativa 

Processos de aprendizagem significativa podem ser estimulados por meio do uso de uma 

grande variedade de estratégias instrucionais que permitam incorporar ao ensino e à aprendizagem 

elementos como: a) as experiências de vida e de trabalho do capacitando; b) seus valores, 

conhecimentos e habilidades; c) as características e especificidades dos contextos locais e regionais 
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relevantes para o exercício de suas funções de trabalho. Esses valores, conhecimentos, experiências 

e contextos socioculturais significativos mobilizados pelo processo de ensino e aprendizagem 

servem de ancoragem cognitiva à apreensão pelos educandos dos novos conteúdos, valores e 

experiências introduzidos pelas ações de formação e capacitação. (PNEP-SUAS, CNAS, 2013, p. 18) 

 

1.3 - Homologia de processo 

A aprendizagem de adultos não se efetiva pela repetição à exaustão de normas e princípios 

formais carentes de realidade. Antes disso, a aprendizagem de adulto se consolida por meio das 

conexões que ele é capaz de fazer entre o já sabido e o novo saber e que é exposto e convidado a 

conhecer. Portanto, o que assegura a adoção de comportamentos esperados em momento 

posterior à formação é a experimentação concreta de tais comportamentos durante a própria 

formação. [...] Não serão as conferências e palestras que assegurarão a vivência íntima dos 

princípios que deverão presidir as suas práticas [nos ambientes socioeducativos]. Antes, será 

necessário que eles vivenciem concretamente a aplicação de tais princípios, que lhes seja dado o 

tempo necessário de maturação dos mesmos princípios e que lhes seja solicitado que observem, 

investiguem, analisem e avaliem a própria pratica, para, então, em processo de 

autoconscientização, concluir pelas melhores opções, levando em conta a aprendizagem [daqueles 

com quem trabalham].
9 

1.4 - Horizontalidade das relações 

 O sentido da convivência caracteriza-se pela coordenação de pontos de vista diferentes, 

pelas operações de correspondência, reciprocidade e complementaridade, e pela existência de 

regras autônomas de condutas fundamentadas no respeito mútuo.  

 As diferenças agregam riqueza à produção coletiva. Portanto, cabe à formação lidar com os 

diferentes pontos de vista e compreender que todos eles têm sua importância. Cotejar, comparar, 

compatibilizar diferentes visões, essa é a base da arte de viver em conjunto. (MOYSES, 2002). As 

ações de formação planejadas e sustentadas na participação de todos permitem a produção 

coletiva de conhecimentos, atitudes, habilidades e valores e promovem a circulação destas 

aprendizagens.  

                                                
9Disponível no site: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/des_profissional.pdf, página 3. 
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1.5 - Descentralização 

Alcançar os serviços de todas as regiões da metrópole para assegurar equidade no acesso às 

vagas das oficinas. Ofertar oficinas nas macrorregiões, em respeito à descentralização político-

administrativa da SMADS, com vistas a facilitar o acesso dos participantes. 

O material didático poderá demonstrar a totalidade e distribuição dos serviços de convivência nas 

diversas regiões da cidade, assegurando aos participantes a percepção da parte (seu serviço e 

região) e do todo (todos os serviços e suas modalidades no município). 

 

1.6 - Participação 

 Reconhecer e atribuir o mesmo valor aos conhecimentos de supervisores dos serviços, 

trabalhadores de nível superior e médio de escolaridade. Compor as turmas de forma heterogênea, 

contemplando diferentes funções e níveis de escolaridade. Organizar a sequência didática das 

oficinas de tal modo que os diferentes conhecimentos possam ser compartilhados e objeto de 

reflexão coletiva.A igualdade aqui é tomada como pressuposto e também como parâmetro para 

lidar com as diferenças presentes nos grupos envolvidos na formação. Afinal, como já dito, o 

sentido da convivência caracteriza-se pelo diálogo entre pontos de vista diferentes, pelas operações 

de correspondência, reciprocidade e complementaridade, e pela existência de regras autônomas de 

condutas fundamentadas no respeito mútuo.  

