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RESUMO 

 

Na contemporaneidade, grandes parcelas da população vivenciam em seu 

cotidiano conjunturas diversificadas de vulnerabilidades. Violência, exclusão, 

pobreza e miséria são condições de vida cada vez mais comuns no espaço social. 

Não obstante, concomitante a este cenário, temos experimentado grandes avanços 

nas áreas de ciência e tecnologia, enquanto os governantes reforçam seus 

discursos em torno do desenvolvimento como estratégia para o crescimento 

econômico, avanço tecnológico e aprimoramento social.  Todavia, diante do 

acirramento das vulnerabilidades, a população continua a sofrer os reveses da 

desigualdade social. Tal condição é corroborada, muitas vezes, por políticas 

precárias, ineficazes e mal gerenciadas. Faz-se necessário, portanto, uma 

apreciação meticulosa desta realidade de modo a congregar esforços na 

formulação, implementação e análise de políticas públicas que possam 

eficientemente intervir neste cenário. Destarte, o presente trabalho insere-se na 

temática referente ao desenvolvimento humano e social e políticas públicas. Tem 

como objetivo geral: compreender em que medida o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, disponibilizado para o atendimento de crianças e 

adolescentes no município de Franca-SP, atende a demanda e cumpre seus 

objetivos para com as famílias e filhos atendidos enquanto um serviço de 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. 

Justificamos o interesse pelo tema de pesquisa devido à escassez de trabalhos que 

articulem as temáticas de desenvolvimento humano e social e política de assistência 

social, assim como pela necessidade do adensamento de discussões em torno de 

políticas sociais públicas de cunho preventivo que possam promover ações 

estratégicas para o enfrentamento das vulnerabilidades presentes nos territórios. 

Metodologicamente, a presente pesquisa possui um caráter descritivo e explicativo, 

de abordagem qualitativa. Foi realizada no município de Franca-SP e teve como 
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Universo de Pesquisa duas entidades que prestam o serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 15 

anos. Os instrumentais utilizados para coleta de dados foram: entrevista com as 

assistentes sociais, entrevista com as mães e redação com as crianças e/ou 

adolescentes participantes. O instrumental selecionado para a análise dos dados foi 

o método hermenêutico dialético. Durante a análise e discussão dos dados 

realizamos dois processos conjuntos de interpretação. Primeiramente construímos a 

análise do lócus de pesquisa, elaborando o perfil institucional de cada instituição e 

inter-relacionando-os com o perfil municipal. No segundo processo construímos as 

categorias de análise a partir das falas dos participantes. Três categorias foram 

elaboradas, sendo estas: O Serviço, Convivência e Vínculos e Desenvolvimento 

Humano e Social. Os resultados demonstram que o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos executado nas entidades pesquisadas se constrói 

enquanto um espaço de referência que promove aquisições para os seus usuários, 

ofertando proteção social e caucionando o processo de desenvolvimento. 

Concluímos, portanto, que o serviço logra alcançar seus objetivos, todavia, sua 

abrangência quanto a disponibilidade de vagas e a oferta das ações se descortina 

enquanto um campo político contraditório no qual interesses e interações intricadas 

complexificam suas intervenções. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento humano e social. políticas públicas. serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos. vulnerabilidades. território. 
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ABSTRACT 

 

In contemporary times, large portions of the population experience in their daily 

lives diversified conjunctures of vulnerability. Violence, exclusion, poverty and misery 

are living conditions increasingly common in the social space. However, concurrent 

with this scenario, we have experienced great advances in science and technology 

as the rulers reinforce their speeches around the development as a strategy for 

economic growth, technological progress and social improvement. Nevertheless, in 

front of the intensification of the vulnerabilities, the population continues to suffer the 

setbacks of social inequality. This condition is confirmed, often by poor, ineffective 

and poorly managed policies. It is necessary, therefore, a thorough appreciation of 

this reality in order to join forces in the formulation, implementation and analysis of 

public policies that can effectively intervene in this scenario. Thus, this work forms 

part of the thematic related to human and social development and public policy. Has 

the general objective: to understand to what extent the Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos , available for the care of children and adolescents in the 

city of Franca-SP, meets the demand and fulfills its objectives to the families and 

children served as a preventive and proactive service character, based on the 

defense and affirmation of rights and the development of skills and capabilities, with 

a view to achieving emancipatory alternatives for dealing with the social vulnerability. 

We justify the interest in the research topic due the shortage of works that articulates 

the themes of human and social development and social welfare policy, as well as 

the need for intensification of discussions around of preventive public social policies 

that can promote strategic actions for confront the vulnerabilities present in the 

territories. Methodologically, this research has a descriptive and explanatory 

character, of qualitative approach. Was held in the city of Franca-SP and had as the 

Universe Search two institutions that offer the Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos for children and adolescents aged 6-15 years. The 

instruments used for data collection were interviews with social workers, interviews 

with the mothers and a writing essay with the children and/or adolescents 
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participating. The instrument selected for analysis was the hermeneutic dialectic 

method. During the analysis and discussion of the data we performed two sets of 

interpretation processes. First we build the analysis of the research locus, developing 

the institutional profile of each institution and inter-relating them to the municipal 

profile. In the second case we construct analytical categories from the speeches of 

the participants. Three categories were developed, which are: The Service, 

Conviviality and Linkages and Human and Social Development. The results show 

that the Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos executed in the 

institutions is constructed as a reference space that promotes acquisitions to its 

users, offering social protection, endorsing the development process. We conclude, 

therefore, that the service manages to reach its goals, however, its coverage as the 

availability of vacancies and the offer of actions is unveiled as a contradictory political 

field where interests and intricate interactions complexify their interventions. 

 

Keywords: human and social development; public policy; serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos; vulnerabilities; territory; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vivemos numa sociabilidade marcada por profundas desigualdades. O cenário 

atual do Brasil, país em desenvolvimento, representa com exímio este movimento 

global de segregação. 

Por um lado, nos últimos cem anos, avanços extraordinários nas áreas de 

ciência e tecnologia têm sido alcançados. Contudo, paralelamente a estes avanços, 

questões capitais como pobreza, exclusão e desigualdade social continuam sem 

respostas satisfatórias para a sua complexidade. 

Temos, assim, o espaço social segregado em duas condições opostas de 

desenvolvimento, um espaço privilegiado de conexões globais onde a elite, cidadãos 

de 1º fila, circula na extraterritorialidade virtual e um espaço opaco onde a população 

pobre, cidadãos de última fila, é obrigada a se manter em condições de miséria e 

abandono. 

Desde modo, o território, enquanto espaço de produção coletiva, vem sendo 

apropriado por uma determinada classe em detrimento de outra. 

Concomitante a esta realidade social, os países e seus governantes reforçam 

seus discursos em torno do desenvolvimento enquanto estratégia para o 

crescimento econômico, avanço tecnológico e aprimoramento social. 

Todavia, a perspectiva do desenvolvimento deve estar necessariamente em 

favor do homem e de sua comunidade, interpenetrados por seu espaço social de 

convivência e sociabilidade.  

Destarte, compreendemos o desenvolvimento enquanto um processo humano 

e social. Assim, o desenvolvimento humano é entendido por meio das mudanças 

que ocorrem durante o ciclo vital, mediante as interações de diversos fatores como 

hereditariedade, ambiente, condição socioeconômica, cultura, etc. 

Neste sentido, o desenvolvimento social é compreendido enquanto um 

processo de ampliação das potencialidades da pessoa humana e de sua condição 

de agente, tendo como um dos instrumentais básicos deste processo as políticas 

públicas. 

Posto isto, fundamentamos o conceito de desenvolvimento, na perspectiva 

social, a partir da proposta de Amartya Sen. Destarte, referenciamos o 

desenvolvimento como um processo inextrincavelmente vinculado as liberdades 

substantivas e instrumentais. 
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Portanto, o presente trabalho enfoca o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, incluído na Política de Assistência Social e referenciado 

a Proteção Social Básica.  

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é compreendido 

enquanto um serviço preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de 

direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com 

vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das 

vulnerabilidades sociais. 

Justificamos o interesse por este tema de pesquisa devido à escassez de 

trabalhos que articulem as temáticas de desenvolvimento humano e social e a 

política de assistência social; pela atualidade da discussão no cenário atual de 

modificações dos sistemas de seguridade social pelo mundo; assim como pelo 

interesse e necessidade do adensamento de discussões em torno de políticas 

sociais públicas de cunho preventivo que possam promover ações estratégicas para 

o enfrentamento das vulnerabilidades presentes nos territórios.  

Destarte, estruturamos o presente trabalho da seguinte forma.  

Primeiramente, realizamos neste capítulo 1 denominado Introdução, a 

composição dos aspectos gerais do trabalho. 

Após esta abordagem inicial, tecemos os capítulos de fundamentação do 

trabalho. 

Assim, no capítulo 2 denominado As Multifacetadas Perspectivas do 

Desenvolvimento, discorremos sobre a temática do desenvolvimento, 

caracterizando-o enquanto um conceito complexo de múltiplas perspectivas.  

No capítulo 3 designado de Percepções sobre o Espaço, trabalhamos o 

conceito de espaço em duas linhas, primeiramente abordamos o espaço 

determinado por seus limiares e intersecções como o território e a região. Na 

segunda linha de pensamento, abordamos o espaço enquanto lócus de socialização 

do sujeito e de produção e reprodução das relações sociais. 

No capítulo 4, denominado Política Social Pública: a Assistência Social como 

Política de Seguridade Social, referenciamos a política de assistência social, a partir 

das particularidades da seguridade social brasileira, para no final delinearmos os 

aportes que conceituam e fundamentam as ações de proteção social vinculadas ao 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
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No capítulo 5 designado de A Pesquisa, referenciamos todas as informações 

alusivas à pesquisa de campo. 

Assim, abordamos a problematização da pesquisa, elucidando o Problema de 

pesquisa, as hipóteses construídas, o objetivo geral e os objetivos específicos daí 

procedentes.   

Após, discorremos sobre o cenário em que se insere a pesquisa de campo, 

caracterizando o município de Franca- SP e as entidades que prestam o serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos. 

No delineamento da pesquisa de campo, objetivarmos o universo e a amostra, 

os instrumentais de coleta e análise dos dados, por fim, expondo as etapas 

percorridas para sua realização. 

Finalmente, no capítulo 6, denominado Análise e Discussão dos Resultados, 

realizamos a apreciação dos dados obtidos, apresentando os resultados alcançados. 

A análise foi realizada a partir de dois processos conjuntos de interpretação, os 

quais: Lócus de Análise e Categorias de Análise. 

Primeiramente, no Lócus, elaboramos os perfis institucionais e municipal, de 

forma a compreender o panorama geral do campo de pesquisa. 

No segundo processo, elaboramos as categorias de representações que foram 

analisadas. São estas: O Serviço, Convivência e Vínculos, e Desenvolvimento 

Humano e Social. Após o processo de análise, tecemos as conclusões da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2. AS MULTIFACETADAS PERSPECTIVAS DO DESENVOLVIMENTO 

 

No presente capítulo, apresentamos a fundamentação teórico-metodológica 

sobre o conceito de desenvolvimento, caracterizando-o em suas multifacetadas 

perspectivas. 

Compreendemos o desenvolvimento como um conceito complexo de múltiplas 

dimensões enquanto processo humano, social, econômico, cultural, político e 

ambiental.  

Primeiramente, no item 2.1. Introdução ao desenvolvimento, discorremos sobre 

o conceito de desenvolvimento, tendo como fio condutor da discussão e base de 

fundamento a obra de Furtado (1964; 1965; 2000). 

Introduzimos as origens da ideia de desenvolvimento e algumas linhas de 

pensamento, correlacionando desenvolvimento às ideias de progresso, acumulação 

de riqueza, crescimento econômico e satisfação das necessidades humanas. 

No item 2.2. O desenvolvimento como direito humano, dissertamos sobre o 

desenvolvimento na perspectiva do direito. Nesta temática nos fundamentamos nas 

normativas internacionais da Organização das Nações Unidas-ONU (1948; 1966; 

1986; 2000), assim como em Rister (2007), Santos (2003), Sen (2010) e Sengupta 

(2002). 

Explanamos sobre o processo de desenvolvimento enquanto um direito 

humano inalienável e passível de ser exigido mediante a responsabilização do 

Estado em casos de omissão. 

No item 2.3. Desenvolvimento Humano e Social: a perspectiva da liberdade, 

embasamos, primeiramente, a discussão sobre o desenvolvimento humano em 

Papalia (2006). 

Para fundamentar o debate sobre as inter-relações entre desenvolvimento 

humano e social nos embasamos essencialmente em Sen (2010) ampliando o 

conceito de desenvolvimento na perspectiva da liberdade.  

Assim, abordamos algumas categorias básicas na obra de Sen (2010) como: o 

fim e o meio do desenvolvimento, liberdades substantivas, o papel constitutivo e 

instrumental das liberdades, expansão das liberdades, privação de liberdades, e a 

promoção da condição de agente das pessoas de exercer suas capacidades e 

liberdades. 
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2.1. Introdução ao desenvolvimento 

 

O conceito de desenvolvimento se traduz em um rol de perspectivas múltiplas a 

partir de determinados conhecimentos e enfoques particulares. 

Conforme Furtado (2000), sua origem remonta a ideia de progresso, na qual 

são observadas três correntes do pensamento europeu a partir do século XVIII, 

assim: 

 

A primeira delas se filia ao Iluminismo, que concebe a história como uma 
marcha progressiva para o racional. A segunda brota da ideia de 
acumulação de riqueza, na qual está implícita a opção de um futuro que 
encerra uma promessa de melhor bem-estar. A terceira, enfim, surge com a 
concepção de que a expansão geográfica da influência europeia significa 
para os demais povos da Terra, implicitamente considerados “retardados”, o 
acesso a uma forma superior de civilização (FURTADO, 2000, p. 9). 

 

Para melhor entendimento da dimensão destas três correntes e sua influência 

na concepção da ideia de progresso e, por conseguinte na formação do conceito de 

desenvolvimento, trabalharemos cada corrente de modo a demonstrar seu 

significado e abrangência. 

A primeira corrente diz respeito a uma visão da história de forma linear e 

positiva, pois concorre para o progresso da humanidade. Não nos é pertinente 

adentrar a temática de teoria e história, porquanto a maneira do homem 

compreender a história e seu significado está intrinsecamente imbricada a cultura, 

ao modo do homem se perceber e perceber o mundo, sua identidade e 

representações de vida. 

Se a ideia de progresso estava relacionada ao momento histórico da Europa 

ocidental influenciada pelo movimento iluminista, de acordo com Reis (2005): 

 

Entre os séculos XIII e XVI, na Europa ocidental, surgiu uma nova 
consciência do sentido histórico. O conceito de modernidade, com o qual se 
procura definir esse novo corte na identidade ocidental, revela a nova 
representação da temporalidade histórica, elaborado por esse novo sujeito 
histórico (REIS, 2005, p. 22). 

 

Este novo sujeito histórico é o homem burguês, o comerciante, no qual os 

vínculos com o antigo sistema feudal já estão deteriorados, é a constituição de uma 

nova ordem política, econômica e social.  
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Deste modo, o homem ocidental crê na marcha da história como um progresso 

efetivo e racional. 

“Esse processo de racionalização institucionalizou atividades racionais com 

relação a fins. A cultura se laicizou, as sociedades passaram a ser movidas pelo 

Estado burocrático e pela empresa capitalista” (REIS, 2005, p. 24). 

Compreendemos, assim, que a primeira corrente do pensamento europeu do 

século XVIII é decorrente de um tempo histórico permeado por rupturas com o modo 

de organização social anterior, o feudalismo. 

Destarte, a Europa ocidental, no século XVIII, na dita modernidade “[...] passou 

a pensar filosoficamente a história universal da humanidade, a elaborar os direitos 

universais do homem, atribuindo-lhe o sentido da realização de uma finalidade 

moral” (REIS, 2005, p. 29). 

Contudo, observamos que esta elaboração do homem europeu no século XVIII 

é determinada por seu tempo histórico vivido, quer dizer, por sua cultura, identidade 

e sentido. 

Portanto, o tempo histórico pode ser vivenciado e compreendido de maneiras 

diversas, de tal modo, a história não consiste em uma marcha linear, ela é 

essencialmente um processo permeado por rupturas e continuidades, conflito e 

resistência. 

Para Foucault (1997), a história não deve ser compreendida e estudada por 

seus longos períodos de tempo, entre equilíbrios estáveis e continuidades seculares. 

Não mais a história dos caminhos marítimos ou do ouro. Cada tempo histórico é 

permeado por diversas rupturas, cortes, limiares, mutações e transformações. 

Este modo de perceber a história enquanto processo, compreende observar a 

temporalidade histórica, o sentido histórico em suas diversas mutações. E se a 

história não é mais compreendida por sua linearidade, mas sim por suas divisões e 

rupturas, observamos um movimento de tese, antítese e síntese, o processo 

histórico é permeado pelo movimento dialético. 

A dialética teve ao longo da história significados diversos, tendo sido 

trabalhada desde os filósofos gregos como Sócrates, perpassando até os 

pensadores modernos, tendo em Hegel e Marx um método mais elaborado do 

conceito de dialética. 
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“O esforço realizado por Hegel para formular os princípios de uma lógica do 

processo histórico constitui o ponto de partida do mais importante movimento de 

renovação do pensamento social no século XIX” (FURTADO, 1964, p.13). 

Hegel deu amplitude e idealidade à dialética estabelecendo que nada está 

acabado, mas que tudo está em processo. De tal modo, a história é constituída, em 

realidade, por processos históricos dialéticos.  

 

A dialética leva a compreender a história como uma oposição de forças em 
equilíbrio móvel. O impulso criador da história está no conflito de forças 
contrárias, mas é porque existe um equilíbrio móvel dessas forças que os 
processos históricos apresentam um “sentido” (FURTADO, 1964, p.13-14). 

 

Nesta acepção, a compreensão da essência da dialética é de que o todo não 

pode ser compreendido pela análise isolada das partes. Marx, dando materialidade 

ao método histórico-dialético, entende que: 

 

A importância da dialética na compreensão dos processos históricos deriva 
exatamente do fato de que a história, ao nível dos conhecimentos presentes 
do homem, não pode ser reconstituída a partir da análise isolada da 
multiplicidade de fatos que a integram. Entretanto, o homem pela práxis 
individual – “experiência original da dialética”, [...] intui do processo histórico 
aquela visão sintética capaz de dar unidade à multiplicidade (FURTADO, 
1964, p.15-16). 

 

Entendendo, de tal modo, a ideia de interdependência das instituições no 

processo histórico e das forças e fatores determinantes de uma estrutura social, o 

materialismo histórico dialético de Marx apresentou a realidade social integrada por 

dois setores “[...] infra-estrutura, constituída pelas forças produtivas, e 

superestrutura, composta por valores ideológicos [...]” (FURTADO, 1964, p. 17). 

Por conseguinte, a lógica da dialética para compreender os processos 

históricos é a lógica do desenvolvimento. 

Este sistema de ideias nos permite entrever as interdependências e as forças 

primárias que causam as reações em cadeia que atuam dentro do todo no processo 

de desenvolvimento. 

“A ideia de desenvolvimento surge como uma hipótese ordenadora do 

processo histórico – como ‘síntese de várias determinações, unidade da 

multiplicidade’, na expressão de Marx – [...]” (FURTADO, 1964, p. 22). 

Isto nos leva a retornar a premissa inicial de que o conceito de 

desenvolvimento teve sua origem na ideia de progresso derivada do pensamento 
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iluminista do século XVIII, estando assim o desenvolvimento relacionado há um 

processo histórico dialético. 

Acompanhando a trajetória traçada por Furtado (2000), passamos para a 

segunda corrente a qual associa a ideia de progresso relacionada à ideia de 

acumulação de riqueza que tem implícito uma promessa de melhor bem-estar.  

A ideia de acumulação está diretamente interligada há um tempo histórico 

determinado. Relaciona-se com a revolução industrial da Inglaterra em meados do 

século XVIII. 

A revolução Industrial foi um processo de ruptura com o modo de produção e 

reprodução social anterior, assim a ideia de acumulação surge com a revolução do 

modo de produção e com a ideia de crescimento econômico. 

Igualmente, com o progresso do modo de produção torna-se mais fácil a 

acumulação de capital gerando crescimento econômico, a partir da introdução de 

novas formas e combinações de fatores que tendem a aumentar a produtividade.  

“Ocorre, assim, uma série de interações mediante as quais o aumento da 

produtividade faz crescer a renda real, e o consequente aumento da procura faz com 

que se modifique a estrutura da produção” (FURTADO, 1965, p. 89). 

Esta relação não é predeterminada nem fixa, havendo diversas variações. 

Cabendo-nos ressaltar apenas a relação entre estes dois fatores: aumento de 

produtividade e acumulação de capital, que gera um crescimento econômico. 

Esta associação entre crescimento econômico e desenvolvimento perpetua-se 

até os dias atuais, contudo se a segunda corrente de pensamento associava a 

acumulação a uma melhora no bem-estar e, por conseguinte na qualidade de vida, 

esta relação não é determinante. 

Sobre crescimento e desenvolvimento Furtado (2000) difere: 

 

O primeiro diz respeito à evolução de um sistema social de produção à 
medida que este, mediante a acumulação e o progresso de técnicas, torna-
se mais eficaz, ou seja, eleva a produtividade do conjunto de sua força de 
trabalho. [...] O segundo sentido em que se faz referência ao conceito de 
desenvolvimento relaciona-se com o grau de satisfação das necessidades 
humanas (FURTADO, 2000, p. 21). 

 

De tal modo, as origens do conceito de desenvolvimento estiveram mais 

fortemente ligadas a uma perspectiva de crescimento econômico, do que a um 

processo de desenvolvimento que geraria um bem-estar. 
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Presentemente, caracteriza-se crescimento econômico como:  

 

Aumento da capacidade produtiva da economia e, portanto, da produção de 
bens e serviços de determinado país ou área econômica. É definido 
basicamente pelo índice de crescimento anual do Produto Nacional Bruto 
(PNB) per capita (SANDRONI, 1999, p. 141). 

 

Enquanto o desenvolvimento ligado ao processo econômico é: “Crescimento 

econômico (aumento do Produto Nacional Bruto per capita) acompanhado pela 

melhoria do padrão de vida da população e por alterações fundamentais na estrutura 

de sua economia” (SANDRONI, 1999, p. 169). 

Percebemos assim, que a ideia de progresso e acumulação de riqueza ligada à 

concepção de desenvolvimento, tinha um cunho fortemente econômico, numa 

perspectiva direcionada ao crescimento e avanço das forças produtivas. 

Daí que crescimento econômico consiste em mais do mesmo e o 

desenvolvimento implica em transformações estruturais. “Desta maneira, o 

desenvolvimento econômico passa por uma mudança na distribuição do poder 

político; consequentemente associa produção de recursos com sua distribuição em 

função da força política dos atores sociais” (VIEIRA, 2012, p. 347). 

Por fim, a última corrente refere-se à influência europeia sobre os demais 

povos. A influência dos países europeus sobre os demais povos e continentes se 

perpetuou ao longo dos séculos. E no processo de crescimento econômico e avanço 

do modo de produção do sistema capitalista, diversas teorias reforçaram essa 

dominação. 

Exemplo chave para esta compreensão é a teoria das vantagens comparativas 

de David Ricardo, tendo surgido na América Latina uma crítica ferrenha a esta teoria 

a partir da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL). 

 

Nas avaliações derivadas da teoria das vantagens comparativas de Ricardo 
a América Latina deveria produzir para o mercado externo matérias primas 
e produtos agrícolas com baixa incorporação de tecnologia. O resultado 
disso, segundo a Cepal, foi à estruturação da relação de troca desigual dos 
países do subcontinente com as nações desenvolvidas, com a venda de 
produtos cada vez mais baratos e a compra de produtos industrializados 
com elevado valor agregado devido a maior incorporação tecnológica 
(VIEIRA, 2012, p. 353-354). 
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Compreendemos, assim, o forte cunho ideológico desta corrente do 

pensamento europeu, utilizada e perpetuada até os tempos atuais para promover 

relações desiguais no campo da economia. 

Entender o processo de desenvolvimento somente na perspectiva econômica 

reflete uma relação dialética posta pelo crescimento econômico entre forças 

contrárias. 

O movimento de desenvolvimento econômico é gerado, muitas vezes, por um 

movimento contrário de subdesenvolvimento. 

A construção do conceito de desenvolvimento baseado num sistema social 

específico interligado ao conceito de acumulação de riqueza e promessa de bem-

estar relacionada à ideia de satisfação das necessidades humanas traz em si 

também algumas ambiguidades.  

Primeira: 

 

O aumento da eficácia do sistema de produção – comumente apresentada 
como indicador principal de desenvolvimento – não é condição suficiente 
para que sejam mais bem satisfeitas as necessidades elementares da 
população (FURTADO, 2000, p. 22). 

 

Segunda, que o próprio conceito de necessidades humanas torna-se abstrato a 

partir do momento em que se afasta das necessidades elementares, pois a ideia de 

necessidade pode variar segundo o tempo e o contexto histórico de cada cultura. 

Daí que,  

 

[...], assim, tanto no processo de transformação das estruturas sociais como 
no processo de modernização do estilo de vida. Desenvolvimento e 
subdesenvolvimento, como expressão de estruturas sociais, viriam a ser as 
resultantes da prevalência de um ou outro desses dois processos 
(FURTADO, 2000, p. 27). 

 

Ao entrevermos os limiares que constituíram o processo histórico do conceito 

de desenvolvimento, percebemos diversos movimentos entre variáveis e 

pressupostos múltiplos. 

A partir desta primeira aproximação com o conceito de desenvolvimento, em 

um movimento de aproximações sistemáticas, compreendemos que se torna 

impossível compreendê-lo em sua magnitude sem considerar todos os processos e 

dimensões que o permeiam. 

Acordamos com Vieira (2012) quando este estabelece: 
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O desenvolvimento é um processo social global. A definição de uma 
tipologia do desenvolvimento decorre da necessidade de classificá-lo em 
econômico, político, social ou cultural por razões metodológicas quanto ao 
tratamento de um desses sentidos particulares. O desenvolvimento, em 
termos conceituais, é a explicação de concepções ou ideais coletivamente 
partilhados durante o processo histórico-social (VIEIRA, 2012, p. 347-348). 

 

Portanto, o desenvolvimento é um processo histórico-dialético permeado pelas 

dimensões humana, social, econômica, cultural, política e ambiental. Vieira (2012), 

mais uma vez nos esclarece o significado do processo de desenvolvimento. 

 

A definição do significado do conceito de desenvolvimento depende dos 
valores historicamente construídos de cada sociedade embora conserve em 
seu cerne a conquista de padrões de vida mais elevados acessíveis à 
maioria da população. Sob esse prisma o conceito de desenvolvimento 
pode até ser oposto à ideia de progresso econômico, pois seu objetivo é 
mais do que a oferta de bens e serviços resultantes do aumento de 
produtividade (VIEIRA, 2012, p. 348). 

 

Por fim, ao realizarmos esta introdução ao conceito de desenvolvimento, 

buscamos demonstrar suas origens, expondo as diversas variáveis determinantes 

em seu processo. 

Ao esclarecer suas múltiplas dimensões, buscamos trazer coerência ao 

conceito, elucidando o desenvolvimento enquanto um processo histórico dialético, 

não somente determinado pela esfera econômica, mas essencialmente um processo 

humano e social. A isto nós nos dedicaremos mais pormenorizado no item três deste 

capítulo. 

 

2.2. O desenvolvimento como direito humano  

 

Ao discorrer sobre as origens da ideia de desenvolvimento, na atualidade, 

encontramos uma dimensão em crescente evidência, o processo de 

desenvolvimento enquanto direito humano.  

Na temática sobre o desenvolvimento a questão do ‘Direito’ nos apresenta 

basal, tanto porque o desenvolvimento é um direito humano inalienável, 

representando o direito de a pessoa humana desenvolver suas capacidades e 

potencialidades. 
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O Direito apresenta-se como normativa, um conjunto de normas que visam 

garantir conquistas e regular as relações sociais, contudo, por possuir um caráter 

histórico e mutável, representa a cultura de determinada época e sociedade, 

constituindo-se, assim, como um processo de construção social. 

No contexto dos direitos, a cidadania plena representa a capacidade de o 

indivíduo exercer diferentes direitos. 

Marshall (1967) em sua obra “Cidadania, Classe Social e Status” estabelece os 

direitos referentes à cidadania divididos em três categorias: os direitos civis, os 

direitos políticos e os direitos sociais. 

Em sua análise destaca que os direitos civis foram os primeiros a serem 

conquistados devido ao seu valor de uso para o liberalismo. Os direitos civis 

constituem-se em direitos que garantem ao indivíduo a liberdade de ir e vir, de 

realizar livre comércio, de propriedade, etc. Todos estes direitos servem para 

fortalecer a ideologia liberal. 

Assim como os direitos civis, os direitos políticos também servem a causa 

liberal, permitindo ao indivíduo participar da vida política, isto significa o direito de 

votar e ser votado, sufrágio universal, bem como outros direitos que se referem ao 

processo político. 

Os direitos sociais foram os últimos a serem conquistados, mediante 

movimentos sociais e lutas, porquanto os direitos sociais interferem profundamente 

no Estado liberal, exigindo sua garantia e proteção. 

Dentro deste contexto, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, num cenário 

de crueldade e de total desrespeito a dignidade da pessoa humana, é criada a 

Organização das Nações Unidas-ONU, uma organização internacional que tem por 

objetivo primordial manter a paz mundial e cooperar para a resolução dos problemas 

mundiais de caráter econômico, social e humanitário. 

Com o intuito de fazer cumprir seus objetivos a Organização elaborou diversos 

documentos e relatórios para promoção e garantia dos Direitos Humanos. 

De tal modo, em 1948 a Assembleia Geral da ONU proclamou a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos: 

 

[...] como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as 
nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, 
tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e 
da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela 
adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por 



25 
 

assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, 
tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos 
dos territórios sob sua jurisdição (ONU, 1948, p. 4). 

 

Assim, a Declaração contém as diretrizes básicas para que se atinja o ideal 

comum de adoção, promoção e respeito aos direitos humanos. Entretanto, não 

tendo caráter vinculatório, não possui força suficiente para que seja exigido dos 

países, signatários ou não, o seu cumprimento. 

Ao se analisar o conteúdo da declaração, percebemos que os direitos 

promulgados e exaltados em sua exorbitante maioria são os direitos civis e políticos, 

sendo deixados para segundo plano os direitos sociais como supracitado. 

Em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1966 

foram promulgados dois tratados internacionais, o Pacto da ONU sobre direitos civis 

e políticos:  

 

Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, o ideal do ser humano livre, no gozo das liberdades civis 
e políticas e liberto do temor e da miséria, não pode ser realizado, a menos 
que se criem as condições que permitam a cada um gozar de seus direitos 
civis e políticos, assim como de seus direitos econômicos, sociais e culturais 
[...] (ONU, 1966, p.1). 

 

E o Pacto da ONU sobre os direitos econômicos, sociais e culturais que dispõe 

sobre as proteções e direitos referente ao trabalho, à família, à segurança social, à 

proteção a crianças e adolescentes e apresenta como um de seus destaques no 

artigo 10º inciso 3: 

 

Medidas especiais de proteção e de assistência devem ser tomadas em 
benefício de todas as crianças e adolescentes, sem discriminação alguma 
derivada de razões de paternidade ou outras. Crianças e adolescentes 
devem ser protegidos contra a exploração econômica e social. O seu 
emprego em trabalhos de natureza a comprometer a sua moralidade ou a 
sua saúde, capazes de pôr em perigo a sua vida, ou de prejudicar o seu 
desenvolvimento normal deve ser sujeito à sanção da lei. Os Estados 
devem também fixar os limites de idade abaixo dos quais o emprego de 
mão-de-obra infantil será interdito e sujeito às sanções da lei (ONU, 1966¹, 
p. 4). 

 

Desta maneira, os direitos humanos se solidificam enquanto direitos 

fundamentais e inalienáveis da pessoa humana, sendo estes as liberdades civis, os 

direitos políticos e os direitos sociais. 
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Na perspectiva do Desenvolvimento, em conformidade com estas normativas 

internacionais, foi promulgada em 1986 a Declaração sobre o direito ao 

desenvolvimento que prevê o desenvolvimento como: 

 

[...] um processo econômico, social, cultural e político abrangente, que visa 
o constante incremento do bem-estar de toda a população e de todos os 
indivíduos com base em sua participação ativa, livre e significativa no 
desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí resultantes 
(ONU, 1986, p.1). 

 

Mas, sendo o direito um processo de construção no qual todos têm um papel 

decisivo, e mesmo com as normativas internacionais que os promovem e observam 

a garantia dos direitos civis, políticos e sociais são uma constante luta para sua 

consolidação para além da letra da lei. 

Em 2000, a ONU estabeleceu 8 Objetivos do Milênio, que são: acabar com a 

fome e a miséria; educação básica de qualidade para todos; igualdade entre sexos e 

valorização da mulher; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde das 

gestantes; combater a AIDS, a malária e outras doenças; qualidade de vida e 

respeito ao meio ambiente; todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento (ONU, 

2000). 

Estes objetivos procuram materializar alguns direitos básicos ao 

desenvolvimento da pessoa humana, direitos que deveriam, como um devir 

sociológico, ser garantidos de forma equitativa a todos. 

Entretanto, os oito objetivos do milênio representam uma tentativa de se 

construir o direito ao desenvolvimento mediante a pactuação internacional com os 

países signatários.   

Destarte, mediante todas estas normativas, pactos e tratados internacionais, a 

efetivação dos direitos humanos ainda é uma luta constante a ser travada. 

De acordo com Rister: 

 

[...] tais direitos coletivos, para serem reconhecidos no plano lógico, antes 
mesmo de sua vigência efetiva, exigem um mínimo de precisão e 
conceituação, não apenas quanto ao sujeito, mas também quanto ao objeto, 
pelo que se faz abordar o conceito de povo, do ponto de vista do direito 
internacional (RISTER, 2007, p. 54). 

