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Observatório de Vigilância Socioassistencial Local – SAS Vila Mariana

A política de assistência social é uma política pública que

tem objetivo de ser desmercadorizada, de seguridade social

e defesa dos direitos socioassistenciais do cidadão e para tal

compreende a necessidade de integração entre os

diferentes territórios brasileiros através de um sistema único

que atribui responsabilidades comuns aos entes federativos

para uma construção de identidade nacional.
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Supervisão de Assistência Social – SAS Vila Mariana

A região metropolitana de São Paulo conta com 32

unidades de Supervisão de Assistência Social (SAS),

nesse projeto demos ênfase à SAS da Vila Mariana, que

realiza parceria com 16 Organizações Sociais (OS), que

administram 20 serviços, com 14 diferentes tipologias.

A SAS – Vila Mariana, coincide com o mesmo perímetro

que a Prefeitura Regional da Vila Mariana, que está

localizado na zona sul da Cidade de São Paulo e

obedece aos limites dos distritos de Moema, Vila Mariana

e Saúde. O mesmo faz divisão ao norte com a Prefeitura

Regional da Sé; a leste com a Prefeitura Regional do

Ipiranga; ao Sul com as Prefeituras Regionais do

Jabaquara e Santo Amaro; e a Oeste com a Prefeitura

Regional de Pinheiros.

Limite_SAS.pptx


A Proteção Social Básica na política de

assistência social é destinada a

estabelecer/restabelecer vínculos familiares e

comunitários, ampliar a capacidade protetiva da

família, possibilitar a superação de dificuldades

vividas pelos indivíduos - isolamento,

abandono, apartação, preconceito, etc.-, assim

como, garantir acesso a projetos, serviços,

benefícios e programas de transferências de

renda articulado aos direitos sociais, civis e

políticos.



A Proteção Social Especial é ofertada quando a

família ou individuo se encontra com seus direitos

violados, em situações de risco pessoal ou social,

sendo destinada a famílias e/ou indivíduos que

vivenciam violações de direitos por violência física,

psicológica e negligência; violência sexual: abuso

e/ou exploração sexual, situação de rua, trabalho

infantil, cumprimento de medidas socioeducativas

em meio aberto, afastamento do convívio familiar

devido à aplicação de medida socioeducativa ou

medida de proteção, tráfico de pessoas,

discriminação em decorrência da orientação sexual

e/ou raça/etnia, outras formas de violação de

direitos decorrentes de discriminações/submissões

a situações que provocam danos e agravos a sua

condição de vida e os impedem de usufruir de

autonomia e bem estar.



Proposta do Estágio

O objetivo geral desse projeto consiste na confecção de mapas para auxiliar

as equipes técnicas que trabalham com a política de assistência social na Vila

Mariana a realizarem o reconhecimento do território e, através da cartografia,

fazer a localização e identificação das demandas que se apresentam, no

intuito de projetarem ações dos diferentes atores que são responsáveis pela

política de assistência social.

Links/Equipamentos_Privados.pptx
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O Cadastro Único (CadÚnico)

implantado pelo governo

federal. É um instrumento para

conhecer a realidade

socioeconômica das famílias

de baixa renda que se dirigem

ao CRAS de referência da sua

residência e realizar o

cadastro por meio de um

sistema informatizado. O

governo federal consolida os

dados coletados no Cadastro

Único para formular e

programar políticas

específicas, que contribuem

para a redução das

vulnerabilidades sociais a que

essas famílias ou pessoas

estão expostas. Esse cadastro

tem várias finalidades, como

por exemplo: programa bolsa

família, redução do pagamento

de energia elétrica e água,

solicitação de ID Jovem, passe

livre através do Bilhete de

Estudante da SPTrans,

carteirinha do idoso, isenção

de pagamento de taxa de

inscrição em concursos
públicos, entre outros.



Caracterização do Território da SAS Vila Mariana

Sem
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Saúde Vila Mariana Moema Prefeitura Regional da Vila Mariana Município de São Paulo

Domicílios por Faixa de Rendimento, em salários mínimos em 2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. * O Salário Mínimo (SM) utilizado nesse senso estava no valor de R$ 510,00

Favelas (IBGE – 2010)

Total de 11 comunidades com 926 domicílios, com ênfase para

Mário Cardim, Jurandir e Mauro. Um dos motivos apresentados

para o baixo índice de comunidades é a alta consolidação do

território que apresenta apenas 3,6% dos seus terrenos vazios.
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Caracterização do Território da SAS Vila Mariana

Plano Diretor – Lei 16.402 / 2016

“...um dado território pode apresentar

dinâmicas distintas, que marca

diferenças sociais e complexidades que

podem passar despercebidas quando

observamos o todo.”