 

1.7 - Territorialização 

Reconhecimento e valorização das especificidades dos territórios onde os serviços são 

ofertados e estimulo à reflexão sobre como os modos de vida na metrópole afetam a convivência 

nas diversas regiões da cidade. 

O material didático pode sugerir/indicar a realização de exercícios práticos (cartografias) para que 

os participantes conheçam mais os territórios vividos por seus usuários. 
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2. Objetivos 

 Criar espaço para ampliação do diálogo entre técnicos de referência dos CRAS e equipe de 

gestão dos SCFV (gerentes, técnicos e assistentes técnicos) - e destes com os educadores de 

suas respectivas equipes – em torno da finalidade de fortalecimento de vínculos esperada 

neste serviço. 

 Propiciar vivências de situações que contribuam para que os profissionais façam novas 

conexões entre saberes novos com o já sabido, ampliando seus conhecimentos sobre a 

segurança de convivência no SUAS. 

 Aportar referências conceituais e técnicas para que os profissionais possam ampliar as 

relações de convivência (familiar e comunitária) como método de trabalho. 

 

3. Público 

Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos no município de São Paulo têm 

como especificidade sua hegemônica execução por organizações e entidades de assistência social, 

serviço regulado por meio de portarias específicas do órgão gestor municipal e respectivos termos 

de convênio. 

Tal configuração institucional – associada às normativas do SUAS, particularmente a NOB-RH 

(CNAS, 2006) -  traz o desafio de aproximar e alinhar concepções a respeito da natureza e 

resultados dos SCFV entre profissionais destas organizações e agentes públicos dos CRAS 

responsáveis pela supervisão e acompanhamento destes serviços nos territórios. 

Para a escolha do público deste plano de capacitação, somamos a essa perspectiva mais 

geral elementos que emergiram no processo de pesquisa diagnóstica. Como já dito na análise dos 

gráficos 4 e 5 apresentados no Cenário, os profissionais reconhecem nos gerentes e assistentes 

técnicos dos serviços como agentes capazes de responder, ao menos em parte, suas demandas de 

capacitação. Por isso, dentro dos limites de carga horária e ampla capilaridade desse Plano de 

Capacitação, optamos por potencializar o papel de disseminação e de busca de alternativas para os 

desafios cotidianos dos SCFV que estes profissionais têm junto às suas equipes. 

Contudo, esse elemento trazido no diagnóstico não exime os agentes públicos dos CRAS da 

necessidade de clareza quanto aos processos de trabalho no âmbito dos SCFV e, 
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consequentemente, de seu papel de supervisão técnica, em apoio à construção de alternativas aos 

desafios cotidianos resguardados os objetivos e finalidade pública e laica do SCFV. 

Em síntese, pelos motivos expostos, este plano de capacitação tem como público: gerentes, 

técnicos e assistentes técnicos de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e 

profissional de referência nos CRAS.  

  

4. Estratégias de execução 

O plano de execução das 80 oficinas está estruturado de modo a assegurar alinhamento 

entre todos os formadores que, em dupla, serão corresponsáveis por seu desenvolvimento. 

O planejamento das oficinas (escolha de objetivos, estratégias didáticas e formas de 

registro) será de responsabilidade das profissionais com mais ampla experiência em processos de 

capacitação e domínio do conteúdo da segurança de convivência e fortalecimento de vínculos no 

SUAS10.   

A equipe responsável pelo desenvolvimento das oficinas, além destas profissionais, será 

composta por outros membros da equipe que têm conhecimento do conteúdo e da especificidade 

da política de Assistência Social, bem como larga experiência em processos de capacitação e 

manejo de grupos.  Todos os formadores participarão de oficinas para apropriação e alinhamento 

do trabalho. 

Além dessas oficinas preparatórias, o plano de capacitação contempla reuniões sistemáticas 

da equipe para supervisão e apoio aos formadores ao longo do desenvolvimento das 80 oficinas. Ao 

final do processo, será realizada com toda equipe reunião para compartilhamento e avaliação do 

processo, de modo a reunir elementos para os produtos subsequentes desta consultoria. 

