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APRESENTAÇÃO 
 

Com a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em 

07/12/1993, a Assistência Social adquire uma visibilidade diferenciada, ganhando espaços 

e possibilitando a descentralização e implementação da política de assistência social. A 

prática de um processo participativo e democrático, com garantias de direitos e benefícios 

a todos que deles necessitam é proposito desta Lei. Deste modo, devemos não somente 

comemorar mais um ano de instalação da LOAS, mas, estarmos voltados a defender sua 

manutenção e seus preceitos, tendo em vista a condição de trabalhadores e trabalhadoras 

desta política.    

O Seminário “SAS – Boas Práticas na Assistência Social” tem foco na valorização 

de seus trabalhadores com diferencial na qualidade do atendimento aos usuários, 

demonstrando iniciativas de uma gestão humanizada e comprometida com o que 

preconizam as normativas que norteiam a Política de Assistência Social. 

O compartilhamento de práticas tem como objetivo enfatizar a importância da 

construção coletiva das ações desenvolvidas, a proposição de ferramentas e processos de 

trabalho no âmbito das políticas públicas, bem como demonstrar indicativos de ferramentas 

efetivas e caminhos a seguir para a qualificação do trabalho, com vistas ao aprimoramento 

do atendimento ofertado ao público usuário do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS. 

Consideram-se boas práticas, as atividades inovadoras, criativas e com resultados 

comprovados, implementadas e executadas por gestores e servidores municipais, com o 

objetivo de aumentar a qualidade dos serviços socioassistenciais entregues aos cidadãos e 

que estejam em consonância com os instrumentos normativos que baseiam o Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS.  

 

José Mario Antunes da Silva 

Secretário Municipal de Assistência Social de Campo Grande 

 

 

 



 

 

PREFÁCIO 

 
Após 15 anos de implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no 

Brasil, corroborada pela efetiva municipalização do SUAS/Campo Grande, sob a égide da lei 

Municipal nº 6.222, de 04 de junho de 2019, percebe-se rapidamente o rompimento na área 

com as ações pontuais, segmentadas, fragmentadas, desarticuladas e de caráter emergencial, 

que sempre perpetuaram na Assistência Social. 

A oferta de serviços, benefícios e transferência de renda passou a ser compreendida na 

sociedade como de caráter continuado, regular e obrigatório, reafirmado na Lei Orgânica de 

Assistência Social. 

Num contexto adverso no âmbito das políticas públicas e de retrocessos dos direitos 

sociais, é imprescindível reconhecer e valorizar aqueles que defendem o Estado democrático e 

são comprometidos com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. É com grande 

satisfação que escrevemos apresentando à sociedade campo-grandense o Caderno: “2º 

Seminário SAS – Boas Práticas na Assistência Social”, materialização de um nível de 

entendimento e prática professional dos trabalhadores do SUAS em Campo Grande. 

Os expressivos avanços registrados em tantas frentes de nossos serviços, aqui tão bem 

retratados, nos dão a certeza de que estamos no rumo certo para fazer, através da nossa 

atuação profissional, uma Campo Grande melhor para se viver. 

Em cada relato, cada estratégia de intervenção para a inclusão e proteção social das 

pessoas, a verdade inconteste de que estamos no tempo e quadrante da qualificação de toda a 

arquitetura do SUAS, refletindo no amplo processo de debate e construção do Plano 

Municipal de Educação Permanente do SUAS, base e fundamento do Plano de Cargos 

Carreiras e Salários da Secretaria Municipal de Assistência Social.    

 

Sérgio Wanderly Silva 

Secretário Adjunto de Assistência Social de Campo Grande 
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INTRODUÇÃO 
 O Seminário “SAS – Boas Práticas na Assistência Social” é um evento anual em 

alusão a data comemorativa de constituição da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, 

por iniciativa da Superintendência de Gestão do SUAS, por intermédio da Gerência de 

Informações e Gestão do Trabalho do SUAS, em consonância com as atividades do “Projeto 

Cuidando de Quem Cuida”, com o objetivo de apresentar os relatos de experiências dos 

trabalhadores, das práticas exitosas na execução dos serviços, programas, projetos e 

benefícios das unidades descentralizadas e setores da Secretaria Municipal de Assistência 

Social- SAS. Esta segunda edição do Seminário foi realizada nos dias 04, 05 e 06 de 

dezembro de 2019, no período matutino no Auditório da Faculdade Insted, com a participação 

de trabalhadores do SUAS, instituições de ensino e autoridades. 

 Os três dias de seminário foram de extrema relevância para o aprimoramento 

profissional dos técnicos da assistência social, nos âmbitos ético-político, teórico-

metodológico e técnico-operativo, além de servir, também, como uma alavanca motivadora 

no exercício das funções profissionais, que proporcionou a troca de experiências nos 

processos de trabalho, demonstrando os avanços e desafios da Secretaria de Assistência Social 

de Campo Grande. 

 O evento constitui-se como um espaço democrático de troca de saberes e reflexões no 

sentido de aprimoramento das ações voltadas para atender os pressupostos da Política de 

Assistência Social, sobretudo, evidencia o trabalho realizado pelos profissionais desta 

secretaria, demonstrando todo o esforço, dedicação, preparo e aprimoramento que cada 

trabalhador dedica para o desenvolvimento de suas atividades dentro desta política, 

evidenciando a expertise necessária para o bom resultado dos serviços, com base em 

referenciais teórico-metodológicos coesos às práticas dos serviços socioassistenciais 

executados.  

 O compartilhamento de boas práticas possibilitou a construção coletiva das ações 

desenvolvidas, a proposição de instrumentos e processos de trabalho no âmbito das políticas 

públicas, bem como apresentou indicativos de ferramentas efetivas e caminhos a seguir para a 

qualificação do trabalho, com vistas ao aprimoramento do atendimento ofertado ao público 

usuário do Sistema Único de Assistência Social – SUAS do município. 

Superintendência de Gestão do SUAS – SAS  

Gerência de Informações e Gestão do Trabalho do SUAS 
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SUPERINTENDÊNCIA DE 

GESTÃO DO SUAS 
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1.1 Gerência de Informações e Gestão do Trabalho do SUAS Gerência de 

Educação Permanente 

Gestão do Trabalho e Educação Permanente: integração e articulação de 

ações estratégicas para o fortalecimento do SUAS 

 

Ana Maria de O. Espíndola   

Camila de Oliveira Pinto 

Douglas Edio Maurer Teixeira    

Elaine Rodrigues Teles 

Sandra Maria da Silva Campos 

Simone Gomes Martins 

 

 

 

 

Introdução 

O cenário brasileiro evidencia um contexto político e econômico marcado por 

inúmeras fragilidades e limitações, permeados por vários recuos na política pública de 

assistência social. Deste modo, fazem-se necessárias iniciativas e esforços que permitam um 

trabalho integrado e articulado em âmbito municipal no tocante à valorização e qualificação 

do trabalhador. 

A Gerência de Informações e Gestão do Trabalho do SUAS - GIGT e a Gerência de 

Educação Permanente – GEP da Secretaria Municipal de Assistência Social têm como 

objetivo apresentar as ações constituídas no ano de 2019, que incluem os processos de 

garantia de capacitações nos moldes da Educação Permanente, bem como intervenções que 

permitam a desprecarização do trabalho no SUAS. Considerando os trabalhadores como 

atores fundamentais dessa política, é essencial estimular o profissional quanto à defesa dos 

direitos sociais, bem como na ressignificação de seu trabalho por meio de ações que 

estimulem o pensamento crítico e ético-político. 

Este estímulo pode ser desencadeado através de um processo formativo, com base nos 

princípios da Educação Permanente. 

Esse conceito evidencia uma forma de desenvolvimento de competências 

profissionais, de um lado, das suas próprias conveniências, necessidades e 

aspirações profissionais; e de outro lado, das necessidades da organização na 

qual trabalha, da avaliação do seu desempenho na realização da função e das 
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atividades que lhes são incumbidas, das competências que já possui e das 

que necessita desenvolver. (BRASIL, 2013b, p. 42)  

 

No que tange a Gestão do Trabalho: 

[...] se configura como área de abrangência que vai tratar do Trabalho e dos 

Trabalhadores com o propósito de produzir e disseminar conhecimentos que 

devem ser direcionados ao desenvolvimento de habilidades, potencialidades 

e competências técnicas, éticas e gerenciais, ao efetivo exercício do controle 

social e ao empoderamento dos usuários para o aprimoramento da política 

pública”. (MDS, 2011a, p. 11) 

 

As intervenções aqui descritas apresentam como objetivos criar instrumentos que 

fomentem a superação das contradições prementes nos processos de trabalho no provimento 

de serviços e benefícios socioassistenciais, gestão do SUAS e das instâncias do controle social 

por meio da construção de conhecimento, da organização do trabalho e das transformações de 

práticas profissionais. 

 

Metodologia 

As ações foram desenvolvidas utilizando-se da abordagem metodológica qualitativa de 

caráter exploratório, utilizando-se de pesquisa bibliográfica documental das legislações, 

resoluções e orientações técnicas vigentes em âmbito nacional, estadual e municipal, por meio 

de arquivos físicos e eletrônicos. 

  De caráter descritivo, por meio de levantamento de dados nos setores de gestão da 

SAS, bem como de sistemas de informação do Governo Federal como CADSUAS e Censo 

SUAS, que possibilitaram a coleta de indicadores quanto ao perfil dos trabalhadores, do 

território e das ações de capacitação já implementadas.  

Na abordagem quantitativa, realizou-se a descrição dos indicadores numéricos 

coletados, sistematizados em tabelas e gráficos, resultando em diagnósticos específicos 

sintetizados analiticamente.  

 

Resultados 

 Os dados analisados por meio das metodologias acima descritas possibilitaram o 

estabelecimento de metas de atuação, planejadas e elaboradas por meio da articulação 

interinstitucional das Gerências de Informações e Gestão do Trabalho, Educação Permanente, 

Planejamento e Avaliação do SUAS, Vigilância Socioassistencial, e apresentação e aprovação 

das mesmas pela Alta Gestão da SAS. 
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Foi possível estabelecer a necessidade de criação de uma comissão com representação 

das Superintendências de Proteção Social Básica, Especial e de Gestão do SUAS, que pudesse 

dar andamento ao processo de implantação do Núcleo Municipal de Educação Permanente. 

Para tanto, foram planejadas e elaboradas as normativas jurídicas necessárias à 

instituição da Comissão e Núcleo. Após a devida formalização destas esferas e publicação por 

meio oficial, foi instituída e composta a Comissão de Educação Permanente do município de 

Campo Grande no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social – COEP-CG/SAS, 

que tem como objetivos: 

- Subsidiar a Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS no fortalecimento e do Núcleo 

de Educação Permanente do município de Campo Grande, no âmbito da Secretaria Municipal 

de Assistência Social - NEP-CG/SAS; 

- Promover a efetivação do Plano Municipal de Assistência Social, no que se refere a 

Educação Permanente; 

- Coordenar, direcionar, apoiar e mediar os objetivos, atribuições e ações do Núcleo de 

Educação Permanente do município de Campo Grande, no âmbito da Secretaria Municipal da 

Assistência Social - NEP-CG/SAS. 

Também foi instituído e composto o Núcleo de Educação Permanente do município de 

Campo Grande, no âmbito da Secretaria Municipal da Assistência Social - NEP-CG/SAS, 

constituído por representantes titulares e suplentes das Superintendências de Proteção Social 

Básica e Especial, Gestão do SUAS e Gestão Administrativa da SAS, bem como de 

representações dos Fóruns dos Usuários, Trabalhadores, Entidades de Organizações Não 

Governamentais de Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência Social e 

Instituições de Ensino credenciadas à Rede Nacional de Educação Permanente do SUAS.  

Este Núcleo tem como objetivos: 

 

- Promover a efetivação do Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS - 

PMEP/SUAS; 

- Fomentar a unidade municipal no processo de fomento, monitoramento e avaliação das 

ações de formação e de capacitação conforme os princípios e diretrizes do Plano Municipal de 

Educação Permanente do SUAS. 
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Por meio dos indicadores e diagnósticos que concernem ao perfil do trabalhador da 

SAS, foi elaborado o Plano Municipal de Gestão do Trabalho da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, o qual passa por processo de finalização e revisão para o devido 

encaminhamento e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social. Neste plano 

estão contidas as diretrizes de atuação da Gestão do Trabalho na SAS para o triênio 2019-

2021, que tem como objetivos o cumprimento de metas que visam a desprecarização e 

valorização do trabalhador. 

Ainda foi possível delinear o levantamento de indicadores para elaboração do Plano 

Municipal de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Assistência Social, vigência 

2019-2021, que será constituído a partir das ações da Comissão e Núcleo e promoverá o 

estabelecimento de diretrizes para as ações de capacitação e treinamentos dos profissionais da 

SAS nos moldes da educação permanente. 

Foi promovido também o fomento a designação da Comissão Setorial de Gestão dos 

Planos de Carreiras – COGEPLAN no âmbito da SAS, por meio de publicação oficial 

municipal, a qual terá como objetivo mediar ações para implantação e implementação do 

Plano de Carreiras dos trabalhadores do SUAS no município de Campo Grande. 

Em articulação com as Superintendências de Proteção Social Básica, Especial, Gestão 

do SUAS e Gestão Administrativa da SAS, também foi instituído evento de periodicidade 

anual de visibilidade às práticas exitosas desenvolvidas pelos trabalhadores do SUAS, a partir 

do “Seminário de Boas Práticas – SAS”. 

Este espaço de compartilhamento e debate crítico dos trabalhos exitosos possibilitou o 

conhecimento e o aprimoramento de informações sobre os trabalhos sociais executados, a 

qualidade dos serviços ofertados e principalmente, a implementação de estratégias para a 

superação dos desafios que se colocam no cotidiano dos trabalhadores do SUAS, resultando 

na Publicação dos Anais dos Trabalhos apresentados. 

 

Conclusão 

Os avanços progressivos na estruturação da Gestão do Trabalho e Educação 

Permanente do SUAS dependem de estratégias já previstas nas legislações pertinentes e na 

construção de novas estratégias emergentes no próprio processo construído coletivamente. 

Estas estratégias possuem desdobramentos em condições institucionais objetivas, 

considerando as iniciativas políticas e o aprimoramento no campo da assistência social. 
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Espera-se que as ações aqui descritas e propostas oportunizem a superação do 

histórico de precarização nas relações de trabalho no âmbito do SUAS, bem como provoquem 

a implantação e implementação de processos de gestão integrados, coletivos e democráticos 

no campo da Gestão do Trabalho e Educação Permanente nesta Secretaria. 
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  1.2 Gerência de Planejamento e Avaliação do SUAS 

Regulação do Sistema Único de Assistência Social do Município de Campo 

Grande/MS 

 
Edna Maria Almeida Victorio  

Letícia Alves de Oliveira Correa Gentelini 

Mariana Caballero Moraes  

Simone Gomes Martins 

 

Introdução 

A Política Nacional de Assistência Social prevê, em seu arcabouço legal, as Normas 

Operacionais Básicas do Sistema Único de Assistência Social – NOB-SUAS/2004 (alterada 

pela NOB-SUAS/2012a), tendo como um de seus objetivos: “II - estabelecer as 

responsabilidades da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios na organização, 

regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social”, em observância aos 

ditames da Constituição Federal (1988) e da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS n. 

Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993 alterada pela Lei n.12.435, de 6 de julho de 2011. 

Destarte, a Regulação é uma das competências do município na construção, 

elaboração, monitoramento e avaliação do cumprimento dos atos regulamentares e normativos 

que norteiam as execuções dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 

em sua instância federativa. Estes atos são constituídos por leis, resoluções, instruções 

normativas, regimentos e demais instrumentos legais que regulamentam as ações da 

assistência social, os quais, dependendo de suas características, deverão ser publicizados. 

Dentre os objetivos da regulação do SUAS, destacam-se: 

- Alcançar a eficiência, eficácia e efetividade das ações socioassistenciais, objetivando o 

aprimoramento da oferta e o acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios aos 

usuários; 

- Recomendar atos normativos à gestão, buscando a padronização institucional no exercício 

das ações do SUAS; 

- Contribuir, incentivar e apoiar a regulamentação das práticas do SUAS; 

- Sugerir mecanismos e instrumentos de gestão do SUAS; 

- Assegurar a execução da Agenda Regulatória, de forma transparente e democrática;  

- Acompanhar e analisar o cumprimento de boas práticas regulatórias da assistência social. 
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Mediante os embasamentos legais que dispõem sobre a função da Regulação, a NOB-

SUAS estabelece instrumentos de gestão e planejamento que possam materializar e aprimorar 

as ações socioassistenciais. Para a concretude de tal funcionalidade, esta norma dispõe sobre o 

Pacto de Aprimoramento, aprovado por meio da Resolução CNAS nº 18, de 15 de julho de 

2013, o qual é composto por metas e prioridades, dentre as quais se exige a regulamentação 

do SUAS, por meio da instituição da lei municipal e a formalização da Regulação na estrutura 

organizacional do órgão gestor.  

Além do Pacto, temos também outra ferramenta de gestão que é o CENSO SUAS, 

regulamentado pelo Decreto nº 7.334/2010, o qual  tem como finalidade coletar informações 

por meio de um formulário eletrônico, composto por indicadores referentes ao espaço físico, 

recursos humanos, metodologia das ações tanto nas unidades descentralizadas, quanto na 

gestão, permitindo ao governo federal e estadual identificar a evolução da execução da 

política pública no município, inclusive se o mesmo já possui a Regulação do SUAS em sua 

estrutura administrativa. 

Outrossim, temos também as metas do II Plano Decenal da Assistência Social (2016-

2026): “Proteção Social para todos (as) os (as) brasileiros (as)” que traz a instituição da 

Regulação do SUAS como um meio de produzir normativas legais e de adotar medidas para 

sua efetivação, visando ao desenvolvimento e evolução na oferta dos serviços e benefícios 

previstos na política. 

O cumprimento das metas e as exigências dos instrumentos ora mencionados servem 

como sinalizadores dos índices de desenvolvimento e aprimoramento da gestão, implicando 

na disponibilização de recursos para a execução dos serviços. Dessa forma, as práticas 

voltadas à Regulação do SUAS já vêm sendo executadas em nosso município, pois está 

prevista nas competências do Regimento Interno. No entanto, a Gerência executora possuía a 

seguinte denominação: “Gerência de Planejamento e Avaliação do SUAS”, não sendo 

reconhecida oficialmente como Gerência de Regulação.  

Para tanto, realizou-se a alteração do Decreto n. 13.048, de 17 de janeiro de 2017 para 

o Decreto de n. 14.043, de 7 de novembro de 2019, constando a alteração do nome da 

“Gerência de Planejamento e Avaliação do SUAS” para “Gerência de Planejamento e 

Regulação do SUAS” (fig. 1) no organograma da gestão, formalizando-se, assim, o alcance 

de uma das metas previstas nos instrumentais de gestão que é o setor de Regulação na 

estrutura básica do órgão gestor da assistência social. 
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Isto posto, dar-se-ia continuidade às ações, ressaltando sempre que o start e a 

avaliação do cumprimento dos Atos Normativos e Administrativos são efetuados pela Gestão 

do SUAS/Gerência de Planejamento e Regulação do SUAS, passando por um processo de 

construção coletiva e democrática com os atores envolvidos conforme áreas de interesse, 

buscando sempre a qualidade e o aprimoramento do SUAS em Campo Grande/MS. 

 

Metodologia 

1) Levantamento das necessidades e identificação das demandas que exigem a elaboração 

de atos normativos/administrativos (resoluções, protocolos, instruções normativas, decretos, 

etc.); 

2) Definição do formato do documento a ser elaborado; 

3) Introdução da elaboração do documento definido;  

4) Encaminhamento para as equipes dos setores e responsáveis; 

5) Assessoria técnica às equipes; 

6) Revisão e consolidação do material normativo; 

7) Encaminhamento para análise jurídica; 

8) Publicação no Diogrande (Caso necessário); 

9) Ações permanentes:  

 Análise e acompanhamento do cumprimento dos documentos elaborados; 

 Assessoria técnica quanto às legislações do SUAS e organização do acervo de todo o 

marco regulatório da Política de Assistência Social;  

 Construção de uma Agenda Regulatória constando a periodicidade de cada ação, 

conforme o Plano Plurianual e o Plano Municipal de Assistência Social. 

Resultados 

- Promulgação da Lei Municipal do SUAS; 

- Publicação da Carta de Serviços do Usuário (fig. 2); 

- Elaboração do Manual de Serviços do Usuário; 

- Segurança jurídica; 

- Bons indicadores de desenvolvimento da gestão no município no Censo SUAS 2019; 

- Alcance das metas do Pacto do Aprimoramento; 

- Alcance das metas do Plano Decenal (2016-2026); 

- Visibilidade. 
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Conclusão 

O processo de reconhecimento legal da Assistência Social, enquanto política pública 

de direito ao cidadão que dela necessitar e enquanto dever do Estado, passou a ser marcado 

desde a Constituição Federal de 1988, seguido pela Lei Orgânica de Assistência Social – 

LOAS e demais documentos normativos que deram maior segurança jurídica à política, 

fortalecendo o seu cumprimento e sua regulamentação. 

Passados 26 (vinte e seis) anos de instituição da LOAS, o Município de Campo 

Grande obteve uma de suas maiores conquistas: a promulgação da Lei 6.222, de 04 de junho 

de 2019, a qual dispõe sobre a organização do SUAS no município e, por conseguinte, a 

oficialização da Regulação na estrutura administrativa do órgão gestor. 

Esses avanços demonstram o quanto é fundamental a sustentação jurídica na execução 

das políticas públicas, assegurando os direitos aos usuários e desenvolvendo uma cultura 

organizacional uniforme e embasada nos princípios da administração pública. Com a 

Regulação, os documentos legais e orientativos ganham força, servindo de peças norteadoras 

às funções executadas pelos trabalhadores do SUAS. 

Fig. 1                                                                                                                  

 

Fig. 2 
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1.3 Gerência de Vigilância e Monitoramento Socioassistencial  

Aplicação do GUT No Monitoramento da Vigilância 

 

Aparecida Queiroz  

Emerson Gonçalves 

 Fabiana Duarte 

 Fernanda Oshiro 

 João George Horácio  

Joseline Ortiz 

 Lidiane Souza 

Kézia Nishimura 

 

 

Introdução 

Conforme atribuições da Vigilância Socioassistencial, a fim de monitorar, avaliar e 

emitir pareceres quanto ao desenvolvimento das ações de organizações sociais e unidades 

estatais de Proteção Social Básica e Especial, que compõem a Rede Municipal de Assistência 

Social, visando o acompanhamento dos padrões de oferta dos serviços, projetos, programas e 

benefícios, bem como para a produção e sistematização de informações, que demonstrem a 

demanda e a qualidade dos serviços ofertados, foram realizadas visitas de monitoramento nas 

unidades públicas da Proteção Social Básica e na Proteção Social Especial. 

Nas visitas de monitoramento são observadas questões que dizem respeito à Estrutura 

Física, aos Recursos Humanos e aos Serviços Ofertados, conforme preconizado na 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais - Res. Nº109/2009, Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB/RH/2006, 

normas de acessibilidade, previstas na NBR 9050:2015 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas/ABNT e demais legislações da Política Nacional de Assistência Social conforme 

cada serviço ofertado. 

Para auxiliar na priorização da gravidade, urgência e tendência a piorar dos problemas 

identificados na coleta de dados, adaptamos a ferramenta Matriz GUT, que possibilita 

classificar um problema quanto à gravidade do impacto que pode ser gerado, sua urgência 

para resolução e a probabilidade de o problema aumentar ao longo do tempo, caso não seja 

solucionado.  
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Metodologia 

Proposta por Charles H. Kepner e Benjamim B. Trehoe, em 1981, como uma das 

ferramentas utilizadas na solução de problemas, a Matriz GUT auxilia no estabelecimento de 

prioridades. 

Após a coleta de dados e visitas de monitoramento são elaborados relatórios técnicos e 

identificados os problemas de cada Unidade Pública, levando em consideração três pontos: 

gravidade, urgência e tendência. Conforme Cesar (2017) a gravidade representa o possível 

dano ou prejuízo que pode ser gerado a partir da situação identificada, ou seja, a gravidade 

dos efeitos, caso o problema não seja solucionado. A urgência diz respeito à questão do tempo 

para a resolução do problema, quanto maior a urgência maior a necessidade de uma ação 

imediata, quanto menor a urgência mais tempo pode se esperar para uma solução. Já a 

tendência representa o potencial de aumento do problema e a probabilidade de piorar com o 

passar do tempo.  

A partir da identificação dos problemas e situações é aplicada uma pontuação de 1 

(um) a 5 (cinco) a cada um deles, conforme a tabela abaixo: 

 

 De acordo com Sotille (2014), após a pontuação das notas em cada um dos problemas 

identificados, esses valores são multiplicados gerando uma nota final, possibilitando a 

priorização dos problemas que necessitam ser solucionados com mais rapidez para que não 

piorem ou gerem efeitos ainda mais negativos. 

 

Resultados 

O mesmo procedimento foi aplicado nos anos de 2018 e de 2019 para que pudesse ser 

elaborado um comparativo. Foram identificadas algumas variáveis que precisam ser 

consideradas, tais como: a) o resultado do GUT 2019 diz respeito aos problemas identificados 

no momento da visita; b) entende-se que as respostas, por mais que estejam dentro das 

dimensões, Estrutura Física, Recursos Humanos e Serviços e Benefícios, acabam 

GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA 

1 Sem Gravidade 1 Não Tem Pressa 1 Não Vai Piorar  

2 Pouco Grave 2 Pode Esperar Um Pouco 2 Vai Piorar Em Longo Prazo 

3 Grave 3 O Mais Cedo Possível 3 Vai Piorar Em Médio Prazo 

4 Muito Grave 4 Com Alguma Urgência 4 Vai Piorar Em Pouco Tempo 

5 Extremamente Grave 5 Ação Imediata 5 Vai Piorar Rapidamente 
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apresentando um teor subjetivo, pois alguns dos problemas identificados em 2018 podem não 

ser prioridades neste momento, uma vez que existem outros mais críticos, entre outros. 

A partir da lista de problemas identificados e suas devidas prioridades foi 

desenvolvido um relatório com gráficos que possibilitam uma melhor visualização por 

dimensão (Estrutura Física, Recursos Humanos, Serviços e Benefícios) e encaminhado à 

Superintendência da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, com seus 

respectivos resultados, além do envio de uma cópia ao gabinete do Secretário Municipal de 

Assistência Social, para que sejam tomadas as devidas providências, a fim de aprimorar os 

serviços da Assistência Social no munícipio. 

Ressalta-se que a Matriz GUT é uma ferramenta estratégica utilizada pela Vigilância 

Socioassistencial em Campo Grande, para auxiliar a Gestão do SUAS a traçar resolutivas e 

planejar ações futuras de prevenção e/ou erradicação dos problemas apontados, atingindo a 

qualidade do serviço ofertado dentro das prerrogativas da Política de Assistência Social e 

demais legislações vigentes. 

Conclusão 

As visitas de monitoramento nos permitem identificar os problemas de forma 

qualitativa e, com os resultados do GUT, é possível também quantificá-los, facilitando a 

compreensão das principais demandas de nossas Unidades e atuando para solucioná-los de 

acordo com sua gravidade e urgência, evitando os que tendem a piorar. 

A Matriz GUT atua justamente nesse aspecto, selecionando e escalonando os 

problemas, levando em conta os principais impactos positivos e negativos que eles possam 

trazer, auxiliando na priorização das soluções dos problemas identificados nas Unidades. 

          
   Visita de Monitoramento na Residência Inclusiva I                  Visita de Monitoramento no Centro de Convivência Jardim Itamaracá 
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Visita de Monitoramento na UAICA I 

 

 

Visita Técnica de Monitoramento no CRAS Estrela Dalva 
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2.1 Gerência de Alimentação e Nutrição 

Atendimento da Central de Processamento de Alimentos-CPA/Banco de 

Alimentos no ano de 2019 

 

Ana Raquel Barbiero 

Ana Sofia Moraes 

Claudia Regina F. Lindemayer 

Domitila Skowronski 

Kelly Satiko Harasaki 

Melissa Fernanda Ferreira Nicolau 

 

Introdução 

A CPA/Banco de Alimentos é um Equipamento Público de Alimentação e Nutrição da 

Prefeitura Municipal de Campo Grande, subordinado a Gerência de Alimentação e Nutrição 

da SAS. Tem por objetivo arrecadar, selecionar, processar, armazenar e distribuir 

gratuitamente gêneros alimentícios provindos dos projetos do Programa de Aquisição de 

Alimentos/Agricultura Familiar - PAA e doações de parceiros para as unidades e entidades 

socioassistenciais que compõem o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e que 

ofereçam alimentação para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. 

Metodologia 

Os alimentos recebidos pela CPA são oriundos dos projetos da SEDESC e da CONAB. 

Financiados pelo PAA, esses acontecem geralmente com duração de 10 a 12 meses, conforme 

aprovação dos projetos e liberação da verba Federal. As doações são oriundas do CEASA, 

Mercado do Produtor, pequenos produtores e/ou doadores eventuais e acontecem conforme a 

oferta dos parceiros, sem regularidade. Esses alimentos, em geral hortifrutícolas, são 

entregues diretamente na CPA pelos produtores dos projetos de PAA e as doações são 

coletadas pelos funcionários da CPA com caminhão próprio da unidade. Na unidade é 

realizada supervisão dos alimentos pela equipe técnica (nutricionista, responsáveis pelo 

recebimento e funcionários de carga e descarga), definindo a necessidade ou não de seleção 

para então serem armazenados e distribuídos imediatamente. São cadastradas na CPA para 

recebimento dessas doações as 43 unidades da SAS (CRAS, CREAS, CCs, CCIs e UAIs) bem 

como 88 entidades não governamentais. A distribuição é realizada de acordo com as 

necessidades de consumo das unidades/entidades atendidas. 
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Resultados 

Os alimentos recebidos/distribuídos no ano de 2019, bem como a população atendida 

estão descritos nas tabelas a seguir: 

Tabela1. Quantitativo de alimentos recebidos e distribuídos pela CPA de janeiro a 

outubro de 2019. 

Origem dos alimentos recebidos Quantitativo anual 

PAA/SEDESC – Municipal 193.777,96 kg  

Doadores (CEASA, Mercado do 

Produtor, pequenos produtores e 

doadores eventuais) 

35.989,60 kg 

TOTAL 229.767,56 kg 

 

Tabela 2. Quantitativo de unidades e população atendidas com as doações da CPA de 

janeiro a outubro de 2019. 

 Quantitativo 

de unidades 

Quantitativo 

populacional 

Entidades 

Socioassistenciais 
34 21.389 

Unidades/SAS 40 33.104 

TOTAL 74 54.493 
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3.1 Gerência da Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

CLOUD SAS – Sistema Avançado de Banco de Dados nas Nuvens 

 

Joníferson Corvalan Rodrigues 

Marcilene Rodrigues 

 

Introdução 

A empresa Google lançou o Google Drive em meados de 2012. Constitui-se em um 

serviço de armazenamento e sincronização de dados baseados em computação em nuvens 

(Cloud). O cloud computing ou computação em nuvem é uma plataforma onde se cria 

software, como banco de dados e compartilhamento com informações fornecidas em tempo 

real, permitindo o acesso através de qualquer computador, tablet ou celular conectados a uma 

Internet. 

Em meados do segundo semestre de 2019, a equipe de Gerência de Média 

Complexidade criou a plataforma de banco de dados Cloud SAS – Sistema Avançado em 

Bando de Dados nas Nuvens, para atender as necessidades da gestão juntamente com as 

unidades: Centro POP, Equipe SEAS, CREAS Centro, Norte e Sul e Centro DIA, ligadas a 

Superintendência de Proteção Especial, por meio da Gerência de Média Complexidade tendo 

como gerente Marcilene Rodrigues. 

O sistema Cloud SAS foi criado pelo psicólogo Joníferson Corvalan Rodrigues, tendo 

como apoio a Gerência de Média Complexidade juntamente com sua equipe e 

superintendência.  

O cloud foi implantado em cada unidade, com as seguintes denominações: Cloud 

Centro Pop, Cloud Equipe SEAS, Cloud CREAS englobando os serviços de Medidas 

Socioeducativas e PAEFI, Cloud Centro Dia e Cloud AEPETI – Ações e Estratégias 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

A necessidade para criação dessa plataforma ocorreu devido às inúmeras informações 

que transitam pela Secretaria Municipal de Assistência Social, facilitando o controle com um 

banco de dados capaz de compilar informações e posteriormente gerando um estatístico das 

informações. 

Outra necessidade da criação da plataforma foi para atender as prerrogativas do 

Sistema Único de Assistência Social (SUS), tendo como um dos eixos o Monitoramento e 

Avaliação das ações, potencializado na Gestão de Média Complexidade, o acompanhamento e 
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o controle sistemático do desenvolvimento dos serviços, programas, projetos em relação ao 

cumprimento de seus objetivos e metas, estando interligado às informações da Gestão do 

SUAS juntamente com o setor de Vigilância Socioassistencial. 

 

Metodologia 

O método aplicado foi um moderno e avançado banco de dados em nuvens para 

registro e armazenamento de informações. As ferramentas utilizadas foram: acesso ao Cloud, 

através do Google Drive e seus serviços e ferramentas em nuvens. 

As informações são lançadas pelo administrativo da unidade através de um 

instrumental padronizado e preenchido pela equipe técnica das unidades. Sendo assim, foi 

criada a ferramenta de monitoramento do Banco de Dados on-line e em tempo real, para 

monitorar e organizar as informações com real precisão. 

Outra ferramenta importante é o Studio Cloud SAS, ferramenta criada sob uma 

plataforma de estúdio pela qual é registrada todo o histórico de atendimento e 

acompanhamento do usuário, como: os serviços do PAEFI, Medidas Socioeducativas, Centro 

POP (abordagens nas ruas e atendimento às pessoas em situação de rua), Centro DIA e 

AEPETI. 

Um dos objetivos é o sistema integrado em uma plataforma nas nuvens, que é a 

automatização e geração do Registro Mensal de Atendimento (RMA), realizado pelas 

unidades dos CREAS. O outro, é o armazenamento e histórico do usuário. 

 

Resultados 

Com a implantação do sistema Cloud SAS em 2019, tivemos um aperfeiçoamento do 

sistema de banco de dados avançado em nuvens, consulta histórico do usuário, 

acompanhamento do usuário, geração automática do RMA todo final do mês. 

Podemos obter uma melhor qualidade de informações e dados precisos nos serviços 

PAEFI, Medidas Socioeducativas, Centro Pop (abordagens nas ruas, atendimento pessoas em 

situação de rua), Centro Dia e AEPETI. 

            Benefícios para Gestão: 

 Uma abordagem com melhor qualidade; 

 Um instrumental padronizado com todas as informações necessárias durante a 

abordagem daquele usuário; 
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 Registro de informações do usuário em um banco de dados; 

 Consulta de informações rápidas sobre o usuário e geração de estatísticas; 

 Melhoria nas questões de encaminhamento do usuário (destino); 

 Geração de dados para o RMA automatizado; 

 Melhoria nas articulações, comunicações e controle e monitoramento de 

informações da SAS com as Unidades. 

            Benefícios para o Usuário (a): 

 Uma abordagem com melhor qualidade via instrumental; 

 Informações do usuário registradas via sistema banco de dados; 

 Possibilidade de registro de histórico prévio do usuário no sistema, informando 

os atendimentos e devidos encaminhamentos e, quando necessário, passar novamente pela 

Unidade; 

 Studio Cloud quando houver necessidade de informações de determinado 

usuário (a), possibilitando uma consulta rápida e em tempo real do seu histórico.           

 

Conclusão 

A cada dia a tecnologia vai fazendo cada vez mais parte na vida do ser humano e essas 

tecnologias vêm avançado de forma muito rápida, configurando na contemporaneidade uma 

necessidade e relevância para as Políticas Públicas acompanharem inovações e procedimentos 

digitais.   

 Através dos resultados obtidos, foi possível observar que o Sistema Cloud SAS foi 

criado para trazer informações, controle e armazenamento, registrando informações em um 

banco de dados avançado e em nuvens, gerando um estatístico, consultas e acompanhamento 

desde o histórico de nosso usuário até a transformação social realizada por meio do trabalho 

eficiente e eficaz de toda equipe das unidades e gerência, consubstanciando um atendimento 

de melhor qualidade dos serviços socioassistenciais e a efetividade de garantia de direitos, 

enaltecendo o Sistema Único de Assistência Social. 

Anexos 
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Imagem 1: Logotipo da Gerência de Média Complexidade: 

 

Imagem 2: Cloud SAS - Banco de Dados Avançado em Nuvens: 
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Imagem 3: Studio Cloud SAS – Estatísticos: 
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Imagem 4:  Studio Cloud SAS – Sistema de Busca Avançado Histórico do Usuário (a) 
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3.2 Gerência da Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

Efetivação do Termo de Cooperação das Medidas  

Socioeducativas em Meio Aberto 

  
Alessandra Rossi Caceres Mendonça 

  Josiane Antunes Ferreira Alves 

 

Introdução 

O Serviço de Medidas Socioeducativas em meio aberto surgiu no Município de 

Campo Grande no ano de 2010, quando deixou de ser executado pelo Estado, passando em 

sua íntegra para o Município, conforme dispõe a Resolução CNAS nº109/2009, que trata a 

Tipificação Socioassistencial.   