 

Estas clarificações e conceituações quanto aos termos utilizados nas 

nomenclaturas internacionais fazem-se necessárias para sua devida efetivação. 
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Quando se promulga uma diretriz para todos os povos, o próprio conceito de ‘povo’ 

deve ser esclarecido. 

Rister (2007) identifica a concepção de povo enquanto um vocábulo que 

assume três sentidos: povo enquanto totalidade de uma população em determinado 

território; toda a população de um Estado; ou um grupo minoritário. 

Destacamos que para uma unidade política com personalidade o povo não 

pode ser considerado separadamente deste Estado.  

De tal modo, as inter-relações entre Estado e povo (cidadãos) são minuciosas 

e complexas. No campo do direito ao desenvolvimento como o direito humano da 

pessoa se desenvolver, o papel do Estado perante a diversidade de seus cidadãos é 

de garantir, respeitar e promover esses direitos. 

 

Assim, [...] o desenvolvimento é um processo de longo prazo, induzido por 
políticas públicas ou programas de ação governamental em três campos 
interligados: econômico, social e político. O elemento econômico consistiria 
no crescimento endógeno e sustentado da produção de bens e serviços. [...] 
Já o elemento social do processo desenvolvimentista é a aquisição da 
progressiva igualdade de condições básicas de vida, mediante a realização, 
para todo o povo, dos direitos humanos de caráter econômico, social e 
cultural, como o direito do trabalho, o direito à educação em todos os níveis, 
o direito à seguridade social, o direito à habitação, o direito de fruição de 
bens culturais. E, finalmente, o elemento político, que consiste na chave de 
abóbada de todo o processo, ou seja, mediante a realização da vida 
democrática, isto é, a efetiva assunção, pelo povo, do seu papel de sujeito 
político (RISTER, 2007, p. 56). 

 

Algumas críticas foram tecidas a esta conceituação dos direitos dos povos ao 

desenvolvimento referindo-se a organização política do Estado e a participação 

efetiva dos cidadãos, assim como a dificuldade de garantia destes direitos com uma 

ausência de instrumentais para responsabilização pela violação dos mesmos. 

Mesmo neste processo de contradições e lutas pela efetivação dos direitos 

para além da norma, a conquista de legislações que preveem a realização e 

promoção dos direitos humanos e responsabiliza os Estados é um ganho, ainda que 

limitado. 

No Estado (neo)liberal, o desmantelamento do Estado e enxugamento dos 

direitos representa uma grave crise que se deve enfrentar. 

Segundo Santos (2003), assim que o Estado liberal assumiu o monopólio da 

criação e da adjudicação do direito – e este ficou, assim, reduzido ao direito estatal –
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, a tensão entre regulação social e a emancipação social passou a ser um objeto 

mais da regulação jurídica. 

Trata-se, portanto, de se verificar se o direito pode ser emancipatório, quer 

dizer dotar as pessoas dos meios e oportunidades de exercerem suas 

potencialidades e de se desenvolverem. 

Assim, os atores e grupos sociais organizados se apresentam como iniciativas 

de enfrentamento ao modelo liberal de sociabilidade, contra a exclusão social e as 

desigualdades de toda à forma. 

Trata-se também de discutir os direitos como emancipatórios no contexto da 

diversidade cultural. 

 

A crise da modernidade ocidental veio mostrar que o fracasso dos projetos 
progressistas relativos à melhoria das oportunidades e das condições de 
vida dos grupos subordinados tanto dentro como fora do mundo ocidental 
se deveu, em parte, à falta de legitimidade cultural. Isso mesmo sucede com 
os direitos humanos e com os movimentos que lhe dão voz, pela razão de 
que a universalidade dos direitos humanos não é algo que possa ser dado 
como adquirido (SANTOS, 2003, p. 46). 

 

A questão que se coloca é de transcender uma concepção cultural específica 

da dignidade humana, para construir um conceito híbrido mais abrangente e 

emancipatório. 

 

Uma tal reconstrução transcultural tem por premissa uma política de 
reconhecimento da diferença capaz de estabelecer ligações entre, por um 
lado, as incrustações locais e a importância e capacidade organizativa das 
iniciativas vindas da base, e por outro lado a inteligibilidade translocal e a 
emancipação (SANTOS, 2003, p. 46).  

 

Deste modo, o conceito de cidadania cultural importa uma zona de contato de 

grande importância, pois traz em si os princípios de igualdade (cidadania) sem por 

isso excluir ou limitar a diversidade de identidades culturais. 

Em relação à abrangência dos direitos podemos distinguir três tipos de 

legalidade cosmopolita de diferentes escalas: 

 

A primeira é o direito global, que se refere à mobilização política dos direitos 
humanos internacionais ou de convenções internacionais sobre 
intervenções humanitárias em situações de exclusão social extrema e 
potencialmente fatal. A segunda trata do direito estatal, sempre que este 
seja pressionado no sentido de estabelecer padrões mínimos de inclusão 
baseada na cidadania – cidadania de segunda ou terceira classe. [...] O 
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terceiro tipo de direito cosmopolita nesta área é o direito local e refere-se às 
comunidades locais [...] (SANTOS, 2003, p. 63). 

 

Por fim, o próprio Estado que está em constante processo de destruição e 

construção como “entidade” se reconfigura em novos parâmetros para ganhar novas 

perspectivas e atores nas relações e organização social. 

O que se assiste é o surgimento, sob o mesmo nome – Estado –, de uma 

forma nova e mais vasta de organização política, a qual é articulada pelo próprio 

Estado e é composta por um conjunto híbrido de fluxos, redes e organizações em 

que se combinam e interpenetram elementos estatais e não-estatais, nacionais e 

globais (SANTOS, 2003). 

Portanto, para se entrever o direito como um fator emancipatório é preciso que 

a própria noção de direito se expanda para além de sua conceituação jurídica 

modernista. Assim todas as formas de direito alternativo se apresentam como 

práticas e recursos políticos alternativos de emancipação. 

Na perspectiva do Desenvolvimento enquanto um Direito Humano, Sen (2010) 

nos traz, também, importantes contribuições quando debate algumas críticas tecidas 

sobre esta temática. 

Conforme Sen (2010): 

 

Os direitos humanos também se tornaram uma parte importante da 
literatura do desenvolvimento. Entretanto, essa aparente vitória da ideia e 
do uso dos direitos humanos coexiste com um certo ceticismo real em 
círculos criticamente exigentes, quanto à profundidade e coerência desta 
abordagem (SEN, 2010, p. 292). 

  

Assim, Sen (2010) destaca três críticas que são endereçadas a abordagem dos 

direitos humanos: a crítica da legitimidade, a crítica da coerência e a crítica cultural. 

A crítica da legitimidade refere-se “[...] ao receio de que os direitos humanos 

confundam consequências legais, que conferem às pessoas direitos bem definidos, 

com princípios pré-legais que não podem dar a uma pessoa um direito juridicamente 

exigível” (SEN, 2010, p. 292). 

Nesse sentindo, Sen recomenda que os direitos humanos sejam 

compreendidos enquanto pretensões sustentadas por juízos éticos que conferem 

inerente valor a essas garantias. 

A crítica em relação à coerência, diz respeito à fruição destes direitos, de tal 

modo: 
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Os direitos humanos são vistos como direitos que são comuns a todos – 
independentemente da cidadania –, ou seja, os benefícios que todos 
deveriam ter. Embora não seja dever específico de nenhum indivíduo 
assegurar que a pessoa usufrua seus direitos, as pretensões podem ser 
dirigidas de modo geral a todos os que estiverem em condições de ajudar 
(SEN, 2010, p. 296). 

 

De tal modo, Sen (2010) destaca que refutar os direitos humanos com esta 

afirmação não é convincente, mesmo que, se assim formulados, eles acabem, às 

vezes, por não se cumprir.  

A terceira crítica diz respeito à legitimidade cultura, posto que os direitos 

humanos são considerados universais. Como já foi discutido acima, esta crítica 

questiona a universalidade dos direitos humanos. Para Sen (2010), a resposta para 

esta questão é considerar os direitos humanos como pertencentes ao domínio da 

ética social. 

Em consonância, temos o pensamento de Sengupta (2002) que estabelece o 

direito ao desenvolvimento como um direito humano, sendo este somente possível 

mediante uma segurança econômica e social, pois que não há liberdade sem estas 

garantias. Conforme Sengupta (2002): 

 

Em primeiro lugar, há um direito humano que é chamado o direito ao 
desenvolvimento, e esse direito é “inalienável”, o que quer dizer que não 
pode ser negociado. Depois, há um processo de “desenvolvimento 
econômico, social, cultural e político” que é reconhecido como um processo 
no qual “todos os direitos humanos e liberdades fundamentais podem ser 
plenamente realizados.” O direito ao desenvolvimento é um direito humano, 
em virtude do qual “cada pessoa humana e todos os povos têm o direito de 
participar, contribuir e gozar” desse processo de desenvolvimento 
(SENGUPTA, 2002, p. 66). 

 

Assegurar e garantir os direitos humanos significa caucionar o processo de 

desenvolvimento em vistas à expansão e realização das liberdades humanas 

fundamentais e suas potencialidades, além da melhoria do bem-estar. 

Deste modo, para realizar esse processo de desenvolvimento ao qual toda 

pessoa humana tem direito, em virtude de seu direito ao desenvolvimento, há 

responsabilidades que devem ser partilhadas por todas as partes envolvidas: “os 

estados operando nacionalmente” e “os estados operando internacionalmente” 

(SENGUPTA, 2002). 
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Portanto, independente das possíveis críticas aos direitos humanos, a garantia 

do processo de desenvolvimento para a pessoa humana é uma questão basal em 

nossa sociedade. 

Em meio às profundas desigualdades e processos contínuos de exclusão 

social, devemos construir novas possibilidades para o enfrentamento das 

vulnerabilidades, sendo a responsabilização dos Estados, por sua inobservância no 

cumprimento dos diretos básicos, uma forma de enfrentamento, assim como a 

construção de políticas públicas pelos diversos atores que estão envolvidos neste 

processo. 

 

2.3. Desenvolvimento humano e social: a perspectiva da liberdade 

 

As multifacetadas perspectivas do desenvolvimento nos permite averiguar que 

a construção tradicional deste conceito associado ao progresso e ao crescimento 

econômico não satisfaz nem traduz em abrangência e profundidade o seu 

significado. 

A perspectiva do Direito conforma o processo de desenvolvimento enquanto o 

direito inalienável de a pessoa humana desenvolver-se plenamente colocando a 

questão da responsabilidade perante o Estado de garantir as condições para este 

processo. 

Nomeadamente, a abordagem do processo de desenvolvimento exige, para 

sua melhor compreensão e detalhamento, a construção da especificidade desta 

abordagem. 

Portanto, entendemos o processo histórico dialético do desenvolvimento, na 

perspectiva humana e social, enquanto duas dimensões intrinsecamente articuladas 

e interdependentes, posto que para que haja desenvolvimento social é condição 

basal que ocorra modificações e interações humanas e vice-versa.  

Conforme Papalia (2006): 

 

 O campo do desenvolvimento humano constitui-se do estudo científico de 
como as pessoas mudam, bem como das características que permanecem 
razoavelmente estáveis durante toda a vida [...] A ideia de que o 
desenvolvimento continua depois da infância é relativamente nova [...] Hoje, 
a maioria dos cientistas do desenvolvimento reconhecem que o 
desenvolvimento ocorre durante toda a vida. Esse conceito de um processo 
vitalício de desenvolvimento que pode ser estudado cientificamente é 
conhecido como desenvolvimento no ciclo vital (PAPALIA, 2006, p. 47-48). 
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Desta forma, o desenvolvimento humano é entendido como um processo em 

longo prazo, em que determinadas experiências relacionadas a um espaço e tempo 

determinado influem no modo como as pessoas se desenvolvem e se relacionam. 

Alguns princípios fundamentais permeiam o processo do desenvolvimento 

humano. São estes: o desenvolvimento é vitalício, depende de história e de 

contexto, é multidimensional e multidirecional, é flexível ou plástico. 

Quando estabelecemos que o desenvolvimento é vitalício, compreendemos 

que: 

 

Cada período do tempo de vida é influenciado pelo que aconteceu antes e 
irá afetar o que está por vir. Cada período tem suas próprias características 
e um valor sem igual; nenhum é mais ou menos importante do que qualquer 
outro (PAPALIA, 2006, p. 48-49). 

 

Assim, o desenvolvimento enquanto processo é vivenciado durante todo o 

tempo de vida da pessoa, tendo cada período suas especificidades e 

particularidades. 

O princípio de que o desenvolvimento depende de história e contexto, significa 

que: 

 

Cada pessoa desenvolve-se dentro de um conjunto específico de 
circunstâncias ou condições definidas por tempo e lugar. Os seres humanos 
influenciam seu contexto histórico e social e são influenciados por eles. Eles 
não apenas respondem a seus ambientes físicos e sociais, mas também 
interagem com eles e os mudam (PAPALIA, 2006, p. 49). 

 

Daí que, o desenvolvimento humano é permeado por condições subjetivas do 

sujeito e por condições objetivas de seu espaço e tempo. Assim, a pessoa humana 

se desenvolve a partir das imbricadas inter-relações que se estabelecem entre sua 

subjetividade e objetividade sócio-histórica. 

Igualmente, o princípio de que o desenvolvimento é multidimensional e 

multidirecional, significa que “O desenvolvimento durante toda a vida envolve um 

equilíbrio entre crescimento e declínio. Quando as pessoas ganham em um aspecto, 

podem perder em outro, e em taxas variáveis” (PAPALIA, 2006, p. 49). 

Denota-se, portanto, que o processo do desenvolvimento humano envolve uma 

multiplicidade de fatores e interações complexas que darão sentido a ação e a 

identidade que se constrói durante este processo vitalício. 
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Por fim, a característica que define que o desenvolvimento é flexível ou plástico 

refere-se à plasticidade enquanto capacidade de modificação do desempenho, de tal 

forma que muitas capacidades podem ser aperfeiçoadas durante o decorrer da vida 

(PAPALIA, 2006). 

Mediante as diversas interações e fatores que geram mudanças, que podem 

ser tanto qualitativas ou quantitativas, o processo de desenvolvimento humano pode 

ser observado por diferentes abordagens, de tal modo que podemos particularizá-lo 

em desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial. 

Todavia, ainda que possamos trabalhar suas especificidades, a pessoa 

humana não é um conjunto de partes isoladas, assim o desenvolvimento é um 

processo unificado em que fatores como os de hereditariedade e ambiente externo 

interagem no âmago deste processo. 

Sendo os seres humanos seres sociais, o seu processo de desenvolvimento 

está diretamente relacionado ao seu contexto social e histórico. 

De tal forma que as principais influências contextuais neste processo são: 

família, condição socioeconômica, cultura e etnicidade, entre outras. 

De acordo com Papalia (2006):  

 

Família pode ter significados diferentes em épocas e lugares diferentes. 
Suas características mudaram muito durante os últimos 150 anos. No curso 
da história, a família nuclear, uma unidade doméstica, econômica e de 
parentesco entre duas gerações composta por pais e filhos biológicos ou 
adotados era a forma dominante nos Estados Unidos e em outras 
sociedades ocidentais industriais [...] Durante os últimos 50 anos, as 
mudanças aceleram-se [...] Em muitas sociedades, como as da Ásia e da 
América Latina, além de alguns grupos minoritários nos Estados Unidos, a 
família extensa – uma rede de parentesco de muitas gerações, incluindo 
avós, tias, tios, primos e parentes distantes – é o padrão básico de 
organização social, e muitas ou a maioria das pessoas vivem em um 
domicilio de família extensa (PAPALIA, 2006, p. 55-56). 

 

A família é o primeiro lócus de socialização do sujeito, sendo assim, as 

primeiras impressões do desenvolvimento são construídas mediante as relações que 

se estabelecem no seio familiar. 

Posto isto, as transformações que ocorrem em sua organização, influenciadas 

por transformações macrossocietárias, influem diretamente nas relações 

estabelecidas e no papel que cada um exercerá. 
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A influência contextual da condição socioeconômica infere, também, 

diretamente na organização familiar e nos papéis que são exercidos por seus 

membros. 

Destarte, a condição socioeconômica mescla diversos fatores relacionados 

como renda, nível de instrução e profissão, gerando, ainda, uma influência por 

fatores indiretos como os tipos de lares e bairros que as pessoas residem e a 

qualidade da assistência médica, da educação escolar e de outras oportunidades 

disponíveis a elas (PAPALIA, 2006). 

Logo, a situação socioeconômica de uma família inter-relaciona-se ao nível de 

insegurança e vulnerabilidade que seus membros estarão expostos durante seu 

ciclo de vida, limitando suas escolhas e oportunidades e tornando necessárias ações 

de apoio social efetivo para a superação destas condições. 

Correlacionado a estas duas influências contextuais temos a cultura e 

etnicidade. Por cultura compreendemos: “[...] o modo de vida total de uma sociedade 

e de um grupo, incluindo costumes, tradições, crenças, valores, idiomas e produtos 

materiais [...]” (PAPALIA, 2006, p 57). 

Etnicidade ou grupos étnicos consistem em relações baseadas em 

descendência, raça, religião, língua ou nacionalidade, em que estes laços atribuem 

um sentido de identidade compartilhado. 

Estes grupos étnicos, muitas vezes minoritários em um país, têm, também, seu 

desenvolvimento interpenetrado por padrões culturais que podem influenciar a 

composição da unidade domiciliar, seus recursos econômicos e sociais, a forma 

como seus integrantes agem entre si, etc. (PAPALIA, 2006). 

Portanto, o desenvolvimento humano está precisamente vinculado e 

interdependente das condições de vida, do tempo e espaço sócio-histórico, e do 

nível de desenvolvimento social de terminada comunidade, região ou país. 

Consequentemente, para que possamos compreender este vínculo de 

interdependência entre o desenvolvimento humano e social, precisamos, 

necessariamente, entender o conceito de desenvolvimento interligado a uma 

construção e modo de ver e interpretar o mundo que coloca a pessoa humana como 

principal meio e fim deste processo de desenvolvimento. 

Na esteira deste pensamento, nos fundamentamos no conceito de 

desenvolvimento humano e social construído por Amartya Sen. Sua perspectiva 

embasa o desenvolvimento humano e social relacionado à liberdade. 
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Assim, o desenvolvimento, enquanto processo, é interpretado por uma 

abordagem que coloca a expansão da liberdade como o principal fim e meio do 

desenvolvimento. 

Salientamos: 

 

O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que 
limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 
ponderadamente sua condição de agente. A eliminação de privações de 
liberdades substanciais, argumenta-se aqui, é constitutiva do 
desenvolvimento (SEN, 2010, p.10). 

 

Por conseguinte, para se compreender minuciosamente as qualidades, 

características e fatores essenciais ao desenvolvimento enquanto ampliação das 

liberdades, necessário se faz percorrer seus fatores determinantes. 

Primeiramente, consideremos o interesse tradicional do crescimento 

econômico relacionado à renda. Sen (2010) destaca em suas considerações que 

este interesse está conexo a relação entre rendas e realizações. 

Citando Aristóteles exemplifica: “[...] a riqueza evidentemente não é o bem que 

estamos buscando, sendo ela meramente útil e em proveito de alguma outra coisa 

[...]” (ARISTÓTELES, 1980 apud SEN, 2010, p. 28). 

Assim, o pensamento tradicional coloca a renda como fator determinante do 

bem estar, por esta proporcionar o acesso a bens e serviços essenciais. 

Contudo, segundo Sen: “É tão importante reconhecer o papel crucial da riqueza 

na determinação de nossas condições e qualidade de vida quanto entender a 

natureza restrita e dependente dessa relação” (SEN, 2010, p. 28). 

Destarte, o processo de desenvolvimento requer uma análise para além dos 

fatores econômicos, está análise deve examinar os fins e os meios do 

desenvolvimento. 

É neste sentido que o desenvolvimento relacionado à qualidade de vida enfoca 

a ampliação de nossas liberdades, pois são estas que nos permitem enquanto seres 

sociais por em prática nossas volições e potencialidades. 

Para Sen (2010), o desenvolvimento como processo de expansão das 

liberdades considera a liberdade como o fim primordial e o principal meio do 

desenvolvimento. 

O fim primordial consiste no papel constitutivo da liberdade e o principal meio 

como seu papel instrumental. 
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Deste modo: 

 

O papel constitutivo relaciona-se à importância da liberdade substantiva no 
enriquecimento da vida humana. As liberdades substantivas incluem 
capacidades elementares como por exemplo ter condições de evitar 
privações como a fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte 
prematura, bem como as liberdades associadas a saber ler e fazer cálculos 
aritméticos, ter participação política e liberdade de expressão etc. (SEN, 
2010, p. 55). 

 

Assim, o papel constitutivo relaciona essas liberdades como parte integrante do 

processo de desenvolvimento. 

Em relação ao segundo caso, “O papel instrumental da liberdade concerne ao 

modo como diferentes tipos de direitos, oportunidades e intitulamentos [entitlements] 

contribuem para a expansão da liberdade humana em geral e, assim, para a 

promoção do desenvolvimento” (SEN, 2010, p. 56-57). 

As liberdades instrumentais têm o papel de contribuir para a capacidade das 

pessoas viverem mais livremente. Alguns exemplos de liberdades instrumentais 

básicas são: liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, 

garantias de transparência e segurança protetora. 

As liberdades políticas referem-se aos direitos políticos e civis e estão 

relacionadas às democracias pela liberdade de expressão, escolha entre diferentes 

partidos, etc. 

As facilidades econômicas dizem respeito aos recursos econômicos de 

consumo, produção ou troca, assim como as condições que permitem exercer essas 

facilidades como a relação entre renda e riqueza nacional e a forma como as rendas 

adicionais são distribuídas. 

As oportunidades sociais aludem às disposições sociais que as pessoas 

podem ter acesso em uma determinada sociedade como serviços de educação e 

saúde. 

As condições de transparência são os pressupostos básicos de confiança 

mútuas nas relações sociais estabelecidas. 

E a segurança protetora é necessária para proporcionar uma rede de 

segurança social, assim: 

 

A esfera da segurança protetora inclui disposições institucionais fixas, como 
benefícios aos desempregados e suplementos de renda regulamentares 
para os indigentes, bem como medidas ad hoc, como distribuição de 
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alimentos em crises de fome coletiva ou empregos públicos de emergência 
para gerar renda para os necessitados (SEN, 2010, p. 60). 

 

Deste modo, para que possamos avaliar o nível de desenvolvimento humano e 

social de determinada comunidade, região ou país, temos, como condição basal, 

que compreender este desenvolvimento correlacionado ao processo de expansão de 

nossas liberdades em seu papel constitutivo e instrumental. 

O foco na expansão das liberdades requer também um esclarecimento quanto 

ao conceito liberdade, não se trata apenas das liberdades formais que são os 

direitos individuais básicos, também denominadas liberdades processuais, elas 

representam uma igualdade formal.  

O enfoque nas liberdades substantivas se concentra nas capacidades das 

pessoas fazerem coisas que elas prezam. 

Para se compreender o significado de “capacidade” precisamos compreender 

primeiramente o conceito de funcionamento. “O conceito de “funcionamentos”, que 

tem raízes distintamente aristotélicas, reflete as várias coisas que uma pessoa pode 

considerar valioso fazer ou ter” (SEN, 2010, p. 104). 

Já o conceito de capacidade refere-se à um tipo de liberdade: “a liberdade 

substantiva de realizar combinações alternativas de funcionamentos (ou, menos 

formalmente expresso, a liberdade para ter estilos de vida diversos)” (SEN, 2010, p. 

105). 

Assim, o “conjunto capacitário” demonstra o nível de liberdade que a pessoa 

desfruta para exercer suas escolhas. 

Entretanto, se os fins e os meios do desenvolvimento dizem respeito ao 

processo de ampliação da liberdade, as formas de privação dessas liberdades 

também determinam a forma deste desenvolvimento. 

Destarte, não somente as formas extremas de pobreza, fome e exclusão social 

determinam as deficiências do processo de desenvolvimento, mas também qualquer 

forma de privação da liberdade das pessoas exercerem sua condição de agente. 

São exemplos de privação de liberdades às restrições e violações aos direitos 

civis e políticos, tirania, carência de oportunidades econômicas, destituição social, 

carência de serviços públicos e assistencial social, privação sistemática de 

oportunidades substantivas, etc. 



38 
 

Todavia, no debate contemporâneo, pobreza é identificada como escassez de 

renda. Segundo Sen (2010), não é errônea esta identificação, pois o nível de renda 

de uma pessoa tem grande influência sobre seu modo de vida e suas oportunidades. 

 Contudo, ainda tendo ampla importância, o entendimento de pobreza somente 

enquanto privação de renda caracteriza uma visão muito limitada e restringe as 

possibilidades de enfrentamento e justiça social. 

Na perspectiva proposta por Amartya Sen “[...] a pobreza deve ser vista como 

privação de capacidades básicas em vez de meramente como baixo nível de renda 

[...]” (SEN, 2010, p. 120). 

Desde modo, pobreza identificada como privação de capacidades proporciona 

uma abordagem mais adequada e abrangente, pois foca na privação de 

capacidades que são intrinsecamente importantes, enquanto que baixa renda é 

importante em seu valor instrumental. 

Quando se examina políticas públicas voltadas para a redução da 

desigualdade ou da pobreza este conceito dá uma visão diferenciada sobre os 

problemas e soluções possíveis para esta questão. 

Porquanto, a relação entre renda e capacidades é variável e se transforma de 

acordo com idade, sexo, localização, condições epidemiológicas de cada pessoa. 

“Isso implica que a ‘pobreza real’ (no que se refere à privação de capacidades) pode 

ser, em um sentido significativo, mais intensa do que pode parecer no espaço da 

renda” (SEN, 2010, p. 121). 

Outro foco de análise também proposto, é o da exclusão e inclusão injusta.  A 

exclusão é uma forma de privação e violação aos direitos humanos, mas muitas 

vezes nos deparamos com situações que se caracterizam por uma “inclusão injusta”. 

Conforme Sen (2010): 

 

De fato, uma grande parte dos problemas de privação surge de termos 
desfavoráveis de inclusão e de condições adversas de participação, e não 
do que se poderia chamar, sem forçar o termo, de um caso de exclusão. 
Por exemplo, com trabalho forçado, ou trabalho infantil em condições de 
semiescravidão, ou mais comumente em termos profundamente “desiguais” 
de relação participativa, o foco não está na exclusão, mas na natureza 
desfavorável da inclusão envolvida (SEN, 2010¹, p. 35). 

 

Desta forma, ao realizar análises na perspectiva do desenvolvimento humano e 

social, precisamos estar preparados para examinar situações de privação das 

liberdades, de exclusão social, mas também de formas de inclusão injusta. 



39 
 

Compreendemos assim, que o desenvolvimento humano e social de cada país 

ou região é profundamente influenciado pelas oportunidades econômicas e 

facilidades sociais que as pessoas dispõem em sua base social. 

A perspectiva da capacidade na análise da pobreza traz o foco não para os 

meios (renda), mas para os fins (liberdades). 

Por conseguinte, as ações do Estado e as influências sociais auxiliam na 

determinação da natureza e do alcance das liberdades individuais.  

Logo: “As disposições sociais podem ter importância decisiva para assegurar e 

expandir a liberdade do indivíduo” (SEN, 2010, p.62). São estas disposições à 

garantia social das liberdades e o apoio público substancial as facilidades que 

demonstram o preparo e o compromisso social. 

Por fim, o processo de desenvolvimento que enfoca as liberdades substantivas, 

promove a condição de agente das pessoas. Não mais sujeitos sociais passivos 

(paciente), mas sim pessoas que agem e ocasionam mudanças, a partir de suas 

realizações cujos valores e objetivos próprios integram como membros públicos as 

ações econômicas, sociais e políticas (SEN, 2010). 

De tal forma que: “Com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem 

efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros” (SEN, 2010, p. 26). 
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CAPÍTULO 3. PERCEPÇÕES SOBRE O ESPAÇO 

 

Neste capítulo trabalhos a temática referente às percepções sobre o conceito 

de espaço. Após a discussão inicial em torno do processo de desenvolvimento, 

discorremos sobre a fundamentação do conceito de espaço, porquanto o lócus do 

desenvolvimento é o espaço político habitado. 

Consideramos o espaço enquanto território político, econômico e social, lócus 

de socialização do sujeito e meio ambiente de relações múltiplas. 

Deste modo, analisamos o conceito de espaço em duas linhas, primeiramente, 

no item 3.1. O espaço, o território e a região, dissertamos sobre o conceito de 

espaço, determinando seus limiares e intersecções com o território e a região. Os 

autores chave que fundamentam a discussão são: Corrêa (2000), Simmel (2013), 

Souza (2000), Heidrich (1999) e Vieira (2012). 

No item 3.2. Espaço e relações sociais, discorremos sobre o conceito de 

espaço enquanto lócus de socialização dos sujeitos, espaço de relações sociais 

histórico-dialéticas. Fundamentamos esta discussão em: Santos (1982, 1988, 2006) 

e Bauman (2009, 2011). 

 

3.1. O Espaço, o território e a região  

 

Não é tarefa fácil abordar e dimensionar o conceito de espaço e seus diversos 

limiares como território e região, pois mesmo entre os estudiosos da área há 

diversos contrapontos e perspectivas de como caracterizá-lo e defini-lo. 

Conforme Andrade (1987), nas diversas áreas do conhecimento a noção de 

espaço esteve sempre presente, apresentando características próprias em cada 

uma delas. Entre as diversas noções, há duas, porém que ganharam maior 

visibilidade, a concepção dos matemáticos, que define o espaço como duas ou mais 

dimensões que podem ser situadas por coordenadas, e contrapondo-se a esta 

noção abstrata, há o conceito de espaço formulado pelos geógrafos que traçam as 

características físicas, configurando os continentes e mares sobreposta por uma 

segunda dimensão, que é a de origem humana. 

Deste modo, a partir destes dois extremos, a multiplicidade de conceitos se 

situaria mais próximo de um ou de outro. Não obstante, há uma perspectiva 

sociológica do conceito de espaço, que o analisa sob o aspecto objetivo, enquanto 
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território permeado por fatores estruturais; e sob o aspecto subjetivo que concebe o 

espaço social de percepções e identidades. 

Para Corrêa (2000), a expressão “espaço geográfico” aparece muito vaga, ora 

estando associada a uma porção específica da Terra, ora por um modo particular 

que o Homem ali imprimiu. 

Todavia, se a concepção de espaço é permeada por diversas expressões, isto 

se dá, posto que o espaço é uma realidade relacional. 

De acordo com Santos (1988) há primeiramente três modos de conceituar o 

espaço. O primeiro refere-se ao espaço em um sentido absoluto, com existência 

específica e determinado tradicionalmente pelas latitudes e longitudes. O segundo, 

enquanto espaço relativo, que põe em relevo as relações entre objetos, que 

somente existe a partir de sua existência e relação. O terceiro, caracterizado como 

espaço relacional, diz respeito ao espaço como conteúdo e representando no interior 

de si mesmo outros tipos de relações. 

Assim, o espaço denominado relacional é analisado a partir dos mecanismos e 

processos que interagem regulando o sistema espacial de atividades humanas. 

Compreende-se, portanto, que o espaço enquanto conceito multidimensional é 

permeado por várias dimensões, tais quais: o espaço geográfico, definido pela 

paisagem, características naturais, espaço absoluto, localização, etc.; o espaço 

social, permeado pelas relações humanas, espaço do vivido, político, lócus de 

reprodução das relações sociais; (Corrêa, 2000). 

O espaço, conceito dialético, é percebido e entendido também, por sua estreita 

relação com o tempo (chronos, tempo cronológico, sequencial e linear; Kairós, 

tempo vivido, existencial) e com o homem, sujeito da experiência vivida. 

Nesta linha de raciocínio, encontramos em Kant um pensamento análogo, o 

qual percebe o espaço em sua relação com a história e o homem. Em sua obra há 

uma indissociabilidade entre as condições naturais e a história humana, posto que 

não se pode conhecer o homem e se ignorar o meio. Assim, o espaço também é a 

condição para toda experiência dos objetos e do sujeito, mediante os meios que 

temos para percebê-lo e experimentá-lo; (TANAKA, 2010). 

Outro pensador que contribui para dimensionar o conceito de espaço é Simmel 

(2013), que trabalha o espaço na perspectiva sociológica. 

Para este pensador existem algumas qualidades espaciais com as quais as 

figurações da vida comunitária contam, destacamos duas que são: a exclusividade 
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do espaço, unicidade; o espaço que se decompõe, limite. Em relação à primeira 

representação, destacamos: 

 

Essa unicidade do espaço, portanto, se comunica aos objetos na medida 
em que esses são representados como elementos que preenchem o 
espaço. [...] Isso ocorre sobretudo em relação ao chão e à terra, que 
constituem a condição para que a tridimensionalidade do espaço seja 
preenchida e frutifique, para os nossos propósitos. Na medida em que uma 
formação social está fundida ou, por assim dizer, solidária com determinada 
extensão de terra, ela possui um caráter de unicidade ou exclusividade que, 
de outro modo, não seria atingível da mesma forma (SIMMEL, 2013, p. 76-
77). 

 

Isto nos demonstra a unicidade do espaço na pluralidade de determinações e 

dimensões que o permeiam e dão significado. 

Em relação à segunda representação do espaço enquanto limite, observa-se: 

 

Outra qualidade do espaço que opera de modo crucial sobre as interações 
sociais reside no fato de que o espaço se decompõe, para o nosso 
aproveitamento prático, em pedaços que valem como unidades e – como 
causa e como efeito disso – são emoldurados por limites. Quer as 
configurações da superfície terrestre pareçam nos esboçar a moldura que 
inscrevemos na ausência de limites do espaço, quer linhas puramente 
ideais separem pedaços congêneres de solo como um divisor de águas 
para aquém e além dos quais cada pedacinho gravita em direção a outro 
centro: sempre percebemos o espaço que um grupo social preenche em 
algum sentido, como uma unidade que tanto quanto exprime e sustenta a 
unidade desse grupo é por ela sustentado (SIMMEL, 2013, p. 79). 