O material didático principal é a publicação “Concepção de convivência e fortalecimento de 

vínculos no SUAS” (MDS/ SNAS, 2013), podendo ser utilizado sob forma de trechos editados e 

slides-síntese. Também serão elaboradas situações fictícias para análise de situação/caso; e ainda, 

registro de exercícios práticos solicitados aos profissionais dos CCAs que participarão das oficinas 

básica e de aprofundamento. 

Quanto à logística e infraestrutura para a execução deste Plano, ressalta-se que a 

composição das turmas, inscrição dos participantes; definição e reserva do espaço para a realização 

                                                
10Compõe este núcleo: Stela da Silva Ferreira, Abigail Silvestre Torres, Lucia Helena Negri Nilson e Tarcisia de Góis Vieira. 
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das 80 oficinas são de responsabilidade da SMADS.Para que as oficinas possam assegurar a 

participação de todos, é fundamental que as salas permitam a disposição das cadeiras em roda e, 

se possível, em modelo universitário com mesas acopladas. Para tanto, é necessário que as salas 

tenham, no mínimo, 50 m2. 

As salas precisam contar com equipamentos audiovisuais (computador, data show e caixas de som). 

 

5. Módulos 

5.1 - Módulo Básico 

Ementa 

Para construir esta ementa transformamos as evidencias do diagnóstico de 10% dos serviços em 

perguntas. Assim, o conteúdo e as estratégias do módulo básico visam ampliar as possibilidades de 

resposta à seguinte pergunta: Por que a convivência é conteúdo da política de Assistência Social? 

A afirmação da convivência social como segurança de assistência social é feita, pela primeira vez, na 

Política Nacional de Assistência Social, em 2004. Desde então, uma ampla discussão se instaura em 

nível nacional para detalhar esta afirmação em decisões programáticas11. O ápice deste debate foi a 

elaboração do documento “Concepção de convivência e fortalecimento de vínculos” (MDS/SNAS, 

2013) na Assistência Social.12 

Tomar a convivência social como objeto do trabalho social nos serviços de convivência e 

fortalecimento de vínculos traz como especificidade: a) a escolha ética e programática de planos de 

ação dos SCFV;  b) as metodologias de trabalho a serem desenvolvidas à luz desta concepção; c) o 

olhar para os resultados que se pode  produzir a partir dessas escolhas.  

Considerando o público do Módulo Básico, tem-se como objetivos: 

 Reconhecer as relações sociais como conteúdo próprio de proteção da Assistência Social; 

 Mobilizar e orientar os demais membros da equipe do serviço a implementar esta 

concepção em seu cotidiano; 

 Sensibilizar gestores dos SCFV a construir metas afinadas à concepção de convivência e 

                                                
11

Contribui para este debate a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009), que define o rol de serviços específicos a 

que o cidadão tem direito e seus respectivos resultados. 

12 Este documento é resultado de ampla pesquisa empírica e bibliográfica desenvolvida por Abigail Torres e Maria Julia Azevedo 
Gouveia. 
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fortalecimento de vínculos. 

 

Público: Técnicos de referencia dos CRAS,Gerentes, técnicos e assistentes técnicos dos 237 

serviços, contemplando: NCI, CJ, Circo Escola, Clube da Turma, CEDESP e CCI. 

Duração: 4 horas 

Total de oficinas: 6 oficinas regionais 

 

5.2 - Módulo Aprofundamento 

Ementa  

A construção desta ementa tem como base a priorização da capacitação de profissionais dos 

CCAs em virtude das evidências encontradas na fase de diagnóstico. Desse modo, duas perguntas 

orientam o planejamento de duas oficinas, cada uma com quatro horas de duração. São elas: Por 

que a convivência é conteúdo da política de Assistência Social? Crianças e adolescentes tem direito 

à convivência familiar e comunitária. Quais as consequências desta afirmação para o trabalho dos 

CCAs? 