Historicamente não podemos deixar de mencionar que até esta época o Estado 

executava o serviço de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e as Restritivas e 

Privativas de Liberdade e o Município executava a Medida de Prestação de Serviços à 

Comunidade, conhecido como PAMSE. 

Desse momento em diante, no ano de 2008, o município passa a iniciar o que 

chamamos de processo de transição entre Medidas Socioeducativas Meio Aberto e Meio 

Fechado, recebendo então, pela Equipe Técnica que o acompanhava, o repasse do serviço que 

passaria por realinhamento tanto no âmbito jurídico como social. 

Vale lembrar que, neste ínterim de tempo, as Medidas de Liberdade Assistida eram 

executadas na Unidade Educacional de Liberdade Assistida, conhecida como (UNE-LA) 

Camalotes, e antes a este período tinha a denominação de Programa de Atendimento ao 

Menor (PROAM). 

Posterior a essa transição, mais precisamente no ano de 2010, surge o Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Centro, localizado na região central, 

conforme a Tipificação Socioassistencial de 2009 e sua precursora a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS). 

Deste reordenamento, ficam 03 (três) equipamentos da Assistência Social, CREAS, 

executando o Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto, assim denominados: 

CREAS Centro (Região Lagoa, Imbirussu e Centro), CREAS Sul (Região Anhaduizinho e 

Bandeira) e CREAS Norte (Região Segredo e Prosa). 

A operacionalização do serviço se estrutura na esfera legal, constituinte das 

Legislações: Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), Estatuto da 
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Criança e do Adolescente (ECA), Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), Tipificação Socioassistencial (Res. CNAS nº109/2009), 

todas em interlocução com a rede de atendimento. 

Na execução de Medidas Socioeducativas, a interface com a rede de atendimento é 

decisória em seu objetivo fim e, para tanto, observando a demanda crescente de casos de 

cumprimento de Prestação de Serviços à Comunidade, viu-se a necessidade em aprimorar essa 

condição na qual o adolescente/jovem está posto a cumprir.  

A Rede chega a ser o gargalo da Assistência em alguns momentos, quando a 

intersetorialidade deixa de ser tão efetiva quanto proposto teoricamente. Contudo, para esse 

cumprimento ser real de forma contribuinte no âmbito jurídico e social, é necessário que haja 

a integração de todas as políticas responsáveis pela articulação e garantida do indivíduo, nesse 

caso o adolescente/jovem. 

Tão pouco é de fundamental rigor que além dessas políticas funcionarem em conjunto, 

precisam estar integradas a ponto de subsidiar ao usuário da assistência condições de ver além 

de sua comunidade de vida, provocando a ruptura com paradigmas e conceitos até então 

limitadores de sua existência. 

E esse trabalho não apenas é invisível aos olhos da sociedade, como também para 

quem dele necessita, é primordial a sua existência, chegando a ser contraditório, mas seu 

resultado é o mais esperado em todos os envolvidos. E ele gera a realização de sonhos, 

oportunidades, vivências inesperadas como diriam os poéticos. 

 

Metodologia 

Diante do exposto, surge em meados de 2016 uma conversação que traz a urgência em 

estabelecer, dentro da rede da Saúde, quais os critérios para receber esse público. A Rede tem 

essa obrigatoriedade legal, porém os critérios sobreditos não detalham como seria, bem como, 

de que forma deveria ser conduzida a Medida posta ao Adolescente.  

Foram diversas conversas, reuniões e discussões, até a construção do primeiro 

TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA entre o Serviço de Medidas Socioeducativas em 

Meio Aberto e a Secretaria de Saúde – SESAU. Esse documento, não apenas delimita o 

recebimento do adolescente/jovem, mas estabelece o trabalho a ser executado de forma 

detalhada, como assinala o quantitativo suportado por cada unidade de saúde compreendidas 

entre pequeno, médio e grande porte, dentro do Município de Campo Grande. Depois deste 
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Termo, outros vieram a consubstanciar a efetividade do trabalho de Medidas Socioeducativa 

entre a Rede de Proteção.  

No ano seguinte (2017), esse termo foi aperfeiçoado e abriu campo para novos Termos 

de Cooperação Mútua nas Secretarias de Educação do Estado e do Município e Organizações 

da Sociedade Civil (OSCs). 

Quanto as OSCs, apenas uma era parceira, a Associação Lar do Pequeno Assis, que 

recebia inúmeros adolescentes/jovens em cumprimento de Medida Socioeducativa, tanto nos 

dias de semana quanto nos finais de semana. Esse leque de opções hoje conta com as 

seguintes Entidades: Cotolengo, Associação Juliano Varela, IBISS e, em período de 

finalização, o Instituto Maná do Céu, IDE e Instituto Mirim. 

Existem ainda algumas parcerias que não foram construídas por meio de termo, sendo 

elas:   

1) Ministério Público do Trabalho, que surgiu no ano de 2016 depois de uma Reunião 

do Fórum de Aprendizagem Profissional e permanece até hoje, inclusive já 

tivemos a contratação de adolescente em cumprimento de Medida Socioeducativa, 

como aprendiz. 

2) CIEE, que também acolhe e encaminha para o Mercado de Trabalho, como 

aprendiz, os adolescentes/jovens, após filtragem de perfil e condições para trabalho 

formal feita pela Equipe Técnica e a Subsecretaria da Juventude, que recebe os 

adolescentes para qualificação profissional. 

 

Resultados 

O Termo de Cooperação é completo por respeitar a prioridade do desenvolvimento e 

crescimento do adolescente, respaldando sua prestação de serviços à comunidade e, ainda, 

organizada de tal forma que, tanto a unidade receptora quanto a conveniente consigam atuar 

sem que haja prejuízo no trabalho de cada uma. 

Ele permite ao adolescente, em cumprimento de Prestação de Serviços às 

Comunidades, a execução da Medida Socioeducativa, possibilitando um trabalho respeitoso 

ao ser humano em seu desenvolvimento. 
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Conclusão 

A importância do atendimento em rede para o enfrentamento do fenômeno da 

violência, bem como, para a efetividade das ações de proteção aos adolescentes, faz-se 

necessária, pois ações isoladas e fragmentadas não se mostram suficientes na prevenção, na 

responsabilização quanto ao ato infracional, e o atendimento na vertente da integralidade do 

sujeito.  

Podemos ao cabo, denotar que, o trabalho diretivo da Gestão da Proteção Social 

Especial de Média Complexidade em vislumbrar e efetivar os Termos de Convênio com a 

Rede Socioassistencial fez com que discutissem sobre o assunto, trazendo um público 

atendido, a priori, pela Política de Assistência Social, à visibilidade das demais políticas e da 

sociedade. Dito isso, é importante pensar no adolescente que cometeu um ato infracional, 

enquanto sujeito em desenvolvimento e cidadão de direitos.   

 

Anexo   

 

 

Registro Fotográfico do Desenvolvimento da Ação. 
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3.3 Centro de Referência Especializado de Assistência Social – “Alexandra 

Maria Gonçalves” - CREAS CENTRO 

Reflexão sobre a atuação do Assistente Social nas Medidas Socioeducativas 

em Meio Aberto na Perspectiva do Projeto Ético Político do Serviço Social 

 

Catiane Duarte Diniz Rezende  

Introdução 

Este artigo tem por finalidade promover reflexões sobre a atuação do assistente social, 

frente ao projeto ético político da profissão no fazer profissional do serviço de medidas 

socioeducativas em meio aberto, conforme estabelecido na Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais (texto da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009).    

Considerando que adolescentes autores de ato infracional é mais uma das expressões 

da questão social, objeto de estudo que deu origem a profissão, faz-se necessário pautar o 

exercício profissional norteado pelos elementos do projeto ético político do Serviço Social.  

Fazendo menção a Montaño (2006), pode-se introduzir o Serviço Social como uma 

profissão historicamente importante para o enfrentamento da questão social, que através de 

seus instrumentais, trabalha para intervir positivamente na redução das desigualdades sociais. 

Os instrumentos técnico-operativos do Serviço Social são um conjunto das ações profissionais 

que possibilitam a identificação das expressões da realidade, bem como as intervenções que 

visam mudanças no contexto da realidade desses adolescentes que estão em conflito com a lei. 

Ao mesmo tempo, os sujeitos que a exercem, individual e coletivamente, se 

subordinam às normas de enquadramento institucional, mas também se organizam e se 

mobilizam no interior de um coletivo de profissionais que repensam a si mesmos e a sua 

intervenção no campo da ação profissional. É importante não desconsiderar os desafios e 

limites inerentes a profissão, porém, é nesse processo tenso que as profissões constroem seus 

projetos profissionais, no caso do Serviço Social, o projeto ético político profissional vem 

sendo constantemente reformulado coletivamente pela categoria.  

 

Os projetos profissionais apresentam a autoimagem de uma profissão, elegem os 

valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e 

funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o seu 

exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 
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estabelecem as bases das suas relações com os usuários de seus serviços, com as 

outras profissões e com as organizações e instituições privadas e públicas (inclusive 

o Estado, a quem cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais. 

(NETTO, 2006, p. 144) 

Isto posto, defende a atuação do assistente social sob a ótica do projeto ético político 

que confere direção social, conduzindo o profissional a romper com o histórico conservador 

da profissão, elucidando-o e orientando-o ao exercício e a formação profissional, resultado de 

um processo histórico de construção coletiva sob a direção das entidades nacionais da 

categoria (CFESS/CRESS, ABEPSS E ENESSO).  

Conforme Iamamoto (2011), atualmente um dos maiores desafios que o Assistente 

Social tem é de ser um profissional propositivo e não somente executor que, ao compreender 

uma determinada realidade, seja capaz de propor intervenções criativas e eficazes para a 

efetivação de direitos, tendo em vista a liberdade do usuário e operando para a construção do 

empoderamento desse público. 

Neste sentido, as demandas que se apresentam nos CREAS atuam diretamente na 

realidade de adolescentes que estão em conflito com a lei, que vivenciam em seu núcleo 

familiar situações de vínculos fragilizados ou rompidos; que possuem histórico de violência 

de diversas esferas; que vivem em situação de risco em função do território ao qual 

pertencem; que estão à margem do acesso à educação, entre outras questões.   

Frente a essa demanda, este artigo provoca a seguinte questão para que possamos 

discutir e refletir sobre teoria e prática: É possível ao profissional do Serviço Social executar 

“boas práticas” na ausência do compromisso com o projeto ético político da profissão? 

  

A ruptura do serviço social com o conservadorismo 

 

 As etapas deste artigo estruturam-se na revisão bibliográfica de pesquisadores da área 

do Serviço Social, de autores que apresentam fundamentação teórica com inclinações à 

tradição marxista e demais autores, predispondo a leitura de livros, artigos, revistas, cursos à 

distância, teses, dissertações e pesquisa em homepages, que proporcionaram maior 

compreensão da trajetória profissional do assistente social, obtendo avanços nos diálogos 

entre conceitos distintos que por fim, podem ser complementares para auxiliar o fazer 

profissional entre teoria e prática.    

O amadurecimento teórico-metodológico do Serviço Social deu-se a partir do período 

pós-64 e foi fortalecido a partir da década de 1970 com o movimento de reconceituação na 
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intenção de ruptura com o conservadorismo, onde há um posicionamento crítico dos 

profissionais, pois o período ditatorial possuía como característica a consolidação do 

capitalismo monopolista no Brasil.  

Segundo Yazbek (2009), é nesse período que os profissionais assumem suas 

inquietações e questionamentos decorrentes do processo do capitalismo mundial, que trazia 

consigo um desenvolvimento excludente e subordinado. É marcado por uma revisão nos 

níveis teórico, metodológicos, operativos e políticos, em que surge um comprometimento com 

um projeto voltado as classes subalternas.  

À partir desses avanços, fora incorporado a teoria social de Marx na análise das 

transformações que foram tomando direcionamento social, econômico, político, entre outros 

e, com isso, a profissão demandou repensar sua atuação e consequentemente foi 

desvinculando-se da perspectiva positivista que, conforme Yazbek (2009, p. 147), restringe a 

visão de teoria ao âmbito do verificável, da experimentação e da fragmentação, pois “não 

aponta para mudanças, se não dentro da ordem estabelecida, voltando-se antes para ajustes e 

conservação” visando uma perspectiva crítica da realidade e na sua totalidade. O que foi 

impulsionado pelo movimento de revisão do método, ou seja, o movimento de 

reconceituação.  

Projeto ético político do serviço social e as medidas socioeducativas em meio aberto 

 Todo projeto e toda prática em uma sociedade tem uma dimensão política, logo, tem 

uma disputa entre os distintos projetos societários e essa relação conflituosa que determina a 

transformação ou a perpetuação de uma ordem social.  

 

[...] a operacionalização do projeto profissional supõe o reconhecimento da arena 

sócio-histórica que circunscreve o trabalho do assistente social na atualidade, 

estabelecendo limites e possibilidades à plena realização daquele projeto. (...) 

articula um conjunto de mediações que interferem no processamento da ação e nos 

resultados individual e coletivamente projetados, pois a história é o resultado de 

inúmeras vontades lançadas em diferentes direções que tem múltiplas influências 

sobre a vida social (IAMAMOTO, 2007, p. 230).  

 

Se os  projetos  societários  podem  ser,  em  linhas  gerais,  transformadores  ou  

conservadores, não  há  dúvidas  de  que  o  Serviço  Social brasileiro está vinculado a uma 

das profissões que implicam na transformação da sociedade, pois levando em consideração a 

ruptura com o conservadorismo e os princípios fundamentais do Código de Ética e do projeto 

ético político da profissão, ambos direcionam para a construção da autonomia, da 
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emancipação, da plena expansão dos indivíduos sociais e da defesa intransigente dos diretos 

humanos. 

Analisando tais princípios, como podemos direcionar boas práticas no exercício 

profissional durante o acompanhamento de adolescentes e jovens que estão em conflito com a 

lei, pois cometeram ato infracional e, portanto, estão em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto?  

Precisamos compreender que, a partir da comprovação do ato infracional são aplicadas 

medidas socioeducativas aos adolescentes. Trataremos aqui, em especial, da Liberdade 

Assistida e da Prestação de Serviços à Comunidade. É importante caracterizar essas medidas 

socioeducativas como a responsabilização do adolescente pelo ato infracional cometido.  

Sendo assim, o primeiro e grande desafio, quando um adolescente se apresenta no 

CREAS para dar início as suas medidas socioeducativas, é que ele não gostaria de estar ali e 

tão pouco a compreende de uma forma socioeducativa. Neste momento, surge o profissional 

comprometido com seu projeto ético político, detentor de uma visão crítica que, durante o 

acolhimento e a escuta qualificada desse adolescente, cria oportunidades para a construção de 

bons vínculos com esse menor e sua família, pois sem um bom vínculo, maiores serão as 

chances de descumprimento. No entanto, quanto mais orientações em relação ao que são as 

medidas socioeducativas e seu caráter, maiores serão as chances de compreensão do quanto o 

trabalho direcionado dos técnicos, obviamente com a participação do adolescente, pode trazer 

consequências transformadoras em sua realidade. 

Outro grande desafio é o Plano Individual de Atendimento, não pela sua elaboração, 

onde toda e qualquer ação e estratégia deve ser construída e pactuada junto ao adolescente e 

sua família, mas sim, no tocante ao alcance dos objetivos preteridos no documento.  

O PIA deve prever e pressupor medidas de reestruturação do núcleo familiar, como 

inclusão em programas sociais, devendo a equipe técnica interprofissional 

responsável por sua elaboração individualizá-lo conforme condições e situações 

pessoais, familiares e comunitária. Desse modo, para que se elabore um PIA 

consistente, é necessário um período de tempo que permita o conhecimento da 

situação do adolescente, de sua família e comunidade de origem. (ROSA, 2018, p. 

142).  

E aponto como um desafio, pois pressupõe a participação de todas as políticas públicas 

e sociais e sua fluidez no envolvimento com o alcance dos objetivos apontados no PIA e para 

tanto, deve-se fazer a interlocução dessas políticas e criar alianças profissionais para que os 

serviços prestados aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas possam 

alcançar de fato, conforme estabelecido no SINASE, o atendimento prioritário.  
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Em consonância ao que foi exposto, o uso dos instrumentais técnico-operativos pode 

ser visto como uma estratégia para a realização de uma ação na prática profissional, como nos 

revela Martinelli (2000, p.136), onde o instrumental e a técnica estão relacionados em uma 

“unidade dialética”, refletindo o uso criativo do instrumental com o uso da habilidade técnica.  

 

Conclusão  

 Observa-se que, a atuação do assistente social comprometido com o projeto ético 

político da profissão condiciona ao profissional a construção e manutenção de uma visão 

crítica quanto a operacionalização de instrumentais e isso implica diretamente na qualidade 

dos atendimentos aos adolescentes e jovens que estão em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto.   

O instrumental “abrange não só o campo das técnicas como também dos 

conhecimentos e habilidades” (MARTINELLI, 2000, p. 138). Podemos destacar os seguintes 

instrumentais: acolhimento, visita domiciliar, acompanhamento social, a observação, 

importante em momentos de decisão em que o assistente social precisa ter segurança, fixando-

se nos objetivos no qual pretende alcançar, tão fundamental para obtenção de êxito dos 

objetivos do PIA, pois a observação consiste na ação de perceber, tomar conhecimento de um 

fato ou conhecimento que ajude a explicar a compreensão da realidade, objeto do trabalho e, 

como tal, encontrar os caminhos necessários aos objetivos a serem alcançados. É um processo 

mental e ao mesmo tempo, técnico.  

 Por fim, a apreensão do Código de Ética, bem como o projeto ético político do Serviço 

Social, direciona o agir profissional pautado na não discriminação por questões de classe 

social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade, 

condição física, entre outras.  

Apesar dos marcos legais e de todas as diretrizes que estão colocadas, isso não garante 

que os profissionais as entendam, incorporem e passem a atuar nessa perspectiva, pois ainda 

existe um forte conservadorismo no agir profissional do assistente social, o peso do passado 

ainda é presente e, portanto, é necessário que façamos constantemente essa ruptura, 

apropriando-se de novos desafios, o que implica em dificuldades de natureza política, pois 

sabemos que isso depende não só dos trabalhadores, mas também da gestão e 

consequentemente dos gestores.  
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3.4 Centro de Referência Especializado de Assistência Social – “Alexandra 

Maria Gonçalves” - CREAS CENTRO 

O Trabalho com Oficinas no Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio 

Aberto do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 

Centro de Campo Grande/MS 

Thiago de Brito Ribeiro 

Introdução 

A adolescência é considerada uma fase peculiar do desenvolvimento biopsicossocial; 

ou seja, é caracterizada por um período de transições e mudanças significativas entre a 

infância e a idade adulta. De acordo com Eisenstein (2005), a adolescência é caracterizada 

pelos “impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social e pelos 

esforços do indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às expectativas culturais da 

sociedade em que vive” (p. 1). Importante mencionar que, de acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA, em seu art. 2º, considera-se adolescente aquele entre doze e 

dezoito anos de idade1 (mais especificamente entre doze e dezessete anos e 11 meses) 

(BRASIL, 1990). 

 Com a contribuição de estudos psicanalíticos, Calligaris (2000) entende que o 

processo da adolescência vai muito além da maturação física; seria, portanto, uma série de 

enigmas pessoais e sociais, de construção de uma subjetividade “condenada a uma moratória 

forçada de sua vida – com insegurança radical” (p. 21), uma vez que a sociedade acaba por 

confundir a conduta esperada de um adolescente, ora os tratando como infantes, ora como 

adultos. Nesse ínterim, Knobel (1989) contribui com o tema ao conceituar a noção de 

síndrome normal da adolescência, exposta pelas seguintes características:  

 

1) Busca de si mesmo e da identidade; 2) tendência grupal; 3) necessidade de 

intelectualizar e fantasiar; 4) crises religiosas, que podem ir desde o ateísmo mais 

intransigente até o misticismo mais fervoroso; 5) deslocalização temporal, em que o 

pensamento adquire as características de pensamento primário; 6) evolução sexual 

manifesta, desde o auto-erotismo até a heterossexualidade genital adulta; 7) atitude 

social reivindicatória com tendência anti ou associais de diversa intensidade; 8) 

                                                                 

1 Parágrafo único do ECA: nos casos expressos em lei, aplicada-se excepcionalmente este Estatuto às 

pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.  
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contradições sucessivas em todas as manifestações da conduta, dominada pela ação, 

que constitui a forma de expressão conceitual mais típica deste período da vida; 9) 

uma separação progressiva dos pais; e 10) constantes flutuações de humor e do 

estado de ânimo. (KNOBEL, 1989, p. 29) 

No que tange à relação intrínseca entre à prática de atos infracionais e ao serviço de 

medidas socioeducativas, é mister conceituar esses dois fenômenos. Importante refletir que, 

nos contextos sociais, econômicos, políticos e culturais considerados desfavoráveis aos 

direitos e deveres do adolescente, atos e atividades ilícitas podem ser praticadas como uma 

estratégia possível para superar as dificuldades de sobrevivência, da conquista da fonte de 

renda em curto prazo ou do desejo de vivenciar as experiências que levam à visibilidade 

social, mesmo que fora dos padrões éticos e morais de cada sociedade. 

De acordo com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CONANDA, muitas vezes os adolescentes que cometem atos infracionais têm direitos 

violados; possuem baixa escolaridade e defasagem na idade/ano escolar; trabalho infantil nas 

piores formas como ligação com o tráfico de drogas; ou envolvidos em atos de violência 

(BRASIL, 2013a); sem contar que através dessa realidade exposta, os adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas são recorrentemente estigmatizados pela sociedade 

em geral, marca que suscita neles sentimentos de apatia, descrença e revolta.  

A proposta que se tem a fim de trabalhar as questões relativas ao fenômeno dos 

adolescentes que cometem atos infracionais é materializada através do Serviço de Proteção 

Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida 

(LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) que, nesta capital (Campo Grande/MS) 

é ofertada pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS Centro, 

órgão da gerência de proteção social especial de média complexidade (Secretária Municipal 

de Assistência Social). 

As medidas socioeducativas em meio aberto são fundamentadas principalmente pela 

Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 (Sistema de Atendimento Socioeducativo - SINASE) 

(BRASIL, 2012), pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (BRASIL, 2009a) 

e pelo ECA. A equipe técnica especializada para atender o citado serviço constitui-se por 

assistente social, psicólogo e advogado. Os principais objetivos das medidas socioeducativas 

se caracterizam pela responsabilização do adolescente frente ao ato infracional cometido; a 

socioeducação e pela proteção social deste e de sua família (incluindo o trabalho intersetorial 

com toda a rede de atendimento socioassistencial, escolar, saúde e de esporte, lazer e cultura). 
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Ou seja, nesse tipo de serviço, focaliza-se criar condições para a construção/reconstrução de 

projetos de vida que visem à ruptura com a prática de ato infracional. (BRASIL, 2009a). 

Com isso, o presente artigo tem como principal proposta à exposição do trabalho 

realizado pela equipe técnica do CREAS Centro, desta capital, no que se refere a proposta das 

Oficinas Socioeducativas, que são previstas pela Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais (BRASIL, 2009a). 

 

Metodologia 

Ao se falar sobre as atividades relacionadas às Oficinas de Medidas Socioeducativas 

em Meio Aberto, tem-se como cerne a compreensão sobre a importância do trabalho com 

grupos e as suas consequências positivas para a reintegração social dos adolescentes/jovens 

em conflito com a lei, bem como o fortalecimento de seus vínculos familiares e interpessoais. 

Nesse sentido, Martín-Baró (2003 apud MARTINS, 2007, p. 204) define grupo como “uma 

estrutura de vínculos e relações entre pessoas que canaliza em cada circunstância suas 

necessidades individuais e/ou interesses coletivos”. 

Em relação aos possíveis temas propostos para a elaboração das Oficinas de Medidas 

Socioeducativas, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais traz algumas 

sugestões, a saber: a) autocuidado, autoestima, autoconhecimento; b) relações de gênero, 

étnico-raciais, cidadania, cultura de paz, relacionamentos sociais, uso de álcool e outras 

drogas, prevenção das violências, esportes, alimentação, trabalho, educação, projeto de vida, 

desenvolvimento de habilidades sociais e ações de assistência à saúde, acompanhamento do 

desenvolvimento físico e psicossociais, saúde sexual, saúde reprodutiva, prevenção e 

tratamento de doenças sexualmente transmissíveis e Aids, imunização, saúde bucal, saúde 

mental, controle de agravos, assistência a vítimas de violências, dentre outros temas.  

O que se fez neste CREAS Centro, em relação ao tema em questão, foi embasado no 

Planejamento de Atividades do ano de 2019, que dividiu as Oficinas nos seguintes eixos: 

Dinâmica familiar e Relações interpessoais; Educação; Profissionalização; Questões 

socioassistenciais; Saúde; Cultura, lazer e esporte; dentre outros temas livres.  

Neste CREAS Centro, as oficinas socioeducativas aconteceram entre os meses de 

fevereiro a outubro/2019, sempre na última quinta-feira de cada mês entre às 14 e às 16 horas. 

Os adolescentes e seus familiares/amigos eram previamente convidados a participarem 

daqueles momentos, quando havia um espaço de partilha de informações, dinâmicas de 
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grupos, atividades participativas entre os palestrantes e o público, exposição de vídeos, filmes 

e músicas e/ou conteúdos artísticos. Ao final, era oferecido um lanche coletivo a fim de 

incentivar a integração social dos adolescentes e demais membros do grupo.  

Com isso, expõe-se que os temas trabalhados foram: 1) o que são o CREAS e as 

Medidas Socioeducativas? (Fevereiro/2019); 2) educação: Bullying nas escolas (março/2019); 

3) olimpíadas e suas modalidades esportivas (abril/2019); 4) cidadania e seus diversos 

conceitos (maio/2019); 5) dinâmica familiar (junho/2019); 6) programa Acessuas Trabalho: 

orientações sobre o mercado formal de trabalho e cursos profissionalizantes; 7) inclusão 

social e acessibilidade 8) saúde: técnicas de autocuidados. 

 

Resultados 

A partir do trabalho realizado com os adolescentes e suas famílias nas oficinas 

ministradas, a equipe técnica do CREAS Centro, desta capital, entende que os resultados 

foram positivos, uma vez que se conseguiu atingir a grande maioria dos representados que 

cumpriam ou cumprem medidas socioeducativas, assim como seus familiares e agregados. 

Através dos temas e atividades propostos, observou-se que o público participava com 

questionamentos ou até mesmo com relatos de vida. Reflexões importantes foram realizadas, 

principalmente no que diz respeito às condições materiais-concretas de vida daquele público.  

Com isso, coloca-se a importância das oficinas socioeducativas como um espaço de 

troca, de integração ou até mesmo de reintegração social, onde foram expostas informações 

sobre assuntos diversos que foram considerados relevantes para o desenvolvimento físico e 

psicossocial do público que foi ou é assistido pelo serviço de medidas socioeducativas em 

meio aberto. Considera-se que o aproveitamento daqueles momentos foi produtivo, 

contribuindo também para o fortalecimento dos vínculos familiares e interpessoais dos 

adolescentes que cometeram atos infracionais. 

 

Conclusão 

 

Por fim, reitera-se a importância das oficinas socioeducativas uma vez que traz 

espaços de troca de informações, diálogo, desenvolvimento de habilidades relacionadas às 

questões interpessoais, bem como a prestação de informações sobre assuntos relevantes à 

realidade social e material dos adolescentes em conflito com a lei e suas respectivas famílias. 

Acrescenta-se que, o processo com o público atingido pelas atividades das oficinas foi 
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considerado satisfatório, tendo a participação tanto dos adolescentes/jovens em cumprimento 

de medidas socioeducativas, quanto de seus familiares e amigos.  

Portanto, tendo em vista as considerações expostas neste trabalho, pontua-se a 

importância de as oficinas socioeducativas terem uma maior visibilidade como serviço 

essencial dos CREAS, principalmente sobre serem devidamente citadas nos sensos 

socioassistenciais, bem como no Registro Mensal de Atendimentos – RMA2 do Ministério do 

Desenvolvimento Social – MDS, para que esse trabalho tão exitoso possa ser mais bem 

desenvolvido e compartilhado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

2 O Registro Mensal de Atendimentos – RMA é um sistema onde são registradas mensalmente as 

informações relativas aos serviços ofertados e o volume de atendimentos nos Centros de Referência da 

Assistência Social – CRAS, Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS e 

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centros POP.  
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3.5 Centro de Referência Especializado de Assistência Social para a 

População em Situação de Rua “Claudio Gilberto Botter” – CENTRO POP 

ATENDA: Saúde e Assistência Social, Atendimento Intersetorial às Pessoas 

em Situação de Rua com Transtornos Psiquiátricos Graves 

Abraão Rosa Bernardes 

Artêmio Miguel Versoza 

Juracy Aparecida Battaglin Coquemala  

Nicéia Gonzalez da Silva  

Introdução 

A Secretaria de Saúde Pública/SESAU, através da Coordenadoria em Saúde Mental e 

a Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS, por meio da Superintendência de 

Proteção Social Especial – SPSE de Média Complexidade, por meio do Centro de Referência 

Especializado para População em Situação de Rua – CENTRO POP e do Serviço 

Especializado em Abordagem Social – SEAS, propõe de forma intersetorial e articulada 

ampliar o acesso e a qualidade da atenção integral à saúde da população em situação de rua, 

com quadros graves e intensos sofrimentos psíquico, de modo a garantir proteção social. 

Sua implantação e execução ocorreram mediante a abordagem social e busca ativa de 

identificação de pessoas com transtornos psiquiátricos graves em situação de rua no Município 

de Campo Grande - MS. 

As ações desenvolvidas pelo ATENDA/PSICÓTICO devem integrar-se as ações da 

política de saúde, em conjunto com a assistência social e com os órgãos de defesa e garantia 

de direitos e das demais políticas públicas. 

Salienta-se que, este projeto é fruto das deliberações ocorridas por intermédio de 

reuniões realizadas na Escola da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul no ano 

de 2019, onde se fizeram presentes representantes da Defensoria Pública do Estado – DPE, 

Defensoria Pública da União – DPU e do Ministério Público do Estado – MPE que 

estimularam a criação deste plano que envolve os serviços da Secretaria Municipal de Saúde – 

SESAU e da Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS, voltados para as pessoas em 

situação de rua com transtornos mentais severos graves e de difícil acesso aos serviços 

públicos. 
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Metodologia 

 

Inicialmente, as equipes da SAS e SESAU se reuniram para realização do 

planejamento das ações propostas nesse projeto. Desse modo, foram elencados, a princípio, 

quatro casos de pessoas em situação de rua com transtorno mental grave, ou seja, que não 

responde por seus atos. 

Após a definição dos casos, foi deliberado o atendimento in loco por meio de 

abordagem e busca ativa intersetorialmente pelos profissionais: Médico, Assistente Social, 

Psicólogo e Técnico de Enfermagem, com propósito de preliminarmente estabelecer vínculos 

com os usuários, utilizando-se da técnica de escuta qualificada e estratégias das diversas áreas 

do conhecimento para oferecimento dos serviços da política de saúde e assistência social. 

As abordagens ocorreram todas as terças-feiras e quintas-feiras, no horário das 08 

horas até às 11 horas, em ocasiões específicas podendo se estender para outros dias da 

semana. 

Durante o trabalho social, a equipe multiprofissional realiza a busca pelos familiares, cuja 

proposta de fortalecimento dos vínculos, bem como, no futuro, uma possível reinserção na 

família e acompanhamento pelos equipamentos públicos do território onde a família reside. 

 

Resultados 

   

 Contribuir para retirar das ruas os usuários com transtornos psiquiátricos graves, 

garantindo sua proteção social; 

 Dar acesso à documentação civil básica e a busca por familiares, visando reestabelecer 

este vínculo; 

 Realizar o trabalho intersetorial entre assistência social, saúde e demais políticas 

públicas, quando necessário; 

 Inserir os usuários na rede de atendimento, tais como: CENTRO POP, Unidade de 

Saúde Mental – USM (Aero Rancho), Hospital Nosso Lar, CAPS / Saúde Mental, Residência 

Terapêutica e demais parceiros; 

 Reduzir o número de moradores de rua. 

 

 

Conclusão 
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Foram realizados os atendimentos e acolhimentos humanizados às pessoas em situação 

de rua com transtorno psiquiátrico grave, por meio de diálogo, escuta qualificada e visitas 

frequentes in loco. Concomitantemente, após intervenção profissional e o aceite da oferta dos 

serviços, os usuários foram encaminhados para a rede de atendimento, onde são atendidos em 

suas necessidades básicas de higiene, alimentação e convivência. Cabe salientar que, em 

alguns casos, foi necessária a interferência para internação e que, em outras situações, a 

equipe conseguiu fazer com que o usuário procurasse por vontade própria a Unidade de 

acolhimento. 

 

Anexos 

Caso de Sucesso I - Usuário M. A. – Abordagem na rua 

 

 
 

Usuário M. A. – Em atendimento para acesso à Documentação Civil Básica 
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3.6 Centro-Dia de Referência para Pessoas com Deficiência em Situação de 

Dependência e suas Famílias 

CENTRO DIA: Espaço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 

Mariene Lúcia Ferreira Naegeli 

 

Resumo 

Esta prática busca compartilhar experiências de práticas coletivas e de grupo no 

âmbito dos serviços socioassistenciais em todos os níveis de complexidade: estratégias de 

mobilização; metodologias de trabalho; processos de planejamento, execução e avaliação de 

trabalhos voltados ao fortalecimento de vínculos; proteção social e atenção a situações de 

violência, risco e/ou vulnerabilidade social; fortalecimento de vínculos coletivo e 

comunitário. 

 

Identificação 

O Centro Dia é um equipamento da Assistência Social onde é executado o Serviço de 

Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência, Idosas e 

suas famílias. 

 

Objetivo do Centro Dia 

O Centro Dia é um espaço destinado a proporcionar acolhimento, proteção e 

convivência às pessoas com deficiência ou com algum tipo de dependência, cujas famílias não 

tenham condições de prover estes cuidados durante todo o dia ou parte dele. 

 

População 

Pessoas com deficiência, dependência, ou seja, que necessitam de cuidados de outras 

pessoas para realizar atividades básicas diárias e que tenham tido seus direitos violados. 

Também são atendidos os cuidadores e familiares das pessoas com deficiência, com idade de 

18 a 69 anos. 
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Procedimentos metodológicos 

Trabalho em grupo realizando uma roda de conversa com explanação de um tema, 

finalizando com produção individual ou em grupo do que ficou representado para cada um 

integrante do grupo. 

A escolha do tema se dá mediante aspectos ou situações observadas durante a semana. 

A didática é interativa. 

 

Atividades propostas para desenvolver a mesma 

Atendimento aos usuários do Centro Dia por meio de rodas de conversa em grupo. 

Estes grupos são orientados por um conjunto de princípios e valores que assentam no respeito 

pela diversidade das pessoas, das capacidades individuais e na identificação de problemas 

comuns e criação de recursos adequados. Onde o grupo partilha de sentimentos, ideias, 

opiniões e experiências. Enfatizam-se as interações sociais face a face, promove-se o 

sentimento de pertença e a autoestima, autoconfiança e estabilidade emocional, fomenta-se a 

intercomunicação e o estabelecimento de relações de suporte positivas. Constitui também 

espaço de convívio que visa reduzir o sentimento de isolamento das pessoas com deficiência 

em situação de vulnerabilidade social. 

O trabalho do grupo fomenta a convivência e fortalecimento de vínculos, que busca 

complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco 

social. Além disso, fortalece as relações familiares, as relações interpessoais, promove a 

integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida 

coletiva. 

 

As contribuições e desafios da Psicologia 

 

O serviço contribui para evitar o isolamento social da pessoa com deficiência/idosa e 

do seu cuidador familiar, bem como outras situações de risco e violação de direitos, tais 

como: discriminação, negligência, maus tratos, abandono, violência física e psicológica, 

convivência com a extrema pobreza, entre outras barreiras que conduzem a pessoa com 

deficiência a situação de dependência e risco social, favorecendo a construção da autonomia, 

fortalecendo o papel protetivo e a emancipação da família. 
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Reflexões que podem ser apontadas 

A pessoa passará a se conhecer e a lidar com suas limitações. Poderá se libertar, 

permitindo-se descobrir as suas reais potencialidades. Recuperar a autoestima, a vivência de 

ser apropriado à vida e às exigências que o cotidiano lhe coloca, desenvolvendo a confiança 

em sua capacidade de pensar e encarar os desafios corriqueiros do dia a dia. 

 

Procedimentos de avaliação 

Observação de mudanças nas atitudes, comportamentos no relacionamento 

interpessoal entre os usuários e seus familiares, de modo que, os conflitos existentes 

diminuam ou se extingam. 