 

Deste modo, o espaço, enquanto unidade da multiplicidade, ou singularidade 

da totalidade, é definido, também pelos limites que o homem estabelece em suas 

relações com o mesmo e com os outros grupos. 

A partir disto, podemos inferir que o espaço é determinado por meio de 

variáveis múltiplas, de dimensões naturais, sociais, estruturais, culturais, políticas, 

temporais e históricas. Enquanto conceito múltiplo é unidade e totalidade, extensão 

e limite, identidade e pluralidade. 

E se esta unidade da totalidade é fruto dos limites e das relações que o homem 

estabelece entre o espaço e os outros grupos, o próximo conceito chave para esta 

discussão é o conceito de território. 

De acordo com Corrêa (2000), é através da política e, por conseguinte, do 

estabelecimento de um poder, que o espaço geográfico é transformado em território. 
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“O território [...] é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a 

partir de relações de poder” (SOUZA, 2000, p. 78). Assim, o foco no território é 

determinado como um instrumento de exercício de poder e dominação. 

As divisões do espaço geográfico enquanto território no exercício do poder é 

delimitado primordialmente pelo Estado-Nação. 

O território é compreendido como espaço concreto, com características 

naturais e socialmente construído que é apropriado por um determinado grupo.  

 

A ocupação do território é vista como algo gerador de raízes e identidade: 
um grupo não pode mais ser compreendido sem o seu território, no sentido 
de que a identidade sócio-cultural das pessoas estaria inarredavelmente 
ligada aos atributos do espaço concreto (natureza, patrimônio arquitetônico, 
“paisagem”) (SOUZA, 2000, p. 84). 

 

Assim, a partir do Estado-Nação a relação entre sociedade e território está 

diretamente interligada a um sentimento de identidade e pertença real ou simbólica.  

A compreensão do território também pode partir de suas dimensões política e 

cultural: 

 

Aqui, o território será um campo de forças, uma teia ou rede de relações 
sociais que, a par de sua complexidade interna, define, ao mesmo tempo, 
um limite, uma alteridade: a diferença entre “nós” (o grupo, os membros da 
coletividade ou “comunidade”, os insiders) e os “outros” (os de fora, os 
estranhos, os outsiders) (SOUZA, 2000, p. 86). 

 

De tal modo, o grupo que habita determinado território político associa-se a ele, 

gerando um sentimento de pertença àquele território, diferenciando-os dos outros 

grupos que habitam outros territórios. 

 Assim, o “poder” estabelece uma determinada forma de vínculo entre 

sociedade e território, interligados por um sentimento de pertença e identidade. 

O estabelecimento de um poder em um determinado espaço que vincula um 

grupo a um território identifica e estabelece uma delimitação desta coletividade, 

contudo este vínculo não gera uma homogeneidade do grupo social, nem a 

construção desta unidade traz a igualdade entre os seus membros (HEIDRICH, 

1999). 

Esta comunidade territorial é, assim, construída a partir da intersecção de três 

espaços, o espaço político, cultural e econômico.  
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Conforme Albagli (2004), as noções de espaço e território são distintas, pois o 

território exige um “poder” de dominação o qual define e delimita este espaço. 

Assim, o território, não se reduzindo a sua dimensão concreta, pois é também um 

campo de forças permeado por uma rede de relações que se projetam, assume, 

ainda, significados distintos em cada formação socioespacial. 

O território, desta maneira, pode ser remetido a diversos contextos e escalas: a 

casa, o bairro, a região, a nação, etc.. E permeado pelas distintas dinâmicas 

naturais, econômicas, simbólicas e sociopolíticas. 

Assim, para Claval: 

 

A organização da vida segundo as normas e os valores afirmados por uma 
cultura e a execução de sistemas de relações institucionais que ela supõe 
não podem se fazer no vazio: eles se desenrolam no espaço e o 
pressupõem em todos os níveis. Ele lhes é necessário como suporte 
material e lhes fornece uma de suas bases simbólicas. A maior parte das 
estruturas conhecidas da vida coletiva se traduz através de formas de 
territorialidade (CLAVAL, 1999, p. 23). 

 

Portanto, para que possamos compreender as diversas relações que permeiam 

a experiência humana, sua vida, identidade e simbologia, temos que 

necessariamente relacioná-las ao espaço em que vivem, ao seu território. 

Nesta perspectiva Albagli (2004), nos traduz a noção de territorialidade, 

afirmando que territorialidade diz respeito à compreensão de que os 

comportamentos humanos devem ser analisados e relacionados com a sua 

dimensão espacial. 

E se o território pode ser analisado a partir de diversos contextos e escalas, o 

último conceito chave nesta linha de pensamento é o conceito de região. 

Para Vieira:  

 

Há grande dificuldade na conceituação de região, pois, além dos espaços 
físicos, ambientais, culturais, econômicos e políticos, para se identificar uma 
região é preciso conhecer sua história. Isto porque a região é um espaço 
dinâmico, em constante transformação (VIEIRA, 2012, p. 359). 

 

Assim, o conceito de região alude às categorias de totalidade e unidade, 

fragmentação, segmentação e integração, a região é tomada como recorte político 

espacial de reprodução da totalidade. 

Deste modo, a região é compreendida como um espaço delimitado por um 

agrupamento de elementos que a particularizam, mas, sobretudo a região deve ser 
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vista “[...] como um espaço diferenciado pelo estabelecimento de domínio ao mesmo 

[...] a apropriação e o domínio do espaço pela humanidade é o ponto de partida para 

compreendermos esse modo de diferenciação do espaço” (HEIDRICH, 1999, p. 64). 

Neste sentido, podemos compreender a região em sua acepção natural e 

humana, regida por um princípio comum, o de um espaço no qual se manifesta uma 

forma particular de domínio (HEIDRICH, 1999). 

A região é assim entendida como um espaço de domínio no qual os diversos 

processos sociais ocorrem, sendo também determinada pelos aspectos naturais, 

ambientais, culturais e históricos. 

Portanto, percebe-se que a região é uma delimitação ou recorte de um espaço 

mais amplo que é o território. 

Destarte, no âmbito do espaço as relações multi variáveis estão 

constantemente interligadas a uma diversidade espacial e a uma determinação 

histórica da região.  

Se o espaço é fundamentalmente social e histórico, permeado por relações 

determinadas e particulares a partir das diversas variáveis, a formação econômica e 

social caracterizada como totalidade da unidade da vida social em uma determinada 

região é compreendida também num determinado território político. 

Todo o rol de interdependência e heterogeneidade do espaço e da região está 

caracterizado enquanto criação humana. “É com a criação dos territórios e suas 

configurações que esta diferenciação se estabelece” (HEIDRICH, 1999, p. 64), 

porquanto a região é um processo posterior à criação do território, pois já está 

estabelecido o poder. 

Para Gomes (2000), a noção de região esteve tradicionalmente relacionada a 

dois princípios fundamentais: localização e extensão; Referenciando-se a certo fato 

ou fenômeno que distingue a diversidade espacial daquela região de outras áreas; A 

região enquanto referência a uma unidade administrativa a qual esta relacionada à 

hierarquia e controle do Estado. 

Portanto, o conceito de região é determinado por dimensões de limite e 

diversidade relacionadas a um território político. A noção de região se apresenta 

como possibilidade explicativa da diversidade dos espaços em um determinado 

território. 

Estando a noção de região relacionada a processos sociais diversificados num 

território específico, outro conceito que vêm ao seu encontro é o conceito de 
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“regionalismo”, que concebe uma forma determinada de um grupo ou classe estar 

relacionado a uma identidade e cultura que estão interligados a um território. Deste 

modo, o regionalismo é identificado como uma reivindicação territorial relacionada 

diretamente à questão política (HEIDRICH, 1999). 

Outro aspecto que também diz respeito às dimensões da noção de região é o 

aspecto econômico. Em conformidade com o processo de construção do conceito de 

desenvolvimento, o conceito de região também foi compreendido por uma linha de 

pensamento direcionada ao aspecto econômico, como espaço e região econômica. 

Assim, os espaços econômicos de forma abstrata são constituídos por relações 

de natureza econômica, como ações de produção, distribuição e consumo de bens 

que têm origem na ação humana que atua em um espaço determinado.  

De acordo com Vieira: “A partir da ação antrópica no espaço, o homem constrói 

seu espaço geográfico e econômico, modelando-o conforme seus interesses e 

necessidades” (VIEIRA, 2012, p. 360). Assim, o homem é constantemente fator 

transformador do espaço como é transformado por ele. 

Mas, se conforme a discussão do processo de desenvolvimento não podemos 

reduzi-lo a somente a perspectiva econômica, em relação à construção da ideia de 

região, também não podemos limitá-la ao aspecto econômico. 

 

Desta maneira, é possível afirmar que sobre uma mesma região podem ser 
sobrepostos diversos espaços, pois o espaço econômico pode não coincidir 
com o espaço cultural, por exemplo. A complexidade da ocupação da região 
e dos grupos que nela interagem exige um olhar atento aos processos que 
sobrepõem os espaços na mesma região (VIEIRA, 2012, p. 361). 

 

Portanto, o espaço sendo definido a partir de relações de múltiplas dimensões 

como espaço social, econômico, político, cultural e ambiental, é materializado num 

determinado território político no qual se reproduzem diversas particularidades 

relacionadas à diversidade das regiões nas quais esta pluralidade de dimensões 

interage e se relaciona compondo o domínio do espaço vivido.  

Assim, a região enquanto espaço concreto está articulada aos determinantes 

da estrutura social e dos espaços que ela engendra. 

Todavia, a estrutura política, econômica e social da região enfrenta um 

paradoxo, pois na media em que as relações estão cada vez mais globalizadas, 

determinadas pela flexibilização do capital, as políticas e experiências da vida 

cotidiana continuam fortemente locais. 
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Castro (2002) nos exemplifica a questão: 

 

A preocupação com a região, enquanto problema de investigação, e com o 
regionalismo, enquanto um dos conteúdos possíveis da primeira, deriva das 
suas possibilidades explicativas dos processos de transformação do espaço 
e dos atores mais destacados das mudanças. Na realidade, a identidade 
sócio-espacial, o espaço do cotidiano, o espaço da participação, da 
mobilização e da decisão política, o espaço da administração pública e 
outros mais, definem novas questões para investigação e estabelecem o 
desafio metodológico da escala dos fenômenos que dão sentido ao território 
regional (CASTRO, 2002, p. 61). 

  

Logo, problematizar os conceitos de espaço, território e região é compreender 

a realidade histórico-dialética enquanto processo complexo que nos coloca 

cotidianamente frente às particularidades que se articulam com a totalidade do 

espaço do vivido. 

 

3.2. Espaço e relações sociais 

 

Após as considerações sobre o conceito de espaço, território e região, nos 

debruçaremos mais pormenorizadamente sobre o conceito de espaço enquanto 

lócus de produção e reprodução das relações sociais. 

Como condição básica para compreendermos as relações sociais que se 

materializam no espaço presente temos como imperativo que compreender 

concomitantemente a este espaço, o tempo presente. 

O tempo histórico denominado modernidade, como descrito no capítulo 

primeiro deste trabalho, surgiu com o movimento iluminista do século XVIII na 

Europa enquanto uma ruptura com o modo de vida anterior, o feudalismo. 

Conforme Harvey (1993), a modernidade representa o transitório, o fugidio, 

uma relação dialética entre o efêmero e o eterno. A modernidade enquanto ruptura e 

constância. 

O termo modernidade representa um modo específico de vivenciar o espaço e 

o tempo, assim vivenciar o tempo moderno é estar em um movimento dialético de 

contradição, ambiguidade, desintegração, angústia e luta. 

Contudo, presentemente, já experimentamos o espaço e o tempo de forma 

adversa, surge o movimento pós-modernista. 

Para Harvey (1993) o pós-modernismo é a aceitação total do efêmero, do 

fragmentário, do descontínuo e do caótico. Há, portanto, uma passagem do 
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epistemológico ao ontológico, na medida em que a apreensão de uma realidade 

complexa é compreendida também por sua singularidade, no qual realidades 

radicalmente diferentes podem coexistir, colidir e se interpenetrar. 

Com o contínuo avanço tecnológico, o modo de experienciar o espaço e o 

tempo modificou-se radicalmente. O que ocorre é uma atomização do social em 

redes flexíveis de relações. 

Deste modo, percebe-se que a pós-modernidade é insuflada por um “novo 

desencantamento”, visto que o primeiro desencantamento foi originado no 

movimento moderno, como desencantamento em relação à natureza (codinome 

para o divino); A pós-modernidade é caracterizada, assim, pelo desencantamento 

com a potência e a sabedoria da razão e vontade humanas (BAUMAN, 2011). 

Isto nos leva a compreender que o tempo pós-moderno exemplifica uma 

insatisfação, uma crise de ondas fragmentárias no qual o ser social insere-se 

enquanto fator de luta e de conformidade. 

Um dos conceitos mais divulgados no presente é o conceito de qualidade de 

vida que conforme Bauman (2011), contraditoriamente, exemplifica uma sensação 

generalizada de que a vida como ela é “não é boa o suficiente”, caracterizando-se 

como uma crítica à vida cotidiana. 

Há, portanto, uma crise instaurada com relação à vida e as relações que a 

permeiam, a própria construção de identidade fragmenta-se e flexibiliza-se, 

refletindo um movimento macro no qual as relações sociais estão fragmentárias, a 

construção e apropriação do espaço social estão individualizadas, perdendo-se a 

noção do coletivo. 

Igualmente, ao experimentarmos uma vivência de um tempo fragmentário e 

flexível, o espaço do vivido e das relações sociais é, também, sentido e construído 

nestes moldes de flexibilização e fragmentação. 

Destarte, o espaço não se caracteriza enquanto algo “de fora”, mas sim, 

enquanto espaço multidimensional formado tanto por seus atributos físicos quanto 

pelas relações que se estabelecem. 

De acordo com Foucault (2013):  

 

O espaço em que vivemos, pelo qual somos lançados para fora de nós 
mesmos, no qual se desenrola precisamente a erosão de nossa vida, de 
nosso tempo e de nossa história, esse espaço que nos corrói e nos erode é 
também, em si mesmo, um espaço heterogêneo. Em outras palavras, nós 
não vivemos em uma espécie de vazio, no interior do qual seria possível 
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situar indivíduos e coisas. Nós não vivemos no interior de um vazio que se 
revestiria de diferentes espelhamentos; nós vivemos no interior de um 
conjunto de relações [...] (FOUCAULT, 2013, p. 115). 

 

O espaço heterogêneo, o espaço social, espaço de múltiplas relações é, assim, 

compreendido enquanto teia de diversos significados, particularidades e nuances. E 

se o espaço é permeado por esta diversidade de fatores, isto significa que o espaço 

não é determinado, espaço imutável, antes, o espaço é construído. 

Deste modo, enquanto as disciplinas tradicionais, como a Geografia, que 

tinham o espaço enquanto tema de estudo interessavam-se pela forma das coisas, o 

foco central, dever-se-ia estar na sua formação, enquanto domínio das dinâmicas 

sociais que criam e transformam as formas (SANTOS, 1982). 

A construção e a apropriação do espaço nos apresentam como categorias 

chave de análise, a partir da premissa de que o espaço não é imutável, mas sim 

construído mediantes as diversas relações sociais. 

Para Bourdieu (2013): 

 

Como o espaço físico é definido pela exterioridade recíproca das partes, o 
espaço social é definido pela exclusão mútua (ou distinção) das posições 
que o constituem; isto é, como estrutura de justaposição de posições 
sociais. Os agentes sociais, e também as coisas – do modo como elas são 
apropriadas pelos agentes, e, portanto, constituídas como propriedades –, 
situam-se em um lugar do espaço social que pode ser caracterizado por sua 
posição relativa quanto aos outros lugares (acima, abaixo, entre etc.); e pela 
distância que o separa deles (BOURDIEU, 2013, p. 133). 

 

Com isto, compreendemos que assim como não há homogeneidade na 

construção do espaço, a apropriação do espaço também se dá de forma desigual. 

Importante ressaltar, que os condicionantes sociais têm forte impressão sobre esta 

apropriação.  

O poder político em um determinado território contribui para que a construção e 

apropriação do espaço se deem de forma determinada. Na contemporaneidade, 

vivenciamos a reificação da subjetividade e das relações sociais, a sociabilidade 

neoliberal marcada pelo individualismo transforma o espaço coletivo em 

fragmentações e espaços privados. 

Lefebvre (2013) considera: 

 

[...] o espaço (social), assim como o tempo (social), não mais como fatos de 
“natureza” mais ou menos modificada, e nem como simples fatos de 
“cultura”; mas como produtos. O que conduzia a uma modificação no 
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emprego e no sentido desse último termo. A produção do espaço (e do 
tempo) não os considerava como “objetos” e “coisas” quaisquer, saindo das 
mãos ou das máquinas, mas como os aspectos principais da natureza 
segunda, efeito da ação das sociedades sobre a “natureza primeira”; sobre 
os dados sensíveis, a matéria e as energias (LEFEBVRE, 2013, p. 124). 

 

Considerar o espaço social como “produto” é compreendê-lo como um produto 

das relações sociais, não mais um espaço passivo ou vazio, o espaço é produto das 

relações que se estabelecem e lutam para estabelecer um domínio econômico, 

político, social e cultural. 

A noção de produto, também diz respeito ao modo de produção e as relações 

produtivas que se estabelecem neste espaço, sendo, ele mesmo, fator de 

transformação e produto. 

 

À sua maneira produtivo e produtor, o espaço entra nas relações de 
produção e nas forças produtivas (mal ou bem organizado). Seu conceito 
não pode, portanto, isolar-se e permanecer estático. Ele se dialetiza: 
produto-produtor, suporte das relações econômicas e sociais (LEFEBVRE, 
2013, p. 125). 

 

Portanto, o espaço social é o lócus de produção e reprodução das relações 

sociais, determinadas por uma estrutura social e um domínio político que transforma 

o espaço social em território político. 

O território político, espaço de produção e reprodução das relações sociais, 

dividi-se em regiões determinadas para sua manutenção e ocupação. A cidade e os 

bairros que a compreendem são territórios políticos ou regiões políticas em que a 

luta pela ocupação e apropriação do espaço se apresentam. 

A ocupação do espaço público, a cidade e o urbano aparecem enquanto lócus 

de relações sociais dialéticas, um espaço de luta permanente entre classes sociais 

opostas que, mediante a divulgação maciça de uma ideologia dominante, apropriam-

se destes espaços de forma determinada. 

Uma das formas de apropriação do espaço o qualifica enquanto espaço 

habitado. Conforme Santos (1988): 

 

Espaço habitado e ecúmeno são sinônimos. [...] A questão do espaço 
habitado pode ser abordada segundo um ponto de vista biológico, pelo 
reconhecimento da adaptabilidade do homem, como indivíduo, às mais 
diversas altitudes e latitudes, aos climas mais diversos, às condições 
naturais mais extremas. Uma outra abordagem é a que vê o ser humano 
não mais como indivíduo isolado, mas como um ser social por excelência. 
Podemos assim acompanhar a maneira como a raça humana se expande e 
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se distribui, acarretando sucessivas mudanças demográficas e sociais em 
cada continente (mas também em cada país, em cada região e em cada 
lugar). O fenômeno humano é dinâmico e uma das formas de revelação 
desse dinamismo está, exatamente, na transformação qualitativa e 
quantitativa do espaço habitado (SANTOS, 1988, p. 14). 

 

O espaço qualificado enquanto habitado apresenta, por assim dizer, uma 

qualidade inerente ao espaço, uma apropriação qualitativa deste, uma construção 

social que o caracteriza enquanto lócus da vida humana. 

Porquanto, há uma heterogeneidade do espaço habitado, pois que há diversos 

espaços e formas de habitá-los. Assim, campo e cidade, urbano e rural, espaço 

privilegiado e espaço opaco, representam esta heterogeneidade do espaço habitado 

e a multiplicidade de formas de construí-los e de ocupá-los. 

Importa-nos, neste trabalho, destacar a cidade e o urbano enquanto o lócus 

privilegiado da experiência do vivido. É na cidade que grande parte da população 

mundial vive, resultado de um conceito específico de desenvolvimento relacionado à 

industrialização e negação do campo. 

A contradição entre a apropriação do espaço “cidade e campo” perpassa por 

uma contradição de escala ainda maior, a contradição entre a experiência do global 

e a vivência do local resultante do desenvolvimento das novas tecnologias. 

De tal forma que nossa relação com o mundo mudou, antes, ela era local-local, 

agora é local-global. Na verdade, a globalização nos fez redescobrir a corporeidade, 

pois que na fluidez das relações e a vertigem da velocidade, a frequência dos 

deslocamentos e a banalidade do movimento, a noção e experiência da distância se 

perdeu, contudo enquanto nossas relações com o espaço e o tempo se modificaram, 

torna-se cada vez mais evidente a materialidade de nossos corpos e seus limites 

frente a esta nova experiência. Deste modo, a uma maior globalidade, corresponde 

uma maior individualidade (SANTOS, 2006).  

E se nossas experiências estão globais, na esfera da vivência material 

continuamos a habitar o espaço local, assim sendo, mesmo na era da 

extraterritorialidade e do ciberespaço, a cidade enquanto lócus primordial ainda 

possui papel fundamental na construção do espaço social. 

Conforme Bauman (2009) nos últimos anos o espaço social foi tomado por um 

forte sentimento de medo e uma obsessão maníaca por segurança, a despeito de 

que, pelo menos nos países mais desenvolvidos, nós vivemos em uma sociedade 

considerada como uma das mais seguras que já existiram. 



52 
 

A perpetuação deste sentimento de insegurança vem da segregação do 

espaço social e da presença e caracterização de uma “classe perigosa”. A 

contundente segregação do espaço social ocasionou a exclusão de uma classe 

social perante a dominação de outra classe. 

Hoje o processo de exclusão social é visto como definitivo, sendo justamento 

sua irrevogabilidade e as escassas possibilidades de recorrer contra essa sentença 

que transformam os excluídos de hoje em “classes perigosas” (BAUMAN, 2009). 

A segregação do espaço social ocasionou mudanças na paisagem urbana, 

começasse a se evidenciar certas zonas e certos espaços fortemente 

correlacionados a outros “espaços de valor”. 

O quadro que surge é o da polarização do espaço, no qual o “mundo-de-vida”, 

o espaço do vivido é segregado em dois mundos opostos habitados por classes 

opostas. O primeiro, habitado pelos cidadãos de primeira fila, está normalmente 

ligado às comunicações globais e à imensa rede de trocas, aberto a mensagens e 

experiências que incluem o mundo todo, enquanto na outra ponta, os cidadãos de 

última fila, ligados por redes locais fragmentárias, muitas vezes de base étnicas, que 

depositam sua confiança na própria identidade como recurso para a defesa de seus 

interesses e de sua própria vida (BAUMAN, 2009). 

Esta segregação do espaço social ocasiona uma dupla ocorrência no qual os 

cidadãos de primeira fila não se identificam com o espaço em que habitam, pois 

seus interesses estão em outros locais, enquanto os cidadãos da última fila estão 

territorialmente circunscritos e dependentes de sua localidade. 

Característica fundamental da vida urbana contemporânea, que consiste na 

estreita interação entre as pressões globalizantes e o modo como as identidades 

locais são negociadas, modeladas e remodeladas, apresenta um complexo 

problema para a construção e apropriação do espaço social. 

Sendo as localidades construções dinâmicas constantemente interpenetradas 

por condicionantes globais, as cidades transformaram-se em depósitos de 

problemas causados pela globalização. 

O que ocorre é um paradoxo, pois que enquanto as instituições políticas 

permanecem locais o mundo está estruturado cada vez mais por processos globais. 

“As cidades contemporâneas são os campos de batalha nos quais os poderes 

globais e os sentidos e identidades tenazmente locais se encontram, se confrontam 

e lutam [...]” (BAUMAN, 2009, p. 35). 
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A segregação do espaço social ocasionou, também, outra mudança na 

paisagem urbana, à origem das Gated Communities, os Condomínios. 

O condomínio caracteriza-se como um lugar isolado que fisicamente se situa 

dentro da cidade, mas, social e idealmente, está fora dela. 

Qualitativamente, o condomínio pode ser denominado como um gueto 

voluntário no qual as pessoas voluntariamente isolam-se do outros habitantes da 

cidade, fugindo da insegurança e da turbulenta vida urbana para se refugir em um 

espaço de tranquilidade e segurança. 

Este movimento dá origem também aos guetos involuntários, lócus da exclusão 

social caracterizado pela ausência de condições mínimas de sobrevivência, sendo 

habitados pelos cidadãos de última fila. 

De acordo com Villaça: “Na verdade, não há dois tipos de segregação, mas um 

só. A segregação é um processo dialético, em que a segregação de uns provoca, ao 

mesmo tempo e pelo mesmo processo, a segregação de outros” (VILLAÇA, 1998, 

p.148). 

A nova arquitetura urbana, consequência da segregação, identifica-se com os 

fossos e muralhas da Idade Média, construídos para proteger os de “dentro” contra 

os de “fora”.  Esta nova arquitetura construída para dividir e manter separados os 

habitantes de uma mesma cidade atribui o status de adversários, ocasionando uma 

“guerra urbana”. 

Deste modo, a segregação no espaço social leva a processos de higienização 

e racismo no espaço urbano. A cidade constitui-se, assim, em uma experiência 

ambivalente, ela atrai e afasta fruto da mixofobia, instinto de evitar, e mixofilia, uma 

propensão, desejo de misturar-se (BAUMAN, 2009). 

Destarte, o espaço urbano, determinado pelas relações que se estabelecem, 

exibe em um mesmo espaço geográfico condições de desenvolvimento e 

subdesenvolvimento, de qualidade de vida e de exclusão social. 

As contradições verificadas no espaço urbano representam um déficit de 

cidadania fazendo do espaço urbano o lócus privilegiado de expressão das 

desigualdades sociais (HUGUES, 2004). 

Assim, a construção social do espaço é permeada por diferentes fatores e 

interesses conflitantes que colocam a paisagem urbana como um retrato das 

desigualdades e da miséria social. 
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O que encontramos na paisagem urbana é a diminuição e o enfraquecimento 

do espaço público que deveria ser de livre acesso para permitir uma convivência e 

interação com o diferente, sendo reduzido ao espaço inutilizável que restou entre 

bolsões de espaços privados (BAUMAN, 2009). 

Portanto, a segregação sócio-espacial diz respeito há um tipo de construção e 

apropriação do espaço que privilegia determinados interesses em detrimento do 

bem comum. 

De tal forma que o espaço público e de convivência é transformado em espaço 

restrito e privado, destituindo os vínculos entre as pessoas da cidade e o espaço 

habitado.  

A noção de territorialidade busca uma apropriação e subjetivação do espaço na 

medida em que resgata os vínculos e identidades do sujeito histórico com o espaço 

em que habita. 

Nos dias atuais, com a reificação da subjetividade e dos laços comunitários, 

torna-se condição basal para a manutenção e apropriação do espaço de forma justa 

e igualitária uma nova forma de compreensão deste espaço, uma articulação ético-

política. 

Há que se questionar os modos dominantes de valorização das atividades 

humanas que colocam o mercado e o domínio econômico como aspecto primeiro de 

valoração sobre a vida humana. 

Coloca-se como condição primordial a criação de novas formas de 

enfrentamento e luta em todos os níveis e escalas, do individuo a coletividade, 

naquilo que concerne tanto à vida cotidiana quanto à reinvenção da democracia.  

Desta maneira, ao se analisar os contínuos processos de exclusão, pobreza e 

miséria, o processo de construção e apropriação do espaço envolve processos 

histórico-sociais interligados pelo movimento dialético entre diversidade e 

homogeneidade, exclusão e potencialidades, dinâmicas de integração e conflito, 

etc.. 

Compreender a complexidade das dinâmicas sociais hoje exige a construção 

de um novo conceito que apreenda esta multidimensionalidade de fatores que lutam 

e reivindicam o espaço social para que possamos construir novas formas de ação e 

enfrentamento. 
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O conceito que vêm de encontro a esta proposta é o conceito de 

vulnerabilidade, este não se encerra na oposição excluídos/incluídos, indo além 

desta proposição. 

O termo exclusão social originário na França durante o século XX exemplifica 

um conjunto de situações que “[...] a desafiliação (exclusão) [...] representa uma 

ruptura de pertencimento, de vínculos societais [...] O desafiliado (excluído) é aquele 

cuja trajetória é feita de uma série de rupturas com relação a estados de equilíbrio 

anteriores, mais ou menos estáveis, ou instáveis [...]” (CASTEL, 1997 apud MTE, 

2007, p. 11). 

Contudo, devido aos seus limites por não apresentar as relações que 

determinam esta exclusão, e retratar uma condição de estado e não de processo, 

torna-se obsoleto para representar os processos diversificados que não só 

representam as situações extremas, mas também as situações intermediárias. 

Assim, o conceito de vulnerabilidade social corresponde a uma variedade de 

fatores que exemplificam com maior ou menor intensidade o risco social. De tal 

forma que: 

 

Dentre os vários enfoques dados ao termo vulnerabilidade social, observa-
se um razoável consenso em torno a uma questão fundamental: a qualidade 
do termo deve-se a sua capacidade de captar situações intermediárias de 
risco localizadas entre situações extremas de inclusão e exclusão, dando 
um sentido dinâmico para o estudo das desigualdades, a partir da 
identificação de zonas de vulnerabilidades que envolvem desde os setores 
que buscam uma melhor posição social, até os setores médios que lutam 
para manter seu padrão de inserção e bem estar, ameaçados pela 
tendência a precarização do mercado de trabalho. Tudo isso em confronto 
com a estrutura de oportunidades existentes em cada país em um dado 
momento histórico (MTE, 2007, p. 13). 

 

Igualmente, as situações de vulnerabilidade social representam conjunturas em 

que a análise deve se basear na capacidade de indivíduos ou famílias de 

responderem ativamente e de serem capazes de enfrentar determinadas situações 

de risco. 

Logo, o termo vulnerabilidade social compreende uma gama de situações de 

risco, as quais grande parte da população enfrenta diariamente no seu cotidiano. 

Consequentemente, a identificação destas zonas de vulnerabilidade e a 

construção de novas possibilidades de ação torna-se o desafio diário para aqueles 

que possuem os meios políticos, econômicos e sociais, exigindo um olhar atento do 

poder público. 
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Portanto, “Tudo se resume em dotar a sociedade de instituições que 

possibilitem ao indivíduo realizar plenamente suas potencialidades” (FURTADO, 

2000, p. 10). 

Destarte, entramos na próxima temática do capítulo três, pois que um dos 

instrumentais básicos que permite a construção de novas formas de estar no mundo 

e de enfrentamento das vulnerabilidades sociais são as políticas públicas. 
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CAPÍTULO 4. POLÍTICA SOCIAL PÚBLICA: a Assistência Social como Política 

de Seguridade Social 

 

No presente capítulo, descrevemos a Política de Assistência Social no Brasil, a 

partir do campo da Proteção Social. Entendemos ser este capítulo a base 

articuladora entre o capítulo primeiro, que aborda o conceito de desenvolvimento, e 

o capítulo segundo, que delimita o conceito de espaço e território, porquanto a 

Assistência Social é uma Política Pública de Seguridade Social realizada em vista do 

desenvolvimento humano e social e organizada a partir da diversidade de espaços 

sociais interpenetrados nos territórios políticos. 

Assim no item 4.1. Política Pública de Assistência Social no Brasil, discorremos 

sobre a Seguridade Social Brasileira, particularizando a Política de Assistência 

Social. Embasamos a discussão em: Pereira (2002), Sposati (2013) e Cohn (1995). 

No item 4.2. Legislação e Proteção Social, delineamos os aportes que 

conceituam e fundamentam as ações de proteção social vinculadas a Política de 

Assistência Social, tendo como fio condutor da discussão as legislações sociais 

(BRASIL: 1993, 2004, 2009), assim como: Pereira (2006) e Heller (1986). 

Por fim, no item 4.3. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

abordamos os conceitos que embasam as ações realizadas, detalhando-o enquanto 

um serviço relacionado à proteção social básica, complementar ao trabalho social 

com famílias, vinculado ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - 

PAIF.  Embasamos este debate nos seguintes aportes legais (MDS: 2012, 2013, 

2014; CNAS: 2013), bem como em: Sawaia (2001). 

 

4.1. Política Pública de Assistência Social no Brasil 

 

No Brasil, foi somente a partir da Constituição Federal de 1988 que a 

Assistência Social se consolidou enquanto política pública. 

Até então, as ações implementadas de cunho assistencial eram regidas pela 

lógica da benemerência e da moral cristã, realizadas de forma fragmentária e 

doutrinária pelas instituições assistenciais com forte apelo religioso, e pelas 

instituições estatais de caráter paternalista, clientelista e residual. 

Com a promulgação da Constituição Federal que instituiu a Assistência Social 

como política pública integrante da Seguridade Social, houve, pelo menos em tese, 
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uma mudança na concepção da Assistência Social, retirando-a do campo do 

assistencialismo e transformando-a em direito social. Esta nova maneira de 

compreender a Assistência Social modificou também as relações que se 

estabeleciam com sua demanda, perpassando da lógica de clientes, para sujeitos 

detentores do direito à proteção social devida pelo Estado (LAJÚS, 2009). 

Esta nova concepção marca um ganho na perspectiva dos direitos humanos e 

do desenvolvimento social, posto que a institucionalização de um direito, ainda que 

não garanta sua aplicabilidade, oferece meios de se exigir à responsabilização 

diante de situações de violação perante o Estado. 

Deste modo, o significado atribuído à política pública de Assistência Social 

demonstra esta articulação, nem sempre pacífica, entre o Estado e a sociedade com 

vista à definição de direitos e políticas de conteúdo social (PEREIRA, 2002). 