A convivência como segurança a ser provida pelo Estado passa a exigir um diálogo sobre a 

concepção e a natureza do trabalho social desenvolvido para que se constitua, de fato, em 

expressão de proteção social: entram em debate o método de intervenção e os resultados que se 

pretende alcançar. 

Tradicionalmente a atenção a crianças e adolescentes se deu pela oferta de ações culturais, 

esportivas e recreativas desarticuladas e desconectadas da perspectiva de ampliação e 

diversificação das relações de convivência. Somente ao aprofundar o conhecimento sobre essas 

relações é possível saber quando são protetivas ou quando produzem distância e até mesmo 

violação do direito à convivência. 

Reconhecendo o limite dessas estratégias para lidar com vulnerabilidades do campo 

relacional e para promover os resultados esperados como aquisição de usuários, tem-se ampliado 

as discussões acerca do trabalho social na política de assistência social e sobre as condições 

necessárias para seu aperfeiçoamento. 
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Percebe-se a necessidade de ampliar espaços de diálogo e produção coletiva para transpor a 

concepção de convivência como proteção social em estratégias de trabalho social nos SCFV.  

São objetivos deste módulo: 

 Facilitar a compreensão de que convivência é o método de trabalho e o fortalecimento dos 

vínculos é resultado; 

 Mobilizar e orientar os demais membros da equipe do serviço olhar mais de perto as 

relações de crianças e adolescentes nos serviços públicos e com diferentes grupos e 

segmentos sociais nos territórios em que vivem. 

 

Público: Gerentes, técnicos e assistentes técnicos dos serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos para crianças e adolescentes (CCAs) conveniados à SMADS. 

Duração: 4 horas. 

Para participar do Módulo de Aprofundamento, necessariamente terá que ter participado do 

Módulo Básico. 
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6. Cronograma de execução 

Atividade Março Abril (18) Maio (8) Junho Julho 

Desenvolvimento de Oficina Básica  

 NCI, CJ, CEDESP 15, 17, 18/ 22, 23 e 24         

 CCAs   
11, 12, 13 / 18, 19, 20 / 

25, 26, 27 
2, 3, 4 / 9, 10, 11 / 16 e 17   

  Técnicos SMADS     2 e 3 / 9 e 10      

Reunião de supervisão aos formadores 28     

 Desenvolvimento de Oficina Aprofundamento 

 CCAs     18 / 23, 24, 25 / 30, 31 
1/ 6, 7 , 8 / 13, 14, 15 / 

20, 21, 22 / 27, 28, 29. 

  Técnicos SMADS       6 e 7 / 13 e 14   

Reunião de supervisão aos formadores     2 

 Reunião de compartilhamento e sistematização de registros 14 
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ANEXO 1 - REGISTRO DE OBSERVAÇÃO DA VISITA TÉCNICA 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. Nome do serviço: ______________________________________________________ 

2. Data:___/_____/2015    

3. Dupla visitadora: ______________________________________________________ 

4. Pessoa que acompanhou vocês: __________________________________________ 

5. Telefone da instituição: _________________________________________________ 

6. E-mail da instituição: ___________________________________________________ 

7.  A instituição tem acesso à internet?   

1   Sim 2   Não 

 

8. Região de atuação:  

1   Norte 3   Leste  

2   Sul 4   Centro/Oeste    

 

9. Tipo de serviço:  

1  Centro para Crianças e Adolescentes 

(CCA) 

6  Circo Escola 

2  Centro para Juventude (CJ) 7  Convivendo e Aprendendo 

3  Núcleo de Convivência de Idosos (NCI)  

4  Clube da Turma  

5  Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (Cedesp) 

 

ESPAÇO FÍSICO 

Observe o espaço físico do serviço e como ele contribui para a convivência. Registre 

quais são os espaços de convivência coletiva e como são as salas onde a equipe realiza 

das atividades / oficinas. Perceba como as pessoas se relacionam com os espaços e 

como são os cuidados com o serviço.  
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 Nenhum Pouco Suficiente Muito 

Há espaços para atividades coletivas?     

É bem iluminado?     

É bem ventilado?     

É bem organizado?     