Participação nas atividades diárias. 

Através de uma reflexão crítica sobre a prática, pode-se verificar os avanços e 

dificuldades e o que se fazer para superar esses obstáculos. 

Com o tempo, agrega-se ao processo de avaliação novos elementos e novas 

articulações e oportunidade de surgimento de novas aquisições. 

 

Os achados e o que se percebe de mudança na prática 

Com o tempo, a pessoa assistida por nós, psicólogos, se dará o direito de ser feliz. 

Saber que cada um, independentemente de sua realidade, tem o seu valor, com direito de 

expressar suas vontades, necessidades e desejos, tendo o direito de desfrutar dos resultados de 

todos os seus esforços. Sonhar e ter suas ilusões são algo necessário e constitui direito que 

ninguém pode lhe negar, mas caminhar com os pés na realidade é importante, pois uma vez 

que a autoestima resulta quase sempre de uma imagem que temos de nós mesmos, muitas 

vezes apagar essa imagem construindo ou buscando uma falsa, podendo gerar uma decepção, 

uma abstração por não auto desafiarmos as coisas mais normais da vida. 

 

O que a atividade agregou ao trabalho 

O serviço contribui para evitar o isolamento social da pessoa com deficiência/idosa e 

do seu cuidador, bem como outras situações de risco e violação de direitos tais como: 

discriminação, negligência, maus tratos, abandono, violência física e psicológica, convivência 

com a extrema pobreza, entre outros. Favorece, portanto, a construção da autonomia e 

fortalece o papel protetivo da família. 
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Com o tempo, a pessoa assistida por nós, psicólogos, se dará o direito de ser feliz, 

saber que cada um, independentemente de sua realidade, tem o seu valor, com direito de 

expressar suas vontades, necessidades e desejos, tendo o direito de desfrutar dos resultados de 

todos os seus esforços. Sonhar e ter suas ilusões são algo necessário e constitui-se direito que 

ninguém pode lhe negar, mas caminhar com os pés na realidade é importante, pois uma vez 

que a autoestima resulta quase sempre de uma imagem que temos de nós mesmos, muitas 

vezes apagar essa imagem construindo ou buscando uma falsa pode gerar uma decepção, uma 

abstração por não auto desafiarmos as coisas mais normais da vida. 

Nosso papel neste processo, enquanto psicólogos, é cooperar para o bem-estar 

psicossocial da pessoa, oferecendo-lhe suporte para o alcance de uma vida boa de experiência, 

com alguns pontos essenciais: 

 Visão de si mesmo, como suas potencialidades e limites;  

 Aquisição ou reaquisição de autoestima; 

 Construção ou reconstrução da dignidade de pessoa humana perante si mesmo, 

à família e à comunidade; 

 Equilíbrio intrapsíquico e equilíbrio pessoa/meio. 

 

Considerações finais 

Nunca é demais lembrar que estamos falando de pessoas e elas não são todas iguais. 

As pessoas com algum tipo de limitação não são iguais e, deste modo, não formam um grupo 

homogêneo, porém devem ser tratadas como iguais e com respeito ao ser humano, apesar de 

suas deficiências. 
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3.7 Gerência de Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

POTENCIALIZAÇÃO PELO EXERCÍCIO COLETIVO - Relato de Atividade 

em Unidade de Acolhimento para Adolescentes 

 

Débora dos Santos Soares  

Meire da Fonseca Bifon  

 

Introdução 

O sentimento de pertencimento à Casa na qual está acolhido provisoriamente e o 

compromisso para com ela não é algo que ocorre automaticamente. É um vínculo que se 

conquista no dia a dia, mediado por inúmeros fatores, sendo um deles a compreensão mais 

ampla da Unidade em suas múltiplas dimensões e significados.  

Sob essa premissa, organizou-se a oficina de redimensionamento coletivo do plano de 

ação da Unidade IV, que acolhe adolescentes do sexo masculino (12 a 18 anos incompletos).  

Para participar desse processo era preciso conhecer o que a Unidade recebe 

ordinariamente, os fluxos e periodicidades; a rotina da Unidade, as relações e vínculos ali 

estabelecidos, o trabalho de cada servidor, o planejamento que foi elaborado pela 

coordenação/equipe técnica e administrativa, o que significa planejar, para que planejar, os 

passos de um planejamento, etc.  

Deste modo, foram coletados dados e informações com a gerência de nutrição, com o 

almoxarifado, com a gerência de transportes, com os parceiros/doadores, etc. Os servidores e 

os adolescentes acolhidos foram informados dos dados referidos e convidados a estudar, 

desenhar, discutir, observar, refletir, opinar e redigir coletivamente.  

As oficinas ocorreram na própria Unidade, de 25/02 a 29/04/2019, com início por 

volta das 17h30min e encerramento por volta das 21h30min . Assim, os cuidadores de plantão 

que estavam encerrando permaneciam um pouco mais e os cuidadores de plantão que estavam 

iniciando, chegavam mais cedo para poderem participar. Cada oficina era realizada duas 

vezes para que contemplasse todos os cuidadores (dos plantões ímpares e pares). E os 

adolescentes poderiam participar das duas, o que ocorreu com 100% de adesão.  

No desenvolvimento das oficinas, realizaram-se: 

- Atividades de percepção de si mesmo na Casa. Por exemplo, cada um foi convidado 

individualmente a desenhar a UAICA IV (podendo também usar a escrita no seu desenho). 

Todos os desenhos foram colados em um painel, observados pelo grupo, discutidos, e cada 
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um verbalizou: o que viu, o que sentiu, o que pensou, as diferenças e semelhanças sobre como 

as diferentes pessoas percebem a Casa, como o conjunto a concebeu, as necessidades e as 

potencialidades que ela, como todos, podem ser mais felizes nela, que caminhos se quer 

percorrer nessa Casa e como chegar aonde se quer. 

- Estudo de aprofundamento sobre planejamento. Foi construído um texto 

dinamizador, enfocando o planejamento como uma função psicológica superior tipicamente 

humana, que construímos em nós conforme vamos aprendendo e nos desenvolvendo ao longo 

da vida; como um instrumento de análise, reflexão e tomada de decisões que possibilita 

maximizar as possibilidades de ação e assertividade (dentro da Unidade, e nos intercâmbios 

da Unidade com o contexto social mais amplo), reduzindo desperdícios e contribuindo para a 

saúde integral das pessoas envolvidas.  Da leitura, discussão do texto e dos exemplos 

ilustrativos surgiram questões colaterais do cotidiano na Unidade de acolhimento e nas 

relações escolares e de trabalho, dúvidas sobre conceitos, sentimentos, limites e 

possibilidades, que foram abordados/esclarecidos e concomitantemente elucidativos da 

dinâmica da Casa, ampliando a participação e compreensão pessoal e global. 

- Exercícios de planejamento em grupos. Nesses foram utilizadas as tabelas reais da 

SAS, tais como, tabelas de alimentos e tabela de produtos de higiene e limpeza; o que 

possibilitou a visualização da complexidade do planejamento. Por exemplo, quanto será 

necessário de carne para o próximo mês? E a previsão para um ano?   

Todo o material produzido nas oficinas foi compilado, sintetizado e analisado pela 

gestão e equipe técnica da Unidade. E após, apresentado aos participantes, discutido/avaliado, 

e guardado para a continuidade do trabalho em um segundo momento. 

Na sequência, realizou-se a leitura coletiva do Regimento Interno preliminar da 

Unidade, parando e discutindo ponto a ponto e fazendo as alterações que o grupo considerou 

pertinentes antes do encaminhamento para os trâmites de publicação. 

 

Metodologia 

O norte do trabalho foi o Materialismo Histórico-Dialético e a Psicologia Histórico-

Cultural. Trata-se de uma proposta de considerar o individual (1) em suas mediações (2) com 

o universal (3), entendendo que o resultado de cada etapa dos processos depende da qualidade 

desses três elementos que o compõem. Isso significa apostar na potencialidade das pessoas 
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como constituída social e continuamente, tanto mais rica quanto mais conhecimento, fruição e 

exercício coletivo vivenciarem. 

L.S. Vigotski (1896-1934), fundador da Psicologia Histórico-Cultural, teve como um 

dos seus influenciadores B. Espinosa (1632-1677) que defende o conceito de potência (em 

superação ao conceito de conscientização). Quando potencializamos alguém no sentido 

espinosano, estamos atuando simultaneamente na configuração da ação, no significado e na 

emoção tanto coletivas quanto individuais, afirma Sawaia (2001). 

 

Resultados 

- A ampliação do conhecimento de todos os envolvidos acerca de como planejar 

metas, objetivos e ações/estratégias/operações, pensando prazos e recursos, instrumento 

essencial para os adolescentes que, na maioria das vezes, terão que cuidar de si mesmo após a 

maioridade/saída do acolhimento; 

- A garantia de que todos possam ter suas opiniões consideradas, fortalecendo a 

autonomia e a cidadania. E o exercício de ouvir, conhecer o olhar do outro e sintetizar um 

olhar coletivo sobre a realidade da Unidade, possibilitando, assim, uma ampliação dos 

vínculos entre acolhidos e servidores, além da responsabilização com o cuidado e 

funcionamento da casa; 

- O melhor entendimento da estrutura da Unidade, das funções e das articulações 

operativas entre as diferentes instâncias que a envolvem e o acesso às decisões que orientam o 

funcionamento da Unidade, de modo a “ter parte na ação” e, desse modo, comprometerem-se 

profundamente com o alcance dos objetivos traçados; 

- O exercício da busca e desenvolvimento de soluções criativas e realistas para as 

dificuldades e empecilhos vislumbrados no planejamento e a otimização dos recursos 

disponíveis, definindo prioridades, ficando atentos ao desperdício, suas consequências e a 

necessidade/possibilidade de evitá-lo;  

- A sensibilização para vencer o conformismo, inseguranças, medos e resistências; 

- A potencialização do trabalho dentro da Unidade, que deu sequência às discussões 

iniciadas nas oficinas, com a implementação de rodas de conversa, realizadas pelas técnicas 

da Unidade. 
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Conclusão 

Em atendimento às Orientações Técnicas, exercitou-se espaços de escuta e construção 

de soluções coletivas com a participação dos adolescentes. 

Em atendimento à Tipificação, estabeleceu-se um canal de constituição de aptidões, 

capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia. 

O trabalho resultou 100% positivo, estreitou os laços tanto dentro da Unidade quanto 

com a Gestão. Para além de redimensionar os documentos em si, redimensionou as relações, 

as percepções e ações de todos os envolvidos. Foi um excelente início. 

Anexos 
 

 
 

 

Figura 1. DESENHOS DOS ADOLESCENTES DURANTE A ATIVIDADE 

 

 

  



 

66 

 

Figura 2. MOVIMENTO DE VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DURANTE A ATIVIDADE 

 
 

 

Figura 3. MOMENTO DE ESTUDO E CORRELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA 
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3.8 Gerência de Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

FAMÍLIA ACOLHEDORA - Acolhimento Personalizado 

 

Daniele Nogueira Justino 

Débora dos Santos Soares 

Larissa Papa Nogueira Martins  

Maristani Teresinha Salapata Fraiberg  

 

Introdução 

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, Subordinado a Proteção Social 

Especial, a Gerência de Alta Complexidade, da Secretaria Municipal de Assistência Social no 

Município de Campo Grande-MS, organiza o acolhimento na residência da Família 

Acolhedora (de famílias que foram previamente selecionadas, cadastradas e capacitadas para 

tornarem-se Famílias Acolhedoras).  

Destina-se ao acolhimento temporário de crianças e adolescentes, de 0 (zero) a 18 

(dezoito) anos incompletos, afastados do convívio familiar em decorrência de medida 

protetiva por violação de direitos.  

Regido pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA), Lei 13.509, de 22 de novembro de 2017 (Lei da Adoção), Resolução Conjunta nº 1, de 

18 de junho 2009, aprovada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA) e Conselho Nacional da Assistência Social (Orientações Técnicas: Serviços de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes) e pela Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais.  

É baseado ainda na Lei Municipal 5.227, de 23 de outubro de 2013, que instituiu o 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no Município de Campo Grande-MS e foi 

regulamentado por meio do Decreto 3.305, de 16 de outubro de 2017.  

O presente artigo apresenta os primeiros passos do processo de seleção e capacitação 

de famílias para o Serviço de Acolhimento Familiar, levando em consideração que esta 

modalidade de acolhimento visa, fundamentalmente, garantir os direitos das crianças e 

adolescentes de maneira mais personalizada.  

A Lei Municipal 5.227, em seu art. 7 º, determina os requisitos para que as famílias 

participem do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora:  
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I - Residir no perímetro urbano do município de Campo Grande pelo período de no 

mínimo 5 (cinco) anos, sendo vedada a mudança de domicílio, sem prévia 

comunicação à equipe técnica do Serviço;  

II - Não ter cadastro de intenção de adoção na Vara da Infância e Juventude;  

III - Possuir idade entre 21 (vinte e um) e 60 (sessenta) anos, sem restrição de 

gênero ou estado civil;  

IV - Possuir ensino fundamental completo, pelo menos um dos integrantes da 

Família Acolhedora;  

V - Exercer atividade laborativa remunerada, pelo menos um dos integrantes da 

Família Acolhedora ou possuir outro meio de prover suas despesas;  

VI - Apresentar atestado de capacidade física e mental com data não superior a um 

mês, todos os integrantes da família;  

VII - Não fazer uso abusivo de álcool, tabagismo ou substâncias psicoativas;  

VIII - Existir comum acordo entre todos os membros da família sobre a acolhida da 

criança ou do adolescente;  

IX - Possuir estabilidade financeira; 
X - Possuir a residência em boas condições de acessibilidade. (CAMPO GRANDE, 

2013, s/p) 

 

Alguns critérios são verificados por meio de documentação, enquanto outros são 

contemplados no estudo psicojuridicossocial. Assim, a equipe multidisciplinar avalia a família 

durante visitas domiciliares, entrevistas, observações e realização do estudo social, desde o 

momento em que há a manifestação de interesse no Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora. 

A família que apresenta os critérios para o serviço passa a ter o acompanhamento por 

meio de técnicos de nível superior, psicólogo, assistente social e advogado.  

Desde o início do processo, a família passa a ter conhecimento das suas atribuições e 

responsabilidades, sendo referência na vida da criança, estando cientes que o acolhimento é 

temporário e a rotina familiar sofrerá alguns ajustes após o acolhimento. 

Antes mesmo da validação, vão aprendendo sobre proteção, cuidado e execução de 

política pública de caráter contínuo.  

Valente (2013) descreve que, com as experiências cotidianas do acolhimento, as 

famílias, tanto acolhedora como de origem, a equipe e os acolhidos, passam a entender e se 

apropriar de sutilezas que o cuidado traz, a partir de uma trama que envolve pessoas em cada 

etapa. Entendem, também, como as relações de cuidado alicerçam outros níveis de confiança.  

Além deste desenvolvimento mútuo, é preparado um momento de capacitação direta, 

visando instrumentalizar a família de acordo com as legislações vigentes:  para o acolhimento 

familiar, referentes aos direitos da criança e do adolescente e habilidades para a resolução de 

conflitos.  
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Todo o processo de capacitação da família acolhedora pode ser visto como 

potencializador da capacidade de proteção, das habilidades de intervenção junto a rede de 

atendimento e, também, da acolhida da família de origem.  

Ao ser validada, a família passa a integrar a rede de acolhimento do município e vai 

acolher as crianças e adolescentes indicados pelo Serviço, que possui estreita relação e 

interface com o judiciário, uma vez que somente a autoridade judiciária pode determinar a 

medida de proteção por acolhimento conforme diz o ECA.  

A seguir, apresentaremos um relato de experiência com a Família Acolhedora que 

chamaremos de Família 1 para preservar seu sigilo. 

 

Metodologia 

Trata-se de relato de experiência a partir de um percurso do acolhimento familiar, 

tendo como norte as condições para o acolhimento descritas nas Orientações para o Serviço 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e as Legislações que regem o Serviço no 

Município de Campo Grande-MS. 

 

Resultados 

A família 1 formada pelo Sr. A (48 anos), sua esposa Sra. L (65 anos) e a neta C (04 

anos de idade). O casal está junto há 25 (vinte e cinco) anos e possui 3 (três) filhos biológicos 

e 1 (um) adotivo, todos adultos.  

O senhor A é comerciante autônomo, tem uma renda estável e, assim, a família não é 

beneficiária de nenhum Programa de transferência de renda.  Residem em casa própria e com 

estrutura acessível.  

A sra. L. relatou que, devido ao falecimento de sua genitora, foi criada em família 

substituta e que isto, aliado à sua disposição para o auxílio de outras pessoas, levaram-na a ter 

o desejo de inscrever-se no Serviço. Acrescenta que tem histórico de cuidados voluntários 

realizados a quatro crianças, através da igreja católica no interior do Estado de São Paulo e, 

ainda, o fato de ter um filho adotivo.  

A neta do casal mostrou-se receptiva a ideia de acolher e cuidar de outras crianças, 

manifestando desejo de ter alguém para brincar e acompanhar.  
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A respeito do Serviço de Acolhimento, o casal demonstrou fácil entendimento sobre o 

seu funcionamento e os deveres como família acolhedora.  

A Equipe Técnica acompanhou a família durante todo o processo por meio de 

entrevistas na sede do Serviço e visitas domiciliares.  

Durante os atendimentos, delineou-se ao perfil do (a) acolhido (a) pretendido. 

Crianças assistidas na idade de 0 (zero) a 6 (seis) anos e a responsabilidade da atenção 

integral, quais sejam: higiene, alimentação, saúde, educação e afeto. O casal compartilha do 

pensamento de que impor limites é necessário para a educação da criança, entretanto, isso 

deve ser feito com amor e carinho, fazendo uso do diálogo.  

No que se refere ao envolvimento e entendimento da família diante do processo de 

acolhimento, acompanhamento e desligamento da criança acolhida, todos os membros 

demonstraram disponibilidade e entendimento de tal importância e responsabilização. 

A família foi considerada apta, recebeu capacitação e passou, também, por validação 

da Vara da Infância, Juventude e do Idoso - VIJI.  

Após inclusão no cadastro do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, a 

Família 1 já acolheu 3 (três) crianças (de 4 e 3 anos; e 1 mês). Sendo que duas já foram 

reintegradas em suas famílias de origem. 

Durante o processo, receberam visitas semanais da equipe técnica e, também, 

compareceram na sede do Serviço para as visitas familiares supervisionadas junto da família 

de origem dos acolhidos. Tais momentos mostraram-se importantes para o fortalecimento de 

vínculos entre os familiares e a família acolhedora.  E, mesmo após a reintegração familiar, as 

famílias continuam a se relacionar. 

As famílias de origem recebem acompanhamento pela Equipe Técnica que busca fazer 

todos os encaminhamentos, orientações e apoio para que os membros do grupo familiar de 

origem ou extensa possam superar as dificuldades existentes, mesmo os que não estão 

diretamente responsáveis pela criança. 

O acompanhamento é realizado por no mínimo 6 (seis) meses após a reintegração 

familiar, a fim de lhes dar suporte para o cumprimento de suas funções de cuidado e proteção, 

buscando sua autonomia e visando evitar a reincidência de violações de direitos e necessidade 

de acolhimento. 
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Conclusão 

Em cumprimento aos objetivos do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 

que visa, fundamentalmente, garantir os direitos preconizados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, de maneira mais personalizada, por meio de acolhimento familiar 

temporário, conclui-se que, o acolhimento familiar mostrou-se efetivo em assegurar direitos 

fundamentais aos acolhidos, sobretudo na primeira infância, em um ambiente familiar, 

recebendo cuidados, afeto e proteção integral, muito importantes nesta fase do 

desenvolvimento.   

O processo envolveu o estabelecimento de vínculos entre as famílias e a equipe que, 

agindo de forma profissional e qualificada, propiciou o desenvolvimento de todos e 

principalmente da linha de cuidado.  

Pontua-se que este processo é ainda recente na cidade de Campo Grande e que há 

vários obstáculos a serem transpostos, sobretudo no que se refere ao financiamento e ao 

restrito número de interessados em executar o Serviço. Também na pactuação de fluxos do 

Serviço e entendimento de que a Proteção Especial não é tarefa apenas para a Política Pública 

de Assistência Social. 
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3.9 Unidade de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – 

Unidade II 

Os desafios enfrentados para reintegração familiar 

 

Fernanda dos Santos Moreira 

 Maria Ivânia Soares Macedo 

Debora dos Santos Soares 

 

Introdução 

Considerando a família em seus diversos arranjos, como a base fundamental para o 

desenvolvimento, bem-estar e proteção da criança, as normativas nacionais destacam a 

necessidade de proteger crianças e adolescentes contra o abuso, a negligência e a exploração. 

Para isso, encarrega o Estado de oferecer cuidados alternativos próximos de seu contexto 

sóciofamiliar enquanto busca viabilizar sua volta à proteção familiar.  

A Unidade de Acolhimento Institucional II de Campo Grande-MS é um serviço da 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade, diretamente subordinado à Gerência da Rede 

de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que oferta atendimento integral, em caráter 

temporário e excepcional, destinado às crianças com idade de 04 (quatro) a 11 (onze) anos e 

11 (onze) meses de ambos os sexos que tiveram seus direitos violados e foram afastadas do 

convívio familiar.  

O Serviço tem a finalidade de prestar proteção às crianças vítimas de abandono, maus 

tratos, negligências, abuso sexual, agressão física e psicológica. Contribui para a formação 

das identidades destas crianças e adolescentes, visando, desta forma, a preservação de suas 

histórias, buscando resguardar e fortalecer os vínculos fraternos e de parentesco conforme 

preconiza a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.  

O trabalho da Unidade de Acolhimento é norteado pela Resolução nº 01, de 18 de 

junho de 2009 - Orientações Técnicas Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes,  

Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social - 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, também pelos instrumentos elaborados 

por meio do caderno de “Orientações Técnicas para Elaboração do Plano Individual de 

Atendimento (PIA) de Crianças e Adolescentes em Serviços de Acolhimento” do Ministério 

de Desenvolvimento Social e, ainda, em conformidade com o  Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA. 
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Um dos grandes desafios enfrentados pelos agentes dos direitos das crianças e 

adolescentes é garantir proteção à criança em situação de risco e, ao mesmo tempo, respeitar o 

seu direito à convivência familiar e comunitária. As normas que regem os direitos das 

crianças e dos adolescentes no Brasil têm como princípio fundamental o direito à reintegração 

familiar aos filhos que estão em situação de acolhimento, seja familiar ou institucional. 

Logo após o Acolhimento, as crianças são atendidas em suas necessidades básicas, tais 

como: alimentação, educação, higiene, saúde, vestuários e moradia. 

Inicia-se também o processo de trabalho técnico para fortalecer e restabelecer a 

preservação dos vínculos familiares, visando à reintegração da criança. 

A seguir, apresentaremos como resultado deste trabalho um Estudo de Caso sobre 

duas irmãs a quem chamaremos de X e Y por questão de sigilo. 

 

Metodologia 

Os dados para este artigo descritivo foram coletados a partir do atendimento Técnico 

da Equipe Multidisciplinar do Acolhimento (psicólogo, assistente social, coordenadora, 

técnica do monitoramento e gerente). 

 Relata um estudo de caso com reintegração familiar analisado a partir das Legislações 

e Orientações que balizam os Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes nas 

Unidades de Acolhimento Institucional, analisados também a partir das práxis dos 

profissionais envolvidos.  

 

Resultados  

As irmãs X (11 anos) e Y (04 anos) foram acolhidas na Unidade vindas de uma adoção 

malsucedida na qual foram vítimas de negligência. Chegaram com os vínculos rompidos com 

a família de origem a substituta e com vínculos fragilizados entre si.  

A genitora era dependente de álcool, demonstrava baixa autoestima, dificuldades 

relativas à organização pessoal, da residência e do trabalho, no qual não conseguia estabilizar-

se.  Desta forma estava afastada das filhas e sem condições de reaver a guarda.  

A tia materna, Sra. V, entrou com o pedido de guarda e passou a visitar as sobrinhas 

na unidade. Mas no decorrer do processo ficou com medo, pois uma das meninas tinha 

relatado um abuso sexual e ficava insegura quanto a sua dinâmica familiar. 
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Durante os atendimentos, a tia V foi fortalecida no sentido de saber da realidade das 

sobrinhas, suas instabilidades emocionais ocasionadas pelas situações de negligência e maus 

tratos. Passou a ter conhecimento sobre desenvolvimento infantil e o manejo de mentiras e 

outros comportamentos desadaptativos.  

No período que estiveram na unidade, foi trabalhado o fortalecimento de vínculos 

afetivos entre X e Y, pois, ao longo de sua história, Y foi levada a crer que a irmã era uma 

pessoa desequilibrada com a qual não podia contar.   

A genitora foi encaminhada para tratamento no CAPS (Centro de Atendimento 

Psicossocial) e incentivada, por meio de entrevistas, a visitar as filhas. Estas foram 

monitoradas pela equipe técnica e, assim, observou-se a melhora em sua autoestima, 

autocuidados e vínculos com as filhas.  

Em relação ao trabalho, a genitora não conseguia se estabilizar no emprego. Os 

encaminhamentos e apoio puderam auxiliá-la a se estabelecer por meio do Programa de 

Inclusão Profissional - PROINC e recentemente teve seu contrato renovado.  

Como a genitora não conseguia assumir a guarda de suas filhas naquele momento, a 

tia materna, que sempre teve vínculos afetivos com as sobrinhas e as visitava semanalmente, 

assumiu a guarda, mas podendo contar com o apoio da genitora.  

Durante o acompanhamento familiar, a equipe buscou superar cada desafio junto da 

família, propiciando a organização das consultas, sanar dúvidas e inseguranças, fazer os 

encaminhamentos necessários e fortalecer a capacidade de tomada de decisão. Após um ano 

observou-se que as irmãs estão bem acolhidas com seus direitos preservados, frequentando a 

terapia, os atendimentos de saúde, incluídas na escola e com bom aproveitamento.  

E o mais importante, os vínculos estão fortalecidos tanto com a tia responsável quanto 

com a mãe que apoia e auxilia a tia nos cuidados.  

 

Conclusão 

A superação do afastamento familiar exige uma intervenção eficaz que só pode ser 

viabilizada se forem vencidos os desafios expostos por um método que resgate as histórias de 

vida de crianças e adolescentes e suas famílias. Em suma, a compreensão de família que vem 

sendo proposta pelas normativas legais contempla não apenas laços consanguíneos, mas 

também de aliança, afinidade e reciprocidade e, ao mesmo tempo em que ela tem 

responsabilidade pela manutenção de seus membros. 
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 O processo de desligamento do acolhimento é feito de forma gradativa, tanto com a 

criança quanto com os familiares. Para tanto, são realizadas orientações e encaminhamentos 

que possibilite a atenção da família em relação aos desafios encontrados pós-reintegração, 

garantindo assim, que todos os direitos da criança/adolescente sejam resguardados, buscando, 

desta forma, realizar a reintegração de forma mais segura possível. 

O trabalho de reintegração, realizado por meio de orientações, observação, 

conscientização, fortalecimento de vínculos e monitoramentos, vem obtendo resultados 

positivos. No ano de 2019, a Unidade de Acolhimento de Criança e Adolescente II reintegrou 

14 (quatorze) crianças junto à família de origem e 31 (trinta e uma) crianças junto à família 

extensa e, durante os monitoramentos, percebe-se os vínculos fortalecidos e o 

comprometimento dos familiares em proteger e resguardar os direitos fundamentais das 

crianças. 

Todos os aspectos citados conferem a esse trabalho de reintegração familiar um grande 

desafio que, muitas vezes, não pode ser superado em curto prazo, mas que se coloca como 

uma possibilidade, desde que haja ações práticas e articuladas com a Rede de Proteção e 

Garantia de Direitos, com a finalidade de criar condições de mudanças, objetivas e subjetivas, 

na vida das famílias que violaram ou tiveram violados os direitos de suas crianças e 

adolescentes. 

 

Imagem: Atividade com equipe técnica 
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3.10 Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População em 

Situação de Rua – CETREMI 

ACOLHIMENTO DE ADULTOS – CETREMI: Um estudo de caso sobre o 

resgate da dignidade por meio do empoderamento  

e articulação com a rede  

 
Anderson César Apolinário 

Cristhian Jorge Canedo de Freitas 

Débora dos Santos Soares 

Gyani da Conceição Costa  

Odair de Jesus Martins 

Talita Bonifácio Borges Delmondes   

Wanessa Diniz Guerreiro  

 

Introdução 

O Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População em Situação de 

Rua – CETREMI, subordinado à Gerência de Alta Complexidade da Superintendência de 

Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, é classificado como 

serviço de alta complexidade, atuando como casa de passagem. Oferece assistência provisória 

através de hospedagem, alimentação, higienização, orientação e encaminhamento à Rede 

Socioassistencial, visando a superação da situação de vulnerabilidade e risco, construção e 

execução, junto ao usuário, de um projeto individual de saída das ruas.  

De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais:  

 

É previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e 

ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. 

Deve estar distribuído no espaço urbano de forma democrática, respeitando o direito 

de permanência e usufruto da cidade com segurança, igualdade de condições e 

acesso aos serviços públicos (BRASIL, 2009a, p. 32). 

O atendimento em unidade institucional de passagem oferta o acolhimento imediato e 

emergencial, com profissionais preparados para receber os usuários em qualquer horário, 

diurno e noturno, com respeito às diversidades: de ciclos de vida, arranjos familiares de 

raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual. 

Estudos apontam para a visibilidade e aumento da população de rua, um fenômeno 

social que vem assumindo novas expressões nas sociedades contemporâneas, particularmente 

nos centros urbanos. Esse grupo social marginalizado pela sociedade tem como habitação os 
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logradouros ou albergues públicos ou filantrópicos. A falta de moradia convencional não é o 

único problema vivenciado pelas pessoas que integram esse grupo, pois essa situação incide 

no comprometimento de outros fatores socioeconômicos importantes, como a identidade, a 

segurança, o bem-estar físico e emocional, o sentimento de pertencimento e as raízes. A 

população que vivencia situação de rua vem aumentando por diversos motivos, tais como: 

situação de pobreza, desemprego estrutural, migração, dependência química, situação de 

conflitos familiares, entre outros.  

Conhecer o cotidiano das pessoas em situação de rua, seu modo de vida, suas 

estratégias de sobrevivência, seus processos de adoecimento físico e psíquico e, sobretudo, os 

significados atribuídos pelos próprios sujeitos ao processo de existir e subjetivar-se em 

situação de rua, torna-se imprescindível para a efetivação de políticas públicas 

emancipatórias. 

Neste cenário, o presente artigo irá apresentar um estudo de caso de um dos nossos 

usuários do sexo masculino, 28 anos, que esteve em situação de rua quando chegou à capital. 

Foi conduzido pelo Serviço Especializado em Abordagem Social - SEAS, posteriormente 

acolhido nesta unidade. Chamaremos por Sr. A., a fim de preservar sua identidade. 

No decorrer dos atendimentos, foram efetivados encaminhamentos à rede 

socioassistencial, utilizando nossos equipamentos públicos como ferramenta para o 

desenvolvimento do protagonismo do sujeito, demonstrando que as políticas públicas, quando 

bem aplicadas e desenvolvidas na reinserção de pessoas em situação de rua, migrante e 

imigrante, podem ser eficazes. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada foi a observação participante, a partir das práticas vivenciadas 

na atuação profissional no Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante – CETREMI. 

Propiciando, assim, um artigo descritivo com base na Legislação e Relato de Caso.  

O participante deste artigo é uma pessoa adulta, do gênero masculino, em situação de 

rua na cidade de Campo Grande/MS, que foi acolhida pelo CETREMI.  

Foi utilizado o Plano individual de atendimento – PIA para construir, junto ao usuário, 

uma perspectiva de vida, uma vez que se apresenta como estratégia de compreensão da 

realidade, cuja função principal é retratar as experiências vivenciadas e significadas pelo 

próprio sujeito.  
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Resultados 

Relato de Caso:  A História de Vida do Senhor “A” 

A partir da construção do Plano Individual de Atendimento, buscou-se apreender a 

singularidade e significados atribuídos pelo sujeito à sua experiência de viver nas ruas. 

Buscou-se, também, compreender como as mudanças nas suas condições de vida, processos 

de fragilização, ruptura com o trabalho e com os vínculos familiares e comunitários, 

repercutiram nos processos de consciência, identidade e sentimento de pertença.  

Sr. A, com 28 (vinte e oito) anos de idade e natural de Rancharia/SP, completou o 

ensino médio. Por desavenças familiares, desde os 15 (quinze) anos vive na rua trabalhando 

em subempregos e, por isso, veio para Mato Grosso do Sul em busca de oportunidades.  

Relatou que não possuía documentação pessoal completa, somente cópia do registro 

de nascimento, pois anteriormente havia sofrido assalto em uma breve passagem no interior 

do Estado de Mato Grosso – MT. Na rua, conheceu o trabalho do CETREMI por intermédio 

do SEAS e foi acolhido durante três meses. 

Foram feitos os procedimentos para a obtenção da segunda via do Registro Geral Civil 

- RG, CPF, CTPS, Título de eleitor e cartão cidadão, necessários na garantia de seus direitos.  

Paulatinamente o usuário foi inserido em atividades grupais de reflexão e em 

atendimentos individuais, buscando resgatar seu protagonismo e ressignificar as vivências de 

exclusão e violência.  

Tendo em vista a superação da condição de vulnerabilidade ocasionada pelos 

aconselhamentos ofertados pelo CETREMI, destacamos o encaminhamento ao mercado de 

Trabalho, sendo utilizada a agência estadual FUNTRAB e a municipal FUNSAT como 

parceiros nos serviços da rede socioassistencial, nas quais o usuário foi destinado ao 

procedimento de qualificação profissional, vaga de emprego e a entrevista com o empregador.  

Em sequência, foram realizados um total de 04 (quatro) encaminhamentos às agências 

que culminaram em 03 (três) entrevistas de emprego, sendo a última com efetivo êxito no mês 

de abril. 

O Sr. A. conseguiu vaga na função de repositor de estoque em uma rede de 

supermercados da capital, recebendo o valor equivalente a R$ 1.131,00 em registro e vale 

transporte. 
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Desta forma, no mês seguinte a sua contratação, Sr. A. trouxe até a equipe de 

referência a necessidade de se desligar da unidade, já que havia alugado um quarto em uma 

pensão na área central da cidade com o primeiro salário. 

Foi possível observar que, com o uso dos instrumentais para a coleta de dados e 

encaminhamentos à rede, o usuário obteve, na prática, o acesso aos seus direitos, sendo 

reinserido no mercado de trabalho.  

Em se tratando da vivência do Sr. A., segundo suas palavras: “(...) a oportunidade de 

emprego se caracterizou na realização de um projeto, cujo planejamento para o futuro na 

constante procura de se adequar às exigências que o mercado de trabalho propõe. Essas 

constantes mudanças e transformações, sejam elas no meio político, econômico e social, 

foram para mim desafiadores, onde tive a necessidade de me capacitar para acompanhar a 

transformação do mercado de trabalho. A equipe do CETREMI me ajudou a voltar a acreditar 

que existe oportunidade para àqueles que buscam reinserção profissional. ” 

Nesse contexto, a importância do trabalho é fato gerador de novas criações, onde, 

através da criatividade e conhecimento, pode contribuir como instrumento de mediação para a 

percepção de si e do mundo.  

 

Conclusão 

A análise das histórias de vida de pessoas adultas do gênero masculino em situação de 

rua na cidade de Campo Grande/MS aponta que as trajetórias de vida dessas pessoas 

entrevistadas estão marcadas por processos progressivos e acumulativos de desvinculação em 

várias dimensões sociais da vida, a saber: trabalho, familiar, cidadania, etc. 

Os componentes ocupacionais e de rendimentos incidem nos processos de 

desvinculação sociofamiliares, mas não são nem os únicos nem os principais responsáveis 

pelas trajetórias de exclusão. Identificaram-se, tanto nesta investigação como na revisão de 

estudos sobre o tema, outras fragilidades associadas de ordem: habitacional, afetiva, 

discriminatória, relacionadas à violência, ao não direito à cidadania, que culminam em 

rupturas dos vínculos interpessoais e comunitários. 

 Destarte, as intervenções que promovam atividades fundamentadas em métodos 

participativos com foco no potencial humano e que valorizem as pessoas e suas experiências, 

vivências e potencialidades, por meio do envolvimento e da participação ativa na elaboração, 

organização e realização de tais atividades, ao potencializar as relações interpessoais e 
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sociocomunitárias, podem  contribuir  para que as  “pessoas em situação de rua” rompam com 

uma identidade estigmatizada e  desnaturalizem um fenômeno que é produzido social, 

histórica e culturalmente.  

São necessárias pesquisas futuras com uso de amostras e outras metodologias mistas, 

que abordem as diferenças das trajetórias de exclusão social e dos significados atribuídos à 

experiência de viver nas ruas quanto ao gênero e idade, dentre outras possibilidades de 

análise. 