Conforme a Constituição em seu Art. 6º “São direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição” (BRASIL, 1988). 

Assim sendo, o Estado brasileiro, a partir da promulgação da Constituição de 

1988, estabeleceu a Assistência Social como um direito social e política pública 

integrante do tripé da Seguridade Social, visto que, segundo seu Art. 194. “A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988). 

Por conseguinte, cada política disposta no tripé da Seguridade Social brasileira 

possui especificidades próprias que moldam seu caráter, sua abrangência e seus 

dispositivos.  

Segundo Sposati (2013) o “campo de confronto” na seguridade social no Brasil 

se concretiza no ambiente de três políticas sociais que lhe foram 

constitucionalmente subordinadas: saúde, previdência e assistência social. Trata-se 

de políticas com capilaridade, disseminadas em todo o território nacional, ainda que 

em padrões diversos. 

Destarte, a política de Saúde caracteriza-se enquanto uma política não 

contributiva, de acesso universal e igualitário. 
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A política de Previdência Social particulariza-se enquanto uma política de 

seguro social, de caráter contributivo, de filiação obrigatória, destinada ao 

trabalhador.  

E a política de Assistência Social singulariza-se por sua prestação a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. 

De acordo com Pereira: “A assistência social também é componente da 

seguridade social porque integra e define um veio da seguridade, que é a sua 

dimensão distributiva, por oposição à dimensão contributiva definida pela 

previdência social” (PEREIRA, 2002 p. 10). 

Percebemos assim, as evidentes diferenças das políticas que compõem o tripé 

da Seguridade Social brasileira, todavia, enquanto políticas públicas integrantes do 

sistema de Seguridade Social, seus princípios, diretrizes e objetivos têm que ser 

condizentes com as particularidades da proteção social. 

De tal forma que o objetivo da Seguridade Social brasileira é proporcionar 

proteções sociais nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social. 

Segundo Sposati (2013): 

 

A proteção social, política pública de forte calibre humano, carrega marca 
genética que a torna um tanto distinta de outras políticas sociais. Seu 
campo de ação não se refere, propriamente, à provisão de condições de 
reprodução social para restauração da força viva de trabalho humano. As 
atenções que produz constituem respostas a necessidades de dependência, 
fragilidade, vitimização de demanda universal porque próprias da condição 
humana. Porém, o modo pelo qual essa demanda é reconhecida e 
incorporada, as respostas que obtém, no âmbito público ou privado, 
decorrem de valores, mais, ou menos, igualitários da sociedade para com 
seus cidadãos (SPOSATI, 2013, p. 653). 

 

Logo, os valores socialmente construídos interferem sobremaneira nas 

percepções que edificam os direitos humanos e sociais. 

Estas influências socioculturais sobre o campo da proteção social e das 

políticas públicas interagem e se correlacionam com processos macro de cunho 

político, econômico e social. Na perspectiva do desenvolvimento isto significa 

entraves e preconceitos variados que interferem de maneira negativa neste 

processo. 

No Brasil, uma concepção cristalizada, que coloca como antinômicos os 

processos de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, necessita 



60 
 

terminantemente de ser superada em vista de uma nova articulação entre políticas 

econômicas e sociais para um desenvolvimento coeso (COHN, 1995). 

Assim, diante das profundas desigualdades que se perpetuam no espaço social 

da sociedade brasileira, condenando a pobreza grandes parcelas da população, as 

relações Estado/sociedade e Estado/mercado precisam ser repensadas a partir de 

uma nova articulação e a complexa relação entre democracia e políticas sociais. 

Para Cohn (1995): 

 

No entanto, imprimir uma nova orientação às políticas sociais no sentido de 
torná-las mais equânimes, e portanto capazes de contemplar a diversidade 
das necessidades dos diferentes segmentos sociais, confronta-se com a 
herança de um sistema de proteção social no país, caracterizado por: um 
alto grau de centralização, com definição de prioridades e diretrizes ditada 
pelo nível federal; oneroso, pela superposição de programas, clientelas e 
serviços intra e entre as esferas federal, estadual e municipal; 
acentuadamente privatizado, com parcela significativa dos serviços sendo 
prestada pelo setor privado – lucrativo e/ou filantrópico; discriminatório e 
injusto, porque nível de renda e/ou inserção no mercado de trabalho 
acabam por se transformarem, na prática, no principal critério de acesso 
aos benefícios e serviços prestados; com fontes instáveis de financiamento, 
provenientes de recursos fiscais e tributários complementados por outros de 
variada natureza, compondo um conjunto desarticulado e fragmentado, 
além de variável quanto à sua vinculação ou não a gastos específicos; entre 
outros (COHN, 1995, p. 2-3). 

 

Portanto, compreendemos o Sistema de Proteção Social no Brasil como um 

conjunto desarticulado e fragmentado, no qual diversos fatores como: políticas 

macroeconômicas, globalização, identidades culturais, diretrizes e valores locais 

intervêm e complexificam o campo das políticas sociais e, mais especificamente, da 

Assistência Social.  

A partir de Cohn (1995) entrevemos que, enquanto política social, a Assistência 

Social no Brasil enfrenta numerosos desafios, desde questões gerais de política 

pública quanto ao seu financiamento, implementação dos objetivos, público alvo, 

inclusive fatores culturais construídos historicamente que discriminam e acabam por 

perpetuar as desigualdades sociais. 

Igualmente, o que se observa é uma sistemática negligência em decorrência do 

fato de que, enquanto política pública, a Assistência Social nunca é vista como um 

fenômeno social dotado de propriedades essenciais, nexos internos, determinações 

histórico-estruturais, relações de causa e efeito, vínculos orgânicos com outros 

fenômenos e processos, mas como aparenta ser, pela sua imagem distorcida pelo 

senso comum ou, o que é pior, pelo uso político que fazem dela. Assim, a 
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assistência social é comumente identificada como um ato subjetivo, de motivação 

moral, movido espontaneamente pela boa vontade e pelo sentimento de pena ou, 

então quando praticada pelos governos, como providência administrativa 

emergencial, voltada tão somente para reparar carências gritantes de pessoas que 

quedaram-se em estado de pobreza extrema (Pereira, 2002). 

Conseqüentemente, o modus operandi que está por trás da racionalização das 

políticas sociais e da Assistência Social no Brasil, acaba por reproduzir, na prática, 

relações desiguais de miséria e exclusão social. 

E se, para que possamos transformar esta realidade social, precisamos 

redefinir e rearticular as relações que se estabelecem entre desenvolvimento e 

políticas públicas temos, como condição basal, que compreender o desenvolvimento 

para além de suas implicações econômicas, mas sim como eminentemente humano 

e social. 

De fato, o desenvolvimento social não decorre automaticamente do 

desenvolvimento econômico, mas sim de uma nova articulação entre política 

econômica e política social. Isto implica no reconhecimento de que aquela contém 

uma forte dimensão social (pelo que pode representar enquanto aumento do poder 

aquisitivo real dos segmentos sociais de mais baixa renda e de criação de novas 

oportunidades de geração de renda por meio de políticas específicas) e que, 

reciprocamente, esta contém uma forte dimensão econômica, até pelo que 

representa enquanto oportunidade de criação de novos empregos e de demanda 

para o setor produtivo (COHN, 1995). 

Todavia, ainda que as políticas sociais tenham importante papel na geração de 

renda e inclusão produtiva, suas características predominantes não devem ser nesta 

direção, pois a proteção social deve ir além deste caráter reprodutivo, para garantir a 

cidadania e a promoção social. 

Segundo Pereira (2002): 

 

No que se refere ao trabalho assalariado, o confronto ideológico com a 
assistência social é mais destacado, principalmente pelos defensores do 
primado do mercado no processo de satisfação de necessidades. Nessa 
confrontação, a idéia dominante é a de que, se houvesse emprego para 
todos, a assistência social não seria necessária. Mas como o mercado é 
imperfeito, ela é tolerável desde que não fira a ética do trabalho e não 
reforce a propensão do pobre ao parasitismo (PEREIRA, 2002, p. 3). 
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Logo, depreendemos que a Proteção Social relacionada à Política Social 

Pública de Assistência Social enfrenta múltiplos desafios das mais variadas ordens.  

Enquanto Política de Proteção Social a Assistência Social precisa triunfar sobre 

os preconceitos e as convenções sociais marcadas por políticas neoliberais que a 

subjugam como política residual, destinada somente ao atendimento emergencial e 

fragmentário de necessidades ocasionadas por falhas de mercado. 

É preciso distinguir, portanto, políticas voltadas para o alívio da pobreza e para 

a superação da pobreza. 

Políticas de alívio da pobreza possuem um caráter mais imediato, 

assistencialista e, na sua grande maioria, focalizadas sobre grupos mais vulneráveis, 

que tendem a assumir a forma de programas emergenciais. 

Políticas de superação da pobreza possuem características que se 

desenvolvem desde o curto prazo até um horizonte de médio e longo prazo. Estão 

balizadas na construção de um novo modelo de desenvolvimento que priorize esta 

articulação necessária de políticas econômicas e sociais com vistas à equidade 

social. 

Cohn (1995) traça alguns dos desafios que se fazem presentes nesta temática: 

a relação Estado/mercado na integração econômica e social, repensando o conceito 

de Estado como um Estado democrático que integre todos os cidadãos; a tradução 

imediata da questão Estado/mercado, que se exprime na relação setor público e 

privado na produção e provisão dos serviços e benefícios sociais; a universalização 

ou focalização das políticas sociais. 

Para que se superem estes desafios é preciso que a Política de Assistência 

Social seja construída cotidianamente enquanto uma política que engloba um 

processo complexo que é ao mesmo tempo racional, ético e cívico. 

Pereira (2002) discorrendo sobre estes atributos, estabelece que a Política de 

Assistência é racional, porque toda política de intervenção na realidade, assumida 

pelos poderes públicos, com o aval e controle da Sociedade, deve resultar de um 

conjunto articulado e discernido de decisões coletivas que, por sua vez, se baseia 

em indicadores científicos. Trata-se de um processo, geralmente conflituoso, de 

escolha e tomada de decisões coletivas, com vista à construção de planos de ação 

voltados para a satisfação sistemática, continuada e previsível de necessidades 

sociais. 
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Desde modo, a racionalidade do processo está no fato de que a política não 

deve ser guiada por improvisos, intuição ou sentimentalismo, mas sim de forma 

racional no sentido de ser embasa e informada por estudos, pesquisas e 

diagnósticos e estar em processo contínuo de avaliação. 

O processo é ético, porque combate às iniquidades sociais. Na ausência de 

oportunidades básicas devem-se criar condições suficientes para que qualquer 

pessoa possa viver e exercitar a sua capacidade de participação social. E é esse 

entendimento que deverá eleger a justiça social como a principal referência da 

política brasileira de assistência social (PEREIRA, 2002). 

Isto significa, que enquanto política de seguridade social que oferta proteções 

sociais devidas pelo Estado, sua sustentação está em defender a justiça social como 

a principal referência no enfrentamento das desigualdades sociais. 

Por fim, é um processo cívico, porque deve ter vinculação inequívoca com os 

direitos de cidadania social, visando concretizá-los. Concretizar direitos sociais 

significa prestar à população, como dever do Estado, um conjunto de benefícios e 

serviços que lhes é devido, em resposta às suas necessidades sociais (PEREIRA, 

2002). 

Portanto, a Assistência Social é uma política de seguridade social que visa à 

oferta de proteções sociais que estão diretamente relacionadas aos direitos de 

cidadania, democracia e justiça social. 

Concluímos assim, que a proteção social é um campo de ampliação e 

conquista de direitos humanos e sociais. Na perspectiva do desenvolvimento 

humano e social e políticas públicas, as ações voltadas para o combate às diversas 

desigualdades sociais e superação da pobreza, universalização do acesso a bens e 

serviços sociais, traduzem-se em fatores estratégicos na composição de uma rede 

de segurança e proteção social voltada para a cidadania e a condição de agente das 

pessoas. 

 

4.2. Legislação e Proteção Social 

 

A institucionalização da Assistência Social no Brasil perpassou (e perpassa) 

por um longo, árduo e contínuo processo de (re) construção e implementação da 

política. 
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A partir da Constituição Federal de 1988 a Assistência Social se instituiu como 

política social pública e um dos tripés da Seguridade Social no país. 

Todavia, foi somente com a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social 

– LOAS – Lei Nº 8.742 de 1993, que a política ganhou concretude, estabelecendo 

seus objetivos, princípios e diretrizes de ação. 

Conforme a LOAS em seu artigo primeiro: 

 

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 
(BRASIL, 1993). 

 

A partir da interpretação deste primeiro artigo, nos deparamos com um 

importante debate em relação ao direcionamento da lei, porquanto este artigo 

estabelece dois conceitos norteadores da política e de sua concepção sobre os 

direitos assegurados. 

Assim, a contradição que encontramos no artigo primeiro se refere à 

identificação e a equiparação, um tanto perigosa, dos conceitos de mínimos sociais 

e necessidades básicas. 

Segundo Pereira (2006) a referência a mínimos sociais no artigo primeiro 

sugere, em relação a esses mínimos, uma dupla e diferenciada identificação. 

Identifica, pois, os mínimos sociais com a provisão de bens, serviços e direitos; e 

com as necessidades a serem providas. O resultado desta dupla identificação é a 

interpretação de que provisão social mínima e necessidades básicas são termos 

equivalentes. 

Esta suposta equivalência que interpenetra a questão dos conceitos de 

mínimos sociais e de necessidades básicas se relaciona com o direcionamento 

ético-político da política de Assistência Social e das proteções sociais asseguradas 

pelo sistema de Seguridade Social. 

Para Pereira (2006) tal vinculação entre provisão mínima e necessidades 

básicas tem conduzido a crescente tendência de se identificar semanticamente 

mínimo com básico e de equipará-los no plano político decisório, o que constitui uma 

temeridade. Por isso, apesar de provisões mínimas e necessidades básicas 

parecerem termos equivalentes do ponto de vista semântico, eles guardam 

diferenças marcantes do ponto de vista conceitual e político-estratégico. 
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Destarte, mínimo relaciona-se a acepção de menor, menos, ínfimo, enquanto 

básico expressa uma condição fundamental, principal, primordial. Nas políticas 

públicas e nas diretrizes e direitos assegurados por elas, tal identificação e 

equiparação exemplifica o caráter contraditório das relações desiguais que se 

estabelecem entre os atores sociais. 

Em decorrência deste fato, a contradição que permeia a legislação social se 

apresenta enquanto um fenômeno das políticas promulgadas pelo Estado 

interpenetrado por disposições liberais e sociais. 

De acordo com Pereira (2006) podemos, então, entrever que: 

 

[...] o básico que na LOAS qualifica as necessidades a serem satisfeitas 
(necessidades básicas) constitui o pré-requisito ou as condições prévias 
suficientes para o exercício da cidadania em acepção mais larga. Assim, 
enquanto o mínimo pressupõe supressão ou cortes de atendimentos, tal 
como propõe a ideologia liberal, o básico requer investimentos sociais de 
qualidade para preparar o terreno a partir do qual maiores atendimentos 
podem ser prestados e otimizados (PEREIRA, 2006, p. 26). 

 

Consequentemente, a lógica dos mínimos sociais assume a forma de uma 

resposta fragmentada, isolada e emergencial a situações de vulnerabilidade social 

extremas. 

Logo, o enfoque que precisamos instituir como fundante das diretrizes, 

princípios e objetivos dispostos nas legislações sociais, deve estar em consonância 

com o conceito de necessidades básicas em vez de mínimos sociais. 

Portanto, para Pereira: 

 

O primeiro passo nessa revisão é conceber provisões e necessidades como 
conceitos correlatos, guiados pela preocupação política de fazer com que as 
provisões básicas – em vez de mínimas –, que não são responsabilidade 
exclusiva da assistência social, sejam cada vez mais otimizadas. Isso 
implica, por sua vez, considerar a provisão social como uma política em 
movimento, que não se contenta em procurar suprir, de forma isolada e 
estática, nem ínfima ou mesmo basicamente, privações e carências críticas 
que, por serem “máximas” ou extremas, exigem respostas mais complexas 
e substanciais (PEREIRA, 2006, p 27). 

 

Porquanto, a lógica que deve imperar, neste sentido, é o da provisão social 

como uma política na qual sua eficácia esta no âmbito das diversas inter-relações e 

nexos orgânicos que se estabelecem entre as medidas de proteção que visam ao 

desenvolvimento humano e social. 
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Nesta direção o conceito de necessidades humanas básicas deve ser 

claramente definido e demarcado, posto que este assume papel preponderante nas 

questões relativas aos direitos sociais e a cidadania. 

O conceito de necessidade está vinculado aos princípios de igualdade, 

equidade e justiça social na medida em que os discursos em torno das políticas 

públicas tomam como referência a indissolúvel ligação entre necessidades e bem-

estar, porque não há serviços sociais sem a delimitação das necessidades a serem 

satisfeitas (PEREIRA, 2006). 

Daí que procede a importância imperativa de se definir de forma precisa e 

coerente o conceito de necessidades humanas quanto aos seus contornos e 

particularidades. 

Heller (1986) ao analisar a teoria das necessidades em Marx traz importantes 

contribuições à definição deste conceito. 

Conforme Heller (1986): 

 

A distribuição marxiana mais geral considera neste sentido bens “materiais” 
e “espirituais”, mas também se fala da necessidade política, da necessidade 
da vida social, da necessidade do trabalho (de atividade). Em tais divisões a 
atitude valorativa não apresenta nenhuma posição efetiva. A satisfação da 
necessidade material não constitui somente a condição primeira da vida 
fundamental do homem, o refinamento dessas necessidades é também um 
sinal de “enriquecimento” do homem; Todavia, também pode se objetivar 
como uma “necessidade espiritual”. A valoração diz respeito à totalidade da 
estrutura da necessidade [...] (HELLER, 1986, p. 27-28) (traduzido pela 
autora). 

 

Compreendemos, assim, que as necessidades humanas englobam um rol de 

fatores que podem ser econômicos, políticos e sociais, que possuem um caráter 

natural, mas que também são socialmente produzidas, porque as necessidades se 

apresentam como condição de sobrevivência humana, e o modo como são 

satisfeitas é construído socialmente. 

Nesta linha de pensamento Pereira (2006) traça as características 

predominantes que definem e delimitam o conceito de necessidades humanas. Há 

primeiro a natureza universal. Esta universalidade não alude a generalizações, mas 

a um conjunto de necessidades no âmbito das diversas sociabilidades existentes, 

que implica num caráter redistributivo dos recursos. 
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Esta maneira de compreender a universalidade das necessidades sociais 

significa um entendimento para além dos convencionismos relativistas e 

culturalistas, assim como a superação de visões etnocentristas. 

A partir da universalidade, outra característica fundante das necessidades 

humanas é o efeito particular na ocorrência de sérios prejuízos a vida dos homens e 

sua atuação como sujeitos sociais críticos, caso suas necessidades não sejam 

satisfeitas de maneira adequada. 

Conforme Pereira (2006): 

 

[...] “sérios prejuízos” são impactos negativos cruciais que impedem ou 
põem em sério risco a possibilidade objetiva dos seres humanos de viver 
física e socialmente em condições de poder expressar a sua capacidade de 
participação ativa e crítica. São, portanto, danos cujos efeitos nocivos 
independem da vontade de quem os padece e do lugar ou da cultura em 
que se verificam (PEREIRA, 2006, p. 67). 

 

Portanto, o conceito de necessidades humanas relaciona-se a situações 

universais e que coloquem em risco à vida e à dignidade da pessoa humana. 

Os direitos sociais que são assegurados mediante políticas sociais públicas 

têm como um de seus focos de ação a satisfação de necessidades humanas como 

promulgado no artigo primeiro da LOAS. 

Prosseguindo com a análise dos artigos dispostos na LOAS, destacamos em 

seu artigo segundo os objetivos da Assistência Social. 

Assim: 

 

Art. 2º A assistência social tem por objetivos: I - a proteção social, que visa 
à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 
riscos, especialmente: a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; b) o amparo às crianças e aos adolescentes 
carentes; c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; d) a 
habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; e e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de 
benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família; II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente 
a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, 
de ameaças, de vitimizações e danos; III - a defesa de direitos, que visa a 
garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões 
socioassistenciais (BRASIL, 1993). 

 

Por conseguinte, a assistência social encerra três objetivos: a proteção social, 

a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. 
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A proteção social diz respeito à garantia da vida e a redução e prevenção das 

diversas vulnerabilidades. Contudo, a proteção social ressalta algumas situações 

que merecem um trato especial. Logo, a proteção à família, o amparo a crianças e 

adolescentes, a proteção às pessoas portadoras de deficiência e a proteção à 

velhice são algumas das situações que exigem um olhar atento da proteção social. 

A vigilância socioassistencial identifica-se com a análise do território e da 

capacidade protetiva das famílias vinculadas a este território em decorrência de 

situações de vulnerabilidade. 

O terceiro objetivo corresponde à defesa de direitos que visa à garantia do 

pleno acesso aos direitos e provisões socioassistenciais. 

Os objetivos dispostos na LOAS exemplificam as três linhas de ação da 

política, proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos, tendo o 

território e a família como dimensões chave. 

Em consonância com a LOAS é promulgada em 2004 a Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS. 

A PNAS vem ao encontro da LOAS no sentido de concretizar a Assistência 

Social como política pública do âmbito da Seguridade Social, evidenciando as 

dimensões da família e do território em vista do desenvolvimento humano e social. 

De tal forma que: 

 

A Política Nacional de Assistência Social se configura necessariamente na 
perspectiva socioterritorial, tendo os mais de 5.500 municípios brasileiros 
como suas referências privilegiadas de análise, pois se trata de uma política 
pública, cujas intervenções se dão essencialmente nas capilaridades dos 
territórios. Essa característica peculiar da política tem exigido cada vez mais 
um reconhecimento da dinâmica que se processa no cotidiano das 
populações (BRASIL, 2004). 

 

Compreendemos, portanto, que a Política de Assistência Social estabelece 

estas duas dimensões: socioterritorial e sociofamilar, como centrais no âmbito de 

suas ações, cabendo reconhecer as dinâmicas que se processam na sociabilidade, 

assim como as diversas vulnerabilidades presentes no cotidiano. 

Isto significa, que a Assistência Social enquanto política do âmbito da 

Seguridade Social possui um caráter de política de proteção social, isto é, formas 

institucionalizadas de proteção dos membros de uma sociedade em decorrência de 

vicissitudes do ciclo vital ou de vulnerabilidades sociais. 
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Logo, a Proteção Social visa garantir as seguintes seguranças: segurança de 

sobrevivência (de rendimento e de autonomia), de acolhida e de convívio ou vivência 

familiar. 

Como disposto na PNAS a segurança de sobrevivência (de rendimento e de 

autonomia) deve afiançar que todos tenham uma forma monetária para garantir sua 

sobrevivência, independentemente de possíveis limitações para o trabalho como é o 

caso de pessoas com deficiência, idosos e famílias desprovidas das condições 

básicas para a sua reprodução social em padrão digno e cidadã (BRASIL, 2004). 

Assim, a segurança de sobrevivência supera a perspectiva de uma simples 

compensação monetária para garantir as condições de que todos tenham acesso a 

uma forma digna de garantir sua sobrevivência. 

Por segurança de acolhida, entende-se como uma das seguranças primordiais 

da política de assistência social. Ela opera com a provisão de necessidades 

humanas que começa com os direitos à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, 

próprios à vida humana em sociedade. A conquista da autonomia na provisão 

dessas necessidades básicas é a orientação desta segurança da assistência social 

(BRASIL, 2004). 

Destarte, a segurança de acolhida visa garantir que as provisões básicas sejam 

asseguradas a qualquer pessoa que por diversas vulnerabilidades não conseguiu 

alcançar autonomia na provisão de suas necessidades humanas. 

Deste modo, vulnerabilidades relacionadas ao ciclo de vida, ao território, a 

situação sociofamiliar podem demandar a segurança de acolhida. 

Por fim, a segurança da vivência familiar ou a segurança de convívio é uma 

das necessidades a ser preenchida pela política de assistência social. Isto supõe a 

não aceitação de reclusão, de situações de perda das relações. É próprio da 

natureza humana o comportamento gregário. É na relação que o ser cria sua 

identidade e reconhece a sua subjetividade. A dimensão societária da vida 

desenvolve potencialidades, subjetividades coletivas, construções culturais, políticas 

e, sobretudo, os processos civilizatórios (BRASIL, 2004). 

A segurança de convívio garante, assim, a defesa dos laços sociais, o convívio 

familiar e comunitário, e o desenvolvimento integral da pessoa humana. 

Segundo a PNAS, as barreiras relacionais criadas por questões individuais, 

grupais, sociais por discriminação ou múltiplas inaceitações ou intolerâncias estão 

no campo do convívio humano. A dimensão multicultural, intergeracional, 
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interterritoriais, intersubjetivas, entre outras, devem ser ressaltadas na perspectiva 

do direito ao convívio (BRASIL, 2004). 

Sendo assim, a segurança de convívio tem papel fundamental na dimensão da 

sociabilidade e do cotidiano, posto que desenvolve as seguranças voltadas para os 

laços sociais e ao enfretamento de disposições discriminatórias e preconceituosas 

de toda classe. 

“Nesse sentido a Política Pública de Assistência Social marca sua 

especificidade no campo das políticas sociais, pois configura responsabilidades de 

Estado próprias a serem asseguradas aos cidadãos brasileiros” (BRASIL, 2004, p. 

32). 

A partir da construção coletiva do redesenho da política de Assistência Social, 

em 2005 instituiu-se o Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

Neste sentido a implementação do SUAS, como determina a LOAS na 

organização da Assistência Social, visa à construção de um sistema público que 

organiza, de forma descentralizada, os serviços socioassistenciais no Brasil. 

Para tanto, o SUAS se configura como um modelo de gestão participativa, 

articulando os esforços e recursos dos três níveis de governo para a execução e o 

financiamento dos programas, serviços e benefícios socioassistenciais. 

O SUAS, tendo em vista o disposto na PNAS, organiza as ações de 

Assistência Social no Brasil em dois níveis de proteção social, a proteção social 

básica, e a proteção social especial subdivida em média e alta complexidade. 

Destarte, a proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de 

risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que 

vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação 

(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, 

ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) 

(BRASIL, 2004). 

Podemos depreender desta definição que a proteção social básica trabalha na 

prevenção de ocorrências de risco e vulnerabilidades. Visa potencializar a família 

vinculada ao seu território, fortalecendo seus vínculos através do protagonismo de 

seus membros. 
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A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial 

destinada às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e 

social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos, e, ou, psíquicos, abuso 

sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, 

situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras (BRASIL, 2004). 

Diante de situações de privação, miséria e violência às relações que se 

estabelecem fundam-se nas bases da desigualdade e exclusão social. As 

vulnerabilidades que permeiam o espaço social se apresentam de forma 

heterogênea no tempo e no espaço, ocasionando o acirramento das desigualdades. 

Perante a perversidade da realidade brasileira, as famílias vivenciam os obstáculos 

e a complexidade de se cumprir com suas funções protetivas. 

As dificuldades em cumprir com funções de proteção básica, socialização e 

mediação fragilizam, também, a identidade do grupo familiar, tornando mais 

vulneráveis seus vínculos simbólicos e afetivos. A vida dessas famílias não é regida 

apenas pela pressão dos fatores socioeconômicos e necessidade de sobrevivência. 

Elas precisam ser compreendidas em seu contexto cultural, inclusive ao se tratar da 

análise das origens e dos resultados de sua situação de risco e de suas dificuldades 

de auto-organização e de participação social (BRASIL, 2004). 

Por conseguinte, as proteções sociais básica e especial ofertam serviços 

específicos para abranger as diversidades das famílias e de seus territórios no 

enfrentamento das vulnerabilidades. 

Conforme a resolução Nº 109, de 11 de Novembro de 2009, aprovada pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), é promulgada a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

A Tipificação estabelece os Serviços organizados na proteção social básica e 

na proteção social especial de média e alta complexidade. 

A Proteção Social Básica compreende: o Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV); e Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com 

deficiência e idosas. 

A Proteção Social Especial de Média Complexidade compreende: o Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço 

Especializado em Abordagem Social; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de 
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Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); Serviço de Proteção Social Especial 

para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; Serviço Especializado para 

Pessoas em Situação de Rua. 

E a Proteção Social Especial de Alta Complexidade compreende: o Serviço de 

Acolhimento Institucional, nas modalidades de abrigo institucional, Casa-Lar, Casa 

de Passagem, Residência Inclusiva; Serviço de Acolhimento em República; Serviço 

de Acolhimento em Família Acolhedora; Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e de Emergências. 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF é a base 

articuladora da proteção social básica. 

Conforme a LOAS: 

 

Art. 24-A. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (Paif), que integra a proteção social básica e consiste na oferta de 
ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos Cras, por 
meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, 
com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a 
violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência 
familiar e comunitária (BRASIL, 1993). 

 

Deste modo, o PAIF consiste no trabalho social com famílias com a finalidade 

de fortalecer sua função protetiva, prevenindo a ruptura de seus vínculos e 

promovendo seu acesso aos direitos sociais e as demais políticas setoriais, sendo 

realizado no Centro de Referência da Assistência Social. 

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS é uma unidade pública 

estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social, que 

abrange um total de até 1.000 famílias/ano. Executa serviços de proteção social 

básica, organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais da política 

de assistência social (BRASIL, 2004). 

Logo, o CRAS atuante no território das famílias que a ele estão referenciadas, 

realiza o PAIF, funcionando como a base articuladora da rede socioassistencial na 

oferta de serviços de proteção social básica as famílias. 

Vinculado ao PAIF está o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

- SCFV, este se configura como um Serviço 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 (BRASIL, 2009). 
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Portanto, estas são as bases de organização da Política de Assistência Social 

no Brasil. Enquanto Política Social Pública do âmbito da Seguridade Social, a 

Assistência Social oferta serviços de proteção social que colocam a matricialidade 

sociofamiliar e o território como dimensões chave de intervenção.  

Na perspectiva do desenvolvimento humano e social e políticas públicas o 

presente trabalho elege o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 

SCFV – como o objeto de pesquisa, a ele nos dedicaremos mais detalhadamente. 

 

4.3. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, doravante 

denominado simplesmente SCFV, caracteriza-se como um serviço de Proteção 

Social Básica complementar ao PAIF no trabalho social com famílias. 

Enquanto um serviço socioassistencial é regulamentado pela Tipificação 

(Resolução CNAS nº 109/2009), e está organizado a partir dos pressupostos 

estabelecidos pelo SUAS.  

O SUAS define e organiza os elementos essenciais à execução da Política de 

Assistência Social possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, 

qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos 

serviços e da rede sócio-assistencial, e ainda, os eixos estruturantes e subsistemas 

(BRASIL, 2004). 

São eixos estruturantes da política de Assistência Social: a Matricialidade 

Sociofamiliar, a Territorialização, as novas bases de articulação entre Estado e 

Sociedade, etc.. 

O eixo matricialidade sociofamiliar funda-se numa nova ótica que coloca a 

família como central no âmbito das ações de política pública e da política de 

assistência social. 

 

A família, independentemente dos formatos ou modelos que assume, é 
mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade, delimitando, 
continuamente os deslocamentos entre o público e o privado, bem como 
geradora de modalidades comunitárias de vida. Todavia, não se pode 
desconsiderar que ela se caracteriza como um espaço contraditório, cuja 
dinâmica cotidiana de convivência é marcada por conflitos e geralmente, 
também, por desigualdades [...] (BRASIL, 2004, p. 41). 
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Por conseguinte, a política de assistência social ao eleger como um de seus 

eixos centrais a matricialidade sociofamiliar, reconhece o papel central da família no 

contexto da vida social, digna de proteção mediante a responsabilização por parte 

do Estado. 

O eixo da territorialização traz a foco a diversidade presente nos territórios. 

Direcionar as políticas públicas com base nos territórios significa vinculá-las 

intrinsecamente a qualidade de vida dos cidadãos. A compreensão a partir dos 

territórios exige um olhar para o cotidiano, a cultura, a história e todas as relações 

que se estabelecem na localidade. 

 

Nessa vertente, o objeto da ação pública, buscando garantir a qualidade de 
vida da população, extravasa os recortes setoriais em que tradicionalmente 
se fragmentam as políticas sociais e em especial a política de assistência 
social [...] Ou seja, ao invés de metas setoriais a partir de demandas 
genéricas ou necessidades genéricas, trata-se de identificar os problemas 
concretos, as potencialidades e as soluções, a partir de recortes territoriais 
que identifiquem conjuntos populacionais em situações similares, e intervir 
através das políticas públicas, com o objetivo de alcançar resultados 
integrados e promover impacto positivo nas condições de vida (BRASIL, 
2004, p. 44). 

 

Portanto, o foco no território afirma um novo paradigma de política pública que 

articule descentralização e intersetorialidade, possibilitando ações integradas que 

garantam a autonomia e o controle social. 

Isto significa construir uma forma organizacional mais dinâmica que articule os 

diversos atores e políticas setoriais, operacionalizando uma rede de proteção social 

no território. 

O trabalho em rede e a intersetorialidade se apresentam como preceitos 

fundamentais na articulação das políticas setoriais em vista da construção de ações 

que possibilitem o desenvolvimento humano e social. 

Consequentemente, o eixo que estabelece as novas bases para a relação 

entre Estado e Sociedade salienta a necessidade de se garantir a participação da 

sociedade civil na totalidade do processo das políticas públicas, estabelecendo o 

imperativo do controle social. 

É a partir destes fundamentos que o SCFV se constitui como uma resposta do 

poder público às necessidades de proteção social, identificadas a partir do trabalho 

social com famílias ofertado pelo PAIF.  
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Por conseguinte, o SCFV também é pautado a partir de concepções de família 

e do conhecimento do território. 