Parece haver cuidado/manutenção?     

É gostoso, acolhedor?     

É colorido?     

Há circulação e acesso do público aos diferentes 

espaços? 

    

Há presença da produção do público atendido nos 

espaços? 

    

A disposição de móveis e objetos facilita a 

circulação e o encontro entre as pessoas?  

    

Tem acessibilidade? (rampas, elevadores, 

banheiros para pessoas com deficiência) 

    

Há espaços para a convivência entre os usuários, 

para além das salas onde acontecem as atividades? 

(salas de estar, quintal, etc.) 

    

Obs.: 

 

EQUIPE 

As equipes são diversas. Pergunte sobre quantidade de profissionais e modos de 

funcionamento.  

 Sim Não N/A* 

A equipe planeja as atividades coletivamente?    

As atividades contam com um olhar interdisciplinar dos profissionais da 

equipe? 

   

As decisões são partilhadas e coletivas?    

Os usuários são de responsabilidade somente do oficineiro/educador?    
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Todos recebem os usuários?    

Todos os profissionais se relacionam com os usuários?    

Obs.: 

*N/A = Não foi possível avaliar 

 

AÇÕES PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA 

As atividades / ações nesse serviço favorecem: 

 Nenhum Pouco Suficiente Muito 

Circulação da fala e escuta entre os usuários     

Mobilização dos saberes do público atendido     

Criatividade     

Autonomia dos usuários     

Acolhimento/respeito a manifestações/posturas 

divergentes 

    

Momentos de interação entre usuários     

Esforço/disposição para estímulo de trocas entre 

usuários 

    

Atividades promovidas pelos próprios usuários     

Obs.: 

 

A equipe tem estratégias para: 

 Sim Não N/A* 

Conhecer os usuários    

Fortalecer relações entre os usuários    

Conhecer relações dos usuários com suas famílias    

Fortalecer relações dos usuários com seus familiares    

Conhecer relações dos usuários com sua comunidade    

Fortalecer relações dos usuários com sua comunidade    

Conhecer a comunidade    

Conhecer saberes da comunidade    

Obs.: 

*N/A = Não foi possível avaliar 
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No momento da visita, assinale como foi: 

Contato dos usuários com as 

visitadoras. 

Curiosidade  

Apresentação  

Constrangimento   

Corporal e silencioso  

Obs.  

Relação usuários-profissionais 

 

Próxima e acolhedora  

Autorizadora e seletiva  

Estimulante   

Pendular: dispersiva ou controladora  

Obs: 

Relação entre usuários 

Leve e lúdica  

Próxima e afetuosa  

Tensa e conflitiva  

Atenta e produtiva  

Obs. 

 

PRÁTICAS E MODOS DE FAZER 

Considerando que essas visitas e seus registros vão contribuir com a elaboração do 

processo de formação, registre: 

O que essa equipe faz que funciona do ponto de vista do estímulo à convivência e 

fortalecimento de vínculos? 
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ANEXO 2 - ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL 

 

ROTEIRO GRUPO FOCAL  

Tempo de duração: 1h30 min 

1. APRESENTAÇÃO 

 Apresentação breve dos pesquisadores. 

 Apresentação da proposta. 

 Apresentação dos presentes. 

Estamos aqui para dar continuidade ao trabalho que começou com visitas aos serviços de 

convivência. A ideia é discutir alguns temas que surgiram nessas conversas que tivemos com vocês 

nos próprios serviços. Para começar, gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Todas essas 

informações e opiniões vão ajudar muito a pensar a capacitação do ano que vem. 

Para formalizar esse nosso encontro, eu vou pedir para vocês lerem o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido que está nas cadeiras (deixar um sobre cada cadeira, mesa, o que for) e assinarem 

se estiver tudo claro e se concordarem. O que não entenderem, por favor, fiquem à vontade para 

perguntar.  

(Pode ser dada uma explicação informal sobre seu conteúdo – é uma autorização para gravação, 

compromisso de não divulgação de nomes e garantia de que eles podem desistir da atividade ou 

retirar sua participação a qualquer momento). 