E, por fim, a dificuldade de acesso ao campo, bem como as dificuldades de entrevistar 

pessoas com problemas de saúde mental ou sob efeito de substâncias psicoativas/álcool e que 

vivem processos de ruptura das relações interpessoais, são obstáculos que necessitam ser 

transpostos para dar voz e visibilidade ao coletivo das pessoas em situação de rua.   
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4.1 Gerência da Rede de Proteção Social Básica  

Aproximação da Supervisão Técnica com os Pressupostos da Política 

Nacional de Educação Permanente no SUAS 
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Introdução 

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS é um sistema público não 

contributivo, descentralizado e participativo, que organiza a Política de Assistência Social no 

Brasil (BRASIL, 2012a). Esta integra o quadro de Seguridade Social do país, conforme a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e tem por funções a Proteção Social, 

a Vigilância Socioassistencial e a Defesa de Direitos. A operacionalização de tal política 

acontece por meio dos trabalhadores, aos quais são demandadas uma série de competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes). 

Nesse sentido, as discussões sobre qualificação e valorização dos trabalhadores são 

vistas nas conferências de Assistência Social. Isso acontece porque o conjunto de processos, 

procedimentos e atividades exigem do trabalhador novos saberes e permanente atualização. 

Além do fato de que o trabalho é realizado na relação com uma grande variedade de 

profissionais de diferentes formações (BRASIL, 2013b). 

Assim, a fim de promover a profissionalização da Assistência Social, a Lei Orgânica 

da Assistência Social – LOAS coloca em evidência a necessidade de implementação da 

Gestão do Trabalho e da Educação Permanente na Assistência Social (BRASIL, 2013b), 

sendo que uma das ações para tal objetivo é a Supervisão Técnica – ST.  

Este artigo é um relato do estudo para a execução da Supervisão Técnica na Proteção 

Social Básica de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Portanto, é válido pontuar que a 

Proteção Social no SUAS é ofertada por meio dos serviços, programas e benefícios. Estes têm 
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a prerrogativa de assegurar aos usuários dessa política: Acolhida; Convívio ou vivência 

familiar, comunitária e social; Desenvolvimento de Autonomia e Renda (BRASIL, 2004). 

A prática aqui relatada descreve o processo de planejamento e estudo para a execução 

da supervisão técnica correspondente à oferta de dois serviços da PSB, que são o Serviço de 

Atendimento Integral à Família – PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV (Percurso Formativo – Provimento de Serviços e Benefícios 

Socioassistenciais).  

A finalidade é destacar a metodologia de ensino/aprendizagem escolhida 

(Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP/ Problem Based Learning – PBL), que 

contribuiu para aproximar a execução da Supervisão Técnica dos pressupostos da 

PNEP/SUAS. 

 

Desenvolvimento 

A Supervisão Técnica no SUAS tem seus parâmetros estabelecidos na Resolução do 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS n. 06, de 2016. Fora isso, é citada como 

ação relativa à estruturação do processo de trabalho institucional, no Capítulo VIII da Norma 

Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS, 2012a e na Política Nacional de Educação 

Permanente no SUAS – PNEP/SUAS, 2013, como uma das ações de capacitação dos 

Percursos Formativos. É compreendida como: 

 

um tempo na organização do trabalho que deve mobilizar gestores e trabalhadores 

para reflexão e estudo coletivo acerca de questões relacionadas aos seus processos 

cotidianos de trabalho, às suas práticas profissionais, às articulações com o território, 

na perspectiva institucional e intersetorial. (BRASIL, 2016a, art. 3º). 

 

Seu objetivo geral é: 

 

fornecer subsídios teóricos, metodológicos, técnicos, operativos e éticos para a 

construção crítica e criativa de novas alternativas de intervenção aos trabalhadores 

do SUAS e elevar a qualidade do provimento dos serviços, [...] contribuindo para a 

ressignificação das ofertas da Assistência Social e potencializando o pleno 

cumprimento de suas funções e seguranças afiançadas, na perspectiva da garantia de 

direitos. (BRASIL, 2016a, art. 4º). 

 

Tendo em vista que a regulamentação desta prática no SUAS é recente, um dos 

desafios foi desenhar e estabelecer o processo de trabalho para sua efetivação. Tal 

estruturação teve início em 2018 com a publicação do Regimento Interno da Secretaria 
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Municipal de Assistência Social – SAS de Campo Grande, MS, o qual postula no art. 18, 

inciso III, que é de competência da Gerência da Rede de Proteção Social Básica – GRPSB a 

execução da Supervisão Técnica nas unidades da PSB. 

Desde então, a equipe dedicou-se ao estudo de conteúdos básicos para a consolidação 

da ST. No ano 2018, os estudos foram sobre a Resolução CNAS 06/2016 para o planejamento 

de um cronograma anual que se aproximasse dos parâmetros estabelecidos. Além disso, foi 

preciso estudar a estruturação da Política de Assistência Social, a organização e os contextos 

históricos e sociais da PSB no município e os processos de trabalho dos serviços PAIF e 

SCFV.  

Fez-se necessário, em um primeiro momento, o levantamento de dados sobre a 

realidade da oferta dos serviços no município, haja vista que “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” (BRASIL, 2013b, p. 35). 

Em 2019, os estudos sobre os processos de trabalho continuaram, especificamente 

sobre o Acompanhamento em Grupo do PAIF. Além disso, a equipe aprofundou-se na leitura 

e pesquisa da Política Nacional de Educação Permanente no SUAS, que “se destina à 

formação e ao desenvolvimento das competências e capacidades requeridas pelo SUAS” 

(BRASIL, 2013b, p. 39), por meio de Percursos Formativos.  

Cabe pontuar que a PNEP/SUAS significa o termo “competência” dentro de uma 

tridimensionalidade técnica, ética e política. Além disso, objetiva estimular a formação de 

uma “cultura de aprendizado permanente no trabalho por meio das experiências nele 

vivenciadas” (BRASIL, 2013b, p.37). Desse modo, as metodologias de ensino/aprendizagem, 

Metodologia da Problematização e Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP, foram 

também consideradas, avaliadas e discutidas, tendo como foco a aprendizagem significativa. 

O termo foi proposto por David Paul Ausubel (1918-2008) e pode ser definido como o 

processo no qual um novo conteúdo ou conhecimento relaciona-se de maneira não-arbitrária 

(os novos conteúdos se “ancoram” a conteúdos preexistentes especificamente relevantes para 

o sujeito) e substantiva (o que é incorporado é a substância do novo conhecimento, as novas 

ideias). (MOREIRA, 2011) 

Ou seja, a aprendizagem significativa baseia-se na ideia de que os conteúdos 

preexistentes nos sujeitos são essenciais para a aprendizagem. Seguindo essa ideia, faz sentido 



 

85 

 

dizer que os sujeitos devem participar ativamente do processo de aprendizagem. Assim, em 

busca das metodologias ativas de ensino/aprendizagem, foram encontradas duas: Metodologia 

da Problematização e Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP, sendo que as duas 

“trabalham intencionalmente com problemas para o desenvolvimento dos processos de 

ensinar e aprender” (BERBEL, 1998, p. 141).  

Alguns teóricos, como Berbel (1998) e Cyrino e Toralles-Pereira (2004), sugerem que, 

apesar de algumas semelhanças, como o foco em problemas, as duas metodologias 

concretizam-se em caminhos diferentes.  

A Metodologia da Problematização é fundamentada em teorias construtivistas, sendo 

que nela os problemas são elencados por meio da observação da realidade pelos sujeitos. 

Berbel (1998) aponta que a primeira referência a essa metodologia é o Método do Arco de 

Charles Maguerez, que pode ser caracterizado pela sequência de cinco etapas: Observação da 

Realidade (identificação do/dos problema/problemas); Pontos-chave; Teorização; Hipóteses 

de solução; e Aplicação à realidade (prática). Nessa metodologia, a realidade social é presente 

desde o início até o final das etapas, o que proporciona a relação prática – teoria – prática. 

Todo o processo acontece em um grupo que trabalha junto o tempo todo. 

Já a Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP “é uma proposta pedagógica que 

consiste no ensino centrado no estudante e baseado na solução de problemas” (BORGES 

et.al., 2014, p. 303). Nela os problemas são apresentados aos sujeitos que, para solucioná-los, 

recorrem a conhecimentos prévios, discussões em pequenos grupos e estudos autodirigidos. 

Dessa forma, o conhecimento é retido e pode ser facilmente resgatado diante de novos 

problemas. O foco do método é estimular o papel ativo do sujeito em busca do conhecimento, 

para que ele aprenda a aprender. 

Nesta metodologia o grupo é essencial para o processo de aprendizagem. Berbel 

(1998) orienta que seja um pequeno grupo composto de sujeitos e de um tutor. O grupo deve 

eleger uma pessoa para assumir a coordenação da discussão e um redator, sendo que esses 

papéis serão redirecionados a cada encontro, para que todos exerçam tais funções.  

O problema é apresentado ao grupo, que realiza uma discussão seguindo os passos: 1. 

Leitura do problema e identificação de termos desconhecidos; 2. Formulação de perguntas 

referentes ao problema; 3. Levantamento de Hipóteses explicativas; 4. Elaboração dos 

objetivos de aprendizagem coletiva; 5. Estudo autodirigido e individual dos objetivos 
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elaborados no passo anterior; 6. Retorno ao grupo para discussão do problema com os novos 

conhecimentos obtidos nas fases anteriores. (SILVA; DELIZOICOV, 2019) 

Em resumo, a Metodologia da Problematização transcorre a prática pedagógica e a 

concepção Histórico-Crítica da Educação, tendo como foco a relação entre prática – teoria – 

prática, a fim de que haja uma análise e transformação da realidade (Berbel, 1998). Já a ABP 

tem princípios da “Escola Ativa, do Método Científico, de um Ensino Integrado e Integrador 

dos conteúdos, dos ciclos de estudo e das diferentes áreas envolvidas, em que os alunos 

aprendem a aprender e se preparam para resolver problemas” (BERBEL, 1998, p. 152). 

A metodologia escolhida para a Supervisão Técnica pela Gerência da Rede de 

Proteção Social Básica – GRPSB foi a ABP, tendo em vista sua proposta pedagógica e o foco 

no “aprender a aprender”. O objetivo foi de, por meio desta metodologia, os técnicos 

desenvolverem o raciocínio e a capacidade de resolução de problemas, aprimorarem a 

retenção, aquisição e o uso do conhecimento e de serem estimulados ao estudo autodirigido. 

 

Considerações finais 

A PNEP/SUAS aponta um caminho no qual deixa claro a importância do 

desenvolvimento das competências e capacidades específicas de cada função para o exercício 

da Proteção Social. Esse caminho é orientado pelos Percursos Formativos que se concretizam 

em ações de formação e capacitação, as quais não devem se configurar como práticas 

meramente informativas, mas estimular a participação ativa dos trabalhadores, seguindo o 

princípio da Aprendizagem Significativa.  

A Supervisão Técnica, como uma das ações de capacitação da PNEP/SUAS, deve 

nortear-se pelos princípios expostos acima. Um dos desafios, como apontado anteriormente, 

dá-se pelo fato de serem ações recentes no SUAS. Por isso, o processo de trabalho vai se 

desenhando na medida em que equipes se arriscam em sua execução.  

Para o planejamento da ST, é mister que a equipe utilize seus conhecimentos 

preexistentes e que estude as leis e normativas que regulamentam o SUAS, a PNEP/SUAS e a 

Supervisão Técnica. Entretanto, é preciso também que a prática seja embasada em conteúdos 

teóricos e científicos.  

Acontece que, em um levantamento bibliográfico sobre Supervisão Técnica no SUAS, 

com base de dados científicos (Scielo, Pepsic), não foram encontrados nenhum artigo, 

periódico ou resumo. Em uma pesquisa no Google, foi possível encontrar um caderno da 
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Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) de Minas Gerais, 

intitulado: “Diário de Campo: Supervisão Técnica Regional em MG”. 

Então, os conteúdos teóricos e científicos foram adaptações de outras políticas 

públicas, como a Saúde, que tem produção teórica sobre a educação permanente, e a 

Educação, que produz sobre as metodologias de ensino/aprendizagem. Além disso, foram 

utilizados artigos sobre tais metodologias no ensino superior.  

Dessa forma, percebe-se que a prática da Supervisão Técnica impulsionou a equipe da 

Gerência da Rede de Proteção Social Básica tanto a buscar conteúdos teóricos e científicos 

acerca das metodologias ativas para aprendizagem significativa quanto a produzir, como por 

exemplo, este artigo.  

Em síntese, a supervisão técnica, quanto ação da Educação Permanente no SUAS, é 

essencial para a efetivação da Proteção Social, uma vez que: incita a produção de conteúdos e 

conhecimentos teórico-científicos; estimula o desenvolvimento das competências para o 

exercício das funções no SUAS e reúne profissionais de diferentes formações para 

participação em processos reflexivos que resultam em avanços positivos, tanto para estes 

quanto para as famílias que acessam os serviços ofertados. 
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4.2 Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania 

Programa Nacional do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho  

Resultados da Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania 

 

Adir da Silva Oliveira Diniz 

Luciana do Carmo Ferreira 

Marly Cristina Araujo da Costa 

Roziley Salles Rufino Freiria 

 

Introdução 

A Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS, por meio da Superintendência de 

Proteção Social Básica – SPSB e da Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania – GTAC, 

oferece oficinas e cursos de geração de renda nas áreas de Artesanato, Culinária, Informática 

e Embelezamento Pessoal no município de Campo Grande.  

Oferta também o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – 

Acessuas Trabalho, que tem por objetivo promover a integração dos usuários da Política de 

Assistência Social ao mundo do trabalho. 

Nosso público é formado principalmente por mulheres responsáveis por suas famílias, que 

estejam inscritas no Cadastro Único, que recebem benefícios de transferência de renda e que 

procuram novos conhecimentos/aperfeiçoamento, para o aumento da renda familiar ou mesmo a 

aquisição de um emprego.  

Os cursos ministrados promovem o empreendedorismo e a integração dos usuários da 

assistência social ao mundo do trabalho, buscando a diminuição e superação da situação de 

vulnerabilidade social e proporcionando a melhoria da condição de vida, com o aumento de renda e 

autonomia financeira. 

Promove também o fortalecimento de vínculos dos alunos com os demais integrantes das 

aulas, com os professores/instrutores, com a comunidade, com a unidade onde os cursos são 

executados, assim como com os próprios familiares dos participantes por meio do resultado dos 

trabalhos desenvolvidos.  

Os cursos e oficinas de Geração de Renda e do Programa Acessuas Trabalho vêm ainda de 

encontro às atuais necessidades dos usuários da Assistência Social, ao pensar o indivíduo em suas 

circunstâncias psicológicas e sociais, proporcionando uma atividade que ressignifique seu cotidiano 

e estimulando condições de bem-estar, autonomia e autoestima. 
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No ano de 2019, a Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania realizou através do Programa 

Acessuas Trabalho, no período de janeiro a julho, trinta oficinas, capacitando 796 pessoas. A 

Geração de Renda, no período de janeiro a outubro, realizou 75 cursos/oficinas onde foram 

certificados 1.408 alunos. Desta maneira, contribuiu para a melhoria da qualidade vida, ampliando o 

leque de oportunidades, fortalecimento de vínculos e o aumento da renda familiar.   

 

Metodologia 

Oferecer oficinas e cursos com a finalidade de promover a integração dos usuários da 

assistência social ao mundo do trabalho e, assim, diminuir e superar a situação de vulnerabilidade 

social, proporcionando a melhoria da condição de vida, com o aumento de renda e buscando 

autonomia financeira. 

Para tanto, são ministrados Cursos de Geração de Renda e Oficinas do Programa Acessuas 

Trabalho nas Unidades da Proteção Social Básica: Centro de Referência de Assistência Social - 

CRAS, Centros de Convivência - CC, Centro de Convivência do Idoso - CCI, Centro de 

Capacitação e Formação Profissional - CECAPRO, Centro de Processamento de Alimentos – 

CPA/Banco de Alimentos, bem como em entidades parceiras, para famílias em situação de 

vulnerabilidade.  

O Programa Acessuas Trabalho ministra oficinas sobre: Integração e Identidade; 

Habilidades e Competências; Imagem Pessoal x Imagem Profissional; Currículo, Entrevista e 

Empreendedorismo e Rede Socioassistencial. A Geração de Renda oferta cursos na área de 

Embelezamento Pessoal, Artesanato, Culinária e Informática. 

Os instrutores/professores têm formação e experiência profissional para ministrarem os 

cursos. São disponibilizados os materiais e recursos necessários para a realização dos cursos, sem 

custos para os alunos.  

Todos os cursos/oficinas são desenvolvidos de acordo com sua modalidade, respeitando o 

ambiente, equipamentos, recursos materiais e carga horária necessária para o desenvolvimento e 

aprendizagem deles.  

Para um melhor desenvolvimento das atividades e para que os professores/instrutores 

ofereçam atenção necessária a cada aluno, as turmas são compostas por 20 integrantes, com idade 

mínima de 16 anos, que precisam apresentar um bom desempenho nas atividades, e ter no mínimo 

75% de presença para receberem os certificados que são entregues individualmente no 

encerramento dos cursos.  
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Resultados 

Com os princípios e diretrizes pautados na Constituição Federal de 1988 e na Política 

Nacional de Assistência Social de 2004, o trabalho com famílias deve abranger o acesso aos direitos 

e serviços básicos, a sua inclusão em redes sociais de participação, a apropriação de informações e 

conhecimentos, espaços de reflexão e desenvolvimento de potencialidades, projetos, enfatizando a 

cidadania, a autonomia, o protagonismo e a convivência familiar comunitária.  

A Política de Assistência Social, materializada por meio do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS e dos serviços de Proteção Social Básica e Especial, têm papel estratégico para a 

construção de redes de atenção às famílias e indivíduos para enfrentamento das situações de 

vulnerabilidade e risco social. 

O município de Campo Grande possui 128.354 famílias cadastradas no Cadastro Único, 

dentre as quais: 24.174 com renda per capita familiar de até R$ 89,00; 14.127 com renda per capita 

familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00 e 34.431 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio 

salário mínimo. Deste contingente, mais de 28.000 famílias são beneficiárias do Programa Bolsa 

Família.  

Sendo necessário oferecer suporte e recursos, para que os usuários da Assistência Social 

possam construir estratégias de superação e autonomia. Desta maneira, a Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SAS, por meio da Superintendência de Proteção Social Básica – SPSB e da 

Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania – GTAC, oferecem Cursos nas áreas: Informática, 

Beleza, Artesanato e Culinária; e Oficinas preparatórias para o mercado de trabalho, como uma 

forma de auxílio a estas famílias.    

O Município encerrou as atividades do Programa Acessuas Trabalho, em 12 de julho deste 

ano, realizando de outubro de 2017 a julho de 2019, um total de 1.060 oficinas, com 216 grupos e 

atendendo 3.400 pessoas. Dentre estes, foram certificados 500 adolescentes da Medida 

Socioeducativa.  

No ano de 2017, a GTAC ofertou, através do Programa Geração de Renda, 42 cursos, 

certificando 625 pessoas. No ano de 2018, com a realização de 109 cursos/oficinas, foi alcançando 

o número de 2.067 pessoas certificadas. 

No ano de 2019, foram 1.544 alunos certificados, por meio de 80 Cursos/Oficinas 

ministrados, sendo eles: Cursos de Corte de Cabelo, Escova e Hidratação; Curso de Manicure e 

Pedicure; Curso de Designer de Sobrancelha na área da beleza. Na área de informática foi realizado 
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o curso de Introdução ao Software e Hardware. No setor de confecção tivemos os Cursos de Corte e 

Costura – Básico e Corte e Costura em Malha – Básico. 

Já na área de Artesanato foram realizados os Cursos de Luminária em Barbante; Curso de 

Decoupagem; Curso de Bordado em Chinelo; Curso de Crochê em Barbante; Curso de 

Aperfeiçoamento em Crochê; Curso Crochê em Malha; Curso de Patch Aplique; Curso de Peso de 

Porta; Curso de Barrados em Pedraria com Patch Aplique; Curso de Macramê; Curso de Cerâmica 

Básica; Curso de Reciclados Diversos e Curso de Peças Natalinas.  

Realizamos também na área de Culinária as Oficinas de Ovo de Páscoa de Colher e Técnica 

de Venda; Curso de Sabores e Requinte; Curso de Delícias do Milho; Curso de Pães e Roscas e 

Curso de Mão na Massa.  

Estes cursos/oficinas vêm de encontro às necessidades de famílias que necessitam de 

aumentar a renda recebida, auxiliando a superação de dificuldades, pois permitem a aprendizagem 

de um ofício, a comercialização de produtos e serviços, assim como a capacitação para ingresso no 

mercado de trabalho.   

Em algumas unidades, o número de participantes ao iniciarmos as atividades era pequeno, 

contudo, no decorrer dos cursos, estes números aumentaram, proporcionando o estabelecimento e 

fortalecimento de vínculos entre os usuários. Alunas que já tinham conhecimento sobre o conteúdo 

ministrado auxiliaram as outras no aprendizado.  

Tivemos também inúmeros relatos de alunas que ao finalizarem um curso, iniciaram outro 

em outra unidade para acompanhar a professora, tanto em busca de mais conhecimento, quando 

pelo vínculo estabelecido.  

Outro resultado gratificante foi a criação de grupos de artesanato, a partir dos Cursos de 

Geração de Renda, iniciados nos Centros de Referência Social do Canguru, São Conrado, Novos 

Estados, Aero Rancho, Estrela Dalva, Indubrasil e Guanandi e no Centro de Convivência – CC 

Itamaracá, com encontros semanais, realizados pelas próprias alunas, fortalecendo a identidade de 

pertencimento a unidade, ao grupo e a comunidade.  

A venda dos produtos confeccionados, assim como a oferta dos serviços aprendidos, além da 

renda adquirida, aumentou a autoestima e a qualidade de vida dos participantes, tanto pela 

aprendizagem de um ofício, quando pela identidade adquirida por meio do exercício profissional, 

contribuindo com um melhor convívio familiar e comunitário.  
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Uma aluna do Curso de Crochê em Barbante, do CRAS Aero Rancho, informou que a renda 

familiar aumentou significativamente com a venda dos tapetes que aprendeu durante o curso, 

inclusive que tem recebido encomenda de outros estados.   

Ainda sobre o alcance dos materiais confeccionados pelos egressos dos cursos, temos uma 

aluna do Curso de Bordado em Chinelo, do CC Tijuca, que por meio de seu esposo, que trabalha 

como representante de vendas, comercializa os produtos por todo o Brasil.  

Temos também o registro de uma aluna do CRAS Indubrasil, do Curso de Peso de Porta, 

que teve uma grande quantidade de encomendas de um dos artefatos aprendidos no curso: galinhas, 

que foram enviadas para o Líbano.   

 O empreendedorismo ensinado durante as aulas permite a criatividade, a inovação e a 

superação de dificuldades financeiras. Muitas alunas, ao concluírem os cursos na área da beleza, 

relataram que iriam abrir seu próprio salão, pois agora possuíam conhecimento e certificado para 

isso.  

Temos, por exemplo, o relato de uma aluna do Curso de Manicure e Pedicure, do CRAS 

Tiradentes, que relatou que não sabia nem mesmo segurar um alicate de cutícula e que hoje trabalha 

e ganha dinheiro com o ofício aprendido.  

Outras alunas disseram que, a partir do Curso de Corte e Costura, abririam seus próprios 

ateliês, oferecendo a confecção de roupas de qualidade e com custos justos para a comunidade onde 

moram.  

 Antes mesmo de concluírem os cursos na área de culinária, muitas alunas relataram durante 

as aulas, que já estavam recebendo encomendas e ganhando dinheiro com a comercialização dos 

produtos aprendidos.  

As oficinas do Programa Acessuas Trabalho permitiram a ressignificação do mundo laboral, 

permitindo que muitos usuários se preparassem adequadamente, possibilitando o alcance de um 

emprego formal. 

As atividades realizadas durantes os cursos de artesanatos, por exemplo, podem ainda 

auxiliar na qualidade de vida e na superação de dificuldade na área emocional. Um de nossos 

alunos, que estava sem perspectiva e desmotivado depois de acidente que sofreu, relatou que, após 

os cursos que realizou, aprendeu uma nova forma de pensar seu cotidiano e enfrentar as 

adversidades.  
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Outro exemplo é a de uma aluna do Curso de Luminária em Barbante, do CC de Itamaracá, 

que deu um depoimento na unidade informando que conseguiu superar o quadro de depressão em 

que encontrava, com a perda do pai, por meio do trabalho manual que aprendeu nas aulas.     

Desta maneira, a Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania contribui na transformação da 

realidade das famílias que precisam de auxílio e fomenta o desenvolvimento da economia local com 

a venda de produtos e/ou serviços que contribuem para melhorar a qualidade de vida da população.   

 

Conclusão 

A Política de Assistência Social tem como uma de suas prerrogativas, a construção de redes 

de atenção às famílias e indivíduos para enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco 

social e, desta maneira, oferecer suporte e recursos para que seus usuários possam construir 

estratégias de superação e autonomia.    

Com este objetivo, a Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania ofertou o Programa 

Acessuas Trabalho, alcançando de janeiro a julho de 2019, setecentos e noventa e seis pessoas 

certificadas, através de 30 oficinas ministradas.   

Realizou também os Cursos de Geração de Renda, por meio de 75 Cursos/Oficinas 

efetivados, totalizando de janeiro a outubro de 2019, mil, quatrocentos e oito alunos certificados.  

Desta maneira, foi possível auxiliar as famílias que participaram de nossas atividades por 

meio dos conhecimentos e habilidades adquiridos, estabelecendo possibilidades de enfrentamento 

às dificuldades, o aumento de renda, fortalecimento de vínculos, a comercialização dos produtos e 

serviços aprendidos, assim como a preparação para o ingresso no mercado de trabalho.      

Proporcionando também o aumento da autoestima e da qualidade de vida, através da 

aprendizagem de um ofício, pela possibilidade de aquisição e reconstrução da identidade com a 

realização do exercício profissional e contribuindo com um melhor convívio familiar e comunitário.  

O empreendedorismo permite a criatividade, a inovação e a superação de dificuldades, 

permitindo aos egressos dos cursos/oficinas a constituírem seus próprios negócios, como por 

exemplo, a abertura de salões de beleza, ateliês de costura, comercialização de produtos 

alimentícios, venda dos produtos artesanais, dentre outros.   

Assim, a Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania buscou contribuir para a 

transformação da realidade das inúmeras famílias atendidas, promovendo o desenvolvimento 

da economia local, a superação das situações de vulnerabilidade, o fortalecimento de vínculos, 

e a melhoria na qualidade de vida da população atendida. 
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4.3 Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz  

Intersetorialidade: Uma prática que promove a atenção integral da 

primeira infância no Município de Campo Grande MS 

 

Andressa Ferreira Guimarães Bernal 

Danillo Lima Calixto da Cruz 

Evelyn Miyashiro Castilho Sadoyama 

Gizeli Motta do Prado 

Jefferson Miyazato 

Luana Caroline Nunes da Silva 

 

Introdução 

O Programa Criança Feliz (PCF) é uma ação do Governo Federal de caráter intersetorial e 

foi instituído por meio do Decreto n. 8.869/2016, de 05 de outubro de 2016, fundamentado pela Lei 

n. 13.257, de 08 de março de 2016, que se refere ao Marco Legal da primeira infância. O PCF tem 

como objetivo promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, 

considerando sua família e seu contexto de vida. E se desenvolve por meio de visitas domiciliares 

que buscam envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos. 

A intersetorialidade é um dos instrumentos mais utilizados para a efetivação das políticas 

públicas e configura-se como um desafio a ser consolidado, uma vez que apresenta aspectos 

importantes para a articulação e integração entre as diferentes políticas setoriais. 

O trabalho conjunto realizado de forma articulada e integrada, além de contribuir para a 

troca de saberes, proporciona uma solução ao considerar a totalidade dos problemas do usuário, ou 
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seja, a complexidade da realidade social, de modo que seus problemas não sejam tratados de forma 

fragmentada, por meio de ações desarticuladas que dificultam sua inclusão social. 

Ao propor um novo modelo de intersetorialidade, o Programa Criança Feliz traz uma 

proposta inovadora ao Município de Campo Grande- MS, com um novo paradigma de gestão 

pública, no qual se prioriza em suas ações e a interação e integração de vários setores, serviços e 

ações, no estabelecimento de uma unidade de rede de serviço. Tem-se como objetivo, romper com 

uma lógica tradicionalmente adotada pelas políticas públicas de fragmentar os indivíduos e tratar os 

problemas sociais de maneira compartimentada.  

 

Metodologia 

Pensando em garantir o caráter intersetorial do programa, faz-se necessário destacar a 

importância da criação do Comitê Gestor Municipal do Programa. Na sua composição, há um 

representante titular e um representante suplente de cada secretaria que compõe a intersetorialidade 

do Programa: conta com representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS: da 

Gerência da Rede de Proteção Social Básica; e  da Gerência de Gestão do Cadastro Único; da 

Secretaria Municipal de Saúde; da Secretaria Municipal de Educação; da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo; da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos; da Subsecretaria de Políticas 

para a Mulher; da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude; do Conselho Tutelar; do 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; do Conselho Municipal de Educação; do 

Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA. As reuniões acontecem bimestralmente, nas quais são feitos os encaminhamentos 

necessários para as demandas das famílias beneficiárias do PCF. 

À medida que a efetivação dos acompanhamentos familiares foram ocorrendo, observou-se 

o aumento de demandas cada vez mais complexas trazidas pelo visitador e que necessitavam de 

uma articulação intersetorial, tanto para a resolutividade da problemática, quanto para promover 

orientações aos visitadores, de forma a deixá-los mais seguros e preparados para orientarem essas 

famílias. 

Dentre as características inovadoras, destaca-se o constante exercício da administração 

intersetorial, ao oportunizar parcerias, até então pouco disseminadas entre as políticas públicas. Da 

mesma forma, destaca-se o aperfeiçoamento dessa prática, através de mecanismos de planejamento, 

cooperação e execução. Essa só foi possível, devido ao desenvolvimento de uma estrutura 
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organizacional, na qual cada membro se apropriou da ideia de que esse sujeito é um “todo” e deve 

ser atendido em sua integralidade. 

Partindo dessa convicção, observou-se que seria importante promover atividades para a 

consolidação dessa ideia. Dessa forma, propôs-se que cada política apresentasse seus serviços, 

atuação, entraves e desafios na área da primeira infância. Com essa prática foi possível estreitar a 

comunicação e manter uma constância no diálogo, de forma a garantir que a prática fosse melhor 

planejada, elaborada e compartilhada. Com o conhecimento das ações realizadas por cada política, 

foi possível trabalhar na condução de propostas que abrangessem nosso público-alvo.   

A partir da definição dos objetivos estratégicos, iniciou-se a execução do desenvolvimento 

de ações com as famílias, pactuou-se como proposta a execução de oficinas mensais nos CRAS, na 

qual cada subsecretaria abordaria um tema relacionado a sua área de atuação, às famílias 

beneficiárias do programa Criança feliz. A cada nova reunião do comitê gestor, eram apresentados 

os trabalhos realizados nos meses anteriores, momento no qual foi possível discutir se os objetivos 

estavam sendo alcançados, se haveria a necessidade de reformular estratégias, quais ajustes 

necessitariam ser realizados e quais poderiam ser mantidos e utilizados como exemplo pelos outros 

setores. 

Durante todo o processo, o cronograma tornou-se um instrumento valioso para o 

monitoramento do andamento e execução das ações. 

Outra proposta de parceria com o comitê gestor é a execução de capacitação continuada 

com os visitadores contratados pelo Programa Criança Feliz sendo realizada mensalmente, 

oportunidade na qual pode-se realizar um momento de troca, saber das reais demandas e interesses 

vindos das famílias atendidas e, assim, traçar estratégias mais pontuais e que venham ao encontro do 

interesse dos mesmos. 

 

Resultados 

Com aproximadamente um ano e meio desde a implementação do comitê Gestor do 

Programa Criança Feliz no Município de Campo Grande – MS, já tem produzido resultados 

positivos e se tornado referência de boas práticas de ações na primeira infância e das práticas de 

intersetorialidade. 

Os resultados observados estão elencados no quadro abaixo: 

 A capacidade de os órgãos trabalharem de forma integrada em prol da primeira 

infância; 
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 Progressivo empenho das instituições/órgão pelas ações desenvolvidas; 

 Fortalecimento da rede socioassistencial e da rede de políticas setoriais para o 

atendimento as famílias acompanhadas pelo PCF; 

 Empenho e prioridade aos encaminhamentos realizados pelo PCF; 

 Aprimoramento das ferramentas e técnicas do programa; 

 Capacitação mensal dos visitadores com o comitê gestor, e maior qualificação nos 

atendimentos prestados; 

 Promoção de oficinas mensais em parceria com o comitê gestor; 

 Demanda espontânea; 

 Maior articulação com o CRAS (PAIF, recadastramento, inserção nos serviços de 

convivência, dentre outros); 

 Maior incidência de encaminhamentos a rede de proteção, devido a relatos de 

situações mais complexas, tais como: violência doméstica, vulnerabilidade, abuso sexual e saúde; 

 Efetividade na estratégia de atendimento a essa família, sem comprometer o vínculo 

da família com o visitador; 

 Aumento nos convites para participação do PCF em sensibilizações, reuniões do 

Bolsa família, escolas, Unidades de Saúde e associações; 

 Diminuição no número de desistências do programa; 

 Representantes do comitê gestor com interesse ou experiência voltado a primeira 

infância; 

 Inserção de ações voltadas à primeira infância na agenda pública, como a Semana 

do Bebê, que por meio da Lei n. 5.116, de 26 de dezembro de 2017, acontece na semana que incluir 

o dia 25 de agosto. 

Dentre os primeiros entraves apresentados pelos visitadores, estava a dificuldade de adesão 

de algumas famílias ao programa, devido seus filhos estarem inseridos em período integral em 

Escola Municipal de Educação Infantil- EMEI e os cuidadores se mostrarem receosos que, com essa 

falta semanal poderiam perder a vaga. Dificuldade essa que foi exposta já na primeira reunião com o 

comitê gestor e que, por propostas, foi pactuado que as crianças atendidas pelo programa receberiam 

uma declaração, solicitando a dispensa da criança no dia e horário em que a criança seria 

acompanhada pelo programa, sem causar prejuízo à família. 
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Dentre os desafios encontrados, estão a superação da cultura governamental de segmentar as 

políticas públicas e da dificuldade inicial de alguns setores de compreenderem o real propósito das 

ações articuladas e das suas formas de aplicabilidade.  

Conclusão 

A adoção de uma metodologia sistematizada, com foco na prática da intersetorialidade, tem 

como objetivo alavancar a capacidade do Município de forma a torná-lo mais eficiente, efetivo e 

gerar resultados para a sociedade. 

Dentro dos objetivos definidos pelo Programa Criança Feliz, a disseminação e estruturação 

de uma política intersetorial é algo intrínseco e indispensável. Convictos dessa necessidade, o 

município de Campo Grande- MS tem primado em fortalecer essa articulação, de forma a reduzir a 

fragmentação das políticas empreendidas, enfraquecer o isolamento institucional e potencializar os 

diversos serviços em busca da construção colaborativa e dos melhores resultados. 

Aos poucos, essa prática vem se consolidando dentro da rotina de trabalho, mobilizando 

mais setores e propiciado avanços e mudanças em relação a percepção de resultados, tal como a 

ampliação dessa conduta. 

Por meio dessa prática, o Programa tem servido de referência aos demais órgãos 

administrativos na execução de serviços e ações integradas, com uma visão na qual não se busca 

apenas compartilhar conhecimento, mas também a responsabilidade e compromisso, a fim de 

garantir os direitos da primeira infância. 
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4.4 Gerência de Gestão do Cadastro Único 

Ação de controle realizada por meio da fiscalização da Controladoria 

Geral da União – CGU 

 

 

Ana Valquíria Balbuena Leão 

 Claudiane Coimbra da Silva 

 Mayara Almeida da Silva Ferreira  

Viviane Martines Brandão Ribeiro 

 

Introdução 

O trabalho refere-se à ação de controle realizada por meio da fiscalização da 

Controladoria Geral da União, a qual tinha o objetivo de “identificar falhas no cadastro de 

famílias beneficiárias que tem como consequência a concessão de benefícios indevidos a 

famílias que não atendam aos critérios de renda estabelecidos” pelo Programa Bolsa Família 

no município de Campo Grande – MS. 

Com base nessa demanda de averiguação cadastral, a Gestão Municipal do Cadastro 

Único buscou atuar de maneira eficaz e conforme a legislação vigente, tendo em vista que o 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal deve consolidar-se nos 

municípios como instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias 

brasileiras de baixa renda, bem como ser utilizado para inserção em diversos programas 

sociais, além do Programa Bolsa Família. 

 

Metodologia 

Para identificação e localização das famílias apontadas no processo de fiscalização, 

foram realizadas consultas através do sistema do Cadastro Único – V7 e aos sistemas da Rede 

Municipal de Saúde (SESAU) e Educação (SEMED), buscando agregar conhecimento acerca 

da realidade da família, conforme orientações descritas no Manual de Gestão do Cadastro 

Único.  