Links/Plano_Diretor.pptx




Conceitos Teóricos

Risco

O conceito de risco deve ser um conjunto de eventos em

relação aos quais lhe compete diretamente desenvolver

esforços de prevenção ou de enfrentamento para redução

de seus agravos. Esses eventos fazem parte de duas

classificações: a primeira se enquadra nas situações

de violência intrafamiliar, que compreendem a negligência,

os maus tratos, a violência, o abuso ou a exploração

sexual, o trabalho infantil, a discriminação por gênero,

etnia ou qualquer outra condição ou identidade. E a

segunda se enquadra nas situações que denotam a

fragilização ou rompimento de vínculos familiares ou

comunitários, que compreendem a vivência em situação

de rua, o afastamento de crianças e adolescentes do

convívio familiar em decorrência de medidas protetivas,

atos infracionais de adolescentes com aplicação de

medidas socioeducativas, privação do convívio familiar ou

comunitário de idosos, criança ou pessoas com deficiência

e qualquer outra privação do convívio comunitário

vivenciada por pessoas dependentes, ainda que residindo

com a própria família.

Vulnerabilidade Social

Situações ou identidades que podem levar

à exclusão social dos sujeitos. Entende-se

que o processo de vulnerabilidade social ocorre a

partir da produção e reprodução das desigualdades

sociais. Porém, é importante ressaltar que

vulnerabilidade social não está restrita a

percepção de pobreza, embora a

insuficiência de renda seja um importante

fator de vulnerabilidade. É necessário que a

vulnerabilidade seja entendida como uma conjugação

de fatores, envolvendo características do território,

fragilidades ou carências das famílias, grupos ou

indivíduos e deficiências da oferta e do acesso a

políticas públicas.

Território

“O território em si, para mim, não é

um conceito. Ele só se torna um

conceito utilizável para a análise

social quando consideramos a

partir do seu uso, a partir do

momento em que pensamos

juntamente com aqueles atores

que dele se utilizam.” Milton Santos

(2000)



Geoprocessamento

O Software Q-Gis é um programa de sistema de informação geográfica com código aberto, sua instalação é

autorizada pela Prefeitura de São Paulo possibilitando que qualquer setor faça uso da ferramenta. O Q-Gis fornece

um número crescente de funções e complementos e sua atualização é contínua. A facilidade de instalação,

aprendizagem e a ampliação do suporte para os usuários, são elementos motivadores para o uso da ferramenta,

além da documentação oficial em português para versões mais recentes, juntamente com o valor agregado por

tutoriais publicados por diversos autores e em diversos formatos.

A elaboração dos mapas fazem parte da representação espacial quantitativa e sua elaboração perpassa por digitalizar, editar,

gerir, cruzar, adicionar, suprimir, modificar, intersectar, unir, fundir, sobrepor, medir, realizar verificação de erros e operar as

projeções de sistemas de coordenadas geográficas das informações que irão compor uma base de dados no sistema Q-Gis, a fim de

extrair resultados como a posição geográfica exata de um objeto ou fenômeno (Onde é, ou onde está?); inventário dos

objetos/fenômenos que existem nesse lugar (O que?); a conexão entre os objetos e seus atributos, ou são mais físicos ou são mais

abstratos (Como?) e ocorrência do fenômeno (Quando?).



Resultados Esperados e Conclusões

• ALTERAÇÃO DA TRAJETÓRIA: A trajetória de se fazer uma análise territorial como finalização se altera na perspectiva de

validação do mapeamento como um instrumento de interpretação do território vivenciado, auxiliando a atuação da proteção

social básica através de uma melhor compreensão da distribuição sócio espacial dos problemas e das possibilidades de

planejamento para auxílio às famílias com maior grau de vulnerabilidade a problemas sociais que vivem em áreas com

dificuldades de acesso a rede de equipamentos públicos.

• SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS: A sistematização desses dados surge como um elemento fundamental para o

aprimoramento da elaboração dos mapas. Nesse sentido a construção de informações, relatórios, deve permitir o fortalecimento

do trabalho na assistência social, a intensificação do diálogo público por meio do qual identifique as potencialidades e os

entraves vivenciados no território.

• COMPREENSÃO TERRITORIAL: Esperamos que a produção dos mapas gerados através de sistemas possa ser assimilada

com a finalidade de alterar para melhor a realidade existente, compreendendo a estrutura territorial do perímetro da SAS Vila

Mariana, principalmente nas localizações onde se encontram a maior vulnerabilidade e risco social, relacionando com o contexto

da Cidade de São Paulo e o processo de desigualdades sociais.



Custos

Este projeto tem baixos custos, para sua execução é necessário manter a vaga de estágio no

Observatório de Vigilância Socioassistencial da SAS Vila Mariana, assim como é fundamental

conexão com banda larga e recomenda-se que os computadores tenham configuração mínima de 8

GB de memória RAM; 500GB de HD; processador de 3.3 Ghz, devido à necessidade de manipulação

nos bancos de dados e elaboração/visualização dos mapas. Os programas e sistemas devem ser

atualizados periodicamente para não ocorrer incompatibilidades de informações e para usuários da

Microsoft é necessário a utilização do Windows 7 em diante.
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