Para dar início à conversa, gostaríamos que vocês se apresentassem, dizendo nome, região de 

onde vem, organização que representa.  

2. CONCEPÇÕES DE CONVIVÊNCIA – Foco: entender as concepções de convivência e como essas se 

traduzem em metodologias de trabalho 

Convivência: conceito e entendimentos 

- Quando falamos em convivência, o que vem à cabeça de vocês? 

- De onde vêm essas ideias, no que vocês se inspiram? 
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Convivência e seus indicadores: relações orgânicas e de cidadania 

- Qual a relevância da participação do usuário tendo em vista a convivência e o fortalecimento de 

vínculos?  

Convivência e seus indicadores: relações de parentesco 

- Nas visitas surgiram relatos sobre os desafios em envolver a família. Por que envolver as famílias? 

Esse envolvimento ajuda?  

Convivência e seus indicadores: relações com amigos/comunidade 

- Como são as relações dos SCFV com o território?  

(se não sair espontaneamente, explorar exemplos: relação com escolas, UBSs etc.).  

- Conhecer os saberes da comunidade contribui de alguma forma para os serviços? (Como? Por quê?) 

- Como você acha que o usuário/comunidade veem você e o serviço em que você atua? 

Convivência e seus indicadores: profissionais da política de assistência como referência 

- O trabalho de vocês é eminentemente de convivência e fortalecimento de vínculos. Até onde o 

trabalho de vocês pode ou deve chegar?  

3. PROPOSTAS 

Agora que vocês contaram um pouco da experiência de trabalho de vocês, gostaríamos de saber: 

- Pensando num processo de capacitação que sugestões de temas vocês fariam para ajudá-los a 

trabalhar com a convivência e fortalecimento de vínculos?  
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ANEXO 3 - MENSAGEM ENVIADA AOS SERVIÇOS COM LINK PARA QUESTIONÁRIO 

ELETRÔNICO 

 

A Secretaria de Assistência Social – SMADS – está implementando ações de 

Educação Permanente previstas no Plano Municipal de Educação Permanente, 

dirigidas aos servidores municipais e funcionários das organizações sociais 

conveniadas. Uma destas ações foi a contratação de uma consultoria para realizar uma 

capacitação para equipes técnicas de CRAS e organizações sociais conveniadas, tendo 

como temática a segurança de convivência. 

 

Como etapas iniciais do trabalho, 69 serviços receberam visitas técnicas e 

participaram de grupos focais. Para enriquecer esse mapeamento acerca da realidade 

do trabalho realizado no município, estamos enviando um questionário. Trata-se 

de 36 questões, de preenchimento rápido, para que possamos conhecer mais alguns 

aspectos dos serviços, questões mais frequentes, desafios e resultados do trabalho. 

Todo esse material servirá como subsídio para a elaboração da proposta de 

capacitação. Portanto, contamos com sua colaboração, favor responder até 12 de 

fevereiro de 2016. 

  

Link do questionário: http://goo.gl/forms/InvHrnKE7c 

 

Agradecemos desde já a disponibilidade. 

 

 

Integral - Planejamento e Gestão Socioambiental  

integral.social@gmail.com 

 

 

http://goo.gl/forms/InvHrnKE7c#_blank
mailto:integral.social@gmail.com
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ANEXO 4 - QUESTIONÁRIO FINAL PARA DIAGNÓSTICO DOS SCFV 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de São Paulo –SMADS 

Coordenadoria de Proteção Social Básica - CPSB 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 

 

I - Identificação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV  

(Serviço visitado pelos consultores da Integral Planejamento e Gestão 

Socioambiental) 

 

1. Nome do serviço ______________________________________________________ 

 

2. Tipo de serviço: 

 

1   CCA 4  NCI    

2   CJ 5   Circo Escola    

3   Cedesp       

 

3. Região:  

1   Norte 3   Leste  

2   Sul 4   Centro-Oeste    

 