Após a identificação e localização, foram realizadas entrevistas e coletas de dados, 

manutenção das informações e confirmação dos registros cadastrais. Posteriormente, 

construção do relatório individual referente a cada situação e família, com anexo do 

recebimento do Programa Bolsa Família e preenchimento do formulário de verificação de 

renda e composição familiar. 
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Em situações que ocorreram omissão de informações após a entrevista e atualização 

cadastral na residência, as famílias foram orientadas, através de contato telefônico, a realizar 

nova entrevista e atualização devido à omissão identificada, agendando novamente novo 

horário para efetividade do atendimento. 

Os atendimentos realizados nas visitas domiciliares foram padronizados pela Gerência 

de Gestão do Cadastro Único em 13 (treze) procedimentos pré-estabelecidos, que visam 

garantir a qualidade do serviço ofertado às famílias, como a qualificação profissional dos 

servidores – técnicos e entrevistadores – responsáveis pela entrevista, utilização da linguagem 

simples e compreensível para os entrevistados, atendimento objetivo e particular, leitura da 

declaração de renda e orientações acerca da manutenção do Cadastro Único. 

 

Resultados 

A metodologia de tratamento de denúncias elaborada pela Gestão Municipal e por sua 

equipe técnica fortaleceu o processo de averiguação desenvolvido pelo município de Campo 

Grande, visto a padronização de procedimentos e o fortalecimento da busca ativa. 

Dos 244 (duzentos e quarenta e quatro) denunciados, tanto do Relatório Preliminar 

quanto do Final, observa-se que 221(duzentas e vinte e uma) famílias tiveram a atualização ou 

exclusão cadastral mediante visita domiciliar com equipe técnica e entrevistador social, sete já 

tinham seus cadastros em outros municípios, um dos apontados não foi localizado por NIS 

INEXISTENTE, outro teve seu nome associado a um NIS já indicado e oito famílias já 

possuíam cadastros excluídos. Assim, a execução da ação de averiguação cadastral realizada 

pela Gestão Municipal atingiu o índice de 91%. 

Mediante a visita domiciliar das técnicas de nível superior e da atualização cadastral 

em domicílio, foram solicitados 17 (dezessete) desbloqueios de benefícios dentre outras ações 

realizadas pela gestão municipal conforme gráfico abaixo, por razão de não ser identificado 

nenhuma inconsistência e as famílias permanecerem no perfil socioeconômico exigido para 

participar do Programa e/ou apresentar situação de extrema vulnerabilidade. 
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Um fator relevante foi a formação de equipe técnica exclusiva que consolida os objetivos 

previstos na pactuação do município para execução das atividades do Cadastro Único e do 

PBF. O objetivo principal de manter uma equipe de técnica foi melhorar a gestão do Cadastro 

Único e PBF, a partir do planejamento de ações que elevassem os índices de gestão e 

acarretassem na melhor focalização dos programas vinculados ao Cadastro e no cumprimento 

das responsabilidades assumidas pelo município.  

 

Conclusão 

Visando a qualificação dos dados do Cadastro Único, a Gestão Municipal tem 

aprimorado a metodologia de busca das famílias constantes nas listas disponíveis pelo 

SIGPBF, tendo em vista que a atualização cadastral é extremamente importante para 

assegurar a qualidade de tais dados e garantir que as informações registradas na base do 

Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias.  

Ressaltamos que é um processo contínuo, uma vez que os dados da população se alteram 

com rapidez, desta forma a SENARC disponibiliza aos municípios uma relação de famílias 

com cadastros desatualizados, além de realizar periodicamente, o procedimento de 

Averiguação Cadastral, que se dá, principalmente, por meio de cruzamentos da base do 

Cadastro Único com outros registros administrativos do Governo Federal. 

No município de Campo Grande – MS, o processo de fiscalização da Controladoria Geral 

da União juntou-se a outro de grande porte realizado anteriormente pela Gestão Municipal em 

2017. Tais demandas possibilitaram o aprimoramento do tratamento de denúncias, sejam elas 

de averiguação cadastral ou de recebimento indevido de benefícios. Atualmente, a equipe de 

gestão conta com um método de trabalho delineado para tais situações, a qual efetiva o 

tratamento de denúncias em conformidade com a legislação vigente e propicia metodologia 

abrangente para a gestão municipal. 

É importante salientar a parceria formada com a Rede e com as Secretarias Municipais de 

Saúde (SESAU) e Educação (SEMED), além com os demais setores da própria Secretaria de 

Assistência Social do município, que também foi primordial para efetivar o processo de busca 

das famílias, especialmente com o setor de transportes e a Superintendência de Proteção 

Social Básica a qual promoveu a busca de servidores da própria Secretaria. 
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Vale salientar ainda que, durante o processo de apuração das denúncias apontadas, não 

houve nenhum caso de envolvimento de servidor (a) ou agente público que trabalha na Gestão 

confirmada em relação ao recebimento indevido do benefício pelas famílias. 

 

Anexo - Registro Fotográfico do Desenvolvimento da Ação 
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4.5 Centro de Convivência do Idoso – “Vovó Ziza”  

Percurso Socioeducativo: Como você se vê 

 

Rozilda Alves da Silva 

 

Introdução 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um serviço de Proteção 

Social Básica do SUAS (Lei n. 12.435/2011), vinculado ao Centro de Referência em 

Assistência Social (CRAS) e complementar ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral a 

Família – PAIF. 

A Proteção Social Básica tem como objetivos prevenir situações de riscos por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários.  (PNAS/2004). 

Esse serviço é realizado em grupos organizados a partir de percursos, de modo a 

garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo, a fim de 

complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco 

social. 

Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o 

sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a 

socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na 

defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com 

vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade 

social.  

 

Objetivos específicos para idosos: Contribuir para um processo de 

envelhecimento ativo, saudável e autônomo; assegurar espaço de encontro 

para os idosos e encontros intergeracionais de modo a promover a sua 

convivência familiar e comunitária; detectar necessidades e motivações e 

desenvolver potencialidades e capacidade para novos projetos de vida; 

propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e 

potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos usuários. 

(BRASIL, 2009a, p. 09) 
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Inaugurado em 1º de setembro de 2007, o Centro de Convivência Vovó Ziza – 

Adalgisa Ferreira de Paula tem como finalidade atender às exigências preconizadas pela 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais: (Textos da Resolução n. 109, 11 de 

novembro de 2009). Executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, 

contribuindo para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, assegurando 

espaço de encontro para os idosos promovendo sua convivência familiar e comunitária, 

detectando necessidades e motivações e desenvolvendo potencialidades e capacidades para 

novos projetos de vida, propiciando vivências que valorizam as experiências e que estimulem 

a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e 

protagonismo social dos usuários. 

Oferece várias atividades, tais como: Hidroginástica, pilates, ginástica, natação, 

academia, dança de salão, dança coreografada, dança recreativa, ginástica funcional, vôlei 

adaptado, violão, tecnologia de celular, inglês, oficina do saber, oficina de memória, jogos de 

mesa, sinuca, bocha, bailes, palestras, entre outras. Temos 1.561 idosos matriculados, sendo 

que destes 1.250 são assíduos. O idoso pode realizar duas atividades físicas e duas não físicas, 

duas vezes por semana. 

O Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza atende não apenas os usuários de seu 

território, mas de  todas as regiões de Campo Grande, bastando para isso que esse usuário seja 

maior de 60 anos e que esteja apto a realizar as atividades oferecidas, pois um dos requisitos 

necessários para a inscrição deste no Serviço é a apresentação do atestado médico, além dos 

documentos pessoais, uma foto ¾, NIS (para aqueles que recebem salários de até 3.000,00), 

comprovante de residência e dois telefones de contato e para casos de emergência.  

 

Percurso socioeducativo: Como você se vê. 

Segundo orientações técnicas sobre o SCFV, tendo como descrição geral: serviço 

realizado em grupos organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições 

progressivas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, a fim de complementar o 

serviço social com os idosos e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de 

intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na 

construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no 

território. Atentando para os eixos que norteiam esse processo e a necessidade de 

cumprimento dessa orientação, que nesse primeiro grupo estaremos trabalhando aspectos da 
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convivência social, objetivando a contribuição na vida social dos idosos que aqui frequentam 

e estão devidamente inscritos, para que esse processo de convivência social esteja 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida. O Percurso socioeducativo: como você se 

vê, acontece de forma que o idoso se veja, possa avaliar sua vida e suas conquistas. 

 

Metodologia 

Por meio de roda de conversa, dinâmicas e troca de experiências, nos reunimos em 

uma sala a qual já havia sido preparada com cadeiras em círculos, um chapéu com espelho 

dentro e várias figuras de personalidades tiradas de uma revista, para realizar a dinâmica 

“Tirando o chapéu”, atividade sugerida pelo Caderno de Contribuições para a construção de 

percursos socioeducativos no serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

(CAMPO GRANDE, 2018b, p.71) 

Participaram 12 idosos, os quais foram convidados pela assistente social e pela 

educadora social. Aproveitando o “Festival do Idoso no SUAS”, do dia 23 de agosto de 2019, 

que sugeria a participação deles em um percurso, convidamos outros idosos da unidade a 

participar.  

Foi solicitado aos participantes que se apresentassem ao grupo e falassem a respeito, 

principalmente, de sua convivência no CCI, do tempo de permanência neste serviço e o 

quanto significava sua participação neste lugar tão acolhedor.  

Após esse momento, foi comunicado sobre o significado do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo, sobre a atividade do percurso e o evento do Festival do Idoso no 

SUAS. Colocamos uma música (trem bala) para um momento de relaxamento e pedi para que 

relaxassem e deixassem todas as suas ansiedades de fora.  A seguir iniciamos a atividade do 

chapéu citada acima. Os idosos ao pegar o chapéu achavam que se tratava de uma outra 

pessoa e, quando se viam no espelho, tinham uma surpresa com a pergunta se tiravam o 

chapéu para essa pessoa e diziam: com certeza tiro e contavam suas histórias de superações e 

conquistas. 

  

Avaliação e Resultados 

Essa experiência foi surpreendente, pois os idosos fizeram uma reflexão de suas vidas, 

relatando as histórias de superação que cada um teve frente as dificuldades que passaram 
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antes de frequentarem a instituição. Tivemos momentos de choro, risos e satisfação por se 

verem como vencedores, tendo rompido várias barreiras.  

Percebemos como esse momento fora especial e oportuno para os participantes do 

percurso, de forma a trazer a eles uma visão enquanto agentes de transformação de suas 

próprias histórias de vida. 

 

 

Centro de Convivência do Idoso – Vovó Ziza 
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4.6 Centro de Convivência – “Leila Jallad Dias” 

 CC Botafogo  

Promovendo valores de respeito à vida e à natureza 

 

 
Fernanda Borges Bazanela  

Regina de Souza Vitoriano 

 

Introdução 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um trabalho 

socioassistencial e socioeducativo em que se propõe prestar apoio efetivo à família, enquanto 

sujeitos socioculturais, com suas histórias e projetos, fazendo reflexão sobre o cotidiano e 

formas de organização da família para promover suas capacidades, potencialidades e 

autonomia. Visa  garantir aquisições progressivas aos seus usuários de acordo com seu ciclo 

de vida e  destina-se a crianças, adolescentes, idosos em situação de vulnerabilidade. 

 

Metodologia 

Quando o assunto é meio ambiente, pequenas mudanças e atitudes tomadas no 

cotidiano podem fazer uma grande diferença. Focando nesse conceito, o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos do centro de convivência Botafogo iniciou uma 

série de atividades com os usuários com foco no assunto relacionado ao meio ambiente e 

respeito à vida e a natureza, orientando-os sobre a importância do cuidado e prevenção ao 

meio ambiente a fim de minimizar os impactos para futuras gerações. As atividades 

socioeducativas têm como intuito contribuir para uma mudança de hábitos sociais nas 

crianças e adolescentes, promoção de atividades que despertem a consciência social de 

crianças e adolescentes do SCFV e é inspirado nos três eixos estruturantes do percurso:  

Convivência Social, Direito de Ser e Participação. 

A Metodologia utilizada é composta por atividades práticas, teóricas e coletivas, 

observando os saberes próprios de cada educador específico para o respeito ao meio ambiente 

e a natureza. As atividades são desenvolvidas pelos educadores e acompanhadas pela técnica 

de referência, assistente social, com objetivo de contribuir para a superação das necessidades 

apresentadas pelos usuários. 
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Primeiramente, os educadores sociais trabalham com as crianças numa roda de 

conversa, explicando a importância dos trabalhos que serão aplicados durante a semana e 

verificam a possibilidade de espaço para plantio e disponibilidade de mudas para pequenos 

grupos. 

Em seguida, criou-se um espaço para reflexão, através de dinâmicas (garrafas pet, 

papéis, jornais, caixas de papelão) com foco na compreensão dos princípios, valores e direitos 

que caracterizam o respeito e valorização da natureza, estimulando práticas sociais 

fundamentadas ao meio ambiente e sustentabilidade, com conhecimentos das políticas do 

contexto socioambiental em parceria com a SOLURB Soluções Ambientais. 

O teatro é outra importante peça na construção de uma sociedade sustentável, que 

também está inserido nas atividades práticas durante a semana, para que as crianças possam 

problematizar uma cidade suja e sem árvores pensando já no futuro.  

Para finalização de todo o percurso, foi realizada a aplicação da prática aos grupos que 

se unem para o plantio de mudas e apresentação sobre meio ambiente e sustentabilidade, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - 

SEMADUR. 

 

Avaliação e Resultados 

A avaliação dos resultados foi feita pelos próprios usuários participantes das 

atividades. Cada participante com rostinhos coloridos nas cores: vermelho, amarelo e verde, 

avaliaram as atividades bem como seu desenvolvimento e objetivo. 

A atividade trouxe como resultado a participação de grupos, interação social, 

discussão do tema, experiências práticas, desenvolvimento da autonomia e a conservação da 

natureza, tão importante para a vida. 

 

Conclusão 

Considera-se de grande valia o trabalho socioeducativo aplicado e desenvolvido, 

apresentando aos usuários espaços de preservação e conscientização, buscando soluções para 

os devidos problemas encontrados no cotidiano, ocasionando a promoção, a proteção, a 

conservação e a recuperação das áreas verdes, contribuindo, assim, com a melhoria das 

condições ambientais e da paisagem urbana e do respeito pela natureza.  
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Acordado entre educadores e técnica, sempre que houver necessidade de trabalhar 

determinado assunto, serão desenvolvidas atividades específicas para atingir um objetivo na 

busca de novos conhecimentos, desenvolvendo relações mais humanizadas e de respeito ao 

fortalecimento das potencialidades dos nossos usuários. 
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4.7  Centro de Convivência - CC Jardim Noroeste  

Na Luta com o Deficiente 

 

 

 

Sibele Azambuja Molina 

Rosana da Fátima Porcino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução  

A Política de Assistência Social, reconhecida como direito social e dever estatal pela 

constituição de 1988 e pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), vem sendo 

regulamentada pelo Governo Federal, com aprovação pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social e por meio da Política Nacional de Assistência Social desde 2005, consolidando por 

meio deste processo a Assistência Social, como política de Estado. Deste modo, 

estabelecendo critérios objetivos de partilha de recursos entre os serviços socioassistenciais 

entre estados, Distrito Federal e municípios, ocasionando com isso uma relação sistemática e 

interdependente entre programas, projetos e serviços da Política de Assistência Social 

fortalecendo a relação democrática e regulando recursos, instituindo um sistema de 

acompanhamento e monitoramento, até então inexistente.  

Ao nos determos nos serviços da Proteção Social Básica, estaremos diante do 

atendimento realizado por meio das unidades de Cras ou Centros de Convivência ou, até 

mesmo, de equipes volantes que cumprem a função dos serviços socioassistenciais, 

procurando possibilitar meios e oportunidades para o significado de indivíduos e famílias.    

Com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, (1990), harmonizou-se  a formulação de 

políticas públicas mais amplas à criança e ao adolescente, em especial as voltadas para o 

atendimento integral dos direitos humanos reconhecidos nesta nova era, que é dar identidade 

às exigências sociais aliadas a prática da socialização.  

 Estas conquistas estão propostas por meio da Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais – Resolução 109, de 11 de novembro de 2009, garantindo a segurança da 
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acolhida destes usuários e o reconhecimento de suas demandas, interesses, necessidades e 

habilidades, fazendo com que eles tenham acesso a um ambiente acolhedor dentro da 

Proteção Social Básica, numa tentativa de levá-los a vivenciar experiências que contribuam 

para o fortalecimento de seus vínculos familiares e comunitários. 

 O Centro de Convivência do Jardim Noroeste cumpre seu papel social por meio dos 

grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, de 06(seis) a 15(quinze) 

anos.  O SCFV assegura aos usuários as garantias afiançadas pela Política Nacional de 

Assistência Social de 2004 e de acordo também com a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais de 2009 e do ECA. O percurso socioeducativo é uma das garantias para o 

alcance dessa segurança para que o usuário venha ser encontrado de acordo com suas 

demandas e necessidades.  

As últimas duas décadas têm contribuído com a consolidação e efetivação dos direitos 

sociais das famílias e dos indivíduos no enfrentamento das situações de risco social e 

vulnerabilidade. Colaborando com a construção da autonomia e da transformação social, 

proporcionando por meio do processo democrático a Prevenção e Inclusão Social por meio 

das políticas públicas e trazendo para muitos uma melhor qualidade de vida. 

 Este trabalho foi elaborado com o objetivo de promover a relação entre os nossos 

usuários e a pessoa com deficiência dentro da Política de Assistência Social para que um 

maior número de cidadãos venha compreender esta luta em defesa dos direitos da pessoa com 

deficiência. Foi consultado o material bibliográfico, Lei Federal nº 11.133/2005 – 

https:www.justica.gov.br, acesso em 12/set/2019, Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, 2009 e do Caderno  de Perguntas Frequentes: Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 2017,  buscou-se identificar a Política de Assistência 

Social e descrever o percurso socioeducativo realizado no  Centro  de  Convivência do Jardim 

Noroeste de Campo  Grande –MS em seu Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para crianças e adolescentes de 06 (seis) a 15 (quinze) anos que, dentro da Política 

de Assistência Social, tem sido um  instrumento de promoção social por reforçar com suas 

ações a Convivência,  Participação e o Direito de Ser, protagonizando o direito  social.  
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Tema 

Dia nacional de luta da pessoa com deficiência 

Público –alvo 

  Nome do Grupo: ABELHINHA/ UNIVERSO JOVEM 

            Faixa etária: 06 a 15 anos 

 

Objetivo geral 

Levar a reflexão sobre a importância do desenvolvimento da empatia com as 

dificuldades que pessoas deficientes encontram na sociedade, visando à construção de 

vínculos. 

 

Objetivos específicos 

 Oportunizar a reflexão dos obstáculos encontrados no cotidiano e na convivência; 

 Ampliar atitudes de empatia; 

 Garantir o respeito à adversidade; 

 Desenvolver atitudes criativas em situação de conflito; 

 

Metodologia 

 Roda de conversa (com reflexão dos direitos da pessoa com deficiência e causas). 

 Colocar venda nos olhos das crianças e os colegas os conduz durante as atividades. 

 Imobilizar o braço da criança durante as atividades propostas. 

 Colocar tampão (algodão) nos ouvidos, dificultando a comunicação durante as 

atividades. 

 Confecção do mural “Derrubando Barreiras, Construindo Acessos”. 

 

Recursos 

Materiais utilizados: tesoura, lápis, cola, barbante, TNT, papel sulfite, papel pardo, 

sabonete, escova de cabelo, lanches e vídeos de superação de pessoas com deficiência. 

 

Descrição de situação a serem observadas e avaliadas pelos técnicos. 
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Trabalho realizado pelas educadoras sociais Maria Aparecida Barbosa Gomes de 

Souza, Mariluci Vieira Marques e Rosimeire de Souza, assistente social Rosana de Fátima 

Porcino e a coordenadora Sibeli Azambuja Molina, nas datas de 16/09 a 10/10/2019, com 

bons resultados para os nossos usuários. 

 

Resultados  

O resultado foi positivo e os objetivos foram atingidos, resultando numa melhor 

convivência com a pessoa deficiente. A participação que nossas crianças e adolescentes 

demonstraram foi também bastante positiva por terem se colocado no lugar do outro. E com 

isso, acreditamos que o Direito de Ser seja respeitado por eles no mundo que os espera. 

Acreditamos que o percurso socioeducativo os levou a refletir sobre tal demanda, bem como, 

aprender a administrar diversas emoções que ocorrem no interior de cada um dentro deste 

convívio desafiador. Houve também a tentativa de despertar novas aptidões como empatia, 

solidariedade e fraternidade, além da necessidade de administrarem os conflitos futuros no 

enfrentamento desta convivência.  

O que tornou o desenvolvimento deste percurso socioeducativo um recurso 

interessante para a construção de, quiçá, um mundo melhor, não significando a necessidade de 

haver outras execuções dos objetivos propostos dentro do tema venham acontecer pois, 

sabemos que, no que diz respeito à convivência social, somos eternamente aprendizes.   

 

Considerações finais 

Foi considerado um momento importante para consolidação dos principais eixos 

estruturantes do SCFV por estimular a participação dos usuários na vivência, ainda que 

imaginária, com a pessoa com deficiência, criando laços de solidariedade, tolerância, 

fraternidade e de reconhecimento e respeito à diferença.  Revelando assim, a essência de cada 

uma defronte às situações sociais que envolvem a pessoa com deficiência. 
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4.8 Centro de Referência de Assistência Social – “Prof.ª. Adevair da Costa 

Lolli Guetti” – CRAS Aero Rancho  

Oficina com famílias: SCFV como potencialidade no território 

 

Cleberson da Silva Alves 

Introdução 

O trabalho social que o CRAS realiza materializa-se na oferta de programas, 

benefícios e serviços inseridos na Proteção Social Básica com o trabalho de prevenção das 

situações de risco e vulnerabilidades, tendo como compromisso o desenvolvimento de 

potencialidades no fortalecimento dos vínculos e a possibilidade de aquisições sociais e 

coletivas. A partir da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais com o 

reordenamento dos serviços ofertados na Assistência Social, o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos passa a ser complementar ao PAIF e viabiliza trocas culturais e 

de vivências entre pessoas, fortalece os vínculos familiares e sociais, incentiva a participação 

social, o convívio familiar e comunitário e trabalha o sentimento de pertença e identidade 

(MDS, 2010a).  

Contudo, anterior ao reordenamento, as atividades com crianças nos CRAS eram 

dadas outros nomes, tais como Projeto Ciranda e, dessa forma, passou-se a “cristalizar” nos 

usuários esses nomes, encontrando dificuldade para adaptação das propostas e objetivos do 

serviço ofertado atualmente. Somado a essa falta de identidade com o serviço, durante o ano 

de 2018, percebemos que até mesmo os responsáveis pelas crianças do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de 06 (seis) a 15 (quinze) anos que já 

estavam frequentes, não entendiam qual a proposta da atuação, assim como usuários 

interessados na inserção de novas crianças imaginavam uma lógica de creche, padrão 

construído não somente pelos usuários, mas também na fala dos servidores iniciantes em suas 

funções na Secretaria de Assistência Social. 

Nesse contexto, como forma de promover o conhecimento das normativas do serviço, 

ampliar a divulgação dos trabalhos do CRAS e aumentar o vínculo dos responsáveis, foi 

elaborado uma Oficina com Famílias para apresentar de qual maneira o SCFV e os trabalhos 

socioeducativos desenvolvidos nos diversos grupos de faixas etárias poderiam auxiliar no 

crescimento das potencialidades dos usuários e do território.  
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Metodologia 

A oficina foi estruturada para acontecer em 01 (um) encontro de 90 minutos, pois a 

dinâmica familiar dos usuários do nosso território impedia o comparecimento em demais 

encontros, devido a baixa adesão em outras ações. Para atingir o maior público possível, 

intercalamos os períodos para execução das oficinas, ofertamos duas oficinas no período 

matutino e duas no período vespertino, de modo que contemplasse os 15 participantes em 

cada dia. Para ter o controle, os usuários preenchiam uma lista de interesse para participar no 

dia que lhes conviessem. Foi realizada no dia anterior à oficina uma ligação telefônica para 

todos da lista, a fim de lembrar e contar a participação.  

A parte prática da execução da oficina teve início com uma dinâmica na qual os 

participantes, ao chegarem, confeccionavam seus próprios crachás com um desenho que 

representasse a sua família. Em seguida, a confecção das regras de convivência, em que parte 

delas já haviam sido estabelecidas pelo profissional e outras pelos participantes. Na sequência 

houve apresentação do profissional com a Acolhida, para tal, usamos uma dinâmica em que 

eram dados balões e que cada participante, após encher o seu, poderia brincar livremente com 

ele. Depois, estouravam o balão e liam a frase de boas-vindas que estava dentro. Essa 

primeira parte foi importante para que os usuários se sentissem acolhidos, se apresentassem 

através dos desenhos e pudessem encontrar na oficina um espaço acolhedor e sem 

julgamentos, caracterizando sobretudo, as trocas de experiências e novos aprendizados.   

Dando continuidade, seguimos com a explanação de um breve histórico da Assistência 

Social e o SCFV, para que houvesse a conscientização do que é, para quem e a quem serve o 

serviço. Nesse momento, apresentamos um cartaz com a palavra Projeto e indagamos se 

poderíamos continuar utilizando esse termo. Contudo, todos concordaram que não, que o 

correto seria Serviço.  

Em seguida, o tema discutido foi o trabalho social com famílias e porque diante dos 

direitos assegurados na constituição e em outras normativas, ainda assim era preciso políticas 

públicas no auxílio às famílias. Para auxiliar na reflexão, foi mostrado duas fotos, a primeira 

foto continha uma família branca composta por casal de idosos, duas crianças e um casal 

adulto, todos aparentando boas condições. Na segunda foto, apresentava uma família com 6 

(seis) crianças, algumas sem partes das roupas ou com vestes velhas, dois idosos e uma 

mulher, mostrava uma casa mais simples, que parecia nem conter algumas estruturas de 
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saneamento. Diante das duas, os participantes falavam sobre quem conseguia acessar melhor 

alguns direitos e por que estes conseguiam e outros não, trabalhando o conceito de 

vulnerabilidade.  

Segundo a Política Nacional de Assistência Social (2004), a vulnerabilidade 

constitui-se em situações, ou ainda em identidades, que concorrem para a 

exclusão social dos sujeitos. Essas situações originam-se no processo de 

produção e reprodução de desigualdades sociais, nos processos 

discriminatórios, segregacionista engendrados em construções socio-

históricas e em dificuldades de acesso às políticas públicas (MDS, 2010a, 

p.17).  

 

Com isso, a indagação foi como alterar essas realidades? E conforme Bronzo (2008, p. 

5) “Alterar o cenário de pobreza requer, além de uma estrutura de oportunidades adequada, 

atenção à qualidade dos laços sociais, às condutas e ações que grupos, indivíduos e família 

realizam para lidar com a situação e condição na qual se encontram”.  

De tal forma, a partir da apresentação do termo potencialidades, conseguimos refletir 

sobre esse importante objeto de trabalho da nossa atuação e das famílias. Para isso, utilizamos 

a dinâmica: “Para quem você retire o chapéu”? Os participantes foram motivados a pegar o 

chapéu e dizer por quais motivos tirariam o chapéu para a pessoa que via dentro do chapéu. O 

resultado da dinâmica foi uma “chuva” de qualidades que os usuários não viam em si mesmo 

e que, devido suas marcas históricas, acabaram se distanciando e/ou não levavam como 

importante na sua própria constituição. O ser humano é dotado de defeitos e qualidades, na 

nossa construção social, somos direcionados a sempre perceber o ruim, os defeitos e nunca 

enxergar as qualidades. O nosso trabalho dentro do SCFV e das ações do PAIF, através do 

trabalho social com famílias, é enxergar as qualidades de cada um e trabalhar essa 

potencialidade para superar as dificuldades. Nesse sentido, foi uma dinâmica importante para 

eles perceberem que o trabalho dos técnicos também visava enxergar essas qualidades em 

cada família e que eles precisavam auxiliar nesse processo de reconhecimento.  

 

Avaliação e Resultados  

Para avaliação da oficina, utilizamos da roda de conversa, prática na qual o grupo 

expõe aquilo que mais lhe agradou, suas experiências e aprendizados adquiridos. Percebeu-se 

que não teve exposição de pontos negativos, talvez por receio de estarem na presença do 

técnico que conduziu a oficina. Em contrapartida, surgiram conteúdos positivos sobre pensar 

nas famílias e em suas qualidades, assim como propostas e estratégias para o território, tais 
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como uma melhor participação dos responsáveis nas cobranças de políticas públicas para suas 

famílias. Como demanda, surgiu o questionamento sobre a segurança patrimonial que naquele 

momento não continha no CRAS e que eles viam como importante para segurança de seus 

filhos. Assim como maneiras de pensar o território e formar redes de apoio durante o trajeto 

dos filhos até o CRAS, sobretudo, para as crianças do período vespertino, que ao saírem, 

passam por um campo de futebol, considerado pelos usuários como ponto de referência para 

drogas. E, sobretudo, de como as famílias precisam ficar mais atentas aos filhos e em suas 

responsabilidades.  

 A participação na oficina totalizou 47 famílias atingidas, entre elas, famílias já 

usuárias do serviço e outras que gostariam de acessar através da demanda espontânea. Na 

primeira oficina, tivemos 15 participantes, na segunda, 07 participantes, na terceira, 10 

participantes e na quarta, 15 participantes.   

 

Conclusão  

Por fim, concluímos que a Oficina com Famílias contribuiu para que os usuários 

possam ter o conhecimento sobre o Serviço de Convivência, as vulnerabilidades e 

potencialidades de cada família e grupo. Nesse sentido, a atuação do técnico voltou-se para 

ser um mediador das realidades e, também, das demandas que surgiam durante a execução.  

Segundo Bock et al (2007) precisamos pensar o homem como um sujeito ativo, 

histórico e social. Se torna ativo quando se entende como ser que age, transforma e é 

transformado, histórico porque através da linguagem capta e transmite a utilidade dos 

instrumentos já utilizados para a sobrevivência e social porque é nas relações sociais que 

adquire o conhecimento para o uso dos instrumentos.  

Nessa perspectiva, para construir novas subjetividades através da linguagem é preciso 

colocar o sujeito mais próximo de suas realidades sociais e suas potencialidades, conceitos 

fundamentais para o usuário na assistência social, 

 

A linguagem, produção ao mesmo tempo social e individual é expressão da 

síntese e do movimento entre sujeito e realidade. Significado e sentido, como 

unidade de contrários, ao mesmo tempo revelam e possibilitam e 

concretizam a dialética subjetividade-objetividade. O desenvolvimento dos 

estudos sobre as categorias do psiquismo possibilitou que Sílvia Lane 

avançasse na compreensão da emoção e da criatividade. São os desafios que 

sempre se propôs a enfrentar e de maneira coerente: é necessário 

compreender o que permite ao homem se implicar, se reconhecer como 

sujeito, compreender as determinações a que está sujeito e as formas de agir 
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sobre elas. É necessário compreender o que impede e o que permite ao 

homem agir para transformar a realidade de forma libertadora e 

emancipadora (BOCK et al, p.53, 2007). 

 

 Nesse sentido, o impacto gerado foi de conhecimento sobre o Serviço e maior 

compromisso dos responsáveis nas ações do PAIF, nos acompanhamentos e nas 

responsabilidades familiares. 
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4.9 Centro de Referência de Assistência Social – “Alair Barbosa de Resende” 

CRAS Moreninha II 

Intervenção Psicossocial: Os vínculos sociofamiliares como fator de proteção 

e de enfrentamento a automutilação e ao suicídio 

 

Eliezer Grillo Barbosa 

Vera Lucia Domingues 

 

Introdução 

 

A demanda de atendimento socioassistencial por meio de oficina com famílias se deu 

a partir do fato de existirem 23 casos de automutilação/tentativa/ideação suicida entre os 

alunos da escola municipal Isauro Bento Nogueira no distrito de Anhanduí - MS. Os técnicos 

do PAIF participaram de uma reunião intersetorial com a direção escolar e a enfermeira da 

unidade de saúde da cidade para entender o contexto geral da situação e poder disponibilizar 

uma intervenção psicossocial que viesse ao encontro das necessidades apresentadas, tendo 

como foco o fortalecimento dos vínculos sociofamiliares como fator preventivo e de 

enfrentamento à automutilação e ao suicídio. Verificou-se também a urgência de um trabalho 

intersetorial para a efetivação de cuidados especiais que tal situação demandava, por se tratar 

de uma temática alarmante por sua complexidade e risco.  

Os objetivos esperados com a intervenção foram: garantir o atendimento 

socioassistencial, afirmação/valorização da identidade, fortalecimento dos vínculos familiares 

e comunitários, problematizar e refletir criticamente as situações vividas pelo território, 

discutir experiências e alternativas para o enfrentamento da realidade apresentada, 

contextualizar as situações de vulnerabilidade e risco e assegurar reflexão sobre os direitos 

sociais, favorecer processos de mudanças e desenvolvimento do protagonismo e da 

autonomia, prevenir a ocorrência da instauração de situações de risco social, fortalecer a 

função protetiva das famílias e das redes sociais de apoio, identificar e articular a rede 

intersetorial, mobilizar a potencialização da rede de proteção social do território, promover 

espaço de vivência que favoreça a autocompreensão, estimular as famílias a se desenvolverem 

por meio da interação entre os contextos familiares e comunitários. 
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Metodologia 

A intervenção se deu por meio de Oficinas com Famílias e Profissionais envolvidos da 

seguinte forma: 

- A Oficina com alunos foi executada em 12 (doze) encontros de 1h30min, com frequência 

semanal e duração de 3 (três) meses, tendo alcançado 12 (doze) participantes; 

- A Oficina com pais e responsáveis dos alunos foi executada em 4 (quatro) encontros de 

1(uma) hora, com frequência semanal e duração de (1) mês, tendo alcançado 4(quatro) 

participantes. 

- A Oficina com docentes foi executada em 3 (três) encontros de 1(uma) hora, com frequência 

semanal, tendo alcançado 22(vinte e dois) participantes. 

          Quanto a operacionalização das oficinas, foram conduzidas por técnico de nível 

superior do PAIF da área de psicologia e o tempo de duração variou de acordo com o 

apresentado acima, mas não ultrapassando 1h30min. O formato dos grupos foi fechado e 

homogêneo, com encontros semanais. E o tempo total da realização das oficinas, em meses, 

variou conforme citado.  A avaliação das oficinas se deu da seguinte forma: 1. após cada 

oficina, a equipe técnica do PAIF se reuniu para avaliar os resultados e fazer as readequações 

necessárias para o alcance das aquisições planejadas. 2. aplicação de questionário de 

avaliação com os participantes das oficinas no último encontro, como forma de avaliação da 

satisfação, alcance das aquisições e levantamento de novas demandas. 3. reunião final com a 

equipe técnica do PAIF para análise dos resultados alcançados e planejamento de novas ações 

junto à comunidade. 4. elaboração de documento técnico como modo de apresentar os 

resultados alcançados que foi disponibilizado as áreas envolvidas (assistência social, educação 

e saúde). 

 

Avaliação e Resultados 

A presente intervenção psicossocial possibilitou alcançar a comunidade em questão, 

reduzindo em 100% os episódios de automutilação e tentativa de suicídio. Forneceu 

atendimento socioassistencial, fomentou o reconhecimento e o fortalecimento dos direitos 

individuais e comunitários e a valorização da identidade individual e comunitária, reforçou os 

vínculos das famílias e da comunidade.  E estimulou o protagonismo e o empoderamento dos 

participantes. Permitiu a expressão das vivências negativas e assertivas relacionadas ao tema 

em questão, possibilitou a ressignificação deles e as formas adequadas para lidar com a 
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realidade apresentada. Foi possível também a criação de um comitê de desenvolvimento 

comunitário estudantil, composto por docentes, discentes e responsáveis pelos alunos que 

continuarão o acompanhamento da situação vivenciada e que também fomentará novos temas 

para que sejam trabalhados pela escola e pela comunidade de modo proativo e preventivo. 

Além do exposto, houve também uma melhora na relação entre a rede socioassistencial 

(assistência social, educação e saúde) que agora possuem contato efetivo e maior fluidez no 

atendimento das situações apresentadas pelo território.  

Constatou-se alta (100%) prevalência de suspeição para Transtornos Mentais Comuns 

(TMC) nos estudantes pesquisados. O Grupo de sintomas mais prevalente foi relacionado a 

pensamentos depressivos (89%), seguido de humor depressivo ansioso (78%), decréscimo de 

energia vital (67%) e sintomas somáticos (61%). Soma-se a esses dados os aspectos 

emocionais/tristeza (78%), visão negativa quanto ao futuro (78%), além dos que já fizeram 

algo contra a própria vida (89%). Esses elementos são considerados fatores de risco para o 

suicídio e representam sofrimento psíquico. A partir desses dados, sugere-se que a área da 

saúde se aproxime da comunidade escolar, produzindo campanhas, palestras e outras 

intervenções sobre saúde mental e demais cuidados com a saúde.  