As concepções sobre família se apresentam como centrais no processo de 

elaboração e implementação das ações socioassistenciais, tendo o seu 

entendimento e as suas representações perpassado por diversas transformações.  

Assim, o conceito de família trespassou de uma concepção que entendia a 

entidade familiar como a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus 

descendentes, para uma concepção que compreende família como um conjunto de 

pessoas unidas, seja por laços consanguíneos, seja por laços afetivos e/ou de 

solidariedade (SEDS, 2013). 

Disto se depreende que não existe uma estrutura familiar “natural”, visto que a 

diversidade dos arranjos familiares no contexto histórico, social e cultural demonstra 

seu iminente caráter de construção social. 

A família é, pois, compreendida como uma instituição social não natural e não 

harmônica. É mutável, dinâmica: está em constante processo de transformação. Se 

constrói a partir de critérios e contextos históricos, sociais, econômicos e culturais 

específicos. Não pode ser vista a partir de um padrão único de referência; é uma teia 

de relações (MDS, 2012). 

Esta compreensão favorece as ações socioassistenciais direcionadas ao 

trabalho social com famílias, pois contribui para o reconhecimento dos direitos e 

possibilidades de intervenção no espaço social. 

Neste sentido, reconhecer o papel central da família é compreendê-la como o 

lócus privilegiado de atenção, proteção e solidariedade entre seus membros (SEDS, 

2013). 

Destarte, são as diversas interações e inter-relações que se estabelecem entre 

as famílias e seus territórios que se configuram como o objeto da proteção social. 

Assim, é preciso compreender a paisagem social para além do que está 

aparente. É preciso decifrar as diversas relações que se estabelecem, os fatores 

que determinam a incidência das mais variadas vulnerabilidades. É preciso, pois, 

compreender o território nas suas múltiplas expressões e sentidos. 

Deste modo, o território é o espaço relacional, vivido e construído 

cotidianamente, da diversidade de interesses, disputas, conflitos, contradições, mas 

também de oportunidades, inovação, solidariedade, criatividade, valores dos 

indivíduos e grupos, cultura, presença e acesso a políticas públicas, condições de 
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proteção social ofertadas, participação, capacidades, habilidades, forças de 

resistência, trajetórias, redes e parcerias [...] (MDS, 2012). 

Portanto, as ações implementadas de proteção social devem ter como 

fundamento o diagnóstico desta complexa relação entre as famílias e seus 

territórios. O espaço social se apresenta como espaço contraditório de 

vulnerabilidades e potencialidades, de violência e de capacidades; a família constrói 

suas relações neste movimento ora se configurando como espaço de proteção, ora 

se configurando como espaço de desproteção (vulnerabilidade). 

É nesta teia de relações e significados que o SCFV assinala sua 

especificidade. Enquanto um serviço vinculado à proteção social e ao trabalho social 

com famílias, particulariza-se no desenvolvimento de ações com o foco nas 

seguranças socioassistenciais, especialmente a segurança de convívio. 

Isto significa que a partir do diagnóstico situacional do território e das famílias a 

ele relacionadas podemos entrever quais são as vulnerabilidades e as 

potencialidades que estão nele mediadas pelas relações sociais. 

Por conseguinte, através das ações realizadas de proteção social podemos 

prevenir as vulnerabilidades e riscos sociais presentes no espaço social por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e de aquisições, fortalecendo os vínculos 

familiares e comunitários. 

Para isto, a definição do público alvo que a Proteção Social dispõe se 

apresenta como condição básica. Assim, a política de assistência social caracteriza 

dois grupos que estariam em situação de vulnerabilidade social a que se destina a 

proteção social básica: aqueles que estão em condições precárias ou privados de 

renda e sem acesso aos serviços públicos (dimensão material da vulnerabilidade) e 

aqueles cujas características sociais e culturais (diferenças) são desvalorizadas ou 

discriminadas negativamente (dimensão relacional da vulnerabilidade) (MDS, 2013). 

Logo, compreendemos que o SCFV que tem como objetivo ações com o foco 

na segurança de convívio se direciona as vulnerabilidades relacionais, posto que 

estas tenham uma forte ligação com as vulnerabilidades de dimensão material. 

 

Há, portanto, um elemento inovador na proteção social de assistência social 
trazido pelo reconhecimento de situações de desproteção social, cujo 
impacto é maior entre pessoas ou grupos familiares que apresentam 
características socialmente desvalorizadas e discriminadas de forma 
negativa (deficiência, etnia, religião, orientação sexual, situação civil, etc.), 
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agravadas por condições precárias de vida, pela privação de renda ou de 
acesso aos serviços públicos (MDS, 2013, p. 10). 

 

Portanto, a proteção social por meio dos serviços de proteção social básica 

assegura a dimensão relacional posta no direito ao convívio ao longo do ciclo de 

vida desenvolvendo ações que visam potencializar e fortalecer os vínculos familiares 

e comunitários. 

Nesta acepção, as diversas situações de vulnerabilidade social vivenciadas no 

cotidiano das famílias apresentam uma dimensão que vinha sendo negada nas 

análises de política pública e que fora recuperada na política de assistência social 

por meio da dimensão relacional vinculada ao direito ao convívio. 

Focalizar a dimensão relacional significa deparar-se com os sentimentos de 

afetividade e de sofrimento relacionados às vivências ora de proteção ora de 

exclusão e desigualdade social. 

Conforme Sawaia (2001): 

 

Perguntar por sofrimento e por felicidade no estudo da exclusão é superar a 
concepção de que a preocupação do pobre é unicamente a sobrevivência e 
que não tem justificativa trabalhar a emoção quando se passa fome. 
Epistemologicamente, significa colocar no centro das reflexões sobre 
exclusão, a ideia de humanidade e como temática o sujeito e a maneira 
como se relaciona com o social (família, trabalho, lazer e sociedade), de 
forma que, ao falar de exclusão, fala-se de desejo, temporalidade e de 
afetividade, ao mesmo tempo que de poder, de economia e de direitos 
sociais (SAWAIA, 2001, p. 98). 

 

Assim sendo, o SCFV que realiza ações de proteção social orientadas para a 

dimensão relacional possibilita o enfretamento das diversas vulnerabilidades sociais 

presentes no cotidiano que afetam as famílias e produzem sofrimento ético político. 

 

Estudar exclusão pelas emoções dos que a vivem é refletir sobre o 
"cuidado" que o Estado tem com seus cidadãos. Elas são indicadoras do 
(des)compromisso com o sofrimento do homem, tanto por parte do aparelho 
estatal quanto da sociedade civil e do próprio indivíduo (SAWAIA, 2001, p. 
99). 

 

Para tanto, devemos compreender a realidade social como uma teia em que as 

dimensões política, social e subjetiva estão intrinsecamente interligadas, se 

entrelaçando com os fenômenos éticos e da justiça social. 
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Porquanto, sofrimento ético-político é compreendido como aquele provocado 

pelo reconhecimento negativo/desvalorizado que se faz de uma pessoa, ou seja, as 

diferenças são vividas como desigualdades (MDS, 2013). 

Trabalhar o sofrimento ético-político na proteção social exige olhar as relações 

e os vínculos que se estabelecem de modo a compreender o fenômeno da exclusão 

e da desigualdade social nas suas mais sutis manifestações. 

Deste modo, “O sofrimento é a dor mediada pelas injustiças sociais. É o 

sofrimento de estar submetida à fome e à opressão [...]” (SAWAI, 2001 p. 102). 

O sofrimento ético-político se apresenta como uma nova categoria de análise 

que examina a desigualdade social a partir de aportes que resguardam a dimensão 

humana nos diagnósticos e estudos sociais. 

 

De acordo com essas reflexões, conhecer o sofrimento ético-político é 
analisar as formas sutis de espoliação humana por trás da aparência da 
integração social, e, portanto, entender a exclusão e a inclusão como duas 
faces modernas de velhos e dramáticos problemas – a desigualdade social, 
a injustiça e a exploração (SAWAI, 2001, p. 106). 

 

O SCFV, nesta perspectiva, deve realizar ações de proteção social básica, a 

partir da análise do território e da dimensão relacional das interações sociais que se 

estabelecem no espaço de sociabilidade do sujeito, permeado pelas diversas 

desigualdades sociais. 

Entender a dimensão relacional tendo em vista o sofrimento ético-político 

gerado pela miséria, injustiça e desigualdade social, estabelece como premissa de 

orientação das ações o entendimento de convivência e vínculos. 

Assim, a dimensão da convivência afirma que o sujeito se constituiu na relação 

com o outro, estabelecendo conexões e promovendo vivências de referência para o 

coletivo. No mesmo sentido, é importante destacar a relevância do contexto histórico 

nessa construção, pois as condições objetivas de vida interferem diretamente na 

forma como as pessoas se constituirão como sujeitos sociais, ou seja, nas escolhas 

que farão ao produzir e reproduzir a vida social (MDS, 2013). 

A perspectiva da convivência mobiliza ações que promovem a condição de 

agente dos sujeitos. Pressupõe, portanto, a construção coletiva de identidades, 

singularidades e de autonomia para realizar suas escolhas e projetar horizontes para 

si e para aqueles que estão próximos. 
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A convivência busca desenvolver sujeitos que se constituem na diferença e são 

capazes de afetarem-se mutuamente [...] Afetar e ser afetado são efeitos inerentes 

aos encontros entre as pessoas. Esses encontros podem favorecer a expansão da 

vida, o sentimento de valorização, estimular a ação para mudanças; (MDS, 2013). 

Deste modo, os sentimentos de afetividade ou sofrimento serão 

desencadeados a partir das relações que se estabelecerem no plano da 

convivência, visto que as emoções são vivenciadas coletivamente.  

“Investir nos encontros que geram afetos que potencializam a ação é 

contrapor-se, no plano da convivência, às relações sociais cristalizadas que geram 

dependência, subordinação ou submissão” (MDS, 2013, p. 19). 

Portanto, a dimensão relacional posta na convivência revela o sujeito social 

interpenetrado pelas emoções originadas por vivências de potência ou submissão, 

pelo seu contexto social (o chão em que ele pisa) e por sua identidade 

(subjetividade). 

O trabalho social que estimula a convivência como forma de desenvolver 

potencialidades e produzir aquisições para os sujeitos promove, por assim dizer, 

estruturas complexas de fortalecimento dos vínculos sociais. 

Vínculo pode assim ser compreendido como um fenômeno complexo que se 

constrói a partir de processos inter-relacionais entre um sujeito e um objeto. Assim, 

convivência é forma e vínculo é resultado (MDS, 2013). 

Nesta acepção, as relações e os vínculos estabelecidos entre os sujeitos 

sociais nos exprimem suas condições de vida num sentido multidimensional, visto 

que afirmam os processos de sociabilidade que se estabelecem em diferentes 

circunstâncias e são desencadeados por diversas motivações. 

Destarte, no processo de convivência e fortalecimento de vínculos as 

condições de vida dos sujeitos se apresentam como uma importante dimensão 

relacionada ao seu desenvolvimento interpessoal. 

A configuração socioespacial apresenta múltiplas vulnerabilidades tais como: 

vulnerabilidades relacionadas ao ciclo de vida, a situações de desproteção social, 

segregação e ínfima capacidade de resposta. 

Na dimensão das vulnerabilidades relacionais temos situações de conflito, 

preconceito e discriminação, abandono, apartação, confinamento, isolamento, 

violência, etc.. 
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Assim, a construção de uma concepção de fortalecimento de vínculos no 

âmbito da proteção social básica de assistência social se anuncia como uma política 

que procura intervir nas vulnerabilidades do campo relacional, combatendo as 

desigualdades e promovendo o desenvolvimento humano e social (MDS, 2013). 

O SCFV deve, pois, ofertar um conjunto de ações que qualifiquem e 

desenvolvam os vínculos familiares e comunitários, estabelecendo relações que 

potencializem os sujeitos e valorizem seu território de pertença. 

Objetivamente, o SCFV se caracteriza como um serviço de caráter contínuo, 

realizado no CRAS, em unidades públicas ou em entidades de assistência social 

referenciadas ao CRAS. 

Possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de 

direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com 

vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das 

vulnerabilidades sociais. Deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças 

socioassistenciais de acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de 

estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários (MDS, 2014). 

Conforme disposto na Tipificação (Resolução CNAS nº 109/2009) é um serviço 

realizado em grupos, organizado a partir de percursos 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. 

Deve prever o desenvolvimento de ações intergeracionais e a heterogeneidade na 

composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, 

entre outros. 

Sua abordagem é baseada na construção de situações de convivência com o 

objetivo de ampliar, fortalecer e diversificar os laços relacionais. 

Esta abordagem se concretiza por meio de encontros caracterizados por: 

escuta, situações de valorização/reconhecimento, situações de produção coletiva, 

exercício de escolhas, tomada de decisão, experiência de diálogo, reconhecimento 

de limites e possibilidades, experiência de escolha e decisão coletiva, 

aprendizagem, reconhecimento de suas emoções, experiência de reconhecer e 

admirar a diferença, etc. (MDS, 2013). 

Com base nestes aportes o SCFV é direcionado de forma a trabalhar grupos 

específicos divididos a partir de intervalos de faixas etárias. 
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Temos, portanto, as seguintes categorias: crianças de até 6 anos; crianças e 

adolescentes de 6 a 15 anos; adolescentes e jovens de 15  17 anos; e idosos. 

No presente trabalho, estabelecemos como objeto de pesquisa nomeadamente 

o SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. 

Deste modo, o SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos apresenta 

as seguintes especificidades: 

 

Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a 
participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia 
das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e 
potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em 
experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, 
interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e 
adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a 
outras violações, cujas atividades contribuem para re-significar vivências de 
isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências 
favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de 
situações de risco social (BRASIL, 2009). 

 

As particularidades que compõem o SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 

15 anos também se referem aos seus objetivos específicos e público prioritário. 

Seu público alvo é composto por: 

 

Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, especialmente: crianças 
encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos; reconduzidas ao convívio familiar 
após medida protetiva de acolhimento; e outros; Crianças e adolescentes 
com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; Crianças e 
adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência 
de renda; Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda 
e a serviços públicos e com dificuldades para manter (BRASIL, 2009). 

 

A partir da definição do público alvo destinado ao SCFV para a faixa etária de 6 

a 15 anos observamos que as crianças e adolescentes destinatários deste serviço 

vivenciam vulnerabilidades de cunho material (quando encaminhadas pelo PETI, 

beneficiárias de programas de transferência de renda e precária acesso a renda e 

serviços públicos), e de cunho relacional (reconduzidas ao convívio familiar, 

portadores de deficiência). 

Ainda pertinente ao público alvo, segundo a Resolução CNAS nº 01/2013 

considera-se público prioritário para a meta de inclusão no SCFV crianças e/ou 

adolescentes e/ou pessoas idosas nas seguintes situações: Em situação de 

isolamento; Trabalho infantil; Vivência de violência e, ou negligência; Fora da escola 
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ou com defasagem escolar superior a 2 anos; Em situação de acolhimento; Em 

cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; Egressos de medidas 

socioeducativas; Situação de abuso e/ou exploração sexual; Com medidas de 

proteção do ECA; Crianças e adolescentes em situação de rua; Vulnerabilidade que 

diz respeito às pessoas com deficiência (MDS, 2014). 

Após a definição do público alvo e do público prioritário para inserção no 

serviço, as vulnerabilidades que compõem o universo relacional e o espaço social 

destes sujeitos se manifestam de forma evidente, permitindo a construção das ações 

socioassistenciais com base nos objetivos traçados.   

Assim sendo, constituem-se objetivos específicos para crianças e adolescentes 

de 6 a 15 anos: Complementar as ações da família e comunidade na proteção e 

desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos 

familiares e sociais; Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, 

comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e 

respeito mútuo; Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural 

das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; Estimular a 

participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 

compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; Contribuir para 

a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional (BRASIL, 

2009). 

Por fim, o SCFV adquiriu novos contornos a partir de seu reordenamento 

promulgado em 2013 por meio da Resolução CNAS nº01/2013. 

A Resolução do CNAS nº01/2013 dispõe sobre o reordenamento do serviço no 

âmbito do SUAS, pactua os critérios de partilha do cofinanciamento federal,  as 

metas de atendimento do público prioritário, com o intuito de promover a equalização 

e qualificação da oferta. 

Esta nova fase do SCFV modifica também a composição dos recursos 

humanos necessários ao funcionamento do serviço. 

Assim, a equipe de referência para a oferta deste Serviço deve ser composta 

por: Técnico de referência (profissional de nível superior que integra a equipe do 

CRAS para ser referência aos grupos do SCFV), Orientador social ou Educador 

social (função exercida por profissional com, no mínimo, nível médio de 

escolaridade, cuja atuação é constante junto ao(s) grupo(s)). 
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Portanto, a equipe de referência do SCFV é composta por um técnico de 

referência que atua no CRAS (que poderá ser o assistente social ou o psicólogo ou, 

ainda, outro profissional que integre esta equipe, conforme a Resolução CNAS nº 

17/2011) e pelo orientador social que atuará diretamente com os grupos (MDS, 

2014). 

Logo, o modo como está disposto à organização dos profissionais vinculados 

ao SCFV demonstra esta reafirmação da inerente articulação entre o CRAS e a rede 

de serviços socioassistenciais. 

 Conforme as orientações do MDS, dada a capilaridade no território dos 

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS que atuam como principal 

porta de entrada do SUAS e tem a função de gestão e oferta dos serviços da 

Proteção Social Básica em sua área de abrangência. Os serviços de Proteção Social 

Básica desenvolvidos no território de abrangência do CRAS, em especial o Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, devem ser a ele referenciados e 

manter articulação com o PAIF (MDS, 2014). 

Finalmente, é digno de nota apresentar outra resolução que traz alterações 

relacionadas ao SCFV. A Resolução CNAS nº13/2014 inclui na Tipificação Nacional 

de Serviços Socioassistenciais a faixa etária de 18 a 59 anos no serviço. 
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CAPÍTULO 5. A PESQUISA 

 

O presente capítulo trata dos métodos e das técnicas selecionadas para a 

abordagem de campo durante a realização da pesquisa.  

A partir da construção de nexos plurais com a realidade a qual pesquisamos, 

pudemos compor o processo de pesquisa mediante o estabelecimento de conexões 

criativas entre a prática do pensamento e as técnicas de intervenção no real. 

Para tanto, primeiramente, no item 5.1. Problematização da pesquisa, 

delimitamos os elementos que interpelam a pesquisa e demandam contesto. Assim, 

elucidamos o problema de pesquisa, as hipóteses construídas, o objetivo geral e os 

objetivos específicos daí procedentes.  

No item 5.2. O Cenário, discorremos sobre o panorama em que a pesquisa de 

campo se insere, caracterizando o município de Franca- SP, a política social pública 

de Assistência Social municipal e os serviços socioassistenciais implementados, 

especificando, primordialmente, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. 

No item 5.3. Delineamento da Pesquisa, caracterizamos os aportes teórico-

metodológicos que particularizam a presente pesquisa. 

Deste modo, no item 5.3.1. Tipo de Pesquisa, classificamos a pesquisa com 

base em seus objetivos.  

No item 5.3.2. Universo da Pesquisa, delimitamos as entidades que prestam o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no município de Franca-SP, e 

que aceitaram participar da pesquisa. 

No item 5.3.3. Instrumental de coleta de dados, dissertamos sobre os 

instrumentais selecionados para coletar os dados da pesquisa. 

No item 5.3.4. Instrumental de Análise dos Dados, expomos o instrumental 

selecionado para a análise dos dados coletados. 

Por fim, no item 5.4. Etapas da pesquisa, descrevemos as etapas que foram 

percorridas na aplicação da presente pesquisa. 

 

5.1. Problematização da pesquisa 

 

No presente trabalho, a formulação do problema de pesquisa corresponde à 

seguinte pergunta norteadora: Qual a abrangência do Serviço de Convivência e 
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Fortalecimento de Vínculos disponibilizado para o atendimento de crianças e 

adolescentes no município de Franca, enquanto atendimento da demanda e alcance 

de seus objetivos? 

Para responder esta pergunta de forma adequada, carecemos de construir 

hipóteses que correspondam à proposição de uma solução possível apropriada a 

formulação do problema anterior. 

Assim, a partir do problema de pesquisa construímos as seguintes hipóteses: 

1º hipótese, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos constitui-se 

como um serviço que logra alcançar visibilidade de atendimento, e realizar ações 

que promovam o desenvolvimento humano e social; 2º hipótese, todavia, enquanto 

um serviço vinculado a Política de Assistência Social, este é permeado pelas 

diversas contradições macrossocietárias, influenciando seu alcance no atendimento 

da população e sua amplitude na realização de seus objetivos. 

Deste modo, para responder o problema de pesquisa e afiançar ou negar as 

hipóteses formuladas, temos como objetivo geral: compreender em que medida o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, disponibilizado para o 

atendimento de crianças e adolescentes no município de Franca-SP, atende a 

demanda e cumpre seus objetivos para com as famílias e filhos atendidos enquanto 

um serviço de 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. 

Para tanto, são objetivos específicos:  

 

 Conhecer a dinâmica entre demanda assistida e demanda reprimida no 

município; 

 Conhecer a percepção do profissional de Serviço Social sobre o serviço 

realizado;  

 Conhecer a percepção das mães sobre o impacto do serviço em sua 

realidade; 

 Conhecer a percepção das crianças e/ou adolescentes sobre o impacto 

do serviço em suas vidas; 
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Destarte, para que pudéssemos atingir os objetivos traçados, tivemos como 

condição basal que delimitar e especificar os conceitos e métodos adotados. 

Igualmente, no processo de construção da pesquisa a metodologia apresenta 

papel central, tanto porque “Entendemos por metodologia o caminho do pensamento 

e a prática exercida na abordagem da realidade” (MINAYO, 1994, p. 16). 

Consequentemente: “Da forma como tratamos neste trabalho, a metodologia 

inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam 

a construção da realidade e o sopro divino do potencial criativo do investigador” 

(MINAYO, 1994, p. 16), permitindo, assim, uma abordagem em profundidade tanto 

teórica quanto no exercício prático da pesquisa. 

 

5.2. O Cenário 

 

No presente trabalho selecionamos o município de Franca-SP como lócus da 

pesquisa de campo. 

A cidade de Franca está localizada a nordeste do Estado de São Paulo, 

distante 401 km da capital. Estima-se que o município conte com uma população em 

torno de 339.461 habitantes, caracterizando-se como um município de grande porte 

(IBGE, 2014). 

As atividades produtivas majoritariamente estão referenciadas a indústria do 

calçado. Todavia, nos últimos anos tem-se observado uma diversificação do setor 

produtivo nas áreas de confecção, cosméticos, bebidas, dentre outras. 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, com relação ao nível educacional, afere-se que o município possui 

aproximadamente 285.124 pessoas residentes que são alfabetizadas (IBGE, 2014). 

Os dados informacionais relacionados à renda, demonstram um rendimento 

nominal mediano mensal (Soma dos rendimentos do trabalho e de outras fontes que 

uma pessoa de 10 anos ou mais de idade recebeu no período de um mês) per capita 

dos domicílios particulares permanentes na área urbana de R$ 627,50 reais (na 

época dos dados coletados) (IBGE, 2014).  

As condições de escolaridade e renda de uma população se relacionam com o 

panorama situacional de oferta de serviços públicos por meio das diversas políticas 

setoriais. Logo, estas categorias dizem respeito ao nível de desenvolvimento local 

do município e ao nível de qualidade de vida da população residente.  
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As diversas políticas públicas implementadas em determinado município estão 

diretamente vinculadas às diretrizes estabelecidas pela administração pública 

municipal.  

No município de Franca, no que tange à administração, (entendida como um 

conjunto de órgãos institucionais, materiais, financeiros e humanos destinados à 

execução das decisões do governo local), esta é formada por nove secretarias, as 

quais: Administração; Desenvolvimento; Educação; Urbanismo e Habitação; Saúde; 

Finanças; Segurança e Cidadania; Serviços e Meio Ambiente; e Ação Social (PMAS, 

2012). 

Com relação à política pública de assistência social, é a Secretaria de Ação 

Social - SEDAS o órgão responsável pela gestão e implementação da política no 

município. 

 Ela executa um rol de ações fundamentadas nas normativas e legislações 

sociais em trabalho conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS, e com as entidades socioassistenciais, em vista da construção de uma rede 

de proteção social. 

Na Secretaria funciona toda a parte administrativa como o gabinete dos 

secretários, divisão administrativa, as divisões técnicas de Proteção Social Básica e 

de Proteção Social Especial, o Cadastro Único, Família Acolhedora e Conselho 

Municipal de Assistência Social. 

Ainda, são equipamentos sociais externos da SEDAS, o Ateliê da Família, os 

CRAS, o CREAS e o Abrigo Provisório Antônio de Carvalho. E vinculados a ela 

estão também o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – CMDCA. 

O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) é uma unidade pública 

estatal descentralizada que atua como a principal porta de entrada do SUAS 

(Sistema Único de Assistência Social).  Dada a sua capilaridade nos territórios, este 

é responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica nas 

áreas de vulnerabilidade e risco social. Além da oferta de serviços e ações de 

proteção básica, o CRAS possui a função de gestão territorial da rede de assistência 

social básica, promovendo a organização e a articulação das unidades a ele 

referenciadas e o gerenciamento dos processos nele envolvidos (MDS, 2015). 

O município de Franca possui 5 CRAS, a saber: CRAS NORTE no bairro 

Leporace I; CRAS SUL no bairro Jd. Aeroporto I; CRAS LESTE no bairro Jd. 
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Brasilândia; CRAS OESTE no bairro Jardim Dermínio; e CRAS CENTRO no bairro 

Centro. No Anexo 1 disponibilizamos as planilhas em que estão discriminados os 

bairros de abrangência de cada CRAS. 

O principal serviço ofertado pelo CRAS é o PAIF. Conforme os dados 

disponibilizados pela SEDAS, com relação ao número de famílias acompanhas pelos 

CRAS, temos o seguinte cenário: 

 

Tabela 1 – Total de Famílias acompanhadas pelo PAIF no município de Franca 
referente ao mês de agosto de 2014. 

CRAS NORTE 1621 

CRAS SUL 475 

CRAS LESTE 482,2 

CRAS OESTE 1798 

CRAS CENTRO 682 

Fonte: SEDAS, 2014 
 

Os dados demonstram que, pelo menos cinco mil famílias são acompanhas por 

mês no município de Franca, sendo as regiões como maior número de famílias 

acompanhadas pelo CRAS na oferta do PAIF, respectivamente, as regiões Oeste e 

Norte. 

Por conseguinte, o índice de vulnerabilidade e risco social é mais amplo nestas 

regiões, como nos mostra a Tabela seguinte. 

 

Tabela 2 – Total de Famílias em situação de extrema pobreza no município de 
Franca referente ao mês de agosto de 2014. 

CRAS NORTE 5,6 

CRAS SUL 4,8 

CRAS LESTE 5,2 

CRAS OESTE 16,2 

CRAS CENTRO 8,2 

Fonte: SEDAS, 2014 
 

Analogamente, as regiões Oeste e Norte apresentam altos índices de famílias 

em situação de extrema pobreza. Todavia, segundo os dados apresentados, a 

região Centro apresenta também um alto nível de famílias na mesma situação, ainda 
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que esteja na terceira posição com relação ao número de famílias acompanhadas 

pelo PAIF. 

A cidade de Franca é composta por aproximadamente 281 bairros que estão 

referenciados na divisão regional dos CRAS. Enquanto um município de grande 

porte sua ocupação demográfica é majoritariamente urbana. 

Com a crescente ocupação do solo urbano de modo irregular, as famílias se 

aglomeraram em bairros periféricos que não contavam com a infraestrutura básica 

ocasionando um elevado nível de risco e vulnerabilidade social. 

De acordo com os dados da SEDAS: 

 

Embora o município não tenha favelas, existem alguns conjuntos de 
habitações populares em condições precárias, concentradas na área 
urbana. Caracterizam-se como barracos de alvenaria, às vezes construídos 
em áreas públicas e com maior incidência em terrenos particulares de 
parentes ou conhecidos, os quais, mesmo com tamanho reduzido, acabam 
agrupando várias famílias. Tais moradias abrigam famílias conviventes e 
extensas, configurando-se como alternativas de habitação em função das 
precárias condições sócio-econômicas de muitos, que não conseguem 
adquirir ou locar um imóvel (PMAS, 2012, p. 24). 

 

Deste modo, podemos entrever que o espaço social do município de Franca 

apresenta vulnerabilidades diversificadas quanto ao grau de risco social como as 

causas que os originam. 

Portanto, questões como escolaridade, nível de renda, acesso a infraestrutura 

básica, dentre outras, influenciam consideravelmente no nível de proteção e 

desproteção vivenciado pelas famílias. Outras formas de vulnerabilidades 

relacionam-se ao ciclo de vida das pessoas, assim sexo e faixa etária são também 

fatores que incidem no nível de vulnerabilidade que as famílias vivenciam.  

O Gráfico abaixo indica o índice populacional do município de Franca segundo 

sexo e faixa etária. 
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Gráfico 1 – População Total do Município de Franca Por Sexo e Ciclo Etário no ano 
de 2010. 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010 
 

De acordo com o Gráfico, podemos constatar que a população do município de 

Franca é formada preponderantemente por crianças e adolescentes (faixa etária de 

6 a 19 anos) e jovens e adultos (faixa etária de 20 a 49 anos). 

Neste cenário, a proteção integral dos direitos das crianças e dos adolescentes 

se mostra como um imperativo na execução das ações das políticas setoriais, 

porquanto as crianças e adolescentes formam um grupo particularmente vulnerável 

no que diz respeito ao enfrentamento de situações de desproteção social. 

 Logo, as crianças e adolescentes, por sua condição de sujeitos em 

desenvolvimento, sofrem mais fortemente os reveses da pobreza, violência, 

exploração, baixo acesso as políticas públicas, e privação do convívio familiar e 

comunitário. 

É neste sentido que o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, estabelece 

a doutrina da proteção integral, na qual as crianças e os adolescentes são 

compreendidos como sujeitos que gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, assegurando-lhes, com absoluta prioridade, a primazia 

na garantia e efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990). 

Portanto, o que vai distinguir o modo como determinada criança e/ou 

adolescente se desenvolve é justamente as disposições encontradas no espaço 

social. 

De tal modo que as desigualdades sociais que interpenetram o espaço de 

sociabilidade do sujeito, indicam as múltiplas vulnerabilidades que formam seu 

cotidiano de vivência e relações interpessoais. 
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É a partir deste panorama que são construídas as ações socioassistenciais do 

âmbito da proteção social básica. 

No município de Franca, no que tange a proteção social básica, além das 

ações implementadas pelos 5 CRAS na oferta do PAIF, temos o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): para Crianças com até 6 anos; 

para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos; para Adolescentes Jovens de 15 a 17 

anos e para Idosos e por último o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio 

para Pessoas com Deficiência e Idosos (PMAS, 2012). 

Na execução dos serviços socioassistenciais, o município de Franca apresenta 

uma rede de proteção social ampla e diversificada composta por 147 entidades 

privadas sem fins lucrativos, formalmente constituídas. Tais organizações 

desenvolvem programas/projetos em diferentes segmentos, sendo estes 

direcionados para: Pessoas Portadoras de Deficiência e Saúde (24); Criança e 

Adolescente (33); Mulher e Família (37); Trabalhos Comunitários (40) e Idosos (13) 

(PMAS, 2012). 

Todavia, com o reordenamento e reorganização da política de Assistência 

Social iniciou-se um processo de realinhamento da rede socioassistencial privada na 

oferta dos serviços socioassistenciais. 

 Presentemente, das 22 entidades que integram a rede, 13 prestam Serviços 

de Proteção Social Básica, sendo que: 7 executam serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para o ciclo etário de 6 a 15 anos, atendendo 848 

pessoas; 2 prestam o mesmo serviço, porém para o ciclo etário de 15 a 18 anos, 

com meta cofinanciada de 1.025 pessoas e 4 organizações de assistência também 

realizam esse serviço para idosos em 5 núcleos distintos, localizados nas regiões 

central, norte, leste e sul, beneficiando 600 pessoas (PMAS, 2012). 

No que tange ao SCFV, atualmente, o município conta com 2.145 vagas 

cofinanciadas, destas 1.945 estão em funcionamento, 150 iniciarão em agosto de 

2014, e 50 estão aguardando a definição de parcerias, sendo sua execução ofertada 

nas unidades executoras (CRAS) e nas instituições parceiras. 

 

5.3. Delineamento da Pesquisa 

 

5.3.1 Tipo de Pesquisa 
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A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva e explicativa, visto que 

apresenta caráter descritivo porque prevê: “[...] a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as 

variáveis” (GIL, 2008, p. 28). E apresenta caráter explicativo por que: “[...] têm como 

preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos” (GIL, 2002, p. 42). 

Por conseguinte, temos como preocupação central não somente a descrição 

das características do fenômeno estudado, mas também dos fatores que 

determinam sua ocorrência. 

Com relação à abordagem, a pesquisa é primordialmente qualitativa, pois: 

 

 [...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994, p. 22). 

 

Assim, entendemos que: 

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é 
parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está 
possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas 
ações (CHIZZOTTI, 2001, p.79). 

.  

Portanto, a abordagem qualitativa nos permite estudar as características do 

fenômeno e seus determinantes tendo o sujeito concreto como foco primordial, suas 

vivências e significados na realidade concreta, assim como a dinâmica dialética 

fundamental entre a realidade objetiva vivida e a experiência subjetiva do sujeito. 

 

5.3.2. Universo da pesquisa 

 

Ao se discorrer sobre o universo da pesquisa, necessitamos esclarecer o 

conceito de campo de pesquisa, conforme Minayo: 

 

[...] concebemos campo de pesquisa como o recorte que o pesquisador faz 
em termos de espaço, representando uma realidade empírica a ser 
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estudada a partir das concepções teóricas que fundamentam o objeto da 
investigação (MINAYO, 1992 apud MINAYO, 1994, p. 53). 