4. Assinale os recursos do território que o serviço utiliza na realização do trabalho:  

1   Escolas 5   Biblioteca 

2   UBS 6   

Outras organizações 

sociais 

3   Praça 7   Terreno/ campinho 

4   Parque 8   Outros 

 

II - Recursos Humanos do Serviço 

5. Assinale o número de profissionais vinculados ao SCFV 

1   1 a 5 3   10 a 15  Mais de 
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20 

2   6 a 10 4   15 a 20   

 

6. Insira o número de profissionais de acordo com a função e a escolaridade:  

 Ensino 

fundamental 

Ensino 

médio 

Ensino 

superior 

Gerente    

Técnico (psicólogo / assistente 

social / pedagogo) 

   

Educador    

Oficineiro    

Administrativo    

Operacional    

 

7. Insira o número de profissionais com formação nas áreas abaixo:  

1 Serviço Social   

2 Psicologia   

3 Pedagogia   

4 Direito    

5 Outros    

 

8. Insira o número de profissionais de acordo com o tempo de serviço: 

1 Menos de 6 meses   

2 Entre 6 meses e 1 ano   

3 Entre 1 e 5 anos   

4 Mais de 5 anos   

 

9. Insira o número de profissionais que:  

1 Moram no bairro   

2 Não moram no bairro   
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Sobre a capacitação de seus profissionais, a organização:  

 Sim Não 

10. Promove capacitações por conta própria   

11. Libera seus profissionais para capacitações externas   

12. Reserva tempo para estudos   

13. Financia capacitações, cursos externos   

 

14. Além da Supervisão da SAS, os profissionais contam com outros momentos de 

supervisão? 

1   Sim      

2   Não      

 

15. Se sim, de quem:  _______________________________ 

 

16. Do público atendido, qual é a porcentagem de público prioritário13? 

1   menos de 10% 4   

mais de 

50% 

2   

entre 10% e 

30%    

3   

entre 30% e 

50%     

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

 Considera-se público prioritário para a meta de inclusão no SCFV: crianças e, ou adolescentes e, ou pessoas idosas nas 

seguintes situações: em situação de isolamento; trabalho infantil; vivência de violência e, ou negligência; fora da escola ou com 
defasagem escolar superior a 2 anos; em situação de acolhimento; em cumprimento de MSE em meio aberto; egressos de 
medidas socioeducativas; em situação de abuso e/ou exploração sexual; com medidas de proteção do ECA; crianças e 
adolescentes em situação de rua; vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. Resolução CNAS  01, 2013.  
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Indique as frequências de cada uma das situações de vulnerabilidade apresentadas 

pelos usuários 

 Raramente 

Às 

vezes 

Muito 

frequente 

17 

Preconceito/discriminação 

(Modos de vida e características pessoais e/ou 

étnicas desvalorizadas)    

18 

Abandono 

(Indivíduos ou grupos são descuidados por 

familiares e /ou responsáveis.)    

19 

Apartação 

(Indivíduos ou grupos são impedidos, por barreiras 

físicas e/ ou virtuais, de conviverem com outros)    

20 

Confinamento 

(Indivíduos ou grupos têm seus relacionamentos e 

circulação restrita por barreiras físicas e/ ou 

virtuais.)    

21 

Isolamento 

(Situações de ausência de relacionamentos 

regulares e cotidianos, redução de capacidades de 

comunicação.)    

22 

Violência 

(Indivíduos ou grupos são impedidos ou compelidos 

a ações contra sua vontade e interesse, com uso de 

violência física ou psicológica.)    

23 

Conflitos 

(Pontos de vistas e interesses diferentes que não 

chegam a um acordo comum, práticas cotidianas 

divergentes.)    

24 Outros -> Quais       
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Com que frequência as aquisições abaixo são alcançadas pelos usuários? 