Verificou-se que existe a vivência de bullying no ambiente escolar (78%) e que em 

(78%) dos casos a escola não teve conhecimento ou teve conhecimento e nada fez (11%). A 

partir desse fato, sugere-se que a direção escolar inclua essa temática em seu planejamento 

pedagógico e, também, execute campanhas, palestras e outras intervenções para reduzir a 

problemática em tese. Outro dado alarmante é o fato de (62,5%) afirmarem não terem 

recebido apoio emocional após os episódios de automutilação e tentativa de suicídio, seguido 

de (62,5%) não se sentirem acolhidos pela família. Esse dado é preocupante, uma vez que se 

trata da rede de suporte que é considerada fator de proteção emocional/social. Nesse quesito, 

sugere-se que o centro de convivência (assistência social) trabalhe com as famílias do 

território a importância dos vínculos familiares, a escola (educação) dê ênfase a essa temática 

em suas atividades educacionais e a unidade básica de saúde da família (saúde) produza 

campanhas sobre prevenção à automutilação e ao suicídio.  

Evidenciou-se a vivência de violência (89%) nos estudantes pesquisados, sendo o tipo 

de violência mais vivida, a psicológica (58%), seguida da física (26%). Por meio desse 

achado, sugere-se que haja um trabalho intersetorial pelo centro de convivência (assistência 

social), pela escola municipal Isauro Bento Nogueira (educação) e pela unidade básica de 
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saúde da família (saúde). Nessa intervenção, cada setor pode contribuir de forma importante 

como, por exemplo: o centro de convivência trabalharia a temática violência com as crianças 

e adolescentes matriculados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, palestra 

na escola para apresentar o serviço para os pais/responsáveis e estudantes, podendo a escola  

incluir essa temática em seu planejamento pedagógico, executar campanhas, palestras e outras 

intervenções para diminuir sua incidência e a unidade básica de saúde da família poderia 

executar palestras com os usuários de seu serviço e da escola, com foco nos prejuízos da 

violência para o desenvolvimento saudável e etc.  

Nesse território existem algumas particularidades que devem ser apontadas como, por 

exemplo, grande parte dos estudantes morarem na zona rural e virem estudar no distrito. Isso 

pode dificultar a formação e consolidação dos vínculos entre os alunos e a própria 

comunidade. A partir dessa realidade, a escola pode contribuir proporcionando atividades e 

espaços de convivência, onde os estudantes possam se conhecer melhor e fortalecer os 

vínculos. Pode também fomentar momentos em que a família seja estimulada a participar da 

rotina escolar por meio de reuniões de pais/responsáveis, dia da família na escola, entre 

outros. Outra particularidade do território é a baixa oferta de espaços e atividades de lazer, 

esporte e cultura oferecidos pelo poder público. Isso pode reforçar os sentimentos de tédio, 

ociosidade improdutiva, baixo elo comunitário, etc. Nesse quesito, a sugestão é que a 

subprefeitura do distrito busque ampliar essa oferta possibilitando mais qualidade de vida à 

população.  

A potencialidade encontrada nesse território, relacionada a possibilidade de ação 

comunitária e a quantidade de igrejas (8), que podem ser consideradas mecanismos de vínculo 

comunitário, é fator de proteção emocional/social. Nesse mesmo sentido de potencialidade, os 

bons resultados obtidos na pesquisa de satisfação dos usuários quanto às oficinas 

disponibilizadas por intervenção psicossocial, onde (92,55%) dos entrevistados (alunos, 

professores e pais/ responsáveis) afirmaram percebê-las como ótima ou boa, pode ser 

considerado que tal comunidade esteja aberta e anseie por ajuda e contribuições nas realidades 

vivenciadas por ela.  

 

Conclusão 

O trabalho social com famílias no âmbito do PAIF mostra-se desafiador para os 

profissionais da assistência social, uma vez que deve estar relacionado com um olhar atento às 
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demandas do território. As formas de contribuição com essas demandas, por vezes, 

ultrapassam as especificidades do trabalho interno e pedem uma atuação de toda a rede 

socioassistencial e outras políticas públicas; como no caso desse trabalho, a educação e a 

saúde. Essa intersetorialidade possibilita uma rede de apoio fundamental no atendimento às 

famílias envolvidas na realidade apresentada e contribui para o seu enfrentamento de modo 

mais assertivo e integral, diminuindo os dissabores corriqueiros de uma política pública 

compartimentalizada, burocrática e morosa, que não foca sua energia no cidadão. Em suma, 

sabe-se que o trabalho com esse território não se finaliza com essa intervenção psicossocial e 

espera-se que haja continuidade, com a abertura de caminhos para novas possibilidades. 
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4.10 Centro de Referência de Assistência Social – “Carlinda Pereira Contar” 

CRAS Nossa Senhora Aparecida   

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo “Tocando em Frente” 

 

Ana Karoline de B. F. Rabelo 
Ana Vitoria Simão Pereira 

Clemilda Lourenço 

Maria Augusta S. de Andrade Corrêa 

 

Introdução 

O grupo de idosos sempre foi o público mais assíduo e comprometido com as 

atividades propostas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo ofertadas pelo 

Cras Nossa Senhora Aparecida. Aliado ao seu comprometimento, evidenciamos os índices 

crescentes da população idosa e, dessa maneira, observamos a necessidade de garantir a eles 

uma maior qualidade de vida. 

 Esse conceito de qualidade de vida está relacionado à autoestima e ao bem-estar 

pessoal e abrange uma série de aspectos, como a capacidade funcional, o nível 

socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a atividade intelectual, o 

autocuidado, o suporte familiar, o próprio estado de saúde, os valores culturais, éticos, a 

religiosidade, o estilo de vida, a satisfação com o emprego e/ou com atividades diárias e o 

ambiente em que se vive. (VECCHIA, RD et. al. 2005) 

Dessa maneira, consideramos relevante escolher o grupo de idosos para apresentarmos 

nesse Workshop de Trabalho Social com Famílias, devido a avaliação da qualidade da 

elaboração do percurso e da eficácia das ações realizadas, considerando as seguranças 

afiançadas e a relação dos objetivos e resultados esperados. 

 

Metodologia 

           Para os encontros com os idosos no SCFV, nos respaldamos nas seguranças 

afiançadas, como a acolhida, o direito à convivência comunitária, apoio, auxílio e o 

desenvolvimento da autonomia. Dessa maneira consideramos os seguintes objetivos para 

elaboração do percurso socioeducativo: 
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● Propiciar autonomia e suporte para superar sua vulnerabilidade, através dos encontros do 

SCFV;                                                                                                                                                                                                                                                         

● Prevenir a ocorrência de situações de risco social e fortalecer a convivência social;                                                                                                                                                                                                                                                                 

● Fortalecer a rede de proteção social dos usuários dos programas de transferência de renda. 

Para o ano de 2019, foram elaborados nove percursos. Sendo eles: 

PERCURSO I 

Bem-vindo a 2019!!! 

Objetivo: Refletir sobre o recomeço. 

PERCURSO II 

A sociedade e eu. 

Objetivos: Compreender o papel do idoso na sociedade, se necessitam de acompanhamento e 

possíveis encaminhamentos para acesso à direitos e benefícios. 

PERCURSO III 

A família e eu. 

Objetivo: Trabalhar e fortalecer os vínculos familiares. 

PERCURSO IV 

Dos caminhos que percorri... 

Objetivo: Relembrar sua história e fortalecer sua autoestima. 

PERCURSO V:  

“Bora” ser feliz? 

Objetivo: Fazer de julho um mês de divertimento e curtição. Reflexão sobre as coisas boas 

que existem no mundo e tantas coisas positivas que podemos realizar. Deixá-los escolher o 

que fazer nos 3(três) encontros. No primeiro encontro de julho, falar sobre o dia 

internacional de combate às drogas (26/06). 

PERCURSO VI 

Ainda é possível sonhar 

Objetivo: Refletir sobre seus sonhos, metas e objetivos. 

PERCURSO VII 

O Grupo a qual pertenço... 

Objetivo: Avaliar os caminhos que percorreu, o trabalho em equipe, a amizade e o sentimento 

de pertença 
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PERCURSO VIII 

Quem são os outros... 

Objetivo: Olhar para fora e conseguir enxergar o outro 

PERCURSO IX 

Relembrando momentos... 

Objetivo: Realizar o fechamento do ano, os pontos positivos e negativos, as conquistas e os 

aprendizados. 

 

Os percursos foram elaborados e executados ao decorrer do ano, considerando as mudanças, 

necessidades e avaliações por parte dos usuários. 

Avaliação e Resultados 

Os encontros com os idosos no SCFV são semanais. Ocorrem todas as segundas-

feiras, às 08:00 horas da manhã, com duração de 1(uma) hora, podendo se prolongar até uma 

hora e meia. 

Primeiramente, os idosos fazem alongamento e aula de dança com a facilitadora 

Valéria. Para Hermann, a dança é um meio de atividade física para os idosos que auxilia na 

melhora das condições de saúde, sendo uma maneira de expressar os movimentos conduzidos 

pela música, despertando prazer, emoções positivas e socialização (HERMANN, G. et. AL., 

2016). SOUZA identificou que a dança permite ao idoso descobrir seus limites, o prazer de 

poder extravasar suas emoções e seus sentimentos através de seu corpo, viabilizando a 

melhora da sua autoestima e, consequentemente, da sua qualidade de vida e saúde (SOUZA et 

al., 2010). 

Com a elaboração do percurso, consideramos os seguintes resultados esperados: 

• Reconhecimento das potencialidades; 

• Desenvolvimento da autoestima; 

• Fortalecimento de vínculos sociais e familiares; 

• Aumento dos hábitos saudáveis; 

•Transformação no enfrentamento do processo de envelhecimento. 

 

Avaliando tais resultados, chegamos à conclusão de que o grupo tem caminhado 

positivamente para alcançar os objetivos propostos. Tais fatos tornam os indícios verdadeiros, 



 

128 

 

pois observamos grande melhora em idosos mais retraídos a partir da dança, além do 

desenvolvimento da autoestima, observamos mais participação e interação social entre os 

usuários do grupo. Entretanto, alguns idosos ainda são resistentes à certas atividades 

propostas, o que não prejudica o seu desenvolvimento, pois a observação do outro também 

produz impactos em nós mesmos, considerando a identidade grupal e fortalecimento dos 

vínculos. 

Após as atividades físicas, os idosos são convidados a realizar um lanche onde 

debatemos os assuntos estabelecidos pelos percursos socioeducativos. No ano de 2019, 

focamos na interação social, realizando bingos, eventos festivos, encontros comunitários em 

praças e organizações sociais. Observamos maior coesão e interação social, apoio entre os 

usuários e fortalecimento do vínculo como um todo. Percebemos maior participação e 

assiduidade por parte dos idosos. Quando realizamos avaliação dos percursos com os 

usuários, eles avaliam positivamente os temas abordados e as atividades propostas, falam do 

grupo como uma rede de apoio e um espaço para abertura, sociabilidade e interação, da qual 

necessitam e que faz parte de sua rotina de vida. 

 

Conclusão 

O aumento da expectativa de vida dos brasileiros está relacionado à melhora da 

qualidade de vida e segundo Wichmann, tem-se observado como estratégia o aumento dos 

grupos de convivência para a terceira idade com o intuito de promover a identificação dos 

valores, atitudes e comportamentos entre os idosos, trazendo benefício físico e mental, pois 

impulsionam a interação, inclusão social e uma forma de resgatar a autonomia de viver com 

dignidade e dentro do domínio de ser e estar saudável (WICHMANN et al., 2013). 

Dessa maneira, consideramos que o grupo Tocando em frente do SCFV do CRAS 

Nossa Senhora Aparecida tem atingido os objetivos estabelecidos e os resultados esperados. 

Realizamos avaliações com nossos usuários, no qual eles descrevem as suas vulnerabilidades 

e potencialidades para realizarem sonhos através de dinâmicas e rodas de conversas. O 

reconhecimento de tais potencialidades desenvolve a autoestima e autonomia do idoso, que 

parte do pressuposto de que nunca é tarde para sonhar e realizar. 

O olhar para o outro desenvolve a empatia e favorece o sentimento de pertença e 

fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. As atividades físicas propostas como dança e 
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alongamento favorecem o enfrentamento do processo de envelhecimento e aumento dos 

hábitos saudáveis. 

Sendo assim, considerando as seguranças afiançadas, os percursos estabelecidos e a 

atuação do usuário, avaliamos um impacto positivo para os idosos e seus familiares, no que se 

refere à interação social e o fortalecimento dos vínculos. 
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4.11 Centro de Referência de Assistência Social – “Carlinda Pereira Contar” 

CRAS Nossa Senhora Aparecida   

Acolhida coletiva no território 

           

Ana Karoline de B. F. Rabelo 

Ana Vitória Simão Pereira 

Clemilda Lourenço 

Maria Augusta S. de Andrade Corrêa 

 

Introdução 

Para participar do WORKSHOP DE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, o 

CRAS Nossa Senhora Aparecida – Carlinda Pereira Contar optou pela AÇÃO do PAIF: 

ACOLHIDA EM GRUPO. 

A nossa atuação tem como foco principal o alcance dos bens e serviços públicos pela 

população do nosso território.   

Constatamos, através de entrevistas realizadas no momento do atendimento, que havia 

grande desconhecimento por parte dos comunitários a respeito dos direitos e garantias de 

serviços e bens ofertados pelo CRAS. Além dessa constatação pela equipe técnica, outro 

indutor da ação verificado é a dificuldade do usuário em se deslocar até o CRAS, pois mesmo 

dentro da comunidade, ele se faz distante no que se refere à localização geográfica. Para o 

usuário chegar até o CRAS é necessário contornar, ao fundo, na Avenida Cônsul Assaf Trad o 

Cemitério Municipal São Sebastião que faz muro com o CRAS. Essa distância é de 

aproximadamente 500/600 metros. Do outro lado, na frente, encontra-se o CEASA, que 

também tem a mesma ou maior distância aproximadamente a ser percorrida. Nos outros 

limites, um ao sul e outro ao norte, encontram-se depósitos de várias lojas e terreno dos 

Correios sem edificações. 

De acordo com o Volume 2 do Caderno de Orientações Técnicas sobre o PAIF, a 

“acolhida em grupo é o processo realizado de modo coletivo com duas ou mais famílias”. É 

um procedimento técnico que dinamiza e agiliza o processo de atendimento, pois aperfeiçoa o 

repasse de informações e esclarece dúvidas, direcionando com eficácia os usuários aos 

serviços.  

Ainda de acordo com o Caderno de Orientações sobre o PAIF, o principal objetivo da 

Acolhida em Grupo é identificar as demandas dos usuários, dinamizar e agilizar o processo de 
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atendimento e com isso aperfeiçoar o repasse de informações e esclarecer as dúvidas. Além de 

simplificar o processo de compreensão de cada serviço ofertado, evita-se a espera 

desnecessária e realiza-se uma experiência que seja realmente acolhedora, respeitando a 

privacidade das famílias e de cada sujeito participante, bem como sua emancipação e 

conhecimento referente às Políticas da Assistência Social. 

É um instrumento que contribui para o acesso à informação sobre a garantia de 

direitos. É o momento para se compreender a Política de Assistência e como acessar os 

programas e benefícios sociais.  

“Por fim, considera-se o acolhimento não um espaço ou um local físico, mas uma 

postura ética do profissional que a está executando. Não pressupõe hora ou profissional 

específico para fazê-lo. A Acolhida em Grupo implica compartilhamento de saberes, 

angústias e invenções, tomando para si a responsabilidade de “abrigar e agasalhar” outrem em 

suas demandas, com “responsabilidade e resolutividade” (BRASIL, 2010).  

Diante do exposto e pautado na conduta ética, tendo em vista a pretensão de informar 

o maior número de pessoas sobre os serviços ofertados pelo CRAS, é que propomos a 

realização da Acolhida em Grupo no território, oferecendo as orientações necessárias para os 

agentes de saúde e membros das associações de Moradores, instrumentalizando-os para que 

possam, em suas devidas áreas, orientar, informar e encaminhar os usuários para acessarem os 

direitos e benefícios. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada constou de palestras organizadas em slides e exibidas em 

datashow. Por ser visual, facilitou a compreensão do assunto por parte do público-alvo.  

Também nos utilizamos de folhetos explicativos fornecidos pela Secretaria, nos quais 

constam os principais serviços ofertados pelo CRAS.  

Utilizamos o espaço da Unidade de Saúde e Associação de Moradores para execução 

da ação de forma que, as informações da Acolhida em grupo fossem repassadas no coletivo e, 

assim, permitisse a troca de informações, bem como o acolhimento das dúvidas desses grupos 

e de cada uma de suas demandas, promovendo a socialização de assuntos de interesse em 

comum.  

Esta atividade se consolida como momento ímpar que permite a interação da equipe 

técnica com os agentes de saúde e os membros das associações e com os usuários, cria 
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oportunidade para que as entidades do território conheçam os serviços da Política de 

Assistência Social e passem a divulgar entre os moradores esses serviços.  

 

É um processo que permite aos agentes de saúde e à Associação de Moradores 

compartilharem suas demandas e compreenderem melhor as vulnerabilidades de seu território, 

como questões sociais e não apenas como fatos particularizados.  

Tais fatores estimulam e incentivam o protagonismo desses grupos e a atuação destes 

de forma mais eficiente nas questões sociais e informações sobre garantias de direitos. 

Observamos que a ação beneficia não só os usuários, mas principalmente a equipe 

técnica do CRAS, que antecipa as situações de vulnerabilidade e oferece informações para 

executar a garantia de direitos, estimulando a autonomia, promovendo a construção do início 

de um vínculo entre o profissional e o usuário, bem como os agentes de saúde e os membros 

das associações de moradores que, compreendendo o papel da Assistência, executam, 

orientam e encaminham com segurança os usuários ao CRAS. 

A Acolhida em grupo no território se constitui na promoção de política pública que 

aproxima a comunidade e suas entidades das ações do Poder Público, sendo fonte de 

conhecimento e esclarecimento, sobretudo, é uma forma de mostrar ao usuário, objetivo final 

da Acolhida em grupo no território, a importância de sua participação e colocá-lo como 

detentor de direitos. 

As políticas setoriais implantadas e desenvolvidas no Município de Campo 

Grande/MS, por meio do Centro de Referência à Assistência Social – CRAS Nossa Senhora 

Aparecida – Carlinda Pereira Contar encontram-se devidamente qualificadas, respaldadas e 

executadas de acordo com as normativas. 

Para melhor embasar teoricamente a ação, buscamos o Dicionário de Termos Técnicos 

da Assistência Social, por Vanuza Bedeti da Silva:  

Acolhimento: Procedimento que envolve o recebimento dos usuários do 

SUAS, em local com infraestrutura adequada e profissionais qualificados, e 

o direcionamento das suas demandas, contribuindo para a humanização do 

atendimento socioassistencial. 

 

Avaliação e Resultados 

A ação firma e reitera o compromisso da política social junto aos usuários. Assim, o 

CRAS Nossa Senhora Aparecida – Carlinda Pereira Contar, por meio de sua equipe técnica, 

atua junto aos equipamentos sociais da comunidade, tais como Associação de Moradores e 
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Unidades Básicas de Saúde, com vistas à instrumentalizar as lideranças locais e trabalhadores 

da saúde para que estes, nos seus trabalhos diários, informem e orientem corretamente seus 

usuários de forma continuada.  

 

O engajamento de enfermeiros, assistentes sociais, agentes de saúde e das lideranças 

comunitárias os quais permitiram a apresentação e execução da proposta da acolhida no 

território, nos mostra um saldo altamente positivo. O entendimento da seriedade da Política de 

Assistência ficou claro para esses profissionais que encontraram na Assistência, respostas 

claras para seus anseios e resolução de vários problemas, ora apresentados. 

  

Conclusão 

Conclui-se que, dentre os resultados alcançados, podemos destacar a criação e o 

fortalecimento dos vínculos entre os equipamentos sociais públicos e privados das 

comunidades não só com a equipe técnica, mas com todo o CRAS Nossa Senhora Aparecida 

– Carlinda Pereira Contar. 
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4.12 Centro de Referência de Assistência Social – “Dr. Fauze Duailibi Amizo” 

– CRAS Jardim Canguru 

A Promoção da autoestima e o empoderamento como estratégia de prevenção 

de riscos e enfrentamento de vulnerabilidades 

 

Camila Bittencourt da Fonseca Maia 

 Denise Ramiro Garcia Maia 

Sílvia Rosângela da Silva Ribeiro de Queiróz 

Suéllen da Silva Florenciano 

 

Introdução 

A autoestima é um conceito que não é discutido com tanta veemência, embora 

apresente considerável importância tanto individual quanto socialmente. Percebeu-se, durante 

alguns atendimentos às famílias do território, inúmeras situações em que os responsáveis das 

famílias evidenciavam, de forma explícita ou velada, sintomas de baixa autoestima 

(autodesvalorização, autodepreciação, auto insatisfação, pessimismo, auto sabotagem, e 

outros). 

Assim, a proposta deste trabalho foi oferecer a este público um espaço para reflexão, 

uma ferramenta para que estas famílias pudessem superar essas vulnerabilidades e 

reconquistar sua autonomia. Sendo assim, esta oficina se justifica pela relevância do tema 

para as famílias atendidas pelo território. Além disso, destaca-se que o tema está de acordo 

com os pressupostos do PAIF.  

O objetivo principal foi atender a esta demanda emergente do território do CRAS Dr. 

Fauze Duailibi Amizo – Canguru, utilizando esta ferramenta como estratégia de prevenção de 

riscos e de uma possibilidade de enfrentamento de suas vulnerabilidades.  

Em relação ao conceito de oficinas com famílias, as orientações técnicas sobre o PAIF 

nos elucidam que estas ações: 

Consistem na realização de encontros previamente organizados, com 

objetivos de curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias, por 

meio de seus responsáveis ou outros representantes, sob a condução de 

técnicos de nível superior do CRAS (BRASIL, 2012b, p.23).  

 

Na esfera familiar, as oficinas com famílias objetivam suscitar vivências que 

questionem padrões estabelecidos e estruturas desiguais, estimulando o desenvolvimento de 



 

135 

 

autoestima positiva dos membros das famílias. Além disso, estas ações também possuem o 

propósito de estimular a socialização e a discussão de projetos de vida, a partir da 

identificação de potencialidades coletivas (BRASIL, 2012b). 

No que concerne ao tema proposto, buscamos utilizar o conceito de autoestima como a 

avaliação que o indivíduo faz de si próprio, a qual implica um sentimento de valor, o qual 

integra um componente predominantemente afetivo, expresso numa atitude de 

aprovação/desaprovação em relação a si próprio (ROSENBERG, 1965 apud ROMANO, 

NEGREIROS, MARTINS, 2007). 

A autoestima, então, é uma construção psicológica e está relacionada a capacidade que 

o indivíduo possui de se gostar e de se aceitar. Conforme relata Branden (1994), a autoestima 

é pertinente a todos os sujeitos e refere-se ao que o indivíduo pensa e sente em relação a si 

mesmo. O autor continua explanando que a relevância da autoestima se deve ao fato de ela ser 

o fundamento da capacidade do ser humano de reagir ativa e positivamente às oportunidades 

da vida. 

Conforme Skinner (1974/2006 apud MEYER, 2011) 

 

(...) o conhecimento sobre si próprio tem sua origem social: o indivíduo 

passa a se perceber a partir do outro, ou seja, é a comunidade verbal que 

ensina o indivíduo a descrever seus comportamentos e manifestações 

corporais. Ao mesmo tempo, utiliza-se de palavras para ensinar aos 

indivíduos a nomear seus estados e manifestações corporais, que ocorrem na 

interação entre o indivíduo e seu ambiente físico ou social. Tais palavras 

referem-se aos sentimentos e emoções (MEYER, 2011). 

  

Deste modo, é possível perceber as influências do ambiente na construção da 

autoestima e a importância do meio externo para sua manutenção e seu equilíbrio. 

Sobre isso, Guilhardi (2002) explica que a autoestima é como um sentimento, um 

produto de contingências de reforçamento positivo de origem social. Assim, sempre que o 

indivíduo emite comportamentos que são bem aceitos pela comunidade social, esta os reforça 

positivamente, isto é, disponibiliza reforço social generalizado positivo. Essa condição 

favorece o aumento do sentimento de autoestima. Do contrário, os comportamentos do 

indivíduo que não são aceitos socialmente produzem consequência negativa ou são punidos e 

estão relacionados à baixa autoestima. 

Assim, destacamos que este projeto buscou oferecer e assegurar um espaço de 

convívio, além de garantir o acesso dos usuários aos direitos socioassistenciais. Esta oficina 

visou, também, ser mais um instrumento para contribuir com o acompanhamento e 
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atendimento das famílias vulneráveis e prioritárias do território referenciado pelo CRAS 

Canguru. 

Metodologia 

É necessário salientar que a equipe técnica buscou priorizar as matrículas de 

responsáveis familiares do público prioritário do SUAS, respeitando sua disposição e 

disponibilidade em participar do projeto.  

A oficina ocorreu por meio de encontros que variaram de sessenta a cento e vinte 

minutos, organizados em rodas de conversas, dinâmicas, exibições de vídeos, discussões e 

palestras expositivas. Desenvolvemos uma proposta de suscitar um espaço para discussão e 

reflexão a respeito da autoestima, visando promover a autoestima saudável de famílias em 

vulnerabilidade social, possibilitando seu empoderamento no intuito de promover, desta 

forma, sua autonomia.  

Além disso, enfatizamos o caráter não terapêutico da oficina, visto que seus propósitos 

estão unicamente atrelados à Política da Assistência Social, no âmbito do PAIF. Assim, o 

projeto buscou oferecer e assegurar um espaço de convívio, além de garantir o acesso dos 

usuários aos direitos socioassistenciais.  

Encontros: 

26/06/2019:  

 Primeiro Momento: Apresentação da equipe técnica, acolhida com as 

participantes da oficina e explanação do tema; 

 Segundo Momento: Dinâmica do Espelho; 

 Terceiro Momento: Conceituação do Tema; 

 Quarto Momento: Exibição de vídeo relacionado ao tema; 

 Quinto Momento: Roda de Conversa e discussão a respeito do que as 

participantes entendem por autoestima; 

 Sexto momento: Lanche; 

09/07/2019 

 Primeiro Momento: Apresentação do tema por meio de palestra expositiva, 

abordando as seguintes questões:  

- O desenvolvimento da autoestima; 
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- Os ciclos da vida; 

- A maternidade e a autoestima; 

- A importância do equilíbrio da autoestima para a saúde; 

 Segundo momento: Discussão e reflexão com o grupo a respeito da 

autorresponsabilidade e como isso reflete na autoestima individual; 

 Terceiro Momento: Exibição de vídeo relacionado ao tema; 

 Quarto Momento: Discussão e reflexão a respeito do vídeo; 

 Quinto Momento: Lanche; 

23/07/2019 

 Primeiro Momento: Explanação do tema por meio de propostas para promover         

o empoderamento e autonomia individual; 

 Segundo momento: Exibição de vídeo relacionado ao tema; 

 Terceiro momento: Discussão e reflexão a respeito do vídeo; 

 Quarto momento: Lanche; 

06/08/2019 

 Primeiro Momento: Avaliação por meio de roda de conversa; 

 Segundo momento: Anotação dos pontos positivos e das sugestões para as    

próximas oficinas; 

 Terceiro Momento: Agradecimentos e fechamento da oficina; 

 Quarto Momento: Lanche; 

 

Avaliação e Resultados 

Participantes: 15 (todas do sexo feminino). 

O público foi composto por usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos e demais usuários interessados, pertencentes à comunidade.  

Foi possível constatar que houve mudanças comportamentais positivas nas 

participantes do grupo que frequentam o SCFV, entretanto, nas demais que participaram da 

oficina, não pudemos avaliar o resultado do projeto. 

A relevância do tema foi considerada pelo grupo, diante das conquistas elencadas na 

avaliação final, como: provocar a reflexão a respeito de suas próprias vivências, o 

fortalecimento da autoestima feminina, a importância de se viver o presente de forma 

consciente, o conhecimento e fortalecimento dos vínculos pelas participantes e, além disso, a 
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necessidade da execução de mais oficinas, proporcionando um espaço de debates e reflexão às 

usuárias.  

 

 

Conclusão 

É possível constatar, por meio das informações relatadas, a importância do Serviço de 

Atendimento Integral à Família, o qual, além de trabalhar sob o critério preventivo e 

proativo, preconiza o desenvolvimento de ações que contribuam na construção de relações 

intrafamiliares e comunitárias mais equilibradas, acarretando a promoção destas famílias e 

de cada indivíduo. 

Desta forma, a oficina proporcionou às participantes um espaço de reflexão e 

discussão sobre um tema comum às vulnerabilidades e potencialidades apresentadas pelo 

grupo.  
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4.13 Centro de Referência de Assistência Social – “Hércules Mandetta” – 

CRAS Novos Estados  

Acompanhamento Particularizado dos Irmãos “G” 

 

Bruna Lemes Cafure 

Darize Miuke Tashima Lacerda 

Kelly C. da Silva Ferreira Sposito 

Luciana Candido de Moraes 

Rose Mary Miranda Tomi Scaramuzi 

 

Introdução  

O presente relato trata do trabalho social realizado com uma família de irmãos que são 

atendidos pela equipe técnica do CRAS Hércules Mandetta desde o mês de julho de 2017, 

após encaminhamento realizado pela equipe técnica da UBS Nova Bahia, que na ocasião, 

relatou haver na família um irmão, “L”, que estava acamado após sofrer dois AVCs. Em razão 

da visita técnica realizada, verificou-se que se tratava de família composta por três irmãos 

idosos (“J”, “L” e “R”) cuja renda era proveniente da aposentadoria do senhor “J” somada à 

renda do trabalho com reciclagem realizado pelos irmãos “L” e “R”.  

  

Metodologia  

Realizado o estudo social, foram identificadas como vulnerabilidades da família em 

questão a renda, que é composta da aposentadoria por invalidez do senhor “J” somada aos 

ganhos retirados do trabalho com a reciclagem feita pelo senhor R e o fato de serem três 

idosos morando sozinhos (“R” de 67 anos/ “L” de 69 anos e “J” de 79 anos), dos quais dois 

apresentavam problemas de saúde (“L” teve um AVC e têm dificuldades de locomoção e “J” 

é um senhor obeso que estava acamado e alimentando-se por sonda como consequência de um 

AVC recente).  

Os contatos iniciais com a família permitiram à técnica de referência identificar que os 

irmãos têm um vínculo bastante fortalecido entre eles e também com os vizinhos, que 

auxiliam a família naquilo que conseguem. Também é potencialidade identificada o fato de os 

irmãos não terem gastos com aluguel de casa, uma vez que a residência da família foi deixada 

como herança por um irmão falecido. Como riscos foram identificadas, as situações que 

demandaram os primeiros atendimentos por parte do CRAS, a saber, o acúmulo de materiais 

da reciclagem e a possível necessidade de institucionalização do senhor “J” em razão dos 
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recorrentes retornos hospitalares para tratar de infecções que estavam sendo atribuídas ao 

acúmulo supracitado. Ademais, preocupava a técnica de referência o fato de ficar a 

responsabilidade de cuidar dos irmãos doentes somente para o senhor “R”, que também já é 

idoso e tem o desgaste do trabalho com a reciclagem.  

Diante dos fatos narrados, a família foi convidada a ser acompanhada pelo PAIF. Na 

oportunidade a técnica explicou sobre o Programa e em conjunto com a família desenhou o 

Plano de Acompanhamento Familiar. A decisão foi consensual e em um primeiro momento 

seria dado atenção para a Segurança Afiançada de Renda e Sobrevivência, uma vez que a 

família só tinha garantido um salário mínimo do senhor “J”. Nesse sentido, foi agendada a 

solicitação de BPC para o senhor “R” e posteriormente para o senhor “L”. Houve problema 

em uma primeira tentativa realizada para esse último porque seu irmão “J” foi erroneamente 

inserido na composição familiar por quem preencheu o requerimento. A técnica Luciana 

identificou posteriormente que o senhor “J” não faria parte da composição familiar porque o 

irmão é divorciado, e para a composição familiar para fins de BPC, somente entram os irmãos 

solteiros.  

Para as questões relativas ao BPC houve muita troca de informação com as técnicas da 

agência do INSS do Coronel Antonino. Também foi realizado pela técnica Luciana o 

encaminhamento para a aquisição de fraldas geriátricas para o senhor “J”. Nessa situação 

ressalta-se a importância do bom funcionamento da rede que prontamente atendeu o pedido da 

técnica para dar celeridade na obtenção do laudo médico a ser encaminhado para a Defensoria 

Pública.   

  

Avaliação e Resultados  

O Acompanhamento familiar dos irmãos trata-se de uma experiência exitosa para a 

equipe técnica do CRAS Hércules Mandetta, uma vez que as metas estabelecidas no PAF 

(Plano de Acompanhamento Familiar) foram alcançadas. Atualmente tanto o senhor “L” 

quanto o senhor “R” já são beneficiados pelo BPC e a técnica Luciana está acompanhando o 

processo de reembolso das parcelas que ficaram bloqueadas para o senhor “L” por falta de 

saque. Os encaminhamentos pertinentes para a aquisição de fraldas geriátricas para o senhor 

“J” foram dados e agora a família aguarda a decisão judicial do processo. Além da garantia de 

renda, outro ponto que é positivamente avaliado pela equipe é o vínculo que a família 

construiu com a técnica Luciana. Por se tratar de família de origem japonesa, inicialmente 
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notou-se certa resistência pelo fato de serem culturalmente mais reservados; entretanto, hoje 

pode-se dizer que a confiança no trabalho desenvolvido pela equipe foi fundamental para o 

bom andamento de todo o processo até o presente momento.  

  

Conclusão  

A família continua sendo acompanhada pelo PAIF, mas o objetivo para o próximo ano 

é de que eles sejam convidados para o Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio.  
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4.14 Centro de Referência de Assistência Social – “João Renato Pereira 

Guedes” - CRAS Estrela do Sul 

O trabalho multiprofissional nas ações do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para crianças do CRAS Estrela do Sul 

 

Bianca Ramirez Corrêa Anastácio 

Eleuse Ádamo da Costa Leite Silva  

Fernanda Golegã Accetturi  

Juciele de Carvalho Costa de Paula 

 Thamara Coelho Rezende de Souza 

  

  

  

Introdução  

O CRAS João Renato Pereira Guedes, conhecido popularmente como CRAS Estrela 

do Sul, compõe uma rede de vinte unidades que atuam no atendimento do Serviço de Proteção 

Social Básica no município de Campo Grande/MS. Esta Unidade atende a cinquenta bairros 

da região do Segredo, norte do município de Campo Grande, totalizando uma média 

populacional de trinta e seis mil habitantes3.  

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da Assistência Social. É um local público, 

localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os 

serviços de Assistência Social com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com 

a comunidade. (MDS, 2015) 

O CRAS Estrela do Sul iniciou suas atividades em janeiro de 2018 com a formação de 

uma equipe administrativa e técnica. A divulgação foi importante no território da mudança, 

tendo em vista que antes o espaço vinha sendo utilizado como Centro de Múltiplo Uso – 

CMU pela comunidade. 

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS disponibiliza aos usuários 

serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), o Serviço de Proteção Social 

Básica em domicílio para pessoas idosas e com deficiência, e o Serviço de Convivência e 

                                                                 

3 Fonte: http://www.campogrande.ms.gov.br/sisgran/geo/docs/REGIOES%20URBANAS%20-%20SEGREDO.pdf acesso em 16/10/2019 às 

11h00. 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sisgran/geo/docs/REGIOES%20URBANAS%20-%20SEGREDO.pdf
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Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Além da orientação dos programas sociais disponíveis 

para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade. 

O SCFV é: 

Um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma 

complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza 

atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e 

esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma 

de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e 

orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências 

individuais, coletivas e familiares. (MDS, 2015) 

 

É um importante serviço oferecido nas unidades públicas direcionado a crianças e 

adolescentes, pois se mostra uma ferramenta estratégica de minimização das vulnerabilidades 

sociais e individuais da população atendida pelo CRAS. 

Deste modo, apresentamos uma experiência multiprofissional desenvolvida junto a 

este grupo do CRAS Estrela do Sul. Este foi possível após a admissão, por meio de processo 

seletivo, de um profissional de educação física. 

 

Objetivo 

Explicitar a importância do trabalho multiprofissional na execução do Serviço de 

Convivência para Fortalecimento de Vínculos - SCFV para crianças. 

 

Processo de planejamento da prática 

O planejamento das ações é realizado as quartas-feiras entre a equipe técnica e o 

profissional de educação física. Cada percurso é pensado a fim de garantir a participação dos 

usuários, promovendo a autonomia e o fortalecimento do vínculo entre a comunidade e o 

trabalho socioassistencial desenvolvido no CRAS. É importante ressaltar que é levado em 

consideração durante o planejamento as sugestões dos usuários que participam do SCFV, 

buscando envolvimento nas expectativas dos participantes. 