 

Assim, a presente pesquisa é realizada no município de Franca-SP, têm como 

universo as instituições que ofertam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos com o foco no atendimento de crianças e adolescentes na faixa etária de 6 

a 15 anos. 

Ao todo, no município, em Fevereiro de 2014, foram levantadas sete entidades 

inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social de Franca que prestam o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a faixa etária de 6 a 15 

anos (ANEXO B). 

Destas, quatro foram selecionadas e duas aceitaram participar da pesquisa. 

Assim, as duas entidades que compõem o universo da pesquisa são: Centro Espírita 

Sebastiana B. Ferreira – Unid. II Belém a Casa do Pão e Fundação Educandário 

Pestalozzi Unid. II. 

Destarte, os sujeitos de pesquisa que compõem a amostra de cada entidade 

são: 20 crianças e/ou adolescentes selecionados por conveniência, Assistente 

Social e 5 mães selecionadas por conveniência. Totalizando 40 crianças e/ou 

adolescentes, 2 Assistentes Sociais e 10 mães. 

Compreendemos seleção da amostragem por conveniência quando “O 

pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que estes 

possam, de alguma forma, representar o universo” (GIL, 2008, p. 94). 

 

5.3.3. Instrumental de coleta de dados 

 

Para o instrumental de coleta dos dados qualitativos selecionamos três 

técnicas. 

 A primeira refere-se à realização de uma redação com o tema “Minha vida 

hoje” pelas crianças e/ou adolescentes selecionados por conveniência. 

A decisão de aplicar a redação às crianças e/ou adolescentes atendidos pelas 

entidades que prestam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos veio 

após o contato da pesquisadora com uma pesquisa realizada pela Prof.ª Dr.ª Maria 

Esther Fernandes e publicada em seu artigo “As representações de escolares de 

bairros periféricos sobre o espaço em que vivem” (FERNANDES, 2004). 
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A redação tem o intuito de apreender o olhar das crianças com relação ao 

serviço e as implicações que este serviço ocasionou em suas vidas, compreender 

seu olhar referente às perspectivas, mudanças e continuidades a partir de sua 

entrada. 

Outra técnica selecionada é a realização de entrevista com as assistentes 

sociais, com o intuito de entrever seu olhar sobre o serviço realizado. 

Entendemos entrevista enquanto uma forma de abordagem técnica de 

conversa, mas que não se caracteriza de forma despretensiosa e neutra, pois “[...] 

se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeito-

objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo 

focalizada” (MINAYO, 1994, p. 57). 

A forma selecionada para dirigir a entrevista é a semi-estruturada, pois permite 

ao pesquisador estruturar um roteiro apropriado para a pesquisa sem, no entanto, 

prendê-lo de forma rígida ao roteiro permitindo ao entrevistado uma maior liberdade 

para discorrer sobre os temas propostos. 

Por fim, a última técnica selecionada é a realização de uma roda de conversa 

com as mães selecionadas por conveniência. A roda de conversa se caracteriza 

num espaço amplo e democrático no qual a pesquisadora conduz a conversa de 

modo que as participantes possam expor suas vivências a partir da inserção de suas 

famílias no Serviço de Convivência, trocar e compartilhar angústias, desejos e 

experiências. 

 

5.3.4. Instrumental de análise dos dados 

 

O instrumental selecionado para a análise dos dados é a proposta de 

interpretação qualitativa denominada de método hermenêutico dialético (MINAYO, 

2010). 

O método hermenêutico dialético estabelece estas duas categorias centrais na 

análise. Inicialmente consideremos a categoria “dialética”, a concepção moderna de 

dialética vincula-se ao pensamento de Marx e Engels os quais estabeleceram alguns 

princípios para se compreender a dialética enquanto método de interpretação da 

realidade. O primeiro princípio é a unidade de opostos: 
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Todos os objetos e fenômenos apresentam aspectos contraditórios, que são 
organicamente unidos e constituem a indissolúvel unidade dos opostos. Os 
opostos não se apresentam simplesmente lado a lado, mas num estado 
constante de luta entre si. A luta dos opostos constitui a fonte de 
desenvolvimento da realidade (GIL, 2008, p. 13). 

 

O segundo princípio diz respeito à quantidade e a qualidade: “No processo de 

desenvolvimento, as mudanças quantitativas graduais geram mudanças qualitativas 

[...]” (GIL, 2008, p. 13). 

E o terceiro princípio refere-se à negação da negação, no qual o processo 

dialético de negação conduz a um desenvolvimento e não a um retorno ao original. 

Assim: 

 

A dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante 
da realidade, já que estabelece que os fatos sociais não podem ser 
entendidos quando considerados isoladamente , abstraídos de suas 
influências políticas, econômicas, culturais, etc. (GIL, 2008, p. 14). 

 

No que diz respeito à segunda categoria, “A hermenêutica funda-se na 

compreensão” (MINAYO, 2010, p. 328). Enquanto processo de intersubjetividade e 

de objetivação humana: 

 

A compreensão [...] contém a gênese da consciência histórica, uma vez que 
significa a capacidade da pessoa humana – e no caso o pesquisador – de 
se colocar no lugar do outro (que é o “tu” do passado, ou o “diferente de 
mim” no presente, mas com o qual eu formo a humanidade) (MINAYO, 
2010, p. 328). 

 

Deste modo, na abordagem hermenêutica sua especialização está na arte de 

compreender as palavras, utilizando o termo de forma ampla, que significa toda a 

comunicação que estabelece um enunciador e interlocutor.  

Sendo a compreensão um processo dinâmico e nunca finalístico, está aberta a 

múltiplas possibilidades de interpretação. Por conseguinte: 

 

A leitura de qualquer realidade constitui um exercício reflexivo sobre a 
liberdade humana, no sentido de que os acontecimentos se seguem e se 
condicionam uns aos outros mediados por um impulso original: a cada 
momento pode começar algo novo (MINAYO, 2010, p. 331). 

 

Ao encontro do conceito de liberdade está o conceito de necessidade, na qual: 
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Os acontecimentos históricos ou da vida cotidiana são governados por uma 
profunda conjunção interna da qual as pessoas não são completamente 
independentes, na medida em que são penetrados por ela de todos os 
lados. Por isso, junto da liberdade está sempre a necessidade (MINAYO, 
2010, p. 331). 

 

Complementa-se ao conceito de liberdade o conceito de força “[...] para falar de 

um impulso que move ou de uma projeção do sentido na ação” (MINAYO, 2010, p. 

332). 

Assim, o conceito de força materializa a liberdade de forma que o sujeito 

histórico que vive em um determinado espaço e tempo possa realizar a objetivação 

de sua vida, sendo o conceito de necessidade uma oposição ao conceito de 

liberdade. 

“Em síntese, compreender implica a possibilidade de interpretar, de estabelecer 

relações e extrair conclusões em todas as direções. Mas compreender acaba 

sempre sendo compreender-se” (MINAYO, 2010, p. 337). 

Portanto, a articulação entre hermenêutica e dialética oferece os fundamentos 

para a compreensão dos sentidos e dos significados presentes na comunicação 

humana a partir das bases do estranhamento e da crítica. 

Assim sendo, ao se articular o método hermenêutico dialético busca-se 

articular objetividade e subjetividade, no qual a hermenêutica proclama “[...] o 

terreno da intersubjetividade como o lócus da compreensão” (MINAYO, 2010, p. 

348). 

Logo, estabelece-se um diálogo entre compreensão da consciência e 

compreensão das transformações dos sujeitos, compreensão das ações e 

compreensão das estruturas que condicionam os indivíduos. 

 

5.4. Etapas da pesquisa 

 

O caminho percorrido na aplicação da pesquisa de campo se construiu da 

seguinte maneira.  

Após a elaboração dos instrumentais de coleta dos dados (Apêndices A, B, C), 

realizamos o levantamento das instituições que prestam o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para a faixa etária de 06 a 15 anos (ANEXO B).  

Pré-selecionamos quatro instituições deste universo, sendo estas: Associação 

Assistencial Bom Samaritano – SAEBS, Associação de Instrução Popular e 
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Beneficência – Centro Promocional de Lourdes – CEPROL, Centro Espírita 

Sebastiana B. Ferreira – Unid. II Belém a Casa do Pão e Fundação Educandário 

Pestalozzi Unid. II. 

Entregamos pessoalmente a cada instituição a documentação referente à 

pesquisa, apresentando a proposta da pesquisa, seus objetivos, instrumentais de 

coleta de dados e termos éticos. 

Conjuntamente com a documentação, cada instituição assinou um ofício de 

recebimento da documentação e se dispôs a analisar a proposta e dar o seu parecer 

favorável ou não em relação à pesquisa. 

Este contato foi realizado ao final do mês de Março de 2014 e destas quatro 

instituições duas deram o parecer favorável à realização da pesquisa. Os termos de 

autorização dos campos de pesquisa encontram-se nos Apêndices D e E. 

Deste modo, o universo da pesquisa é composto pelo Centro Espírita 

Sebastiana B. Ferreira – Unid. II Belém a Casa do Pão, e pela Fundação 

Educandário Pestalozzi Unid. II. 

Posteriormente ao aceite das instituições, anexamos os termos de autorização 

a documentação da pesquisa para dar continuidade às implicações éticas. 

Por se tratar de uma pesquisa que envolve pessoas, conforme a Resolução nº 

196/96 do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde e Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa, a presente pesquisa foi encaminhada com a documentação 

exigida ao Comitê de Ética em Pesquisa – COMEP da Instituição a que está 

vinculada para avaliação do Projeto e dos instrumentais. 

A documentação foi submetida para avaliação via Plataforma Brasil na data de 

04 de Abril de 2014, tendo recebido o parecer favorável na data de 05 de Maio de 

2014. O resultado da avaliação do COMEP e de aprovação do Projeto de pesquisa 

consta no ANEXO C. 

Finalizada a parte referente à documentação e aceite da pesquisa em termos 

éticos, retornamos aos campos de pesquisa para dar continuidade à aplicação dos 

instrumentais. 

Ao sermos autorizadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa a dar continuidade à 

pesquisa, tornou-se necessário a lavratura de Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecidos – TCLE para cada sujeito de pesquisa. 

Durantes os meses seguintes, estabelecemos datas pré-definidas em conjunto 

com as Assistentes Sociais de cada instituição para aplicação dos instrumentais. 
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Os participantes da pesquisa foram selecionados por conveniência pelas 

assistentes sociais de cada entidade conjuntamente conosco. 

Após a seleção dos participantes, apresentamos aos mesmos o objetivo da 

pesquisa e a forma como ela seria realizada, entregando ao final da exposição os 

Termos de Consentimento que deveriam estar assinados até o dia da aplicação dos 

instrumentais. 

No caso das crianças e/ou adolescentes participantes da pesquisa, foi 

necessário à construção de um Termo de Consentimento que seria autorizado pelos 

pais dos mesmos devido a sua condição de menores de idade. Os termos de 

Consentimento estão disponibilizados nos Apêndice F e G. 

Na data de 16 de Maio de 2014, comparecemos no período da manhã a 

instituição Fundação Educandário Pestalozzi Unid. II para aplicação dos três 

instrumentais.  

Primeiramente, foi realizada a redação com as crianças e/ou adolescentes 

selecionados após a entrega do Termo de Consentimento autorizado pelos pais. Ao 

todo, dos 20 participantes selecionados, 19 compareceram e realizaram a redação. 

Em seguida, estava estabelecido para ser realizada a roda de conversa com as 

mães. Das cinco mães que haviam sido convidadas a participar, apenas uma 

compareceu ao local da pesquisa no horário estabelecido.  

Deste modo, realizamos uma entrevista com a mesma utilizando o gravador 

como recurso, após a concordância com os termos da pesquisa e assinatura do 

Termo de Consentimento. 

Por fim, o último instrumental aplicado neste dia na Fundação Educandário 

Pestalozzi Unid. II foi à realização da entrevista com a Assistente Social e 

recolhimento dos dados institucionais necessários à pesquisa. 

Na mesma data, no período da tarde, comparecemos a instituição Centro 

Espírita Sebastiana B. Ferreira – Unid. II Belém a Casa do Pão para aplicação dos 

instrumentais. 

Primeiramente, foi recolhido o Termo de Consentimento autorizado pelos pais 

das crianças e/ou adolescentes, para em seguida realizar a aplicação da redação. 

Da proposta de 20 redações, foram aplicadas um total de 13 redações. 

Após este momento, seria realizada a roda de conversa com as mães, contudo 

nenhuma compareceu no dia e horário estabelecido. 
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Por fim, foi realizada a entrevista com a assistente social utilizando o gravador 

como recurso e recolhidos os dados institucionais. 

Na instituição Fundação Educandário Pestalozzi Unid. II foi agendada uma 

segunda tentativa de realização da roda de conversa com as mães na data de 16 de 

Junho de 2014 no período da tarde. 

Foram convidadas inicialmente três mães para participarem da pesquisa, 

todavia somente uma compareceu. Assim, foi novamente realizada uma entrevista 

com esta mãe após a explicação da pesquisa e assinatura do termo. 

Deste modo, encerramos nossa abordagem de campo na instituição Fundação 

Educandário Pestalozzi Unid. II. 

Na instituição Centro Espírita Sebastiana B. Ferreira – Unid. II Belém a Casa 

do Pão, nós, após aguardar o retorno das atividades no mês de Julho, agendamos 

novamente uma data para aplicação da roda de conversa com as mães. 

A data agendada foi o dia 19 de Agosto de 2014 no período da tarde. Do intuito 

de realizar uma roda de conversa com 5 mães, fora somente possível entrevistar 

uma delas. A entrevista correu de acordo com o estabelecido, com a exceção de ter 

sido acompanhada pela Assistente Social da instituição.  

Após este percurso, encerramos a aplicação dos instrumentais da pesquisa de 

campo para iniciar o processo de análise dos dados coletados. 
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CAPÍTULO 6.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Neste sexto capítulo, apresentamos a análise dos dados da pesquisa de 

campo e a discussão dos resultados alcançados. 

O método hermenêutico dialético foi o selecionado para fundamentar a análise 

qualitativa dos dados, visto que estabelece a necessária articulação entre 

objetividade e subjetividade, estabelecendo um diálogo entre compreensão da 

consciência e compreensão das transformações dos sujeitos, compreensão das 

ações e compreensão das estruturas que condicionam os indivíduos.  

Assim, no item 6.1. Lócus de Análise, estabelecemos os fatores gerais de 

interpretação e análise com relação ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. 

Primeiramente, no item 6.1.1. Fundação Educandário Pestalozzi – Escola 

Pestalozzi Unidade II, apresentamos o perfil institucional da entidade Pestalozzi, 

após, no item 6.1.2. Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira – Unidade II Belém 

a Casa do Pão, apresentamos o perfil institucional da Casa do Pão.  

Posterior à composição dos perfis institucionais, no item 6.1.3. Perfil Municipal, 

realizamos uma apreciação sobre a política de Assistência Social municipal 

enfocando o SCFV para, em seguida, abordarmos a questão referente à dinâmica 

entre demanda assistida e demanda reprimida no município de Franca. 

A posteriori, no item 6.2. Categorias de Análise, a partir das falas coletadas, 

fundamos as categorias que qualificam as interpretações e representações dos 

sujeitos. 

Deste modo, analisamos as falas dos sujeitos da pesquisa a partir dos temas 

marcantes e da interlocução de suas representações subjetivas com as condições 

objetivas da política de Assistência Social. 

As categorias de representações elaboradas são: O Serviço, Convivência e 

Vínculos, e Desenvolvimento Humano e Social. 

De tal forma, no item 6.2.1. O Serviço, analisamos as falas a partir dos 

aspectos gerais do SCFV destacando quando necessário às especificidades das 

instituições e dos territórios. 

No item 6.2.2. Convivência e Vínculos, analisamos as representações dos 

sujeitos da pesquisa a partir das particularidades vinculados aos objetivos do serviço 

no que tange a convivência e aos vínculos. 
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Por fim, no item 6.2.3. Desenvolvimento Humano e Social, realizamos a análise 

a partir dos pressupostos do desenvolvimento humano e social avaliando o serviço a 

partir das representações dos sujeitos inter-relacionadas com as condições objetivas 

do território político. 

 

6.1. Lócus de Análise 

 

A partir da imperiosa tarefa de se analisar os dados coletados na pesquisa de 

campo, temos como condição básica o retorno aos elementos que determinaram 

sua fundamentação e suas particularidades. 

Inicialmente, retornemos ao objetivo geral da pesquisa: compreender em que 

medida o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, disponibilizado para 

o atendimento de crianças e adolescentes no município de Franca-SP, atende a 

demanda e cumpre seus objetivos para com as famílias e filhos atendidos enquanto 

um serviço de 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. 

Após o estabelecimento do objetivo geral construímos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Conhecer a dinâmica entre demanda assistida e demanda reprimida no 

município; 

 Conhecer a percepção do profissional de Serviço Social sobre o serviço 

realizado;  

 Conhecer a percepção das mães sobre o impacto do serviço em sua 

realidade; 

 Conhecer a percepção das crianças e/ou adolescentes sobre o impacto 

do serviço em sua vida; 

No intuito de responder e clarificar os objetivos traçados, selecionamos o 

município de Franca-SP como lócus da pesquisa de campo e como objeto de 

pesquisa o SCFV para a faixa etária de 06 a 15 anos. 

No município de Franca, no ano de 2014, foram levantadas sete entidades que 

prestam o SCFV para a faixa etária determinada e destas, quatro foram 

selecionadas, e duas aceitaram participar da pesquisa.  



102 
 

Assim, o universo da pesquisa é composto por: Centro Espírita Sebastiana B. 

Ferreira – Unid. II Belém a Casa do Pão e Fundação Educandário Pestalozzi Unid. 

II. 

Doravante, consideremos o universo da pesquisa, a princípio, para que 

possamos delinear o perfil institucional de cada entidade. 

 

6.1.1. Fundação Educandário Pestalozzi – Escola Pestalozzi Unidade II 

 

A Fundação Educandário Pestalozzi é uma entidade de direito privado sem fins 

lucrativos, de caráter filantrópico. Possui vínculo com culto religioso, a bem dizer, a 

doutrina espírita. 

Atua preponderantemente na área da educação, e mantém uma atuação 

secundária na área de assistência social. 

Assim, na área de assistência social a entidade oferta o SCFV realizado na 

Escola Pestalozzi Unidade II para crianças e adolescentes na faixa etária de 11 a 15 

anos. 

A Escola Pestalozzi Unidade II localiza-se no Bairro Santa Helena, estando o 

SCFV referenciado ao CRAS Oeste. 

Com relação à execução do SCFV, este ocorre desde 2005 quando surgiu 

como o Projeto Girassol. O projeto visava prioritariamente atender aos alunos 

egressos do 5º ano do Ensino Fundamental, que estudavam no Lar Escola 

Pestalozzi, para realizar atividades complementares ao período escolar como forma 

de permanecer garantindo a proteção integral a estes alunos que seriam transferidos 

para a rede pública de ensino. 

De lá para cá, com as adequações e atualizações frente às mudanças nas 

diretrizes da política de Assistência Social e, tendo em vista também as 

necessidades recorrentes do público alvo, houve a transformação e adequação do 

Projeto em Serviço Socioassistencial. 

Enquanto um serviço socioassistencial, este está inscrito no CMAS e 

conveniado a SEDAS. No que concerne a sua denominação, manteve-se 

internamente sua designação original, desta forma, denomina-se este núcleo de 

Núcleo Girassol. 
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A Escola Pestalozzi Unidade II, executora do projeto conta com a seguinte 

infraestrutura: Prédio escolar – data de construção 1982, área total 22.705 m², área 

construída 4.960 m².  

O Núcleo Girassol dispõe da seguinte estrutura: 2 salas de aula utilizadas para 

oficinas, 1 sala devidamente equipada para oficina de artesanato, 1 sala de 

marcenaria, 1 sala para aula de capoeira, 1 sala de música, 1 sala para oficina de 

dança; as demais salas e ambientes pedagógicos são de uso comum aos diversos 

públicos atendidos. 

A fundação dispõe de dois automóveis (um tipo Van e outro para carga e 

descarga) à disposição das duas unidades que intercalam suas necessidades. 

O SCFV ofertado pela entidade destina-se as crianças e adolescentes, de 

ambos os sexos, na faixa etária de 11 a 15 anos, provenientes de famílias de baixa 

renda e em situação de vulnerabilidade social. Tendo prioridade os moradores da 

região Oeste e encaminhados pelo CRAS e CREAS (Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social). 

Quanto à dinâmica de execução, é um serviço executado de forma contínua, 

ou seja, diariamente de segunda à sexta-feira e de janeiro a dezembro, no período 

da manhã, das 07h às 12h. 

No tocante ao quadro executivo, a equipe de referência institucional é 

composta por: duas orientadoras sociais, oito facilitadores de oficinas específicas, e 

uma facilitadora de inglês cedida mediante parceria com a comunidade. 

A equipe de gestão é constituída pela Diretora da Unidade II, pela 

Coordenadora Pedagógica e pela Assistente Social. 

O processo de entrada no serviço é realizado por meio de seleção na qual 

constam informações relacionadas à renda familiar, composição e grau de 

vulnerabilidade. A análise socioeconômica determina os seguintes critérios: 

avaliação do perfil socioeconômico com prioridade para as famílias de menor renda, 

prioridade para situações que indiquem vulnerabilidade social, atendimento 

preferencial aos moradores da território da instituição, região oeste. 

As atividades desenvolvidas diariamente com as crianças e adolescentes são: 

oficinas de música, oficina de artesanato, oficina de artes, oficina de informática, 

oficina de esporte, teatro, dança, marcenaria, inglês, e oficina de formação para 

ética e cidadania. 
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Esta última tem como foco principal o desenvolvimento do convívio e a 

participação social. Tem o intuito de fortalecer o sentimento de pertença dos grupos 

de convívio e seus vínculos grupais e sociais, de forma a estimular o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários. Possibilita um espaço de reflexão e aquisição 

de conceitos e valores voltados para uma sociedade mais ética, justa e digna, além 

de trabalhar temas relevantes a vivência em sociedade, com vista a superação de 

vulnerabilidades e ao desenvolvimento da autonomia e do protagonismo social. 

Outrossim, em relação a alimentação são oferecidas três refeições diárias 

compostas por: café da manhã, lanche intermediário e almoço. É também oferecido 

transporte escolar através de ônibus terceirizado até as escolas da região Oeste e 

terminal municipal central de ônibus, ao término do período.  

No que concerne ao trabalho com as famílias, as famílias são consideradas 

parte integrante e necessária para o alcance dos objetivos traçados. Desta forma, as 

ações voltadas para elas são destinadas prioritariamente ao fortalecimento de seus 

vínculos e seu fortalecimento, entendendo-se este último aspecto como as ações de 

orientação e encaminhamentos a rede socioassistencial que contribuam para a 

superação de conflitos e vulnerabilidades vivenciadas. 

Assim, o trabalho com famílias é realizado por meio de reuniões bimestrais, 

contatos para orientação e encaminhamentos, visitas domiciliares e envolvimento 

das famílias em ações coletivas e de confraternização. 

Outro aspecto do serviço realizado é a articulação com a rede 

socioassistencial, na qual procura-se manter uma interação efetiva junto à rede nos 

diversos segmentos que a compõe. 

São realizados contatos principalmente com o CRAS Oeste, ao qual o serviço 

está referenciado, ademais são realizados contatos com o CRAS Centro, CREAS, 

além do diálogo com a equipe de monitoramento do órgão gestor municipal. 

No que tange a capacidade de atendimento, a meta para 2014 era de atender 

100 crianças e adolescentes na faixa etária de 11 a 15 anos. No total, foram 

atendidas 90 crianças e adolescentes vinculados a 82 famílias.  

Em relação à demanda reprimida, 17 casos não foram atendidos, pois que não 

atendiam ao critério de renda (a renda familiar dever estar entre 3 salários mínimos 

ou renda per capita de 1/2 salário mínimo conforme a legislação). 

No que diz respeito ao financiamento do serviço, este é cofinanciado mediante 

subvenção pública por meio de convênio com a Secretaria de Ação Social. 
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O cofinanciamento cobre em média apenas 15% das despesas totais, sendo 

que o restante advém de recursos próprios da instituição. 

Por fim, a respeito das características do território, a região Oeste, onde está 

localizada a Escola Pestalozzi Unidade II, comporta 56 bairros. Esta região 

encontra-se em uma dinâmica de expansão, pois que nos últimos anos novos 

conjuntos habitacionais tem se formado.  

A região oeste também exibe relevância econômica, visto que o polo industrial 

do município está nela situado. Assim, a região comporta as grandes indústrias do 

município, ocasionando um fluxo econômico e social. 

Todavia, ainda que a região apresente determinados níveis de 

desenvolvimento local, coexistem áreas de extrema vulnerabilidade e risco social, 

nas quais há grande incidência de tráfico e uso de drogas, inclusive com aliciamento 

dos adolescentes. 

Portanto, a região Oeste se caracteriza como um território permeado pelas 

contradições da desigualdade social, se mostrando como um espaço pertinente ao 

desenvolvimento de ações e políticas direcionadas a proteção social. 

 

6.1.2. Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira – Unidade II Belém a Casa 

do Pão 

 

A entidade Centro Espírita Sebastiana B. Ferreira – Unidade II Belém a Casa 

do Pão se caracteriza como uma entidade de direito privado de cunho filantrópico. 

Possui vínculo com culto religioso sendo este, a doutrina espírita. 

A Unidade II Belém a Casa do Pão localiza-se no Jardim Luiza, região norte do 

município. Nesta unidade é ofertado o SCFV para crianças e adolescentes na faixa 

etária de 07 a 17 anos, referenciado ao CRAS Norte. 

Sendo, também, ofertado nesta entidade trabalho com gestantes, assistência 

material as famílias e trabalho sócio-educativo. 

Em relação a infraestrutura desta unidade, esta é composta por dois prédios 

com salas de música, brinquedoteca, biblioteca, sala de pintura, sala de informática, 

sala para atividades artesanais, cozinha, refeitório, salão e sanitários. 

O SCFV ofertado na presente entidade tem como público alvo as crianças e 

adolescentes e suas respectivas famílias para a faixa etária de 07 a 17 anos. 
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Possui capacidade de atendimento de 200 crianças e/ou adolescentes 

referenciados a 100 famílias. 

No ano de 2014 foram atendidas 250 crianças e adolescentes no SCFV 

relacionando-se a 98 famílias atendidas. Em relação a demanda reprimida, consta 

que a entidade possui lista de espera, contudo não foram disponibilizados números 

de referência. 

No que concerne ao quadro de profissionais que atuam na execução do 

serviço, a instituição conta com os seguintes recursos humanos: gestor, 

coordenadora social, assistente social, contadora, 2 orientadores sociais, 10 

facilitadores de oficina (nível superior) , 04 facilitadores de oficina profissionalizantes 

(nível médio) e voluntários. 

O serviço é desenvolvido de segunda a sábado, das 08h às 17h. As atividades 

desenvolvidas visam propiciar recreação, educação, esporte e cultura através das 

ações sócio-educativas direcionadas ao desenvolvimento e promoção do exercício 

da cidadania e do protagonismo juvenil.  

São oferecidas oficinas, as quais podem ser frequentadas no período contrário 

à escola, como forma alternativa de construção de ações de orientação e 

valorização, além de capacitar os participantes no desenvolvimento de suas 

expressões e habilidades.  

As oficinas ofertadas são: oficina de iniciação musical, oficina de dança, 

informática, teatro, capoeira, kung fu, artes manuais, atividades psicopedagógicas, 

orientação psicossocial, grafite e judô. 

Durante o ano de 2014 os trabalhos realizados buscaram promover ações de 

fortalecimento dos vínculos sociais e comunitários, instigar o senso crítico de modo a 

prevenir o uso de substancias psicoativas e despertar o gosto por atividades lúdicas 

e educativas. 

Nesse período, foi também realizado o projeto “Soltando a Voz” que teve por 

objetivo a socialização e o fortalecimento de vínculos através de um concurso 

musical, no qual as crianças e os adolescentes tiveram a oportunidade de se 

relacionar, abrindo as fronteiras do convívio para além das oficinas.  

O projeto buscou promover a interação dos diversos participantes e seus 

familiares com o universo musical, proporcionando a realização de ensaios, 

interação com pessoas ligadas à música, relação com o público/torcida e 

apresentação pública. 



107 
 

Foram também realizadas diversificadas atividades lúdicas e dirigidas, 

oferecendo um espaço para o desenvolvimento cultural e artístico e 

consequentemente se construindo como um espaço alternativo para convivência 

social e comunitária. 

No que concerne ao trabalho com as famílias foram realizadas 6 reuniões 

sócio-educativas aos sábados no período da manhã com o intuito de integrar, 

orientar e divulgar informações sobre temas variados, anteriormente agendados e 

solicitados pelos mesmos. 

O financiamento do serviço é composto por subvenção pública e recursos 

próprios. Todavia, a subvenção recebida mediante convênio com a Secretaria de 

Ação Social se mostra irrisória diante das despesas, o que ocasiona uma dificuldade 

na manutenção do serviço, principalmente no que se relaciona a contratação de 

profissionais. 

Os recursos próprios advêm de promoções e doações, e mediante a 

destinação de recursos por meio da Nota Fiscal Paulista. 

Por fim, em referência as informações sobre o território, percebe-se uma região 

marcada por profundas desigualdades sociais, com precário acesso as políticas 

setoriais, e múltiplas vulnerabilidades relacionadas às condições de vida da 

população, principalmente às crianças e adolescentes. 

 

6.1.3. Perfil Municipal 

 

Com base neste panorama institucional (elaborado a partir dos dados 

disponibilizados e coletados durante a realização da pesquisa de campo), podemos 

entrever alguns aspectos da política de Assistência Social municipal no que tange ao 

SCFV, principalmente no tocante a oferta do serviço e seu financiamento. 

Consideremos, agora, alguns dados informacionais sobre política de 

assistência social municipal relacionados às transformações na forma de execução 

do SCFV mediante o processo de reordenamento. 

Conforme os dados municipais disponibilizados, até o ano de 2013 a SEDAS 

ofertava parte do SCFV com execução direta para crianças e adolescentes na faixa 

etária de 06 a 14 anos, estabelecendo parcerias com entidades, centro comunitários 

e redes de apoio, no que se refere à disponibilização de espaço físico. 
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Assim, a implantação do SCFV era definida pela disponibilidade de parceiros 

que podiam e queriam ceder espaços. 

Deste modo, parte da oferta do SCFV era realizada por meio do projeto 

Sementes do Amanhã. Este projeto se caracteriza pela oferta do SCFV a 500 

crianças e adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 12 anos, 

encaminhadas pelos serviços de proteção social básica e especial. 

Distribuía-se pelo território municipal de modo a cobrir pelo menos 01 em cada 

território dos CRAS, com funcionários exclusivos para o serviço (monitores e 

pedagoga), funcionando de segunda à quinta-feira, sendo que a sexta-feira era 

destinada à capacitação. 

Após o aceite do reordenamento do SCFV, iniciou-se o processo de discussão 

e debate para se definir as propostas a serem implementadas. 

No município, há 2145 vagas disponíveis no SCFV, de acordo com as metas 

do governo federal de 990 vagas, pelo menos 495 deveriam ser preenchidas com o 

público prioritário para o repasse da verba de cofinanciamento. 

Destarte, no ano de 2013, as ações realizadas com relação ao reordenamento 

do serviço foram: levantamento das vagas do SCFV executadas pela rede 

socioassistencial para inclusão do público prioritário, em especial os que estavam no 

PETI; definição de suspender a execução direta do SCFV crianças/adolescentes; 

repassar a execução dos serviços para entidades através de licitação; definição da 

implantação através da demanda apresentada pelos CRAS; piso único de R$ 120,00 

em 2014; concessão de senha do Cadastro Único para levantamento do Número de 

Identificação Social - NIS para inserção no Sistema de Informações do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SISC; definição dos papéis do quadro 

funcional dentro do SCFV (orientador social, facilitador de oficinas e técnico de 

referência do CRAS); proposta de que no município de Franca o orientador social 

seja de formação de nível superior e não de nível médio (MDS); não interromper os 

serviços nas férias escolares e parar apenas entre o Natal e Ano Novo; acolhida 

para atendimento do público que já estava inserido no serviço; processo de 

capacitação para Órgão Gestor, SCFV de crianças/adolescentes e idosos da rede 

socioassistencial pelo Instituto Paulo Freire com início em 2013 e término em 2014. 

Portanto, o processo de reordenamento ocasionou mudanças decisivas em 

relação à oferta e execução do serviço. De tal modo que, no município de Franca, a 

execução passa a ser realizada somente pelas entidades que compõem a rede 
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socioassistencial (não há mais execução direta do serviço). Todas as entidades que 

realizam o serviço devem estar referenciadas ao CRAS, visto que este passa a ser a 

porta de entrada do serviço, sendo o profissional do CRAS o técnico de referência 

do mesmo. 

O reordenamento do SCFV realiza-se mediante um processo de reconstrução 

das bases de fundamentação deste, evidenciando a primordial articulação entre os 

CRAS e a rede socioassistencial, além de colocar em foco a necessidade de 

intersetorialidade dentro na política e para com as demais políticas setoriais. 

Enquanto processo, o município de Franca através da SEDAS definiu também 

metas para o ano de 2014, sendo estas: inserção no SCFV através do CRAS, 

exclusivamente para as famílias com perfil do público da Política de Assistência 

Social que apresentam vulnerabilidades e/ou riscos sociais; avaliação do Público 

Prioritário realizada pelo técnico de referência do CRAS, com parecer técnico; em 

relação à demanda reprimida serão considerados somente os casos que forem 

realmente público do serviço com destaque para o público prioritário; entidades que 

atendem o público de territórios diversos do que estão localizadas, deverão realizar 

o processo de transição e encaminhamento aos respectivos CRAS; demanda 

espontânea nas instituições deverão ser encaminhadas para os CRAS para os 

processos de acolhida, inserção no PAIF e Cadastro Único; desligamento dos 

usuários do serviço mediante avaliação em conjunto com o CRAS;  

Em vista destas definições fica-nos novamente claro que o reordenamento 

estabelece um novo formato de oferta e execução do serviço, define a 

obrigatoriedade de inclusão do público prioritário, e estabelece como determinante o 

papel do CRAS enquanto unidade pública estatal, a qual as entidades que ofertam o 

SCFV deverão estar referenciadas.  