  Raramente Às vezes Muito frequente 

25 Ambiente acolhedor disponibilizado    

26 Relações familiares fortalecidas    

27 Capacidade protetiva da família ampliada    

28 Relações de amizade entre usuários 

fortalecidas  

   

29 Relações de amizade entre usuários 

ampliadas 

   

30 Realização de produções coletivas pelos 

usuários 

   

31 Usuário reconhece seus direitos de 

cidadão  

   

32 Usuário avalia serviço, expressa opiniões e 

reivindicações  

   

33 Profissionais são referência de serviço     

34 Relações com o território e a comunidade 

fortalecidas 

   

35 Usuário acessa a rede socioassistencial e 

serviços de outras políticas públicas 

   

36 Diversidade entre os usuários reconhecida 

e valorizada 

   

37 Intercâmbio com grupos de outras 

localidades realizados 

   

 

39. Qual o principal resultado esperado do trabalho oferecido por este Serviço?  

_______________________________________________________________________ 

40. Preenchido por:  

Nome ___________________________ 

Função:__________________________ 

Data:__________________________ 
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ANEXO 5 - Frequência com que vulnerabilidades são apresentadas pelos usuários, segundo profissionais, por tipo de SCFV – Tabela completa 

 

CCA(1) CJ(2) CEDESP(3) NCI(4) 

Raro 
Às 

vezes 

Muito 

frequente 
Raro 

Às 

vezes 

Muito 

frequente 
Raro 

Às 

vezes 

Muito 

frequente 
Raro 

Às 

vezes 

Muito 

frequente 

Preconceito/ 

discriminação 
6 13 1 3 2 5 2 1 0 4 2 0 

Abandono 9 9 2 3 3 4 3 0 0 2 3 1 

Apartação 18 2 0 6 2 2 3 0 0 3 3 0 

Confinamento 16 4 0 8 1 1 3 0 0 2 4 0 

Isolamento 15 5 0 5 2 3 3 0 0 1 4 1 

Violência 10 8 2 4 0 6 3 0 0 5 1 0 

Conflitos 10 6 4 1 4 5 1 1 1 1 3 1 

(1) Total de respostas por profissionais de CCA: 20. 

(2) Total de respostas por profissionais de CJ: 10. 

(3) Total de respostas por profissionais de CEDESP: 3. 

(4) Total de respostas por profissionais de NCI: 6. 
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ANEXO 6 - Frequência com que resultados são alcançados, segundo profissionais, por tipo de serviço – Tabela completa 

 CCA(1) CJ(2) CEDESP(3) NCI(4) 

Raro Às 

vezes 

Muito 

frequente 

Raro Às 

vezes 

Muito 

frequente 

Raro Às 

vezes 

Muito 

frequente 

Raro Às 

vezes 

Muito 

frequente 

Ambiente acolhedor 

disponibilizado 
0 1 20 0 0 10 0 0 3 0 0 6 

Relações familiares 

fortalecidas 
0 11 9 0 5 5 0 1 2 0 2 4 

Capacidade protetiva 

da família ampliada 
2 11 7 0 6 4 0 1 2 0 2 4 

Relações de amizade 

entre usuários 

fortalecidas  

0 0 20 0 0 10 0 0 3 0 0 6 

Relações de amizade 

entre usuários 

ampliadas 

1 1 18 0 0 10 0 0 3 0 0 6 
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Realização de 

produções coletivas 

pelos usuários 

1 3 16 0 2 8 0 0 3 0 1 5 

Usuário reconhece 

seus direitos de 

cidadão  

0 6 14 0 2 8 0 0 3 0 2 4 

Usuário avalia 

serviço, expressa 

opiniões e 

reivindicações 

0 5 15 0 1 9 0 0 3 0 0 6 

Profissionais são 

referência de serviço 
0 0 20 0 0 10 0 0 3 0 0 6 

Relações com o 

território e a 

comunidade 

fortalecidas 

0 4 16 0 1 9 0 2 1 0 0 6 

Usuário acessa a rede 

socioassistencial e 
2 7 11 1 2 7 0 1 2 1 2 3 
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serviços de outras 

políticas públicas 

Diversidade entre os 

usuários reconhecida 

e valorizada 

1 3 16 0 1 9 0 1 2 1 0 5 

Intercâmbio com 

grupos de outras 

localidades realizados 

7 10 0 2 3 5 0 2 1 1 2 3 

 

 

 