 

Desenvolvimento  

De acordo com o apresentado na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do 

Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS, 2006), a equipe de trabalho 
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referenciada de um CRAS deve ser constituída de forma multidisciplinar ou multiprofissional, 

isto é, deve apresentar em seu quadro funcional básico, técnicos de nível superior e nível 

médio. 

O entendimento do trabalho multiprofissional se concentra na ideia de homem e de 

mundo num sentido de interação, integração, globalidade, totalidade, mas sempre envolvidos 

num movimento constante, dinâmico e em um processo permanente de construção, pois se 

baseia num refletir sobre atitudes e pensamentos. 

Como enfoque deste trabalho, trazemos a experiência da ação multiprofissional entre 

técnicos de referência (assistente social e psicólogo) e o profissional de educação física no 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, que deve ser ofertado a fim de 

garantir as seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de estimular a 

autonomia. Esse trabalho é realizado com grupos e organizado em percursos, de forma a 

estimular as trocas culturais e o compartilhamento de vivências; desenvolver o sentimento de 

pertença e de identidade e fortalecer os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva de 

incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária. 

Considerando tais características, explicita-se a contribuição do profissional de 

educação física que trabalha com o lúdico, trazendo à tona a individualidade, favorecendo um 

ambiente de aprendizagem saudável e possibilitando, assim, integrar aspectos motores, 

afetivos, cognitivos e sociais como forma de promover a inclusão na comunidade. 

A execução das atividades ocorreu entre os meses de agosto a outubro de 2019 com os 

grupos de crianças inscritas no SCFV. No total são 112 crianças divididas em cinco grupos 

nos períodos matutino e vespertino. Nestes meses foram cumpridos seis percursos 

socioeducativos planejados pela equipe técnica e profissional de educação física, com as 

seguintes temáticas: 1. Qualidade de vida; 2. Cooperação e empatia; 3. Autocuidado; 4. 

Relações interpessoais; 5. Valorização da vida (setembro amarelo); 6 Bullying. Os percursos 

são realizados às segundas-feiras, por meio de dinâmicas e roda de conversa com os usuários. 

Nos outros dias de atendimento são realizadas atividades de socialização que remetem a 

temática trabalhada, levando a um processo de reflexão-ação. A colaboração de todos os 

envolvidos no planejamento oportuniza uma prática mais completa envolvendo o estímulo à 

criatividade, comunicação, conscientização e promove ações que são ao mesmo tempo 

divertidas e educativas, favorecendo a superação de dificuldades individuais e sociais do 

público atendido. 
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Modo de avaliação 

As avaliações dos planejamentos foram realizadas semanalmente após a execução 

entre a equipe técnica e o profissional de educação física. Já as avaliações dos percursos 

foram realizadas ao final de cada um com os usuários, utilizando metodologias 

correspondentes à faixa etária do público alvo, como dinâmicas, desenhos, músicas, entre 

outros.  

 

 

Resultados alcançados 

A ação multiprofissional possibilitou atividades mais consistentes no sentido de 

atender as demandas individuais e sociais das crianças do SCFV. As atividades preconizaram 

a socialização, respeito e empatia, além de colaborar com o desenvolvimento motor e 

cognitivo de cada criança, uma vez que se optou por trabalhar a ludicidade com vistas a 

evidenciar capacidades e potencialidades dos usuários. 
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4.15 Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Los Angeles 

Resgate da história de Campo Grande/MS sob o olhar do grupo 

“Felicidade Não Tem Idade” - SCFV do Cras Los Angeles 

 

Neuza Bento Moreira  

Introdução  

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da 

Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior 

vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo 

de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Traz a oferta e execução da 

Proteção Social Básica e seu principal Serviço é o PAIF, (Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família) que articula o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimentos de 

Vínculos).  

 De acordo com a Tipificação de Serviços Socioassistenciais de 2009, o SCFV é 

realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições 

progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o 

trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.  

Deste modo, para desenvolver a valorização do grupo de convivência 

Intergeracional/Idosos em suas vivências e experiências na cidade onde moram, Campo 

Grande/MS, foi elaborado o percurso socioeducativo para promover o resgate da história de 

vida dentro deste município pela ótica dos próprios participantes.  

Este projeto teve o intuito de conhecer o território da área de abrangência do CRAS 

Los Angeles, ressignificar a construção da capital e fortalecer vínculos familiares e 

comunitários.  

 

Metodologia  

De acordo com a Política Nacional Assistência Social – PNAS (2004), o SCFV deve 

seguir os eixos estruturantes a partir de planejamento de percursos, ou seja, percorrer um 

determinado tema com objetivos e estratégias traçadas para alcance das aquisições. 

Elaboramos o percurso socioeducativo dentro das seguranças afiançadas da PNAS, que 
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podem ser definidas como aquisições que estes usuários desenvolveriam, descritas pela 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. A Segurança de Convívio Familiar e 

Comunitário é a oportunidade de:  

Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários; vivenciar experiências que possibilitem meios e 

oportunidades de conhecer o território e (re) significá-lo, de acordo com seus 

recursos e potencialidades. (MDS, 2014, p. 22)  

  

E Segurança da autonomia é:  

Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de 

potencialidades e ampliação do universo informacional e cultural; vivenciar 

experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e 

coletivos, desenvolvimento da autoestima, autonomia e sustentabilidade. 

(MDS, 2014, p. 22)  

 

 O percurso socioeducativo foi realizado no período de um mês com um encontro 

semanal. No primeiro momento confeccionamos árvores símbolo da cidade - os ipês. No 

encontro seguinte, promovemos trocas de saberes sobre os pontos turísticos e confeccionamos 

as cartas com a história dos membros do grupo e suas vivências em Campo Grande/MS e no 

terceiro encontro, realizamos um festival com comidas típicas da capital. Este último encerrou 

com a exposição dos trabalhos realizados.  

Os trabalhos de artesanatos foram desenvolvidos com os participantes do grupo e com 

a equipe multiprofissional do SCFV – Intergeracional com objetivo de fortalecer vínculos 

sociais entre usuários e profissionais para desenvolver habilidades manuais, valorização da 

autoestima e interação social. Nesse contexto, buscamos através das atividades favorecer a 

comunicação e interação social e fortalecer os vínculos grupal e familiar, reaprender e 

perceber o meio que estamos na sociedade e como esse contexto social interfe no ambiente 

familiar, além de contribuir para o processo de conhecimento do território e o ressignificar de 

acordo com seus recursos e potencialidades.  

No segundo momento, aplicamos uma oficina de resgate das histórias de Campo 

Grande onde cada participante fez análise retrospectiva. Esta análise foi realizada do seguinte 

modo: cada integrante do Grupo Felicidade Não Tem Idade recebeu uma folha onde poderiam 

escrever o relato de como se recordam de Campo Grande na sua infância ou de como era 

quando chegou à cidade. Aos integrantes que possuem dificuldade para escrever, o relato foi 
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realizado verbalmente e transcrito pelo técnico, educador social ou estagiário que auxiliavam 

na execução da oficina.  

A Sra. M.C.F., de 86 anos fez o seguinte relato:  

Cheguei em Campo Grande com 14 anos.  Onde é a atual praça Ary Coelho 

era um cemitério. A Afonso Pena não tinha asfalto e nenhum 

empreendimento, somente uma casa de índios onde tinha só mato. A única 

condução que tinha era charrete e carro de boi. Adoro a cidade! Só no Los 

Angeles tive duas casas. Fui a primeira merendeira da primeira escola do 

bairro. Onde é o Terra Morena era cocheiros de cavalo. Os peões e seus 

filhos eram bastante iam até minha casa assistir TV, que era a bateria. Minha 

casa foi a primeira a ter luz e orelhão. O colégio Plínio era uma mina de água 

e o bairro cortado por um córrego. (SIC) 

   

A Sra. G.B.L., de 72 anos descreveu:  

Cheguei na cidade na década de 70. A feirona era na rua José Antônio. O 

bairro Santa Fé era pura poeira. O centro de Campo Grande tinha só a 14 e 

na atual praça das araras, era o posto de Saúde cabeça de boi. Não tinha 

terminal de ônibus, somente um amarelo, que fazia todos os bairros e era 

difícil quando chovia, pois as pontes caiam e ficava muito difícil a travessia. 

(SIC)  

 Organizamos de modo a ampliar trocas culturais, experiências e vivências do grupo 

em relação ao fortalecimento comunitário, desenvolver o sentimento de valorização de 

saberes e autonomia como forma de se perceber no meio em que vive e sentir-se autor num 

contexto histórico e familiar como contribuinte na construção, transformação dos avanços e 

potencialidades adquiridas no território e Município.  

No terceiro momento foi promovida a festa cultural com pratos típicos, onde cada 

membro trouxe um prato feito em casa com salgados e doces e,  para encerramento da festa, 

houve baile. 

  

A intervenção social deve estar pautada nas características, interesses e 

demandas dessa faixa etária e considerar que a vivência em grupo, as 

experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização das 

experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação 

e proteção social. Devem incluir vivências que valorizam suas experiências e 

que estimulem e potencialize a condição de escolher e decidir. (BRASIL, 

2009a) 
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Para finalização do percurso, foi realizada a exposição “vitrine de habilidades”. As 

histórias escritas foram expostas em varais, pregados no pátio e os ipês, confeccionados em 

cartolina e papel, foram pregados nas paredes externas para que todos apreciassem. Tal 

exposição foi realizada juntamente com a de outros participantes de grupos diversos do 

Serviço de Convivência de idades variadas do CRAS Los Angeles.  

Deste modo, potencializamos a valorização pessoal em compreender a necessidade de 

desenvolver-se de forma independente, com respeito e liberdade de escolha, para 

desenvolvimento de habilidades e potencialidades, possibilitar crescimento e novos 

aprendizados, autoestima e autoconfiança.  

 

Avaliação e Resultados  

Analisando todo o contexto do percurso socioeducativo embasado nas aquisições e 

eixos estruturantes do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) 2005, aplicamos 

questionários abertos e roda de conversa para encerramento e avaliação.   

Destacamos o relato de uma integrante do grupo, a senhora M.R.S.N com 66 anos:  

 

Muito bom conhecer as coisas que tinha antes, lembrar da entrada de Campo 

Grande no antigo bairro Cascudo que hoje é a Calógeras. Muita mudança 

teve, antes não tinha ônibus, morava no Universitária, ia até Pioneiras a pé 

pegar ônibus para ir para o mercadão. Na época só tinha dois mercados na 

cidade.  Pegava trem para ir para outra cidade, o taxi era as charretes a gente 

pegava na estação de trem. Quando chovia cobria a charrete com a lona. A 

gente sente valorizado em poder lembrar das histórias da cidade, os novos 

sempre perguntam: como vocês conseguiam andar tanto? (SIC) 

  

Deste modo, podemos perceber que o grupo se sentiu valorizado em poder 

compartilhar suas vivências e experiências em relação às histórias de Campo Grande. 

Também foi promovido o desenvolvimento de atividades intergeracionais, fortalecendo o 

respeito entre seus membros, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.  

 Houve participação e interação social satisfatória do grupo bem como motivação, 

sentimento de pertença e identidade na ótica de ser e se perceber num contexto histórico, 

social, cultural e familiar.  
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Conclusão  

Durante este percurso socioeducativo, oportunizamos aos usuários do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos Intergeracional “Felicidade Não Tem Idade” a 

oportunidade de compartilharem suas vivências e experiências em relação ao território de 

abrangência do CRAS Los Angeles, como forma de perceber as conquistas realizadas ao 

longo do tempo e para identificar as potencialidades e recursos que nossa região possa 

oferecer. Assim, contribuir com o processo de construção e ressignificação da história de 

Campo Grande e compartilhamento intergeracional, além de conscientizar como ocorreu o 

desenvolvimento da cidade e seus munícipes, por meio da saúde, educação, moradia, trabalho, 

renda, transporte, alimentação e cultura. Ao causar tais reflexões, fortalecemos as 

experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com as potencialidades e as 

limitações da cidade.  

Nesse contexto, podemos observar que é através do território que podemos destacar os 

indicadores sociais, os riscos e as vulnerabilidades para que possamos trabalhar determinadas 

demandas através das potencialidades que o território oferece. É também na comunidade que 

as pessoas fortalecem entre si o sentimento de solidariedade e redes de apoio.  
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4.16 Centro de Referência de Assistência Social – “Mida Barbosa Marques” – 

CRAS Guanandi   

Boas Práticas no Território: A importância da articulação em rede 

 

Adriana de Lima Neves Aguilera 

Caroline Souza de Matos 

Dhyana Alves Mancilla  

Jolene Cristina Oliveira 

Leatrice De Castro Maria 

Nilo Corrêa 

 

 

Introdução 

O Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, unidade pública de referência 

da Proteção Social Básica - PSB, apresenta duas funções exclusivas para o desenvolvimento 

dos serviços socioassistenciais: a gestão territorial e a execução do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família – PAIF, tornando-se, portanto, uma referência para os 

serviços setoriais e para a população local. 

Objetivando cumprir seu papel preventivo, o CRAS “Mida Barbosa Marques” CRAS 

Guanandi vem realizando ações integradas à rede socioassistencial e intersetorial em seu 

território, de forma a garantir que a execução indireta do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - SCFV esteja alinhada às normativas do SUAS, efetivando, 

assim, o seu referenciamento e mantendo sua articulação com o PAIF. 

Buscando enfrentar as situações de vulnerabilidades e violações de direitos, a Política 

Nacional de Assistência Social-PNAS (2004) identifica as seguranças que devem ser 

afiançadas aos seus usuários: segurança de acolhida, de convívio ou vivência familiar, renda, 

autonomia e sobrevivência a riscos circunstanciais.  

A coordenação conjuntamente à equipe técnica buscou primeiramente identificar quais 

os equipamentos da política setorial, bem como as unidades que ofertam os serviços 

socioassistenciais de proteção social no seu território de abrangência. 

A partir do diagnóstico elaborado pela vigilância socioassistencial, o território o qual o 

CRAS Guanandi assiste constitui-se de 3 (três) regiões: Lagoa, Anhanduizinho e Centro, 

totalizando, portanto, 12 (doze) bairros e 82 (oitenta e dois) parcelamentos. Neste território há 

ainda a rede intersetorial, onde se encontram 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde (UBS), 2 

(duas) Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), 3 (três) Centros de Apoio Psicossocial 
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(CAPS), 1 (um) Centro de Especialidades Médicas (CEI) e a Federação dos Deficientes 

Físicos do Mato Grosso do Sul. 

 A gestão territorial de acordo com Siqueira (2016, p.8) desempenha funções que 

consistem na busca ativa, na articulação da rede socioassistencial e na promoção da 

articulação intersetorial. Enfim, funções que permitem identificar vulnerabilidades e 

potencialidades, garantir o acesso da população aos serviços, programas, benefícios e 

projetos, além de favorecer a comunicação da PSB com as demais políticas e setores. 

Metodologia 

Considerando o diagnóstico socioterritorial, foram traçadas estratégias de 

fortalecimento das potencialidades do território para as ações com a rede socioassistencial e 

intersetorial de maneira distinta. 

A metodologia escolhida com a rede Intersetorial teve início no ano de 2017 depois de 

uma reunião realizada na unidade do CRAS Guanandi com as Unidades de Saúde UBS Dona 

Neta, UBS Jockey Club, UBSF Nova Esperança e UBS Caiçara. Na ocasião, foi realizada 

acolhida coletiva com os representantes das unidades, coordenação e equipe técnica do 

CRAS, assim como, foi acordado o estabelecimento de um fluxo para atendimento, além da 

criação de grupo em aplicativo de rede social para divulgação de atividades, ações e 

informações referentes às políticas com o intuito de esclarecer dúvidas. 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2016a, p. 

9), o compartilhamento de informações, de maneira ética e responsável, servirá como insumo 

para o desenvolvimento das ações desses serviços, ampliando-se, assim, a capacidade 

protetiva das famílias e a responsabilização do Estado. 

Após o estabelecimento de fluxo com as unidades, foram realizadas Ações 

Comunitárias nas unidades de saúde em 2018 e 2019. Nestas ações, objetivou-se realizar 

Acolhida Coletiva com os usuários, atendimentos do Cadastro Único, atendimentos 

particularizados com a equipe técnica e encaminhamentos aos SCFV realizado na unidade e 

referenciadas: Associação Camille Flammarion, CEACA (Projeto Resgate), Instituto Shalon e 

Centro de Convivência do Idoso “Edmundo Scheuneman”. 

Considerando a grande demanda de beneficiários do Programa Bolsa Família no 

território, foram realizadas no ano de 2018 e 2019, Acolhidas Coletivas nas escolas com o 

maior número de descumprimento de condicionalidades. Na oportunidade, pode-se divulgar 

também o Programa Acessuas Trabalho e demais serviços e programas ofertados pela Política 
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de Assistência Social aos jovens e seus familiares. Ressalta-se, ainda, que trabalho semelhante 

foi realizado junto à Subsecretaria da Juventude do Estado de Mato Grosso do Sul, no ano de 

2019. 

No que se refere ao trabalho realizado com rede socioassistencial, considerando o 

diagnóstico e as orientações teóricas, executou-se o planejamento, identificando, 

primeiramente as unidades que ofertam o SCFV no território de abrangência. Posteriormente, 

dividiu-se a equipe técnica do CRAS Guanandi, que se responsabilizaria pela referenciada. 

Estas atividades foram realizadas a partir do primeiro semestre de 2018 e continuam sendo 

desenvolvidas até a presente data.  

Foram instituídas reuniões periódicas a cada 03 (três) meses com as instituições que 

compõem a rede, buscando organizar encaminhamentos, fluxos de informações, 

procedimentos e estratégias de respostas às demandas. Tendo como objetivo principal o 

estabelecimento de fluxo de encaminhamento e de repasse de informações sobre as famílias 

entre o PAIF e esses serviços.  

Para tanto, foi realizada reunião com representantes (coordenação e equipe técnica) de 

cada unidade, onde houve Acolhida Coletiva com enfoque no fluxo da PSB, PAIF e SCFV, 

assim como a criação de grupo em aplicativo de rede social com o intuito de socializar as 

informações com agilidade nos encaminhamentos e esclarecimento de dúvidas. 

Foi estabelecido cronograma de visitas às unidades por cada técnico de referência, 

sendo realizada inicialmente a acolhida com os funcionários e familiares vinculados às 

instituições e posteriormente visitas mensais às unidades para realizar o fluxo PAIF, 

observados os princípios éticos elencados na NOB/SUAS RH (MDS, 2011d, p. 21-23), 

destacando-se a “proteção à privacidade dos usuários, observado sigilo profissional, 

preservando sua privacidade e opção e resgatando sua história de vida real”, concretizando a 

matricialidade sociofamiliar do SUAS.  

 

Avaliação e Resultados 

Para avaliação da gestão territorial realizada pelo coordenador e equipe técnica do 

CRAS Guanandi, tomou-se como base a definição de Siqueira (2016, p.7) acerca de 

monitoramento, sendo este a observação e o registro das ações efetuadas em processo 

contínuo. A observação, portanto, segundo a autora, tem como objetivo captar informações 
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prioritárias sem deixar de envolver os atores e beneficiários da política pública com o retorno 

das informações. ” (SIQUEIRA, 2016, p.7) 

Para critério de avaliação na rede intersetorial, foi considerada a efetivação no fluxo 

estabelecido de encaminhamentos, além de monitoramento nos encaminhamentos realizados 

aos usuários pelas políticas envolvidas.  

Considerando a avaliação positiva verificada na busca ativa e encaminhamentos, foi 

aprimorada a metodologia no primeiro semestre de 2019, ampliando a rede de proteção com a 

Defensoria Pública, CREAS, em conjunto com as unidades de Saúde e OCS já referenciadas. 

Foi realizado apresentação de representantes e inclusão em grupo social já ativo em aplicativo 

de rede social.  

Nestas ocasiões de aproximação, foram também realizados estudos de casos e 

estabelecimento de ações considerando as famílias acompanhadas em conjunto pelas políticas 

mencionadas com o objetivo de superação de vulnerabilidades ou violação de direitos. 

Considerando as Acolhidas Coletivas realizadas em escolas, Unidades de Saúde, ações 

comunitárias e Subsecretaria da Juventude, o critério de avaliação envolveu comparecimento 

dos usuários na unidade do CRAS para inscrição, atualização no Cadastro Único 

(Considerando dentre elas ações específicas para atualização de beneficiários o Benefício de 

Prestação Continuada - BPC), inscrição nos SCFV e curso ACESSUAS – Trabalho, além dos 

demais atendimentos realizados, tendo sido observadas efetivações nos encaminhamentos 

neste sentido. 

Já na rede socioassistencial, foi estabelecido como critério de avaliação a efetivação 

do fortalecimento da rede com estabelecimento de fluxo PAIF, objetivando o monitoramento 

de encaminhamentos. Houve interação com os usuários na construção das intervenções a 

partir de cada estudo social, considerando as potencialidades de cada família, além de 

avaliação dos encaminhamentos realizados quando não houve efetivação. 

Foi possível observar, também, a melhora significativa quanto ao vínculo dos 

trabalhadores das unidades referenciadas com os da unidade do CRAS, além do 

empoderamento destes trabalhadores quanto aos objetivos do SCFV e PAIF, propiciando um 

melhor atendimento ao cidadão já que há necessidade de atendimento da família nas várias 

políticas, considerando a complexidade e diversidade das demandas, sendo necessário que a 

rede se reconheça e articule os seus serviços. 
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Conclusão 

O CRAS possui a função de gestão local dos serviços, ou seja, é a unidade de 

referência onde se organizam os serviços da PSB conectados ao trabalho social com famílias, 

tendo como objetivo a prevenção de situações de riscos sociais e vulnerabilidades em seu 

território. 

Nessa perspectiva, todo o trabalho desenvolvido depende da eficiência na gestão 

territorial sob a responsabilidade do coordenador e equipe técnica.  Fato este que demanda um 

adequado conhecimento do território, a organização e, principalmente, a articulação das 

unidades da rede socioassistencial a ele referenciadas, favorecendo assim, o efetivo acesso das 

famílias e indivíduos aos serviços, benefícios e projetos de Assistência Social. 

A busca ativa também é uma importante ferramenta para conhecer o território e 

compreender a realidade social, favorecendo o planejamento e a organização gerencial do 

trabalho com as famílias. Sendo assim, a divulgação sobre a função do CRAS sempre se faz 

necessária para mostrar este serviço como ponto principal de acesso e promoção dos direitos 

socioassistenciais. 

O CRAS Guanandi, como unidade executora exclusiva do PAIF no território, vem 

buscando de forma exitosa cumprir suas atribuições dentro do território de abrangência, 

possibilitando a articulação da rede socioassistencial e intersetorial, viabilizando assim, o 

acesso efetivo da população, principalmente os beneficiários dos programas de transferência 

de renda aos serviços, programas e benefícios da assistência social, adotando fluxos entre o 

PAIF e o SCFV.  
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4.17 Centro de Referência de Assistência Social – “Rosa Adri” 

CRAS Dom Antonio 

Reuniões de referenciamento técnico: Uma proposta de trabalho junto aos 

educadores sociais do SCFV (06 A 15 Anos) 

 

Ronald Ferreira de Oliveira 

Introdução 

É de conhecimento dos profissionais de nível superior da Proteção Social Básica que o 

papel de técnico de referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos (SCFV – 06 a 15 anos) envolve, além de um 

trabalho contínuo com as famílias, as crianças e os adolescentes, um contato constante e 

necessário com os profissionais de nível médio que exercem a função de educadores sociais 

(ou orientadores sociais). Tal necessidade, se faz notar por exemplo, desde a execução dos 

percursos socioeducativos elaborados para cada grupo até o adequado manejo de desafios e 

problemáticas que surgem no cotidiano profissional.  

Nesse sentido, a cartilha “Perguntas Frequentes: Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV)” (MDS, 2016b) destaca as seguintes funções do técnico 

de referência e que se relacionam diretamente com esse trabalho junto aos educadores sociais: 

- Contribuir tecnicamente para a oferta do SCFV, tendo em vista as diretrizes 

nacionais dentro de suas atribuições específicas (...) 

- Assessorar tecnicamente ao(s) orientador(es) social(ais) do SCFV nos temas 

relativos aos eixos orientadores do serviço e às suas orientações técnicas, bem como ao 

desligamento de usuários do serviço e o planejamento de atividades; 

- Acompanhar o desenvolvimento dos grupos existentes nas unidades ofertantes do 

serviço, acessando relatórios, participando em reuniões, etc.; 

- Manter registro do planejamento do SCFV no CRAS (p. 51, grifo nosso). 

 

Essa necessidade de servir de referência aos educadores sociais levanta uma série de 

questões aos Técnicos de Referência, por exemplo: Como oferecer orientações que sejam 

úteis aos educadores sociais? Como garantir que os percursos socioeducativos sejam bem 
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executados? Como conciliar o trabalho contínuo junto às crianças e adolescentes com os 

desafios novos e sempre presentes nesse trabalho? Como avaliar os resultados positivos e 

negativos alcançados? Como garantir que as aquisições aos usuários previstas pelo SCFV 

sejam alcançadas? Esses e outros questionamentos são uma constante na prática do 

referenciamento técnico aos educadores sociais e se mostram como desafios a qualquer 

técnico de referência deste serviço.  

Infelizmente, a pesquisa de bibliografia que ofereça orientações para esse 

referenciamento junto aos educadores sociais é escassa, de forma que foi preciso buscar 

inspirações em outras áreas, como a Psicologia Escolar/Educacional, a Psicologia Histórico 

Cultural, em experiências de capacitação, de formação continuada docente e de aplicação da 

Psicologia Escolar ao contexto da Educação Não-Formal (LONGO e NARITA, 2012; 

GALVÃO e MARINHO-ARAÚJO, 2017). Desse levantamento bibliográfico e da observação 

das principais demandas do SCFV, surgiu a proposta de reuniões sistemáticas no dia do 

planejamento semanal dos educadores sociais,  cujo cotidiano profissional fez com que tal 

proposta passasse a se chamar  Reuniões de Referenciamento Técnico.  

 

Metodologia 

As Reuniões de Referenciamento Técnico é uma proposta de trabalho desenvolvida 

atualmente no CRAS Rosa Adri (Bairro Dom Antônio Barbosa). Como o nome original deixa 

explícito, essas reuniões são desenvolvidas toda semana no dia dedicado ao planejamento 

semanal dos educadores sociais.  

Sua execução é planejada de forma a alcançar os seguintes objetivos: (1) avaliar 

constantemente a execução dos percursos socioeducativos por meio das atividades executadas 

semanalmente; (2) avaliar o alcance dos objetivos semanais propostos por cada educador 

social; (3) sugerir atividades que estimulem a convivência, o fortalecimento de vínculos 

comunitários, bem como o desenvolvimento da cidadania; (4) captar, nas dificuldades vividas 

pelos educadores sociais, estudos necessários para a melhor interpretação dos fenômenos, 

bem como a intervenção sobre eles; e (5) desenvolver nos casos particulares, interpretações e 

práticas não patologizantes e/ou estigmatizantes e que foquem na relação estabelecida entre 

educador social e educando (criança e/ou adolescente).  
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Para atender tais objetivos propostos, as Reuniões de Referenciamento Técnico 

dividem-se em cinco eixos: Avaliação da Semana, Ideias para o Planejamento Semanal, 

Estudos de Caso, Estudos e Leituras e Pautas Extras.  

No eixo Avaliação da Semana, o técnico de referência e os educadores sociais avaliam 

conjuntamente se os objetivos propostos nos planejamentos semanais foram alcançados na 

semana que passou. É o momento em que o técnico de referência observa se o percurso 

socioeducativo está sendo atendido, caso contrário, quais seriam os obstáculos observados.  

No eixo Ideias para o Planejamento Semanal, coleta-se e socializa-se ideias de 

atividades para a semana que começará. É importante que as atividades sejam coerentes com 

o percurso socioeducativo, visem alguma das aquisições previstas no SCFV, estimulem a 

convivência e o desenvolvimento de vínculos e tenham como norte uma formação cidadã. 

Nesse sentido, o técnico de referência também oferta dicas de atividades e que na prática 

profissional, os seguintes materiais se mostraram úteis:  

 Contribuições para a construção de Percursos Socioeducativos no SCFV (CAMPO 

GRANDE, 2018b); 

 Caderno II – Práticas e Vivências (GADELHA e OLIVEIRA, 2015) 

 Cadernos do antigo PROJOVEM Adolescente; 

 Caderno 3 dos “Parâmetros socioeducativos: proteção social para crianças, 

adolescentes e jovens” (SÃO PAULO, 2007); 

 Manuais e Almanaques de Brincadeiras; 

 Manuais de Dinâmicas de Grupo. 

No eixo Estudos de Caso, são discutidos casos particulares que se mostraram um 

desafio na prática profissional dos educadores sociais durante a semana que passou. 

Geralmente tais casos envolvem situações de indisciplina, violência física e verbal, 

sexualidade, suspeitas de violação de direitos, entre outras. É importante destacar que, na 

condição de profissional de psicologia exercendo a função de técnico de referência, é dever 

ético e profissional4 (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2005; CONSELHO 

                                                                 

4 Nesse sentido, o Código de Ética do Profissional de Psicologia (2005), em seu Princípio Fundamental III, diz 

“O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, 

econômica, social e cultural”. E no seu Artigo 2º, alínea a, veda ao psicólogo praticar ou ser conivente com atos 

que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Por fim, a Nota 

Técnica de 2016, do CFP/CONPAS, orienta que o profissional de Psicologia elabore e execute intervenções 

considerando o contexto social, cultural e político, bem como as diferentes formas de construção da 
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FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2016) evitar leituras estigmatizantes e patologizantes, bem 

como rechaçar práticas punitivas. Para atender esse dever, a Psicologia Histórico Cultural 

(com base em L.S. Vigotski) tem possibilitado uma leitura mais qualificada dos fenômenos e 

ofertado dicas que conciliam uma leitura das problemáticas a partir de seus condicionantes 

socioculturais e subjetivos, com uma prática que intervém muito mais na relação que os 

educadores sociais desenvolvem com as crianças e adolescentes do que, por exemplo, em 

práticas punitivas e não promotoras da autonomia.  

No eixo Estudos e Leituras, são estabelecidos momentos de estudos de textos, vídeos 

e/ou filmes que focam: 

 Em demandas que surgem no cotidiano profissional do SCFV (por exemplo, 

indisciplina, violência verbal, violência física, conflitos interpessoais, bullying, 

sexualidade, necessidades educativas especiais, etc.);  

 Nos subsídios/temas necessários à execução dos percursos socioeducativos (por 

exemplo, autocuidado, autoconhecimento, identidade, saúde, cidadania, combate às 

drogas, diversidade étnico-racial, cultura de paz, diversidade sexual, sexualidade, 

tolerância religiosa, meio ambiente, mercado de trabalho, etc.) 

 Nos conhecimentos necessários à prática profissional na Assistência Social (por 

exemplo, Constituição de 1988, Direitos Humanos, direitos socioassistenciais, LOAS, 

PNAS, Proteção Social Básica, seguranças afiançadas, orientações técnicas dos 

Serviços de Convivência, concepção de convivência e fortalecimento de vínculos, 

etc.); 

 Nos conhecimentos necessários à prática profissional com crianças e adolescentes 

(ECA, Estatuto da Juventude, características do desenvolvimento infantil e 

adolescente, sexualidade, heteronomia e desenvolvimento da autonomia, resolução de 

conflitos, abordagens metodológicas, etc.).  

Por fim, no eixo Pautas Extras, são tratados assuntos constantes e/ou extraordinários 

que focam desde orientações da coordenação da unidade, até o planejamento de datas 

comemorativas e questões burocráticas gerais. Por exemplo, entrega de fichas de participação, 

devolutiva de planejamentos semanais, apresentação de novo percurso socioeducativo, etc. 

 
                                                                                                                                                                                                        

subjetividade, evitando práticas e leituras psicologizantes, normatizantes, patologizantes, tutelares e/ou 

assistencialistas.  
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Avaliação e Resultados 

A avaliação dessa proposta de trabalho segue as ideias basilares da Psicologia 

Histórico Cultural, originária dos escritos de L.S. Vigotski, para a qual há uma 

indissociabilidade entre a teoria e a prática, em que o processo avaliativo é contínuo, 

processual e focado na reflexão para/na/sobre a ação (LONGO e NARITA, 2012). Dessa 

forma, os resultados observados se demonstram de três formas. Primeiramente, nos 

planejamentos semanais dos educadores sociais, cada vez mais focados em objetivos 

coerentes com os percursos socioeducativos propostos, com a realidade concreta em que 

atuam e com os parâmetros do SCFV. Em segundo lugar, nas interpretações que os 

Educadores Sociais lançam sobre os fenômenos do cotidiano profissional, com uma leitura 

cada vez menos estigmatizante e patologizante. E em terceiro lugar, na observação que se faz 

das relações dos educadores sociais com as crianças e adolescentes, em que há cada vez mais 

uma melhor compreensão dos mesmos e criatividade em executar intervenções aos problemas 

que surgem. 

 

Conclusão 

Conforme apontado pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 

(BRASIL, 2009a), o trabalho essencial no SCFV prevê ações com as famílias (fortalecimento 

da função protetiva da família), com os usuários do serviço (crianças e adolescentes, neste 

caso) e a atenção às questões burocráticas/documentais (informação; banco de dados de 

usuários e organizações; elaboração de relatórios e/ou prontuários, etc.), de forma que o 

trabalho com educadores sociais não esgote as possibilidades do referenciamento técnico à 

este serviço. 

Entretanto, é inegável a necessidade de se estabelecer uma relação sistemática entre 

técnicos de referência e educadores sociais com foco nos objetivos do SCFV e na execução 

dos percursos socioeducativos, podendo abranger demais profissionais que lidam diretamente 

com esse público (por exemplo, facilitadores Sociais e professores de educação Física). 

Consideramos, portanto, que as Reuniões de Referenciamento Técnico atendam a essa 

demanda, e que a busca de uma sistematização do trabalho desenvolvido junto ao SCFV 

fortaleça a política pública de Assistência Social e garanta ganhos efetivos na vida de crianças 

e adolescentes usuários deste serviço.  
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4.18 Centro de Referência de Assistência Social - CRAS São Conrado 

Entre Laços e Abraços: Os Nós Retratados 

 

Alvina Alves dos Anjos 

Débora Soares Mendes Noriller 

Emília Daniele de Araújo  

Henrique Reis 

Maria de Fátima da Silva 

Valquíria da Silva Rabero Estácio  

 

Introdução 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de até 6 anos e 

suas famílias tem por intuito contribuir para o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários de famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social. 

No tocante as intervenções preconizadas na Política Nacional de Assistência Social- 

PNAS/2004, na Tipificação na Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social- 

CNAS dos serviços socioassistenciais e na Lei nº 8.742/1993 – Lei Orgânica de Assistência 

Social – ressalta como alguns dos objetivos da política de assistência social, a proteção à 

infância e a defesa de crianças devido a sua falta de maturidade física e mental, com 

elaboração de estratégias de prevenção de ruptura de vínculos, acesso a garantia de direitos e 

melhoria na qualidade de vida.  

A partir da definição da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social – NOB-SUAS que, em 2005, classificou como atribuições da equipe técnica de 

profissionais do Serviço de Proteção Social Básica e do Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, o atendimento e/ou 

acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social com o intuito de prevenir 

riscos, identificar vulnerabilidades e potencialidades, além de oferecer serviços com foco na 

promoção de vivência familiar, comunitária e social e no desenvolvimento da autonomia 

tornando-os protagonistas de suas próprias vidas, isto é, com capacidade de enfrentamento de 

suas necessidades, podendo se reorganizar potencialmente diante de mudanças e desafios. 

Diante disso, viu-se a necessidade de criar uma iniciativa para estreitar ainda mais os 

laços afetivos entre as mães e as crianças desde a concepção, através da fotografia. 
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Descrição e Metodologia 

O projeto envolve as mães e gestantes que já participam do grupo de 0(zero) a 6(seis) 

anos do SCFV da unidade e que tenham comparecido as reuniões pelo menos três vezes desde 

o início do ano vigente, como forma de estimular sua participação no grupo. 

Os cenários para os ensaios foram pensados de forma a tornar a apropriação de 

pertencer, de conhecer e explorar o território municipal, com a intenção de ampliar seu 

conhecimento sobre o município no qual estão inseridos e usufruir de espaços comunitários 

que toda a extensão territorial de sua cidade dispõe para a vivência em sociedade. 

É importante destacar que os ensaios com os bebês recém-nascidos aconteceram em 

estúdio como forma de protegê-los de situações nocivas a sua saúde por causa de sua tenra 

idade. 

Foram elaborados contratos com termos de autorização do uso de imagem, 

possibilitando o uso do material como trabalho de divulgação do CRAS, da SAS, da empresa 

Stanke fotografia, da Amigurumis artesanato e Nereide maquiagem, sem remuneração para 

qualquer parte. 