Conforme as normativas do MDS: 

 

Estar referenciado ao CRAS significa receber orientações emanadas do 
poder público, alinhadas às normativas do SUAS, estabelecer 
compromissos e relações, participar da definição de fluxos e procedimentos 
que reconheçam a centralidade do trabalho com famílias no território e 
contribuir para a alimentação dos sistemas da Rede SUAS (e outros). 
Significa, portanto, integrar o Sistema (SUAS). Trata-se de fazer gestão, a 
partir do CRAS e de maneira coordenada com a rede socioassistencial, o 
acolhimento, a inserção, o atendimento, o encaminhamento e o 
acompanhamento dos usuários no SUAS. Por essa razão, o 
encaminhamento de usuários ao Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos, bem como o planejamento e a execução das atividades do 
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Serviço, deverão estar alinhados com o PAIF e entre as equipes 
profissionais de ambos os serviços (MDS, 2014). 

 

Assim, são atribuições das unidades estatais com relação ao SCFV: Avaliação 

social, elaboração de parecer de público prioritário, acompanhamento das famílias 

no PAIF e PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos), busca ativa e consultas ao Cadastro Único. 

São atribuições das entidades socioassistenciais na execução do SCFV: 

Trabalho socioeducativo diretamente com o público dos serviços, definição do 

profissional que desempenhará o papel de orientador social, enviar trimestralmente 

as planilhas com as frequências dos usuários para lançamento no SISC, corrigir 

casos de atendimento em duplicidade nas instituições, principalmente idosos. 

Por fim, com relação ao município de Franca no que diz respeito ao 

reordenamento do SCFV, as propostas definidas para 2015 são: o órgão gestor 

levará em conta a demanda do território para cofinanciamento dos serviços; locação 

de espaço físico adequado para desenvolvimento dos serviços, quando necessário; 

chamamento público para execução dos serviços, conforme a lei 13.019, de 31 de 

julho de 2014. 

Após as considerações pertinentes com relação ao perfil das instituições que 

compõem o universo de pesquisa e o delineamento do SCFV pós reordenamento, 

resta-nos abordar a dinâmica entre demanda assistida e demanda reprimida no 

município de Franca. 

Importa-nos elucidar esta questão, visto que o SCFV é um serviço de proteção 

social básica de cunho preventivo e proativo relacionado à Política de Assistência 

Social que se caracteriza como uma política de Seguridade Social. 

Deste modo, a demanda pelo SCFV constitui-se como uma demanda de 

caráter social, visto que se relaciona a proteção destinada às crianças e 

adolescentes e suas famílias. 

Demandas sociais podem ser qualificadas a partir das condições de vida da 

população. Assim, fatores como: estrutura etária, arranjos domiciliares, renda, 

escolaridade e infraestrutura auxiliam em sua definição. Considerando o caráter 

dinâmico da população é importante também ressaltar que na definição de 

demandas sociais o ciclo vital (entendido como uma forma dinâmica de olhar a 

família) apresenta-se como um recorte emblemático dado o seu papel no 
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entendimento da formação dos diferentes tipos de arranjos familiares (AZEVEDO, 

2006). 

Destarte, demandas sociais pertencem ao campo das condições de vida da 

população, pois que são estabelecidas mediante a análise das vulnerabilidades e 

riscos sociais correlacionadas ao nível de proteção ou desproteção social presente 

nos territórios das famílias. 

Os dados municipais apontam o grau de cobertura do serviço por meio da 

relação da demanda assistida. Logo, o município de franca conta com 2.145 vagas 

cofinanciadas, destas 1.945 estão em funcionamento, 150 estão em processo e 50 

aguardam parcerias. 

As tabelas a seguir demonstram a capacidade de atendimento (nº de vagas 

cofinanciadas) de acordo com a faixa etária do público atendido pelo SCFV. 

 

Tabela 3 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 
adolescentes na faixa etária de 06 a 14 anos com relação à capacidade de 
atendimento. 

ENTIDADE PARCEIRA 
Capacidade 
de 
atendimento 

Local 

Sede da Entidade 

CRAS 
Responsável 

Associação Assistencial 
Presbiteriana Bom 
Samaritano 

100 
Av. Dr. Flávio 

Rocha, 4.915 – V. 
Imperador 

NORTE 

Centro Espírita 
Sebastiana Barbosa 
Ferreira 

113 
Rua Padre 
Conrado, 1172. – 
Jd. Independência 

NORTE 

Fundação Educandário 
Pestalozzi 

100 
Rua Deoclides 

Barbosa Leme, 35 
– V. Sta. Helena 

OESTE 

Instituição Família 
Cavalheiro Caetano 
Petráglia 

144 
Rua do Comércio, 

1.482 – Centro 
CENTRO 

Pastoral do Menor e 
Família da Diocese de 
Franca 

200 

Rua Leandro 
Fernandes 

Martins, 1949 – 
Jd. Aeroporto III 

SUL 

Centro Promocional de 
Lourdes – CEPROL 

141 
Rua Major 

Claudiano, 1.501 
– Centro 

CENTRO 

 798 TOTAL  

Fonte: SEDAS, 2014 
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Tabela 4 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes 
na faixa etária de 15 a 17 anos com relação à capacidade de atendimento. 

ENTIDADE 
Capacidade de 

Atendimento 

Local Sede da entidade CRAS Responsável 

Centro Espírita Sebastiana 

Barbosa Ferreira 
25 

Rua Padre Conrado, 

1172. – Jd. 

Independência 

   NORTE 

Escola de Aprendizagem e 

Cidadania da Guarda Mirim 

de Franca 

92 

Av. Champagnat, 1808 

- Centro 

   CENTRO 

Obras Assistenciais Dr. 

Ismael Alonso Y Alonso 
25 

Rua: Tarsila do Amaral, 

550 - Recreio Campo 

Belo 

  NORTE 

Pastoral do Menor e Família 

da Diocese de Franca 
25 

Rua Leandro Fernandes 

Martins, 1949 – Jd. 

Aeroporto III 

  SUL 

TOTAL 167   

Fonte: SEDAS, 2014 
 

Tabela 5 – Núcleos descentralizados em processo de implantação para crianças e 
adolescentes de 06 a 17 anos, conforme demanda identificada pelo CRAS com 
relação à capacidade de atendimento. 
Núcleo Local  Entidade Parceira Crianças de 06 

a 17 anos  
Capacidade de 
atendimento 

  Situação CRAS 
Responsável 

Paulistano R.Arnold Faria 
Junqueira, 1414 
Centro 
Comunitário 

ESAC- Escola de 
Aprendizagem e 
Cidadania da 
Guarda Mirim de 
Franca 

50 Em 
funcionamento 

 LESTE 

Região Leste Em Estudo Em busca de 
parceiro 

50 Definindo local LESTE 

São Sebastião R. Manoel 
Francisco de 
Melo, 489- V. São 
Sebastião 

Pastoral do Menor 
Da Diocese de 
Franca 

50 Em 
funcionamento 

OESTE 
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Luiza II Av.Dr Abraão 
Brickiman,2675 
Jd Luiza I 
Comunidade 
Santa Giana 
Beretta Molla 

Pastoral do Menor 
Da Diocese de 
Franca 
 
 
 

50  
Em 
funcionamento 

NORTE 

Palmeiras Rua Antonio 
Fortunato de 
Oliveira, 1880- Jd 
Palmeiras 
  

Pastoral do Menor 
Da Diocese de 
Franca 

50 Em 
funcionamento 

LESTE 

City 
Petrópolis 

Rua Thomáz 
Pereira 
Goulart,651 
City petrópolis 

CEPROL- Centro 
Promocional de 
Lourdes 
 

 
50 

 
Em 
funcionamento 

NORTE 

Aeroporto II Rua Gabriela 
Almeida Pirajá, 
nº 168 – Jd 
Aeroporto II 

Instituição Espírita 
Beneficente Amor 
e Caridade José 
Pedro de Freitas 

 
          100 
 

Início em agosto SUL 

Angela Rosa Rua Augusto 
Victor Engholm, 
n° 2991, Jardim 
Ângela Rosa 

Associação de 
Moradores do Jd 
Angela Rosa e 
Adjacencias 

 
             50 

Início em agosto CENTRO 

TOTAL   450 
 

  

Fonte: SEDAS, 2014 
 

Tabela 6 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos com 
relação à capacidade de atendimento. 

ENTIDADE 

CAPACIDADE 
ATENDIMENTO 
COFINANCIADA 

PELO 
MUNICÍPIO 

 
Endereço 

CRAS 
Responsável 

 Centro de Integração da Terceira Idade – 
Lions Clube Franca Sobral 

200 
Rua José Maria Medeiros, 
5105 - Jardim Redentor. 

 

NORTE 

 Fundação Espírita Judas Iscariotes/ CCI 
“Nelson de Paula Silveira” 

200 
Rua José Marques Garcia, 
395 Bairro Cidade Nova. 
 

CENTRO 

Fundação Espírita Judas Iscariotes CCI 
“Rodolfo Ribeiro Vilas Bôas” 

100 
Rua Arnold Faria Junqueira, 
1350 - Jd. Paulistano I 
 

 LESTE 

Templo Espírita Vicente de Paulo(Núcleo 
Avelina de Jesus Jdm Aeroporto III) 

130 
 Rua Alely Antunes Paula, 
1844 

SUL 

Voluntários Sociais de Franca 
 

100 
Rua Ouvidor Freire, 2553, 
Centro  

CENTRO 

 730   

Fonte: SEDAS, 2014 
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Por conseguinte, os dados demonstram que do total de 2.145 vagas do SCFV, 

798 são para a faixa etária de 06 a 14 anos, 167 para a faixa etária de 15 a 17 anos, 

450 estão em processo de implantação nos núcleos descentralizados para crianças 

e adolescentes entre 06 a 17 anos, e 730 são para idosos. 

Portanto, o SCFV para crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos 

soma um total de 1.415 vagas cofinanciadas.  

Isto significa uma abrangência significativa em relação ao montante de vagas 

destinadas para o conjunto das faixas etárias, pois que corresponde a 65,9% da 

totalidade de vagas cofinanciadas. 

Todavia, o município não possui dados elaborados no que concerne à 

quantificação da demanda reprimida relacionada ao SCFV. Podemos entrever 

apenas um esboço geral visto que a Escola Pestalozzi Unidade II apresentou uma 

demanda reprimida de 17 famílias, posto que não observavam o critério de renda 

estabelecido. 

À vista disso, e levando em consideração o objetivo específico desta pesquisa 

que estabelece “Conhecer a dinâmica entre demanda assistida e demanda reprimida 

no município”, logramos alcançar um panorama geral da dinâmica entre demanda 

assistida e demanda reprimida municipal. 

Ainda que não haja uma sistematização dos dados com relação à demanda 

reprimida municipal, observa-se um esforço no sentido de ampliar a cobertura do 

SCFV, principalmente direcionada às crianças e adolescentes. 

Assim, as iniciativas municipais relacionam-se ao processo de implementação 

de núcleos descentralizados para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, 

conforme demanda identificada pelo CRAS. Estas iniciativas expressam, portanto, 

uma imprescindível articulação entre território e rede socioassistencial na oferta do 

SCFV de modo eficiente e profícuo. 

 

6.2. Categorias de Análise 

 

Neste item, realizamos a análise das falas dos participantes da pesquisa, de 

modo a interpretar as representações relacionadas ao SCFV por meio do método 

hermenêutico dialético. 

Como já salientado, o método qualitativo de análise hermenêutico dialético 

estabelece duas categorias chaves de interpretação: a hermenêutica e a dialética. 
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Selecionamos este método porquanto este se caracteriza como um instrumento 

privilegiado, o qual nos possibilita entrever a fala como reveladora de condições 

estruturais e de sistemas de valores. 

A comunicação da vida cotidiana contém a experiência e o entendimento 

intersubjetivo e social do sujeito. Podemos, assim, considerar a palavra como 

reveladora do fenômeno ideológico por excelência, pois que seu caráter histórico e 

social a torna um campo de expressão das relações e dos conflitos sociais 

(MINAYO, 2010). 

Neste sentido, a palavra se torna arena na qual os valores contraditórios 

próprios dos sistemas sociais e políticos se confrontam. O cotidiano apresenta-se 

dialeticamente como campo simultâneo de batalha e de submissão, na medida em 

que os repertórios sociais se expressam marcados pelas formas e discursos das 

estruturas político-sociais. 

Por conseguinte, a palavra, entendida como comunicação da vida humana é 

passível de representar estruturas sociais complexas, visto que o sujeito expressa 

em seu cotidiano o repertório de valores e sistemas de relação social. 

Deste modo, na abordagem qualitativa, esta simbologia que reveste a palavra, 

entendida enquanto símbolo de comunicação por excelência, nos permite 

compreender a fala de um como representativa da fala de muitos. 

Isto significa que nas práticas de pesquisa social e qualitativa, os membros de 

um mesmo grupo ou classe se apresentam, em última análise, como produtos de 

condições objetivas estruturais. Assim, é possível exercer, na construção das 

pesquisas e análises sociais, uma interpretação que medeie universalização e 

particularização na medida em que o processo histórico dialético no movimento dos 

sujeitos sociais ora se homogeneíza ora se distingue (MINAYO, 2010). 

Consequentemente, a questão da representatividade em pesquisa qualitativa 

perpassa por essa característica inerente aos sujeitos sociais, pois que estes são 

produto e produtores do espaço social.  

O sujeito se apresenta, então, como portador de tradições, visto que seus 

comportamentos, modos e ideias estão interpenetrados pela cultura e estrutura 

social. 

Segundo Minayo (2010): 
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A representatividade do grupo na fala do individuo, portanto, ocorre porque 
tanto o comportamento social como o individual obedece a modelos 
culturais interiorizados, ainda que as expressões pessoais apresentem 
sempre variações em conflito com as tradições (MINAYO, 2010, p. 208). 

 

Assim sendo, a análise do “pensamento” individual engloba e reflete esta 

dialética de expressões entre subjetividade e objetividade uma vez que nem o 

sujeito se esgota em si, nem sua personalidade é fruto exclusivo da conjuntura 

social. 

Trabalhar a representatividade do sujeito em pesquisa qualitativa impõe 

também contextualizar este sujeito, deste modo, determinações de classe, gênero, 

faixa etária e etnia se apresentam como balizas para a interpretação social. 

Destarte, podemos compreender a fala dos sujeitos a partir de suas 

representações sociais. 

Conforme Minayo, “Nas ciências sociais, [as representações sociais] são 

definidas como categorias de pensamento, de ação e de sentimento que expressam 

a realidade, explicam-na, justificando-a ou questionando-a” (MINAYO, 2010, p. 219). 

 Logo, representações sociais referem-se à vida social, que é permeada pela 

totalidade das representações ideoculturais. Manifesta, assim, tanto a base material 

quanto a expressão das ideias, compreendidas como juízos de valores. 

Por conseguinte, o mundo do dia a dia, o cotidiano é entendido como um tecido 

de significados e simbologias que é constituído pelas ações humanas. 

A dialética estabelece, desta forma, esta interação entre produção simbólica, e 

linguagem, representações sociais, consciência e hegemonia, pois que as 

representações estão vinculadas ao real. Portanto, o estudo e a análise das 

representações devem ocorrer conjuntamente com a análise das determinações 

sociais (MINAYO, 2010). 

Portanto, o sujeito histórico, que expressa no plano individual às determinações 

sociais, é fruto de vivências paradoxais que permeiam o espaço social. 

As representações sociais são, assim, categorias capazes de revelar a 

natureza contraditória da organização em que os atores sociais estão inseridos. Elas 

possuem elementos tanto de conformação como de transformação, inconformismo e 

projeção para o futuro (MINAYO, 2010). 
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É preciso, pois, mediar à manifestação simbólica contida na palavra, expressão 

das representações sociais, com a realidade em si, visto que as representações não 

conformam a realidade e seria um erro tomá-las como verdades unas. 

Na presente pesquisa, as representações analisadas se relacionam com as 

falas dos sujeitos participantes com relação ao SCFV. 

No que concerne às entidades que compõem o universo de pesquisa, estas 

são, respectivamente: Escola Pestalozzi Unidade II e Unidade II Belém a Casa do 

Pão, doravante denominadas simplesmente de: EPII e BCPII. 

Os sujeitos de pesquisa que compõem a amostra de cada entidade são: 

Assistente Social, 5 mães selecionadas por conveniência e 20 crianças e/ou 

adolescentes selecionados por conveniência. Totalizando 2 Assistentes Sociais. 10 

mães e 40 crianças e/ou adolescentes. 

Na construção da pesquisa de campo foram estabelecidos, a priori, três 

instrumentais de coleta de dados, respectivamente: entrevista com a Assistente 

Social, roda de conversa com as mães, e aplicação de uma redação com as 

crianças e adolescentes. 

Todavia, durante o processo de coletada de dados não foi possível concretizar 

a roda de conversa, ainda que se tenha realizado diversas tentativas. Disto se 

depreende que a pesquisa, enquanto processo, é construída no cotidiano de 

investigação, e como tal, mesmo os procedimentos pré-estabelecidos podem sofrer 

significativas alterações de acordo com as disposições dos sujeitos participantes. 

Desde modo, a roda de conversa foi substituída por entrevista individual a qual 

foi realizada mediante a aplicação de roteiro semi-estruturado pré-estabelecido (este 

roteiro foi o mesmo estabelecido para a roda de conversa, Apêndice B). 

 Destarte, os procedimentos metodológicos utilizados na abordagem da 

pesquisa de campo são: 

 

Tabela 7 – Procedimentos Metodológicos da coleta de dados. 

Instrumental de coleta de 
dados 

Sujeitos da Pesquisa Abordagem 

Entrevista Assistentes Sociais Qualitativa 

Entrevista Mães Qualitativa 

 
Redação  

Crianças e adolescentes 
na faixa etária de 06 a 15 
anos, participantes do 
SCFV 

 
Qualitativa 

Fonte: Pesquisadora, 2015 
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Em referência ao número de participantes associados aos seus respectivos 

instrumentais e campos de pesquisa, temos: 

 

Tabela 8 – Número de participantes com relação ao instrumental e campo de 
Pesquisa. 

Participantes EPII BCII 

Assistente Social 1 1 

Mães 2 1 

Crianças e adolescentes 19 13 

Fonte: Pesquisadora, 2015 
 

Portanto, como está demonstrado na Tabela 8, durante o processo de pesquisa 

de campo, conseguimos alcançar quase que a totalidade do que havia sido 

determinado. 

As entrevistas com as Assistentes Sociais ocorrem, em ambos os campos, de 

forma natural e solícita. 

No tocante ao instrumental selecionado “roda de conversa”, este não foi 

possível ser realizado, devido à dificuldade de se alcançar o número necessário de 

mães participantes.  

Assim, aplicamos a entrevista individual como instrumental alternativo, tendo 

sido realizadas duas entrevistas na EPII e uma entrevista na BCPII. (Em relação à 

análise dos possíveis motivos que ocasionaram a impossibilidade de se realizar a 

roda de conversa, nos dedicaremos adiante). 

Com relação à aplicação das redações, na EPII alcançamos concretizar 19 

redações de um total de 20 pré-estabelecidas, o que corresponde a 95% de 

participação. 

E no segundo campo de pesquisa, BCPII, foi possível realizar 13 redações de 

um total de 20, o que significa um envolvimento de 65% dos participantes. 

Quanto ao perfil dos sujeitos de pesquisa, elaboramos três tabelas que 

elucidam os participantes selecionados. Primeiramente, apresentamos o perfil das 

Assistentes Sociais: 
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Tabela 9 – Perfil: Assistentes Sociais. 

Assistente 

Social 

Formação Faculdade Ano de 

conclusão do 

curso 

Tempo de 

trabalho na 

Instituição 

EPII Serviço Social UNESP/Franca 2000 04 anos 

BCPII Serviço Social UNESP/Franca 2013 05 meses 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014 
 

A Tabela 9 nos apresenta o perfil das Assistentes Sociais que participaram da 

pesquisa de campo.  

Como se pode observar ambas são formadas em Serviço Social pela 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Campus de Franca.  

Todavia, suas experiências profissionais são inteiramente distintas, visto que a 

assistente social associada à EPII concluiu a curso no ano de 2000, o que se traduz 

em 15 anos de formada.  E a assistente social associada à BCPII se formou no ano 

de 2013, o que significa 1 ano de formada. 

Outro aspecto que as diferencia é com relação ao tempo de trabalho na 

instituição, pois que a primeira possui uma experiência de 04 anos e a segunda uma 

experiência de 05 meses (Estes dados correspondem à data de aplicação da 

pesquisa de campo, entre junho e agosto de 2014). 

 Com relação ao perfil das mães participantes, devido à dificuldade de se obter 

uma significativa participação, o modo de seleção utilizado foi à amostragem por 

conveniência de modo a permitir a participação de qualquer mãe que se 

disponibilizasse a colaborar com a pesquisa.  

Assim, temos os seguintes perfis: 

 

Tabela 10 – Perfil: mães participantes. 

Mães Instituição Filhos usuários do serviço 

Mãe1 EPII 1 menina de 13 anos 

Mãe 2  EPII 1 menina de 13 anos 

Mãe 3  BCPII 1 menina de 11 anos 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014 
 

Portanto, a Tabela 10 destaca as três mães participantes, duas vinculadas à 

EPII e uma vinculada a BCPII, e seus respectivos filhos (as) vinculados ao serviço. 
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Destarte, em referência ao perfil das crianças e adolescentes que participaram 

da pesquisa, temos o seguinte panorama: 

 

Tabela 11 – Perfil: crianças e adolescentes com relação ao sexo. 

Instituição Sexo 

EPII M: 04 F: 15 Total: 19 
 

BCPII M: 04 F: 09 
 

Total: 13 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014 
 

Conforme os dados demonstram, a participação na pesquisa foi 

majoritariamente feminina, com 15 meninas participantes na EPII, o que 

corresponde a 78,9% dos participantes, e com 09 meninas participantes na 

instituição BCPII, o que caracteriza uma participação de 69,2%. 

Em referência a faixa etária das crianças e/ou adolescentes que participaram 

da pesquisa, temos os seguintes dados: 

 

Tabela 12 – Perfil: crianças e adolescentes com relação à faixa etária. 

Faixa etária EPII BCPII 

11 anos 01 00 

12 anos 06 00 

13 anos 09 05 

14 anos 03 03 

15 anos 00 04 

Total: 19  12* 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014 (* uma participante não dispôs sua idade) 
 

Assim, na EPII as crianças e adolescentes participantes da pesquisa possuíam 

idade entre 11 e 14 anos, e na instituição BCPII, os participantes possuíam idade 

entre 13 e 15 anos. 

Em ambas as instituições a idade média das crianças e/ou adolescentes 

participantes da pesquisa foi de 13 anos. 

Concluímos, disto, que as idades das crianças e/ou adolescentes participantes 

aproximavam-se fortemente, havendo apenas uma módica variação entre eles. 
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Para a análise das falas dos participantes, estabelecemos como método de 

exposição e interpretação, a construção de categorias de análises, as quais nos 

permitiram compreender o SCFV a partir das representações dos sujeitos que estão 

diretamente vinculados ao serviço. 

Deste modo, estabelecemos três categorias chaves, as quais: O Serviço, 

Convivência e Vínculos, e Desenvolvimento Humano e Social. 

Nosso propósito foi compreender o serviço no panorama municipal não 

desmembramos o conteúdo das falas a partir dos campos de pesquisa. Analisamo-

las conjuntamente, sublinhando as particularidades dos campos quando necessário. 

Assim, diferenciamos o conteúdo a partir das siglas que particularizaram o campo, e 

o sujeito de pesquisa, exemplo: EPII, AS; significado: Escola Pestalozzi Unid. II, 

assistente social. 

 

6.2.1 O Serviço 

 

Iniciamos a análise das falas construídas em torno do SCFV a partir das 

representações das assistentes sociais. 

Quando questionamos as assistentes sociais com relação às suas percepções 

sobre o serviço, cada uma trouxe um olhar bastante particular. Assim, a realidade 

institucional e do território se desvelam como fatores determinantes sobre visão das 

profissionais com relação ao serviço. 

Primeiramente consideremos esta fala da assistente social vinculada a EPII: 

 

“Então, o serviço, a percepção que eu tenho, [...] é engraçado porque 

quando eu comecei a trabalhar aqui eu olhava algumas coisas e, assim, como 

eu sou da assistência, eu sou assistente social, eu sempre tive um olhar para 

assistência, e o serviço acontecer dentro de uma escola, tinha muito esse olhar 

de escola sobre o serviço, até porque ele não começou como um serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos. Ele começou como um serviço de 

complementação a escola, uma jornada ampliada da escola, atividades 

complementares a escola, cada época recebe um nome diferente. E ai tinha 

um olhar muito de escola em cima deste trabalho. Com a tipificação dos 

serviços socioassistenciais, a gente aceitou se inserir na assistência como um 

serviço, e ai nesse momento, ai eu fui percebendo assim, eu tinha essa visão 
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de que estava muito misturado com essa programação de escola, se era 

realmente um ponto de referência, mesmo, para o fortalecimento de vínculos. 

Eu tinha muito essa dúvida. Se o serviço conseguia atender esse objetivo. Mas, 

quando a gente teve que parar, repensar o trabalho, e por conta da tipificação, 

eu comecei a me aproximar mais dos próprios adolescentes e perceber assim 

[...] a percepção que eu tenho hoje é essa, que eles têm aqui realmente como 

um antro de referência, um espaço de referência para o convívio deles coletivo” 

(EPII, AS). 

 

A presente fala da assistente social exprime como as particularidades da 

instituição influenciaram no seu modo de perceber o serviço e concebê-lo no seu 

processo de construção. 

A influência do ambiente institucional se apresenta, assim, como uma 

característica predominante na execução do SCFV, visto que, no município de 

Franca, principalmente a partir do reordenamento, não há mais a execução direta do 

serviço, estando sua ampliação e execução inteiramente associada às entidades 

socioassistenciais. 

Conforme a fala da assistente social vinculada a EPII, podemos entrever que 

enquanto instituição, a entidade executa dois trabalhos diferenciados, porém 

complementares. 

Essa relação dialética entre as áreas de educação e de assistência social é 

novamente destacada por ela na medida em que o reordenamento do SCFV 

estabelece e delimita suas particularidades; deste modo, no processo de 

(re)construção do serviço pós reordenamento as relações entre as distintas áreas 

são representadas como um dos desafios: 

 

“Os desafios, eu entendo que é um período de transição para as 

entidades que compõem a rede socioassistencial. Porque é um reaprender 

para essas entidades. Eu tenho facilidade de entender o papel do serviço, o 

objetivo, porque eu sou da área social, eu sou assistente social. Mas, eu 

trabalho dentro de uma escola que não tem outras pessoas formadas na área 

social, são educadores vinculados à educação, então existe sim uma confusão 

muito grande que se mistura ali com o papel da escola, com o que é 

responsabilidade da escola, o que é responsabilidade do serviço. As pessoas 
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ainda têm essa dificuldade de entender que a participação num serviço desse, 

ela precisa ser construída, ela precisa ser conquistada. Ela precisa ser 

conquistada mesmo, a partir de elementos que façam o olhinho dos meninos 

brilharem, das famílias brilharem. A gente tem isso aqui porque isso é cultural 

aqui dentro, as pessoas queriam fazer parte desse trabalho, esse trabalho já 

tinha um histórico de aceitação na comunidade muito grande. Mas eu ainda 

vejo que as pessoas têm essa dificuldade de entender a diferença de você 

estar inscrito na assistência e na educação. São coisas diferentes, são 

propostas diferentes, mas ao mesmo tempo são propostas que têm afinidade. 

A gente não pode também, e a assistência às vezes eu sinto isso, as pessoas 

na ânsia de efetivar o que está na política, até porque a assistência, a gente 

sabe do ranço para sua efetivação, mas na ânsia de efetivar a gente também 

acaba fazendo essa segregação e essa ruptura de que isso é da educação, 

isso é da assistência, a gente tem que trabalhar dessa forma e não daquela. 

Na verdade a gente deveria trabalhar integrado, a intersetorialidade que a 

gente fala das políticas em rede e não deveria haver essa ruptura totalmente, 

as coisas se misturam um pouco. Mas a gente também tem que ter consciência 

de qual é o papel da assistência, qual é o papel da educação, o que faz parte 

da assistência, o que faz parte da educação. Isso aqui na minha prática ainda é 

um desafio, nessa entidade porque é uma entidade que está dentro da 

educação” (EPII, AS). 

 

Portanto, a fala da assistente social exemplifica como as disposições 

institucionais influenciam rigorosamente as particularidades do serviço ofertado. O 

clima institucional é assim permeado por essa interação entre as áreas de modo que 

suas especificidades se envolvem em combinações e interações gregárias. 

Igualmente, na redação das crianças é possível evidenciar como estes 

trabalhos na área da educação e da assistência social se incorporam em suas 

representações, de modo que o SCFV se apresenta inter-relacionado ao ambiente 

educacional. Destacamos: 

 

“Para mim o Pestalozzi [...] é uma unidade de educação perfeita” (EPII, 

menina, 12 anos). 
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“A minha vida no projeto Girassol, eu gosto porque os professores são 

legais” (EPII, menino, 12 anos). 

“Para falar a verdade no começo eu não gostava da ideia de estudar em 

duas escolas, pois eu pensava que iria ser muito chato. Mas agora eu sei que 

não é chato e gosto muito da ideia de ficar aqui na parte da manhã e se 

pudesse ficaria o dia inteiro” (EPII, menina, 12 anos). 

“Minha vida mudou muito porque aqui se ensina coisas que posso usar no 

dia a dia, aqui eles dão uma boa educação” (EPII, menina, 13 anos). 

“[...] e também nunca pensei que iria existir uma escola assim tão perfeita” 

(EPII, menina, 13 anos). 

“Nós temos tudo do bom e do melhor, coisas que nunca iria aprender se 

eu não tivesse entrado aqui, minha mãe agradece a Deus todos os dias por ela 

ter conseguido essa escola para mim e para minhas irmãs” (EPII, menina, 13 

anos). 

 

As falas demonstram que nas representações das crianças o SCFV está 

diretamente relacionado à instituição educacional, ao ponto de que mesmo aquelas 

que referenciam o serviço como o Projeto Girassol, este se apresenta como um 

projeto escolar e não especificamente um serviço socioassistencial. 

Deste modo, as representações em torno da escola e da figura do professor 

são recorrentes nas falas das crianças participantes. 

Esta associação entre o SCFV e a instituição escolar se torna ainda mais 

congruente, a partir da percepção de que somente esta instituição oferta este 

trabalho, como sublinhamos na fala a seguir: 

 

“Espero que algum dia o Pestalozzi possa ser construído em outras 

regiões e em outros Estados para poder atender a mais crianças e 

adolescentes” (EPII, menina, 12 anos). 

 

O fala desta menina, ao entrever o significado do trabalho ofertado, constrói um 

anseio de que a instituição seja construída em outros lugares para que outras 

crianças tenham acesso. 

Esta fala nos demonstra o grau de significação que o serviço exerce na vida 

das crianças, todavia corrobora também o nível de personificação que as instituições 
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imprimem na execução do serviço, de tal modo que a expansão do serviço só seria 

possível se fossem construídas novas escolas Pestalozzi. 

Outras falas que evidenciam a inter-relação entre o serviço e a instituição 

escolar é a expectativa em torno da possibilidade de entrada na instituição particular 

a partir de uma bolsa de estudos. Exemplificamos: 

 

“O projeto não apenas me ajudou, mas sim à minha mãe também. E 

também a minha irmã mais velha que através do projeto ganhou uma bolsa 

para o outro Pestalozzi, que é uma escola particular” (EPII, menina, 14 anos). 

“Estou no último ano aqui, mas posso através das minhas notas e por 

meio dos professores, posso ir para a unidade I que é uma escola particular” 

(EPII, menina, 13 anos). 

“É que quando você chega ao grupo 4 você tem chance de ganhar bolsa 

para fazer o colegial no Pestalozzi unidade I” (EPII, menina, 14 anos). 

 

Portanto, na EPII o serviço realizado é fortemente correlacionado as ações 

executadas na área educacional, em tal amplitude que inúmeras expectativas das 

crianças atendidas giram em torno de se alcançar uma bolsa de estudo, o que só 

seria possível mediante a frequência ao projeto. 

Esta personificação do serviço socioassistencial indica, também, algumas 

projeções relacionadas à política de assistência social.  

Notadamente, no município de Franca pós reordenamento, instituiu-se que a 

execução do SCFV se realizaria por meio das entidades socioassistenciais através 

de licitação. 

Deste modo, a definição de se suspender a execução direta do serviço e 

repassá-la para as entidades socioassistenciais expressa o trânsito da política de 

assistência social entre o campo público e privado. 

Todavia, o repasse da responsabilidade de execução do serviço para as 

entidades não exime o poder público de seus deveres, ainda que este delegue 

obrigações. 

Assim, as normativas que fundamentam o reordenamento do SCFV 

estabelecem a primazia do CRAS na gestão da rede socioassistencial. 
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Trata-se de fazer gestão, a partir do CRAS e de maneira coordenada com a 
rede socioassistencial, o acolhimento, a inserção, o atendimento, o 
encaminhamento e o acompanhamento dos usuários no SUAS. Por essa 
razão, o encaminhamento de usuários ao Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, bem como o planejamento e a execução das 
atividades do Serviço, deverão estar alinhados com o PAIF e entre as 
equipes profissionais de ambos os serviços (MDS, 2014). 

 

Porquanto, a política de assistência social se caracteriza como uma política 

transversal na qual os campos público e privado se interpenetram e se modificam.  