 

Resultados Esperados 

 

 Divulgar e incentivar a participação do público-alvo da comunidade no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças até 6(seis) anos e suas 

Famílias; 

 Fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais; 

 Elevação da autoestima dos participantes do grupo; 

 Formação de nova rede de apoio; 

 Proporcionar novas experiências em outros territórios com intento de ampliar o seu 

universo informacional e cultural; 

 Ressignificar relações familiares, sentimento de ser e pertencer e resgate da identidade 

familiar. 

 

Avaliação 

De acordo com as ações propostas pelo projeto "Entre Laços e Abraços, os Nós 

Retratados", ou seja, sessões fotográficas de gestantes, bebês e crianças até 6(seis) anos, 
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relacionadas aos propósitos supramencionados, observou-se, por meio de questionário 

apresentado aos participantes do grupo de gestantes e SCFV 0 a 6 anos, um avanço em todos 

os aspectos. 

Pôde-se perceber melhora na autoestima das mamães com relatos de ressignificações 

familiares, sentimento de ser e pertencer, fortalecimento de vínculos familiares, comunitários 

e sociais com ampliação do universo informacional e cultural mediante deslocamento para 

fora de seu território com a finalidade de poder desfrutar de áreas públicas do município a que 

pertence. 

 

Conclusão 

Pela observação dos aspectos analisados até o momento, haja vista que o projeto 

permanece em execução, as famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica da 

região Lagoa atendidas pela unidade CRAS SÃO CONRADO, notou-se uma melhoria na 

qualidade de vida, expandindo a compreensão das famílias sobre a proteção à infância e a 

garantia de seus direitos, assim como o fortalecimento dos vínculos entre os membros da 

família e de seu território. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

167 

 

4.19 Centro de Referência de Assistência Social – “Teófilo Knapik” 

CRAS Tiradentes 

Acompanhamento Em Grupo: Bpc Escola – Mães De Anjo 

 

Fábia de Jesus Brunetto 

Fernanda Godoy Lins Coelho 

Larissa Dagher Pereira 

Lúcia Nunes da Silva 

Thaís Casa Grande de Oliveira 

 

Introdução  

A Política de Assistência Social tem sua ação pautada primordialmente no 

empoderamento da família, tendo em vista as Seguranças Afiançadas, principalmente as 

Seguranças da Acolhida, Convívio Familiar e Autonomia, previstas na Política Nacional de 

Assistência Social. O modo como a família é incorporada à política pública reflete na 

organização dos serviços e na proposição e organização do trabalho com as famílias no 

cotidiano dos serviços, programas e projetos. (MIOTO, 2006). 

De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 

de 1993, Art. 1º: 

“A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é 

Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os 

mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 

ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas”. (LOAS, 1993) 

 

Regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, Art. 20, o Benefício de 

Prestação Continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao 

idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 

O Programa BPC na Escola se estabelece como um programa intersetorial com o 

objetivo de garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiência ( de 

0(zero) a 18(dezoito) anos e beneficiários do BPC) na escola. O Programa representa uma 

importante ferramenta para promover a inclusão socioeducacional, ampliação das aquisições 

para construção da autonomia e a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência, 

beneficiárias do BPC. 
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Possui como diretrizes centrais a identificação das barreiras que impedem e/ou 

dificultam o acesso e a permanência na escola das crianças e adolescentes beneficiários do 

BPC e o acompanhamento, tanto dos beneficiários como de suas famílias pelas equipes de 

referência dos serviços socioassistenciais e, quando necessário, de outras políticas que 

integram o Programa BPC na Escola. 

Segundo o caderno de Orientações Técnicas sobre o PAIF - Volume 2, o 

acompanhamento familiar abrange um conjunto de intervenções desenvolvidas de forma 

continuada a partir do estabelecimento de compromissos entre famílias e profissionais. Com o 

início do acompanhamento familiar, há a construção do Plano de Acompanhamento Familiar, 

nele contendo os objetivos a serem alcançados, a realização de mediações periódicas, a 

inserção em ações do PAIF, visando a superação gradativa das vulnerabilidades vivenciadas.  

Dessa forma, o acompanhamento das famílias integrantes do Programa BPC na Escola se 

encontra com o acompanhamento familiar do PAIF. 

O acompanhamento aos beneficiários do Programa viabiliza que as pessoas com 

deficiência tenham  acesso à educação garantida dentro de uma concepção inclusiva, assim 

como o acesso aos demais serviços públicos em igualdade e oportunidade com as demais 

pessoas, evitando processos de isolamento social. 

 

Metodologia 

Primeiramente, realizou-se uma visita domiciliar para cada beneficiário do Programa 

BPC Escola com a finalidade da aplicação do “Questionário para identificação das barreiras 

para o acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC 

(Benefício da Prestação Continuada) ”. Por fim, percebe-se que muitas famílias desconheciam 

o CRAS, bem como seus serviços e programas, sentindo-se “desamparadas” e, inclusive, após 

a consolidação dos dados, foi possível levantar outras demandas deste grupo, tais como a 

ausência do genitor e a fragilidade do vínculo com a Educação. 

O grupo foi selecionado a partir da listagem dos beneficiários BPC Escola do território 

disponibilizada pela Gerência de Benefícios Socioassistenciais, no total eram 18 (dezoito) 

beneficiários. Porém, a partir do atendimento particularizado, foi possível inserir 09 (nove) 

famílias no acompanhamento em grupo. De acordo com o Caderno de Orientações Técnicas 

sobre o PAIF, volume II (2012c): 



 

169 

 

Para se efetivar o acompanhamento em grupo, os profissionais 

devem voltar seu olhar para as famílias e os indivíduos. 

Portanto, tanto as dimensões individuais (de cada família) 

quanto as do grupo (que constituem identidades coletivas) 

devem ser consideradas e trabalhadas. (BRASIL, 2012c, p.73) 

 

O encontro inicial se deu no mês março/2019 com a periodicidade a cada dois meses 

em média. Para este ano foi planejado um total de quatro encontros e haverá seguimento para 

o ano de 2020 com este grupo. Nos primeiros encontros, foi realizado o estudo social das 

famílias a fim de verificar os riscos, potencialidades e vulnerabilidades, desta forma, podendo 

ser traçado o perfil do grupo. Ademais, utilizou-se também o instrumental Ecomapa, a fim de 

verificar a relação das famílias com os vários aspectos dentre eles: convívio familiar, Escola e 

relação com órgãos públicos.  

O Plano de Acompanhamento Familiar foi elaborado com a participação das usuárias, 

oportunizando o fortalecimento das famílias para o enfrentamento às situações de conflito e 

exclusão social em que vivem, possibilitando desta forma, que consigam dar novas respostas 

e dar novo significado aos vínculos dentro da família e na comunidade. Vale ressaltar que a 

identificação do grupo foi tão significativa de tal modo que, as mães criaram um nome para 

ele: “Mães de Anjo” e utilizando da tecnologia, criaram um grupo de WhatsApp, 

potencializando a comunicação e otimizando a resposta. 

É no momento dos encontros em grupo que é possível verificar o fortalecimento do 

grupo e o empoderamento das famílias no que se refere aos direitos. As mães já estão se 

organizando para estarem presentes na Câmara Municipal de Campo Grande quando forem 

tratar de assuntos de interesse das mesmas, principalmente no tocante à questão da Auxiliar 

Educacional Especializado (APE). 

Bem como, através do atendimento particularizado e visita domiciliar, realizar 

concessões de benefícios socioassistenciais. Neste sentido, os benefícios eventuais são tidos 

como potencializadores e contribuem, desta forma, com o fortalecimento das potencialidades 

do indivíduo e da família em relação aos vínculos familiares e da convivência e participação 

comunitária. (CADERNO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O PAIF, vol. 01, 

2012a). 
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Avaliação e Resultados 

Até o momento não foi realizado a avaliação final, tendo em vista que o 

acompanhamento em grupo ainda está em curso. Todavia, salientamos que através da roda de 

conversa ao fim de cada encontro, é feito a avaliação dele para subsidiar as possíveis 

adaptações que serão necessárias no decorrer do andamento do grupo. 

 

Conclusão 

Utilizando-se da Teoria Problematizadora de Paulo Freire baseada na relação 

intrínseca entre os contextos e as histórias de vida na formação dos sujeitos, enfatizamos que 

ambos são transformados durante este processo através do diálogo e possibilitam uma ação 

emancipadora.  

Por fim, garantir o acesso das famílias aos serviços do PAIF, no caso através do 

acompanhamento em grupo se constitui em um grande desafio: tornar os usuários sujeitos de 

direitos e criar a rede de apoio a fim de superar as vulnerabilidades. 
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4.20 Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Vila Gaúcha 

Estudo, “Estrategização” e Trabalho Técnico – Reflexões sobre o território 

do Cras Vila Gaúcha a partir do levantamento das condicionalidades do 

Programa Bolsa Família 2018-2019 

 

Mirella Navarro Dias Gonçalves 

Introdução  

As ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) têm 

natureza preventiva e proativa (MDS,2012b) e, para tanto, faz-se imprescindível o estudo das 

populações atendidas e suas demandas, assim como dos territórios de abrangência e os fatores 

culturais, sociais, históricos e econômicos inerentes ao processo da pauperização e seus 

fenômenos adjacentes. O estudo é o primeiro passo para que a equipe técnica possa planejar 

suas ações  e, assim, diminuir a incidência dos atendimentos reativos, isto é, aqueles oriundos 

especificamente de demandas espontâneas (MDS, 2012b).  

O presente artigo visa mostrar os resultados obtidos por meio do levantamento das 

condicionalidades educacionais do programa Bolsa Família, iniciado no ano de 2018 e 

finalizado em novembro de 2019. A comparação fez-se necessária para que a equipe técnica 

pudesse mensurar o alcance das suas ações comunitárias no território dos bairros Caiobá I e II 

e região iniciadas em 2018 e as mudanças nos índices de repercussões entre os dois anos.  

É de imensa importância reforçar o papel norteador de tal levantamento para o 

entendimento dos fenômenos inerentes a evasão escolar e para as práticas do PAIF 

futuramente. Os resultados obtidos por meio da pesquisa do Sistema de Condicionalidades 

(Sicon) entre 2018 e 2019 foram ambíguos, isto é, observaram-se melhoras e pioras em alguns 

índices, levando ao questionamento sobre a insuficiência da rede de educação, de saúde e 

socioassistencial presentes nos territórios.  

 

Metodologia 

O presente levantamento foi realizado por meio do acesso ao Sistema de 

Condicionalidades do Programa Bolsa Família (Sicon) durante os períodos de repercussão, 

compreendido pelos meses de março, maio, julho, setembro e novembro dos anos de 2018 e 

2019. Os resultados eram separados por tipo de repercussão – advertência BFA, advertência 
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BVJ, bloqueio BFA, bloqueio BVJ, suspensão BFA e suspensão BVJ – e o total de 

repercussões do CRAS era comparado com o total de repercussões obtidas pelo município de 

Campo Grande, por meio de porcentagem.  

Em segundo momento, as repercussões eram subdivididas por bairros de ocorrência, 

para que assim a equipe pudesse visualizá-los com maiores índices e elaborar estratégias de 

ações específicas. As tabelas a seguir mostram as repercussões divididas pelos meses de 

referência nos anos de 2018 e 2019: 

 

    Tabela 1 – Repercussões meses de referência 2018  

 Meses de referência 

Tipo repercussão MAR MAI JUL SET NOV 

Advertência BFA 94 58 110 47 91 

Advertência BVJ 10 3 32 10 22 

Bloqueio BFA 30 15 14 41 34 

Bloqueio BVJ 6 0 1 13 10 

Suspensão BFA 21 8 7 7 13 

Suspensão BVJ 6 0 0 0 6 

Total CRAS 167 84 164 118 176 

Total município 1.813 1.026 1.883 1.926 2.700 

                Fonte: Sistema de Condicionalidades (Sicon) – Ministério da Cidadania. 

    Tabela 2 – Repercussões meses de referência 2019  

 Meses de referência 

Tipo repercussão MAR MAI JUL SET NOV 
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Advertência BFA 125 58 68 63 80 

Advertência BVJ 23 7 13 19 18 

Bloqueio BFA 23 11 12 25 25 

Bloqueio BVJ 5 1 3 4 2 

Suspensão BFA 19 9 7 6 4 

Suspensão BVJ 8 0 0 2 2 

Total CRAS 203 86 103 119 131 

Total município 2.264 1.401 1.651 1.729 1.690 

                Fonte: Sistema de Condicionalidades (Sicon) – Ministério da Cidadania 

Avaliação e Resultados 

Por meio da observação dos dados obtidos, ficou explícito para a equipe a 

ambiguidade desses. Com exceção do mês de novembro, os demais meses de referência do 

ano de 2019 obtiveram ambas melhoras e pioras nos índices. Decidiu-se analisar os mesmos 

meses de anos diferentes para que pudesse ser excluída a possibilidade de comparação de 

meses com calendários letivos mais curtos com aqueles mais longos e, assim, fossem obtidos 

dados mais fidedignos.  

Durante o levantamento, foi possível observar uma tendência onde a maior parte das 

repercussões BFA e BVJ – advertência, bloqueio e suspensão, ocorriam nos bairros Caiobá I e 

II e região (Vila Fernanda, Vila Nathália, Riviera Park, Residencial João Amorim, 

Loteamento Rancho Alegre I - IV e Celina Jallad). A tabela a seguir demonstra a 

representatividade dos bairros em questão na totalidade das repercussões obtidas pelo CRAS 

Vila Gaúcha nos meses de referência em 2018 e 2019: 
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 Tabela 3 – Repercussões região Caiobá I e II meses de referência 2018 e 2019  

 % repercussões meses de referência 2018 

Território MAR MAI JUL SET NOV 

Região Caiobá I e II 68,26% 57,14% 54,87% 40,67% 53,97% 

 

 % repercussões meses de referência 2019 

Território MAR MAI JUL SET NOV 

Região Caiobá I e II 54,67% 44,18% 56,31% 50,42% 53,43% 

                Fonte: Sistema de Condicionalidades (Sicon) – Ministério da Cidadania  

 Foram apresentadas melhoras nos índices de representatividade da região do Caiobá I e II 

nos meses de março, maio e novembro de 2019.   

Conclusão  

As expressões da questão social estão presentes no cotidiano dos profissionais da 

Assistência Social e, cada vez mais, é imperativo que estes estejam preparados para lidar com 

as demandas apresentadas pelas populações e territórios atendidos. É necessário ter 

consciência de que aquilo que é trabalhado por meio da interdisciplinaridade nos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS) e demais órgãos socioassistenciais são os frutos de 

um modo de produção desigual, baseado no individualismo, na meritocracia e no 

assistencialismo em detrimento da garantia de direitos. 

Iamamoto (1982) cita o papel das relações sociais e da ideologia dominante na 

perpetuação deste modo de produção desigual, que pode vir a impregnar as práticas 

profissionais até mesmo daqueles que vão contra seus efeitos diariamente – o que enfatiza a 

necessidade do planejamento e da “estrategização” dos técnicos de nível superior em suas 

práticas, de modo a evitar o atendimento reativo, o senso comum, atitudes preconceituosas e 

assistencialistas.   
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Por meio do presente levantamento, foi possível observar uma ambiguidade nos 

resultados obtidos com relação aos bairros da região do Caiobá I e II, onde alguns índices 

obtiveram melhoras e outros, pioras. Traçou-se a hipótese de que a resposta para tal 

ambiguidade estaria no próprio território e na oferta da rede de saúde, educação e 

socioassistencial. Como esperado, a rede de educação e socioassistencial na região do Caiobá 

I e II é ínfima, contando com apenas uma escola, uma EMEI e o CRAS que atende a região 

está bastante distante do território, contribuindo para o isolamento político e social da região. 

Conclui-se que, mesmo com tal ambiguidade, não se pode descartar o importante 

papel das ações realizadas nas regiões do Caiobá I e II no que tange o processo de 

aproximação das populações mais distantes, ampliação do universo informacional dos 

usuários e contribuição no processo de conscientização, especialmente sobre as 

condicionalidades do programa Bolsa Família. Há que se considerar ainda que, a evasão 

escolar é um fenômeno multifacetado, muitas vezes agravado por questões que vão além da 

esfera familiar ao encontro das questões estatais, referentes às políticas públicas – ou à falta 

dessas.  
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4.21 Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Vila Gaúcha 

“Análise do impacto das oficinas e o alcance  

das aquisições na vida do usuário” 

Bethânia dos Santos Porto 

Gabriela Mônaco Rondon 

 

Introdução  

As oficinas têm como finalidade a interação e o diálogo entre os seus participantes na 

ampliação das relações interpessoais e comunitária.  Segundo as Orientações Técnicas sobre o 

PAIF, Brasília (2012c), as oficinas:  

Consistem na realização de encontros previamente organizados, com 

objetivos de curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias, por 

meio de seus responsáveis ou outros representantes, sob a condução de 

técnicos de nível superior do CRAS. (BRASIL, 2012c, p. 23). 

Os temas das oficinas foram pensados baseados em demandas específicas que 

surgiram nos atendimentos, uma delas é o grande número de beneficiários do Programa Bolsa 

Família que reincidem em repercussões de condicionalidades, bem como famílias 

encaminhadas pelo Conselho Tutelar por faltas escolares.  

A outra oficina é direcionada para o público com vulnerabilidade socioeconômica, 

devido ao grande número de famílias que solicitam benefícios eventuais e em maior número a 

cesta básica.  

O intuito desse atendimento técnico foi estimular a família participante a 

problematizar as situações vivenciadas no território e fortalecer os laços comunitários e o 

protagonismo. A reflexão sobre a demanda vivenciada estimula a discussão de novos projetos 

de vida e a romper com estereótipos impostos pelo  meio social na distribuição de papéis no 

âmbito social e familiar. 

 

Metodologia 

A abordagem mais utilizada foi a Pedagogia Problematizadora de Paulo Freire, na qual 

os participantes abordam o problema e refletem sobre seus diversos aspectos.     
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Também nos valemos da Abordagem Sistêmica, pois as técnicas precisavam, em 

alguns momentos, apresentar o tema de acordo com as observações feitas em relação às 

demandas apresentadas pelo usuário.  

As oficinas foram nomeadas de: “Café de Ideias” e “Superando Desafios”. Em ambas 

as Oficinas foi estimulada a participação dos usuários expondo opiniões e comentários.  

Para mobilização e busca ativa das famílias, foi utilizado o recurso do WhatsApp e 

mensagem de texto de uma linha telefônica celular adquirida pelas técnicas para uso comum. 

Ressaltamos que essa ferramenta tem sido utilizada apenas para esse fim, sem intenção de 

substituir o atendimento presencial.  

Em ambas as Oficinas ministradas, o roteiro da oficina consistia em iniciar com a 

Acolhida coletiva utilizando o flipchart, a fim de “situar” os usuários da Política de 

Assistência Social e esclarecê-los sobre o papel do CRAS e da proteção social básica, 

buscando mudar a cultura de uma política de cunho assistencialista e clientelista para uma 

visão política articulada e integrada, pautada no acesso e garantia de direitos.  

Em seguida, os participantes se apresentavam, era feita uma dinâmica de grupo para 

criar ambiente amistoso e, então, o tema era apresentado por meio de apresentação em 

datashow e vídeos. Depois eram abertos espaços para os participantes se exporem, seja 

contando situações vivenciadas ou tirando dúvidas sobre informações prestadas.  A duração 

da atividade era de uma hora e trinta minutos em média.  

 

a) Oficina Café de Ideias 

As oficinas têm frequência mensal. A primeira do ano aconteceu em abril de 2019 e a 

última em setembro de 2019, totalizando 30 participantes em todo período.  

A principal temática foi evasão escolar voltada às famílias beneficiárias do Programa 

Bolsa Família em descumprimento das condicionalidades do programa no ano de 2019 e, 

também, as encaminhadas do Conselho Tutelar.  

Destacamos que, em uma das oficinas a responsável familiar levou os filhos, inclusive 

a filha adolescente em evasão escolar, permitindo uma compreensão melhor do tema 

vivenciado pela família e também pela interação intrafamiliar. 

O objetivo dessa oficina foi propiciar a troca de experiências entre os participantes 

sobre questões referentes ao acesso à política de educação e problematizar o acesso ou falta 

dele à essa política.  
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A abordagem metodológica mais utilizada foi a Problematizadora de Paulo Freire, 

com a qual estimulávamos a reflexão sobre o problema da evasão escolar e foram trazidos 

vários percalços no tocante à dificuldade de locomoção, pois a distância da escola à residência 

estava fora do critério para transporte gratuito, dificuldade de acesso em época de chuva, 

problemas relacionados a dificuldade de aprendizagem, agressividade na escola e filhos 

estudando em escolas diferentes. Também foram colocadas situações em que o aluno foi 

transferido para uma escola mais distante e o vale transporte requerido só chegaria no 

próximo período de entrega, o que acarretou a baixa frequência escolar por falta de condições 

da família suprir o transporte.  

As reflexões permitiram aos usuários uma percepção sobre problemas do bairro que 

eram comuns as outras famílias. Sendo assim, ao utilizar a abordagem Sistêmica, estimulamos 

uma mobilização entre os moradores da região no sentido de melhorias no acesso à escola, 

bem como em outras políticas. 

b) Oficina Superando Desafios 

As oficinas ocorrem mensalmente, sendo a principal temática a vulnerabilidade 

socioeconômica. Desde a primeira oficina do ano, em março de 2019 a setembro de 2019, 

vieram 40 (quarenta) participantes. 

O público-alvo foram usuários que solicitaram benefícios eventuais. Todas as famílias 

que solicitaram benefícios eram convidadas a participar da Oficina.  Em uma das oficinas veio 

uma família inteira de imigrantes venezuelanos, os quais participaram ativamente, estiveram 

receptivos em conhecer a realidade do novo país de residência e novas perspectivas de vida 

que se abriram para eles. 

O objetivo foi discutir formas para enfrentar as questões de vulnerabilidade 

socioeconômica e estimular a autonomia para a superação de fragilidade vivenciada 

momentaneamente. 

A abordagem metodológica foi a Sistêmica, na qual a técnica levantou discussões e 

reflexões sobre interesses comuns, meios para combater de forma conjunta as 

vulnerabilidades no território, fazendo com que os participantes observassem seu contexto 

social, a dimensão da crise financeira instalada no país e a falta da cultura de contribuição 

previdenciária.  
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Avaliação e Resultados 

Na avaliação técnica, os grupos de famílias atendidas pelas oficinas demostraram que 

há fatores que percorrem lado a lado com a Política da Assistência Social. Um desses fatores é 

a deficiência dos equipamentos públicos na execução de suas próprias políticas.  

Verifica-se efetividade em ambas oficinas no tocante à participação dos usuários e às 

aquisições de seguranças afiançadas previstas no SUAS, tais como: acolhida, 

desenvolvimento de autonomia e sobrevivência a riscos circunstanciais. 

Segundo Iamamoto (1998); 

A Questão Social é apreendida como um conjunto das expressões das 

desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a 

produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 

amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se 

privada, monopolizada por uma parte da sociedade. (IAMAMOTO, 1998, 

p.27) 

Foi perceptível que, a interação com o público atendido, fazendo com que eles 

compreendessem seu papel como protagonista da sua realidade, fez com que a reincidência 

em programas e as solicitações de benefícios ficassem menos de 30% nos meses de abril a 

setembro.  

Nos aspectos de participação do público atendido pela Oficina Café de Ideias, 

observamos que 28% das famílias que passaram pela oficina reincidiram nas listas de 

condicionalidades do Programa Bolsa Família. Esse resultado demonstra que o problema da 

evasão escolar não compete apenas às famílias, já que essas famílias que voltaram a baixar a 

frequência escolar são as mesmas que enfrentam dificuldades de acesso ao território. 

 

Conclusão 

A execução das Oficinas permitiu refletirmos que os problemas enfrentados pelas 

famílias atendidas não podem ser centradas apenas nelas. Por meio da participação dos 

usuários foi possível identificar a falta de cobertura de outras políticas públicas que interferem 

nas soluções. 

As oficinas continuam sendo mensais, com temas fixos, de caráter democrático, 

garantindo a promoção de aquisições sociais, redução de ocorrência de situações de 

vulnerabilidades sociais no território, potencializando o protagonismo a partir da percepção 

do dinamismo das famílias. 
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4.22 Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Vila Gaúcha 

A ação comunitária como instrumento de participação popular, garantia de 

direitos e ampliação do universo informacional dos usuários 

 

Ana Paula de Lima 

Lucimeire dos Santos H. Barros 

Mirella Navarro Dias Gonçalves 

 

Introdução  

As ações comunitárias tiveram o intuito de atuar de maneira preventiva e proativa, de 

garantir os direitos e o acesso das famílias à informação, à rede socioassistencial, de modo a 

ampliar o universo informacional dessas e garantindo que exerçam plenamente sua 

autonomia. O papel da equipe técnica foi de mediar o acesso da população a essas 

informações à rede, contando com o apoio de outras políticas e órgãos.  

As ações comunitárias realizadas pelo CRAS Vila Gaúcha no ano de 2019 deram 

continuidade a um processo de aproximação da equipe técnica dos usuários, em especial 

daqueles das regiões mais distantes da unidade. Dentre os indicadores que fomentaram a 

realização das ações comunitárias, pode-se elencar os indivíduos que vivenciam e são 

diretamente afetados pelas expressões da questão social, tais como a evasão escolar e 

desemprego, ou seja, o escopo das ações foi expandido para que se englobasse indivíduos 

também não atendidos por benefícios de transferência de renda.  

Um outro indicador utilizado foram as comunidades dentro do território que, por 

diversos motivos, encontram-se isoladas e impedidas, de uma maneira ou de outra, de terem 

acesso às informações, garantirem seus direitos e exercerem sua cidadania e autonomia.   

 

Metodologia 

A metodologia selecionada para o trabalho nas ações teve como base as aquisições, 

assim como descrito na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), de 

segurança de acolhida e segurança de desenvolvimento de autonomia. Com relação às 

modalidades das ações, realizou-se palestras e eventos.     



 

181 

 

Um aspecto muito trabalhado e deveras essencial para a realização das ações foi a 

articulação da rede por parte da equipe técnica, garantindo a intersetorialidade nos eventos e 

palestras e, também, na divulgação das ações. Por meio desses contatos foi possível propiciar 

aos usuários contato com órgãos e políticas que muitas vezes eram desconhecidas ou de difícil 

acesso a eles, ampliando seu universo informacional, propiciando o exercício de uma 

autonomia plena e diminuindo o isolamento político.  

A aplicação da acolhida coletiva nas ações realizadas pela equipe técnica foi um 

diferencial para a qualidade dos atendimentos – a mesma realizada em dupla, com o auxílio 

do flipchart, abordou a política de Assistência Social com ênfase na Proteção Social Básica, 

nos direitos socioassistenciais, benefícios de transferência de renda e suas condicionalidades, 

no Cadastro Único e, em especial, no Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família – 

PAIF.    

Com relação à modalidade, faz-se a ressalva de que as ações mensais realizadas no 

espaço do CRAS ocorreram em formato de palestra nos meses de março, abril, maio, julho, 

agosto e setembro de modo a contemplar, em sua maioria, datas de lutas sociais. Houve 

também a colaboração e participação de palestrantes de outros órgãos e políticas.  Os temas 

abordados contaram com a participação ativa dos usuários, que puderam expressar suas 

opiniões, vivências e experiências.  

A ação realizada em março em parceria com o Instituto de Desenvolvimento 

Evangélico – IDE caracterizou-se como palestra, realizada pela própria equipe técnica em 

formato de roda de conversa e abordou a temática da importância da participação popular na 

comunidade. A ação realizada em parceria com o Centro de Convivência Tijuca II seguiu o 

formato de evento, contando com a participação do Procon Municipal que abordou a temática 

dos direitos do consumidor e da Energisa, que realizou atendimentos para as famílias 

interessadas e que se enquadravam no perfil para obtenção da tarifa social de energia elétrica.  

Em junho, ocorreu a ação comunitária em formato de evento em parceria com o 

Instituto IDE, com a participação do Procon Municipal, que abordou a temática dos direitos 

do consumidor, da Águas Guariroba e Energisa, que prestaram atendimento para as famílias 

interessadas na obtenção de tarifa social de água e energia elétrica e do Cadastro Único, que 

realizou inclusão e atualização dos cadastros dos usuários. Houve também corte de cabelo e 

brincadeiras para as crianças.  
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As ações mensais do CRAS nos meses de fevereiro, junho e outubro tiveram o 

formato de evento, contando com a participação da Águas Guariroba no mês de fevereiro, da 

Águas Guariroba, Energisa e Cadastro Único em junho e da Energisa e Coordenadoria de 

Apoio à Pessoa com Deficiência – CAPED em outubro. No mês de junho, realizou-se corte de 

cabelo e o varal solidário.  O último como forma de promover a participação social, o respeito 

ao direito ao próximo e a autonomia. Faz-se a ressalva de que a equipe técnica participa das 

ações comunitárias promovidas pelos órgãos da rede sempre que possível, como forma de 

fortalecer os vínculos comunitários e o trabalho em rede.     

 

Avaliação e Resultados 

 As ações mensais realizadas na própria unidade, de fevereiro a outubro, foram 

frequentadas por 592 usuários; as ações realizadas em parceria com o Instituto IDE, no 

território dos bairros Caiobá I e II, em março e junho, por 61; a ação realizada em parceria 

com o C.C. Tijuca II, no mês de agosto por 73, totalizando 726 usuários. 

Por atingir também usuários do Programa Bolsa Família e por discutir as 

condicionalidades deste, uma das maneiras de avaliar as ações incluiu o levantamento e a 

análise dos índices das repercussões do Sistema de Condicionalidades (Sicon) dos anos de 

2018 e 2019. Para tal mensuração, fez-se uma comparação entre as repercussões, mês a mês, 

entre as advertências, bloqueios e suspensões dos anos 2018 e 2019 e, concluiu-se que, as 

diminuições e aumentos acabavam por se anular. De modo a ampliar a compreensão de tal 

ambiguidade, analisou-se o novo levantamento da rede territorial realizado.   

Outro método de avaliação das ações comunitárias adotado foi a participação 

comunitária. Ao contrário do que este método indica, o foco não era necessariamente o 

número de indivíduos presentes, mas sim, o potencial de mobilização da unidade, quantos 

indivíduos e famílias foram informados de seus direitos e tendo o CRAS Vila Gaúcha como 

seu CRAS de referência. Nesse entendimento, a participação comunitária não seria um meio 

para a obtenção de um objetivo necessariamente (tarifa social, benefício eventual, entre 

outros), mas seria o próprio fim, o próprio objetivo.  

A avaliação das ações se deu de modo indireto, por meio da análise do número de 

participantes e da interação destes com os convidados pelo CRAS e a equipe técnica. Em 

todas as ações eram abertas a oportunidade para atendimento individualizado e um espaço 
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para que os usuários pudessem se expressar sobre os temas das palestras, sobre suas dúvidas, 

sugestões e reclamações. A equipe técnica modificava sempre que necessário as ações futuras 

de acordo com a resposta dos usuários, mostrando assim uma relação próxima com estes, com 

o intuito de fortalecimento de vínculos e, assim, promover o papel de protagonismo e 

autonomia destes.  

Ressalta-se que foi adotado um novo método de busca ativa por meio de WhatsApp,  

um celular de uso comum às técnicas e mantido por elas. Percurso este que não substitui o 

atendimento presencial por não tratar de repasse de informações pessoais, apenas informações 

sobre eventos.  

 

Conclusão  

Pode-se concluir que as ações comunitárias promovidas no ano de 2019 foram um 

grande instrumento de aproximação da unidade e da equipe técnica com os usuários, em 

especial daqueles que residem em regiões distantes. Por contemplar a divulgação de 

informações, foram propiciados momentos de troca de experiências e vivências por meio de 

eventos e palestras, reforçando a necessidade de a equipe técnica atuar como mediadora no 

processo de ampliação do universo informacional do usuário, elemento essencial para a 

autonomia plena. 

A garantia de direitos foi também um tópico importante e trabalhado durante as ações. 

Com a divulgação de diversas informações e órgãos e com a participação de parceiros, tais 

como CREAS Centro, Subsecretaria de Políticas para as Mulheres (SEMU), Gerência de 

Gestão do Cadastro Único (GGCU), Procon Municipal, Coordenadoria de Apoio à Pessoa 

com Deficiência (CAPED), Águas Guariroba e Energisa, houve o acesso a direitos que 

outrora eram desconhecidos pelos usuários. A acolhida coletiva se mostrou um diferencial, 

permitindo que dúvidas fossem sanadas, despertando grande interesse por parte dos 

indivíduos presentes.  

Conclui-se que, a participação popular foi o grande resultado obtido - primeiro passo 

para que haja mudanças sociais profundas e assertivas. Embora não se tenha observado 

alterações esperadas, os índices do Sicon permitem que se trace a hipótese, em especial após o 

novo levantamento da rede, de que as necessidades dos usuários são de base estatal, isto é, há 

uma falta de escolas, EMEI, UBS, UBSF, hospitais, entre outros – o que salienta a 
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necessidade da ampliação do atendimento da população pelas políticas públicas de educação, 

saúde, moradia e assistência social, essa última por meio da construção do CRAS Vila 

Fernanda. Por meio das ações foram discutidos tais cenários, sendo esta uma importante etapa 

para a mobilização em prol de mudanças sociais.  
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5 – CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 
 

O 2º Seminário: “SAS- Boas Práticas na Assistência Social”, mais do que um evento 

técnico, torna-se símbolo do que buscamos enquanto trabalhadores e defensores da Política de 

Assistência Social, trata-se da valorização desta categoria profissional, da disseminação e 

troca de experiências, de inspiração para novos saberes, mas principalmente, é o momento de 

reafirmarmos conjuntamente a importância desta Política e de cada um que à instrumentaliza. 

O intuito de reconhecimento concretiza-se neste momento e pode ser evidenciado na 

emoção demonstrada em cada apresentação, no nervosismo, ansiedade e satisfação de cada 

um dos trabalhadores e equipes ao exibirem aos colegas o resultado de muito estudo, esforço, 

dedicação e trabalho. Nada mais gratificante que os aplausos emocionados de uma plateia de 

iguais, com as mesmas dificuldades, obstáculos, objetivos e sonhos, que se sentem 

representados em cada fala e ação como se fosse seu próprio agir. 

 Entendemos esta como uma categoria de superação e resistência, que possui 

condicionamento ético ao trabalho colaborativo e não competitivo, não determina as pessoas 

em um universo individual de conquistas e méritos isolados, mas de problemáticas sociais, de 

construção conjunta e mudança coletiva, assim, trabalhar nesta política exige profissionais 

diferenciados pois, lida-se com o que há de mais complexo nos seres humanos, suas 

fragilidades, suas vulnerabilidades e incertezas materiais e sobre tudo, emocionais. 

 Consideramos que o 2º Seminário: “SAS- Boas Práticas na Assistência Social”, bem 

como o primeiro, um momento marcante para esta Secretaria e seus trabalhadores, mais uma 

vez, o evento superou as expectativas e atingiu seus objetivos. Temos convicção que estas 

ações fortalecem as equipes e qualificam, ainda mais, os serviços prestados à sociedade.  

  

Gerência de Informações e Gestão do Trabalho do SUAS 
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MEUS QUERIDOS ! 

 

A maturidade é um estágio da vida que vem com toda uma carga de responsabilidade, 

não só com a IDADE, mas também com os obstáculos que aprendemos a superar ou com 

situações traumáticas que nos obrigam a amadurecer mais rápido!!! Muitas vezes parece que 

estamos numa corrida sem fim, que não chegaremos a lugar nenhum, que cairemos num 

precipício profundo... 

Outras encontramos todos os tipos de obstáculos em nosso percurso: Onças famintas... 

Ursos enormes e vorazes...Um bando de urubus carniceiros esperando para ver o nosso fim.... 

Apesar de tudo, ainda conseguimos encontrar saídas, por que somos fortes e 

guerreiros, criativos sem deixar a boa técnica de lado, somos esperançosos pois sabemos da 

nossa importância frente às dificuldades diárias que encontramos para a implementação da 

política de assistência social. 

Parafraseando Roberto Shinyashik, autor desta parábola, digo a vocês: 

No precipício podemos encontrar MORANGOS, aqueles bem vermelhos, suculentos e 

doces, que reluzem quando a luz do sol os acaricia depois do orvalho da noite!!! 

Então... o que nos resta???? 

Enfrentar as onças, os ursos, os urubus e continuar a correr pela longa estrada, escalar 

todos os precipícios que aparecerem, pois, cair não iremos... 

E no final haverá muitos MORANGOS...aqueles bem vermelhos, suculentos, doces!!! 

Só aqueles que tem MATURIDADE suficiente para enfrentar tais desafios é que 

poderão colhê-los e se deliciar com ELES!!! 

Por tudo isso Meus queridos eu recomendo: 

Danem-se as onças, os ursos e os urubus!!! 

Se deliciem com todos os MORANGOS que aparecerem na sua vida!!! 

VIVA OS 26 ANOS DA LOAS!!! 

AVANTE SUAS/CAMPO GRANDE!!! 

 

Edna Maria Almeida Victorio 

Assistente Social 

CRESS-MS Nº 1887 21ª Região 

Superintendência de Gestão do SUAS-CG 
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