Nesse sentido, o que se observa na atual política de assistência social é uma 

refilantropização dos direitos sociais. 

Conforme Iamamoto (2004): 

 

A atual desregulamentação das políticas públicas e dos direitos sociais 
desloca a atenção à pobreza para a iniciativa privada ou individual, 
impulsionada por motivações solidárias e benemerentes, submetidas ao 
arbítrio do indivíduo isolado, e não à responsabilidade pública do Estado. As 
consequências de transitar a atenção à pobreza da esfera pública dos 
direitos para a dimensão privada do dever moral são: a ruptura da 
universalidade dos direitos e da possibilidade de sua reclamação judicial, a 
dissolução de continuidade da prestação dos serviços submetidos à decisão 
privada, tendentes a aprofundar o traço histórico assistencialista e a 
regressão dos direitos sociais (IAMAMOTO, 2004, p. 3). 

 

À vista disto, é preciso que a assistência social se edifique cotidianamente 

enquanto uma política de seguridade social de caráter gratuito e desmercadorizado, 

tendo como objetivo primordial a melhoria das condições de vida da população. 

Nesta acepção, torna-se necessário que a assistência social se reconceitue, 

assumindo as seguintes características:  

 

a) embora não seja em si mesma universal, já que tem como destinatários 
segmentos sociais particulares (crianças e adolescentes carentes, idosos, 
pessoas portadoras de deficiência e famílias sem condições de se auto-
sustentar, desempregados e empregados de baixa renda), ela deve realizar 
uma necessária tarefa universalizadora ao incorporar e manter incorporados 
no circuito das institucionalidades prevalecentes (direitos, leis, políticas) 
esses destinatários; b) por ser gratuita e sem fins lucrativos, 
automaticamente prevê o efetivo comprometimento do Estado e o 
envolvimento desinteressado da sociedade na regulação, na provisão e no 
controle democrático de sua operacionalização. E é só nesse sentido que 
ela funcionará como um espaço público, onde o Estado como a sociedade 
se farão presentes colocando-se a serviço de interesses coletivos 
(PEREIRA, 2002, p.13). 

   

Portanto, a relação entre público e privado deve ser desvelada de modo a 

elucidar as dinâmicas macropolíticas que interagem no cerne da política de 
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assistência. Estas mediações propiciaram no campo da política um embate profícuo, 

no qual a prevalência dos princípios e diretrizes aqui elucidados, sucederá mediante 

o comprometimento do setor público e do setor privado (sem fins lucrativos) na 

implementação de um espaço notoriamente público e empenhado na garantia dos 

direitos sociais. 

Correlatamente, uma das características peculiares ao serviço que coincide 

com este cenário e aparece de modo escuso nas redações é a concepção do 

serviço como uma ajuda e/ou caridade, ao invés de um direito social. 

Conforme disposto, cada entidade particulariza o serviço ofertado imprimindo-

lhe características próprias. Todavia, enquanto entidades socioassistenciais, em sua 

grande maioria, estas estão interligadas a predisposições religiosas. 

Em ambos os casos, os campos de pesquisa estão relacionados a instituições 

com algum vínculo religioso, e, ainda que esta predisposição não interfira 

diretamente no trabalho realizado, esta relação acaba por mediar às representações 

dos usuários com relação ao serviço, como podemos observar nas falas a seguir: 

 

“Eu quero estar cada dia melhor nesse projeto, quero servir de espelho 

para aqueles que estão caídos e precisam de ajuda” (EPII, menina, 12 anos); 

“Essa caridade me ajudou [...]” (BCPII, menina, 14 anos). 

 

As representações em torno do conceito de ajuda e o emprego do termo 

caridade demonstram como os direitos sociais ainda são interpretados como ajuda e 

benemerência. 

Diante do cenário municipal, a tendência é que estas representações sejam 

cada vez mais frequentes, visto que as entidades preponderantemente possuem 

algum vínculo religioso e se tornarão responsáveis por 100% da execução do 

serviço, uma vez que no município de Franca não há mais a execução direta do 

serviço pós reordenamento. 

O discurso da caridade e da filantropia conflagrado nos corações do 

voluntariado perpetua-se nas organizações filantrópicas de modo a sustentar esta 

associação entre assistência e benemerência, ocasionando um entrave à promoção 

e garantia dos direitos socais. 

Esta tensão entre direito social e beneficência expressa culturalmente essa 

turbulenta articulação entre Estado e sociedade civil. 
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Desde as primeiras formas de assistência social no Brasil, esta aparece 

marcada dentro de preceitos de benevolência, voluntarismo e filantropia. Mesmo 

após sua institucionalização os direitos sociais ainda aparecem transvestidos de 

caridade e altruísmo. 

Segundo Sposati (2013), a assistência social enquanto espécie distinta de 

política pública de proteção social transita entre o campo público e privado, esse 

lócus intermediário de difícil caracterização quanto à responsabilidade para com a 

atenção a ser prestada [...] São acolhidas nesse nicho difuso de responsabilidades 

entidades ou organizações sociais que se apresentem como não lucrativas e/ou de 

atenção gratuita, e mui raramente como coprodutoras de atenções na condição de 

direito social. Por consequência, é difícil efetivar a obrigatoriedade da provisão de 

direitos, visto que a política se assenta em terreno movediço, o que torna frágil a 

efetivação do princípio da universalidade de atenção. 

É preciso, pois, que as visões reducionistas que legitimam uma política 

assistencialista e clientelista sejam combatidas perenemente. 

 A não consolidação da responsabilidade estatal pelas ações de proteção 

social é produto de racionalidades e estratégias de gestão diversionistas que fazem 

com que a responsabilidade estatal não se consolide ou, pelo menos, não se 

consolide plenamente, quer quanto à totalidade das obrigações, quer quanto à 

totalidade da demanda (SPOSATI, 2013). 

Portanto, é preciso construir estratégias de promoção da política de assistência 

social como um direito social devido ao cidadão e de responsabilidade do Estado, 

porquanto a regulamentação da assistência como um direito politiza a questão social 

enquanto sua atenção no campo do assistencialismo consagra as contradições que 

permeiam o espaço social e colocam a desigualdade social como uma questão do 

plano individual e não societário. 

Retornemos agora à premissa inicial de análise. Cada assistente social 

apresenta uma percepção particular do serviço, em vista das singularidades 

presentes na realidade institucional e no território. 

A concepção da assistente social vinculada à entidade BCPII com relação ao 

SCFV, está transcrita a seguir:  

 

“A percepção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

que eu tenho daqui, é que a gente tenta aproximar as crianças e os 
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adolescentes, deixar eles mais próximos da realidade. Assim, envolver eles em 

atividades para que eles não fiquem tão vulneráveis porque aqui é uma região 

perigosa, o índice de drogadição aqui é muito grande. Então nós tentamos 

manter estes meninos aqui, esses usuários, o maior tempo possível para fugir 

um pouco desta realidade que existe aqui” (BCPII, AS). 

 

A percepção do serviço desta assistente social é formada, então, a partir da 

interação com o território, este se apresenta enquanto espaço de vulnerabilidade e 

risco social, devendo o serviço ofertar um espaço alternativo de prevenção e 

fortalecimento. 

Esta referência ao território enquanto espaço de vulnerabilidade é amplamente 

revelada nas falas dos adolescentes, como podemos observar: 

 

“Eu acho que a casa do pão é muito legal porque tem muitas atividades 

diferentes que me distraí e também me tira da rua e assim eu não viro uma 

traficante ou coisa pior” (BCPII, menina, * não dispôs a idade). 

“Antes de eu entrar aqui eu só ficava na rua [...] Entrando aqui sai um 

pouco da rua” (BCPII, menina, 13 anos). 

“[...] a Casa do Pão ajuda a tirar os adolescentes da rua” (BPCII, menina, 

13 anos). 

“[a casa do pão] me ajudou [...] a sair das ruas” (BCPII, menina, 14 anos). 

“A casa é muito importante, pois tira várias pessoas das ruas” (BCPII, 

menina 13 anos). 

“Por outro lado que depois que eu entrei na casa do pão eu ocupei o meu 

tempo, não fico mais nas ruas” (BCPII, menino, 15 anos). 

“[...] gosto muito de participar da casa porque enquanto eu to aqui dentro 

eu poderia estar na rua fazendo alguma coisa errada, mas não, eu to aqui 

praticando atividades e aprendendo muito, estou feliz aqui” (BCPII, menino, 15 

anos). 

 

Nesta acepção, a rua é apresentada pelos adolescentes como um espaço de 

desproteção social, espaço de violência dominado pelo tráfico de drogas. 
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A entidade é, por sua vez, representada como um espaço de proteção, espaço 

alternativo que por meio do SCFV oferta possibilidades novas frente às 

adversidades presentes no território. 

O território delimitado a partir do traço dos adolescentes se registra enquanto 

uma manifestação formal, revelando, sobretudo, sua dimensão de produção 

socioespacial. 

Esta perceptível representação do real a partir das narrativas dos adolescentes 

converge para uma dimensão espacial que é produzida mediante as relações sociais 

que se estabelecem. 

Assim, o espaço social é vivenciado como espaço de violência e segregação, 

no qual o sujeito está vulnerável a todos os tipos de riscos e violações. 

É pertinente na fala dos adolescentes esta percepção do território, porquanto 

as situações de vulnerabilidade que permeiam o espaço social deste grupo são 

consideravelmente generalizadas e múltiplas. 

Assim, a violência vivenciada por esses jovens se apresenta como fruto de 

condições desiguais de desenvolvimento, relacionadas a estruturas 

institucionalizadas de segregação, exclusão e pobreza. 

Conforme Abramovay (2002), podemos entender a vulnerabilidade social como 

o resultado negativo da relação entre a disponibilidade de recursos materiais ou 

simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de 

oportunidades sociais, econômicas, culturais que provêm do Estado, do mercado e 

da sociedade. 

Portanto, o território enquanto espaço de vivência e identificação dos sujeitos, 

também se transfigura em espaço caótico dominado por relações de opressão e 

risco. 

“A violência, nesse sentido, deixa de ser uma variável independente, devendo 

ser considerada uma das manifestações de um conjunto de injunções que 

comprometem a cidadania e a dignidade humana” (HUGUES, 2004, p. 94). 

Deste modo, a violência relacionada a situações de vulnerabilidade ocasiona 

esta tensão no cotidiano dos jovens que interfere diretamente nos processos de 

integração social. 

Embora a violência esteja associada, em muitos casos, à pobreza, esta não é a 

sua consequência direta, mas sim da forma como as desigualdades sociais, a 
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negação do direito ao acesso a bens e equipamentos de lazer, esporte e cultura 

operam nas especificidades de cada grupo social (ABRAMOVAY, 2002). 

Posto isso, o SCFV deve atuar de maneira a garantir um espaço de proteção 

social e fortalecimento de vínculos, pois que a atuação no território é categoria 

chave na política de assistência social. 

A assistência social enquanto política de proteção social estabelece o território 

e as territorialidades como categorias de análise para a realização das ações. De tal 

modo que a própria noção de território se tornou um princípio organizador dos 

processos atuais de trabalho nas políticas públicas. 

Assim sendo, o território se apresenta como um espaço relacional, no qual são 

construídos diariamente os aspectos simbólicos e culturais de representação do 

sujeito. 

Na construção de um trabalho que tenha por público alvo crianças e 

adolescentes é preciso, pois, considerar as características e singularidades 

específicas desta faixa etária enquanto pessoas em desenvolvimento. 

Portanto, experiências que priorizam a participação dos jovens como 

protagonistas do seu processo de desenvolvimento, se expressam como alternativas 

eficientes para superar a vulnerabilidade desses atores, tirando-os de ambientes 

permeados pela incerteza e insegurança social (ABRAMOVAY, 2012). 

Avançando na apreciação das falas dos participantes da pesquisa, as 

representações em torno do significado do serviço para as crianças e adolescentes 

e sua percepção do impacto gerado a partir de sua entrada, nos apresenta como 

uma dimensão básica de análise. 

No processo de realização da pesquisa de campo explicamos as crianças e 

adolescentes participantes que o tema de redação proposto era: Minha Vida Hoje. 

Assim, elucidamos que a intenção deste tema era apreender o olhar deles com 

relação ao serviço de modo a entrever o impacto gerado em suas vidas, as 

perspectivas, as mudanças e as continuidades. 

Enquanto instrumental avaliativo incentivamos que os mesmos tecessem 

pensamentos com relação à necessidade de mudanças ou aspectos que deveriam 

ser melhorados. As falas são as seguintes: 

 

“[A entrada no serviço] mudou totalmente [a minha vida] porque eu estou 

aqui faz muito tempo [...] e se eu não estivesse aqui eu não estaria em nenhum 
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lugar. Essa escola me acolhe desde quando eu tinha 3 anos então eu tenho 

que dar muito valor. Eu tinha professoras ótimas que tinham paciência com 

todos, que eram muito especiais. Quando eu fui pro projeto girassol eu gostei 

muito por causa que tinha oficina que eu nunca sabia que eu ia participar agora 

eu fico encantada com essa escola, eu gosto muito de estar aqui [...] eu não 

tenho nada que reclamar daqui, aqui é onde eu nasci, é a minha casa, daqui 

um dia eu não irei voltar mais, daqui eu vou sair porque a minha parte nessa 

escola já passou e agora em que outras pessoas tem que fazer a mesma coisa 

que eu fiz, eu amo aqui e se eu pudesse eu morava aqui” (EPII, menina, 13 

anos). 

“[Para mim o Pestalozzi] é um novo recomeço, é uma família unida para 

ajudar-nos [...] O que o Pestalozzi mudou na minha vida, muitas coisas, me 

prepara, me faz acreditar que existem lugares bons que acolhem as pessoas 

que necessitam [...] Não tenho nenhum mal daqui para contar, só tenho coisas 

boas, não quer dizer que eu ou que todos aqui são santos, mas quer dizer que 

o Pestalozzi é união. Um por todos e todos por um” (EPII, menina, 12 anos). 

“Aqui é como se fosse minha 2º casa, por mim não sairia nunca daqui, 

mas infelizmente é o meu penúltimo ano” (EPII, menina, 12 anos). 

“Desde quando eu entrei nesse projeto minha vida ficou bastante 

divertida, pois aqui me divirto muito com minhas amigas [...] Bom, gosto daqui e 

não trocaria por nada a manhã que passo aqui todos os dias. E quando eu sair 

daqui tenho certeza que vou sentir falta de tudo” (EPII, menina, 12 anos). 

“Minha vida mudou muito porque aqui se ensina coisas que posso usar no 

dia a dia [...] Bom, aqui pode-se dizer que é como uma casa, pois aqui temos 

tudo que precisamos” (EPII, menina, 13 anos). 

“Minha vida no Projeto Girassol é bem legal, tenho vários amigos e gosto 

muito das aulas. Apesar que tem algumas [aulas] que não gosto muito, mas 

tento dar o melhor em cada uma delas. Às vezes venho meio desanimado, mas 

tento dar o meu melhor” (EPII, menino, 13 anos). 

“A minha vida no projeto girassol melhorou muito depois que eu entrei” 

(EPII, menino, 13 anos). 

“Desde o dia que eu vim para o projeto a minha vida melhorou bastante 

[...] Desde que eu vim para cá a minha vida mudou, tudo mudou, minha 

educação, etc. [...] e então é só isso mesmo eu gosto muito daqui e não 
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pretendo sair porque a gente nunca vai achar lugar melhor que esse” (EPII, 

menina, 12 anos). 

“Bem aqui no Projeto é muito bom, desde quando eu entrei aqui minha 

vida mudou aqui é muito bom, nós fazemos muitas coisas diferentes” (EPII, 

menina, 12 anos). 

“Hoje estou no grupo 4, 4 anos de projeto vão se completar e digo e repito 

foram 4 anos ótimos! Tudo o que aprendi nas aulas com os professores, com 

os amigos vou levar para toda a vida. Nunca ouvi falar de um Projeto como 

esse” (EPII, menina, 14 anos). 

“A Casa do Pão foi muito importante para mim e continua ainda. Faz 4 

anos que eu estou aqui e gosto de todos os funcionários daqui. Na minha 

opinião não precisa mudar nada, pois acho que está muito bom [...] Espero 

continuar por muito tempo aqui, pois gosto muito de estar aqui na casa do pão” 

(BCPII, menina, 15 anos). 

“Eu gosto muito da Casa do Pão, por ser acolhida toda vez que venho. 

Adoro a equipe gestora daqui. Nunca aconteceu nada de ruim comigo” (BCPII, 

menina, 14 anos). 

“Eu gosto muito da Casa do Pão, pois aqui sinto uma paz tremenda, todos 

os funcionários me tratam super bem” (BCPII, menino, 15 anos). 

“E o que eu posso falar mais é que eu sou muito feliz aqui” (BCPII, 

menino, 15 anos). 

“Minha opinião sobre a Casa é que poderia ter de domingo e a noite, pois 

é muito legal ficar aqui” (BCPII, menina, 14 anos). 

“A Casa do Pão me ajudou em vários problemas e sempre quando eu 

precisar, certeza de que ela irá me ajudar. Para mim não precisa mudar nada 

porque ela está perfeita como está” (BCPII, menina, 13 anos). 

 

As mães também foram convidadas a avaliar os aspectos positivos e negativos 

do serviço, suas representações estão transcritas abaixo: 

 

“[Em relação aos pontos negativos] Não, eu não vejo [...] a continuação 

do trabalho delas eu acho que não tem que ter mudança não. Lógico que 

sempre tá mudando pra melhor é ótimo, mas eu não tenho nenhuma visão de 

mudança não [...] Da casa eu só tenho a agradecer todos eles, porque é o 
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projeto que traz as crianças, eu vejo que tem crianças com necessidade, eles 

acolhem. Aqui eu não tenho nem o que falar de mal, só bem mesmo” (BPCII, 

mãe 3). 

“Pontos positivos [...] de frequentar o serviço, pois caso ela não estivesse 

aqui ela não estaria aprendendo o que ela está aprendendo aqui, ela estaria 

em casa sozinha, eu acho importante ela ficar porque ela tem as disciplinas, o 

artesanato, [...] Não acho que tenha pontos negativos. Nas reuniões eles 

comentam o que está ocorrendo, e o ponto negativo que é a bagunça, 

desorganização, desobediência dos próprios alunos e não do Projeto. E a 

gente tenta ajudar eles conversando e pedindo pra eles não terem certos tipos 

de comportamento” (EPII, mãe 1). 

 

Portanto, quando entrevemos o conteúdo aqui exposto, compreendemos que o 

serviço gera um impacto positivo na vida de seus usuários na medida em que estes 

descrevem as mudanças profícuas que ocorreram em suas vidas a partir da entrada 

no serviço. 

Estas mudanças destacadas pelas próprias crianças e adolescentes e pelas 

mães participantes da pesquisa referem-se majoritariamente às aquisições que o 

serviço lhes proporciona com relação ao seu universo educacional, cultural e 

relacional. 

Conforme a Tipificação, no que concerne as atividades realizadas no SCFV: 

“As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas 

como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção 

social” (BRASIL, 2009). 

Assim, compreendemos que o serviço exerce papel determinante na formação 

e sociabilização de seus usuários, na medida em que desenvolve o seu 

protagonismo, autonomia e potencialidades.  

Logo, a avaliação das crianças e dos adolescentes e das mães participantes da 

pesquisa é categórica quanto ao caráter benéfico e construtivo do serviço em suas 

vidas. 

Por fim, duas dimensões estratégicas compõem a fala dos participantes da 

pesquisa com relação ao SCFV, são estas: gratuidade e demanda por vagas.  

Estas dimensões vinculam-se formalmente tanto ao modo como o serviço é 

realizado e ofertado, visto que são categorias que interferem na entrada e 
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permanência dos usuários, quanto às diretrizes gerais da política de Assistência 

Social. 

No que concerne à dimensão da gratuidade, destacamos: 

 

 “Somos muito bem tratados e também ganhamos tudo o que precisamos” 

(EPII, menina, 13 anos). 

“E aqui é um lugar que eu me sinto em casa porque almoçamos e tudo o 

que dão aqui, na escola do governo eles não dão” (EPII, menina, 11 anos). 

“Os materiais, o transporte e a comida é tudo gratuito” (EPII, menina, 13 

anos). 

“Gosto muito daqui e o bom é que todos os cursos são gratuitos” (BCPII, 

menina 13 anos). 

“[...] sem estar aqui ela não estaria aprendendo nada disso, se a gente for 

pagar para ela ter tudo isso, a gente não daria conta [...] (EPII, mãe 1). 

 

O fato de a característica gratuidade compor as representações das crianças e 

dos adolescentes e ser destacada como um fator positivo de frequência no serviço 

por uma das mães nos adverte de uma particularidade marcante de nossa 

sociedade, a principal forma de se ter acesso a bens e serviços se dá mediante a 

compra destes bens. 

Nesse sentido, no processo de implementação e construção da política de 

assistência social, esta deve ser concebida como um direito social por excelência de 

caráter desmercadorizado. Isso significa que o seu destinatário deve usufruir dos 

benefícios que lhe são devidos como uma questão de direito e não de cálculo 

contratual, atuarial ou contábil (PEREIRA, 2002). 

Portanto, “desmercadorizar” a Política de Assistência Social se traduz na 

elaboração de possibilidades concretas de emancipação dos indivíduos da 

dependência do mercado. 

Enquanto política pública que visa atender as necessidades sociais, a 

assistência social deve se contrapor a lógica de rentabilidade econômica. Este 

fundamento está disposto no artigo 4º da LOAS como pode ser observado: “Art. 4º A 

assistência social rege-se pelos seguintes princípios: I - supremacia do atendimento 

às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica;” (BRASIL, 

1993). 
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Consequentemente, por seu caráter gratuito e não contributivo, nos termos da 

legislação em vigor, a política de assistência social e os serviços socioassistenciais 

ofertados devem se consolidar enquanto direito fundamental e não como valores de 

troca de mercado. 

O espanto das crianças e dos adolescentes em usufruir de um serviço que 

fornece todas as condições necessárias para a sua participação de forma gratuita 

ocorre, visto que, no geral, as políticas públicas são permeadas por interesses 

econômicos, de modo a imprimir-lhes um direcionamento contributivo e rentável. 

 A questão da gratuidade do serviço nos leva a outro questionamento com 

relação ao financiamento da política de assistência social. 

De acordo com Sposati (2013), a proteção social na sociedade do capital, 

exatamente por atuar de forma “desmercadorizada” contraria interesses de 

rentabilidade econômica, de modo que as atenções de proteção social, os 

dispositivos e regras que regem sua gestão e processos de trabalho são submetidos 

a múltiplas racionalidades geradoras de formas truncadas, parciais, desarticuladas 

de respostas às desproteções sociais. 

Esta lógica acaba por manter o campo da proteção social com baixa 

estabilidade, perpetuando as desigualdades sociais presentes na realidade 

brasileira. 

Esse caráter parcial e incompleto da proteção social é de fato uma omissão 

consentida que transforma o direito social em território de regulamentação 

econômica. 

 

A ideia/perspectiva social do Estado em financiar e desenvolver a proteção 
social não contributiva não é tão simples. A permanência da cultura da 
concessão para terceiros da operação dessas ações persiste em vários 
segmentos rejeitando que ela seja assumida como responsabilidade pública 
[...] Nesse modo de ver e agir, o Estado não assume plenamente as 
atenções sociais somente passa meios, em geral insuficientes, para as 
organizações sociais operarem como se fosse da iniciativa da sociedade e 
não do Estado tal atenção (SPOSATI, 2013, p. 661). 

 

Este cenário traçado converge inteiramente com a realidade municipal no que 

se refere à oferta do SCFV. 

Como já destacado, ambas as entidades demonstram que o repasse do 

cofinanciamento municipal é irrisório frente aos gastos com o serviço, sublinhamos 

novamente as falas: 
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“O Financiamento do serviço é composto por subvenção pública e 

recursos próprios. Todavia, a subvenção recebida mediante convênio com a 

Secretaria de Ação Social se mostra irrisória diante das despesas, o que 

ocasiona uma dificuldade na manutenção do serviço, principalmente no que se 

relaciona a contratação de profissionais. Os recursos próprios advêm de 

promoções e doações, e mediante a destinação de recursos por meio da Nota 

Fiscal Paulista” (BCPII, perfil). 

“No que diz respeito ao financiamento do serviço, este é cofinanciado 

mediante subvenção pública por meio de convênio com a Secretaria de Ação 

Social. O cofinanciamento cobre em média apenas 15% das despesas totais, 

sendo que o restante advém de recursos próprios da instituição” (EPII, perfil). 

 

Segundo os dados municipais, na época da coleta de dados, o piso único para 

repasse por criança no serviço é de R$ 120,00 reais mensais. Este foi estabelecido 

a partir do reordenamento do serviço que estabelece a uniformização da oferta e a 

unificação da lógica do cofinanciamento federal. 

Destarte, um dos desafios permanentes na política de assistência social é 

romper com regulações que corroboram com um modelo de financiamento marcado 

por práticas segmentadas, centralizadas e pontuais, assentadas, por vezes, em 

bases patrimonialistas e clientelistas que operam por meio da lógica convenial e per 

capita para o repasse de recursos. Para tanto, deve-se instituir uma nova 

sistemática de gestão e financiamento da política de assistência social, 

estabelecendo pisos de proteção correspondentes aos níveis de complexidade da 

atenção a ser operada, a partir do cálculo dos custos dos serviços socioassistenciais 

em padrão adequado de quantidade e qualidade; definição de responsabilidades e 

competências para as três esferas de governo com base em diagnósticos 

socioterritoriais, porte dos municípios e nível de gestão do sistema (VIANA, 2011). 

Finalmente, em referência a questão da demanda por vagas, elucidamos: 

 

“Só para você ter noção, tem mais de 1000 pessoas tentando entrar aqui 

e tem gente aqui dentro dessa escola que não dá valor no que eles têm aqui 

nessa maravilhosa escola” (EPII, menina, 13 anos). 
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“Dou valor na minha vaga aqui no projeto girassol, pois sei quantas 

crianças queriam estudar aqui e ter essa oportunidade maravilhosa que eu e 

todos aqui temos” (EPII, menina, 12 anos). 

“[...] meus primos todos querem vir para cá, mas eles estão na lista de 

espera” (EPII, menina, 12 anos). 

 

Assim, no que concerne às representações das falas das crianças e dos 

adolescentes a demanda por vagas é um fator decisivo no serviço, pois que delimita 

o acesso e o torna um bem inestimável. 

As disposições institucionais com relação à dinâmica entre demanda assistida 

e demanda reprimida é elucidada a seguir: 

 

 “Há uma procura muito grande pelo serviço principalmente de crianças e 

adolescentes entre 09 e 15 anos. Aqui nós não fazemos divulgação, só entre 

os próprios usuários, então são eles que convidam os próprios amigos para 

participar” (BCPII, AS). 

 “Em relação à demanda reprimida, 17 casos não foram atendidos, pois 

que não atendiam ao critério de renda (a renda familiar deve estar entre 3 

salários mínimos ou renda per capita de 1/2 salário mínimo conforme a 

legislação)” (EPII, perfil).  

 

Como já debatido no presente trabalho (6.1.3. Perfil Municipal), não foi possível 

no cenário municipal relacionar a dinâmica entre demanda assistida e demanda 

reprimida, pois que não há dados numéricos municipais disponíveis com relação ao 

número de famílias na espera por vagas. 

À vista disto, as iniciativas municipais no que concerne ao atendimento da 

demanda e expansão do serviço relacionam-se a: inserção no SCFV através do 

CRAS, exclusivamente para as famílias com perfil do público da Política de 

Assistência Social que apresentam vulnerabilidades e/ou riscos sociais; em relação 

à demanda reprimida serão considerados somente os casos que forem realmente 

público do serviço com destaque para o público prioritário; 

Logo, a dinâmica entre demanda assistida e demanda reprimida perpassa por 

um cenário mais abrangente no qual se observa uma iminente contradição nas 

diretrizes da política de assistência social. 
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 Enquanto política de proteção social, a assistência social rege-se pelo 

princípio da “II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 

ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas” (BRASIL, 1993). 

Todavia, numa sociabilidade marcada por profundas desigualdades a política 

de assistência social estabelece o público alvo das ações nos dois níveis de 

proteção.  

Assim, conforme Pereira (2002): 

 

[...] entendemos que existem dois tipos de destinatários da política de 
assistência social, compatíveis com as suas funções: a) o destinatário da 
ação resgatadora de direitos é todo cidadão que, por razões pessoais, 
sociais ou de calamidade pública, encontra-se, temporária ou 
permanentemente, sob o jugo de condições de vida e de cidadania 
inferiores ao padrão básico julgado socialmente satisfatório. Fazem parte 
deste rol de destinatários tanto o tradicional público-alvo da assistência 
social - os incapacitados físicas, mental ou juridicamente - quanto adultos 
física e mentalmente capazes para o trabalho, mas que, por motivos alheios 
à sua vontade, tornaram-se invalidados socialmente devido à interrupção ou 
ao rebaixamento da sua produtividade e do seu salário; b) o destinatário da 
ação preventiva, mantenedora da participação social, é todo cidadão que, 
embora usufrua do padrão básico julgado socialmente satisfatório, 
apresenta vulnerabilidades e enfrenta riscos que o impedem de 
permanecer, pelo seu próprio esforço, nesse patamar, ou de superá-Io 
(PEREIRA, 2002, p. 15). 

  

Porquanto, a política de assistência social opera dialeticamente nestes dois 

sentidos opostos e complementares. A partir do momento que estabelece um 

público alvo e prioritário no foco das ações devido ao seu grau de vulnerabilidade e 

risco social, prevê enquanto princípio e diretriz fundante da política a gradativa 

universalidade dos direitos sociais garantidos. 

No que concerne ao público prioritário os critérios ainda estão permeados por 

uma lógica reducionista que entreve a vulnerabilidade rigorosamente determinada 

pelo nível de renda das famílias. 

Isto fica mais claro quando uma das assistentes sociais destaca esta relação 

dialética entre público prioritário e atendimento da demanda a partir de pressupostos 

preventivos e universalistas, pois que esta relação se apresenta contraditoriamente 

ora como um avanço ora como um desafio na fala da profissional: 

 

“Outro avanço que eu vejo enquanto política de assistência, e com o 

reordenamento principalmente, é a política se preocupar em atender o público 

que ela tem que atender o público de que dela necessita. Tem essa 



140 
 

preocupação, e é necessário que tenha essa preocupação porque a gente vê, 

assim, muitas vezes quem vai pra um serviço igual tem aqui totalmente 

organizado com horário, com tudo, são aquelas famílias que conseguem se 

organizar um pouco mais, e que estão buscando proteção social para o seu 

filho porque elas já têm consciência dessa proteção, da necessidade dessa 

proteção. Mas, muitas vezes as famílias que estão mais fragilizadas e que mais 

tem necessidade de proteção, elas não acessam o serviço. Ou elas têm 

dificuldade muitas vezes de manter uma frequência, uma assiduidade, uma 

importância para aquele trabalho. Então, a política e principalmente o 

reordenamento ele está tendo esse olhar para isso, e isso é fundamental para 

que essa população que tem maior necessidade de acessar o serviço consiga 

realmente ter acesso. Isso eu vejo como avanço” (EPII, AS). 

“[...] Outra coisa que eu acho que é um desafio, essa necessidade de 

estabelecer uma renda, e esses critérios muito definidos em cima de renda e 

algumas categorias de maior vulnerabilidade, é uma coisa que muitos 

profissionais da assistência vão questionar a própria assistência, porque tem 

situações que fogem daquele quadrado, mas que ao mesmo tempo são 

situações de vulnerabilidade. Eu ainda acho que isso também demanda um 

caminhar aí, é uma construção dos trabalhadores que estão inseridos na 

política e nos serviços socioassistenciais” (EPII, AS). 

 

Nesse sentido, a relação entre os diversos fatores desde atendimento da 

demanda, público prioritário, vulnerabilidade e prevenção ainda representa um 

processo fremente de construção e reconstrução dos aportes que fundamentam a 

política de assistência social. 

No processo de construção da rede de proteção social, a política de assistência 

social deve elaborar instrumentais para inclusão no circuito de bens, serviços e 

direitos dos grupos sociais que vivenciam níveis e graus distintos de vulnerabilidade 

social. 

 

Sendo assim, ela não estaria voltada exclusivamente para a pobreza 
absoluta, mas, também, para a pobreza relativa ou para a desigualdade 
social, que, contemporaneamente, vem aumentando o fosso entre ricos e 
pobres e sendo identificada com o processo de exclusão social (PEREIRA, 
2002, p. 11). 

 



141 
 

Portanto, práticas que se baseiam em critérios de menor elegibilidade e 

determinados exclusivamente por nível de renda, devem ser superadas em vista de 

uma política de assistência social, na qual suas funções de promoção, prevenção e 

proteção dos direitos socioassistenciais se concretize enquanto política pública 

promotora e otimizadora da satisfação das necessidades sociais. 

Finalmente, no que concerne ao atendimento da demanda reprimida, as 

questões subjacentes de universalização versus focalização pautadas no discurso 

de escassez de recursos públicos devem ser desnudadas frente a sua dimensão 

ideológica, uma vez que esta não é a questão central. Segundo Cohn (1995):  

 

[...] em uma sociedade marcada por tão profundas desigualdades de toda 
ordem — a começar pela distribuição de renda — e distribuída de forma tão 
heterogênea pelo território nacional, enfrentar a questão da pobreza 
significa formular programas e políticas sociais que contemplem a distinção 
entre aqueles voltados para o alívio da pobreza e para a superação da 
pobreza [...] Claro está que ao se deslocar o eixo da discussão, tal como 
proposto, as ações públicas na área social passam a ter de buscar a 
articulação entre aquelas de curto prazo, de caráter mais imediatista, 
focalizadas naqueles grupos identificados como os mais despossuídos, e 
aquelas de longo prazo, de caráter permanente, universalizantes, voltadas 
para a equidade do acesso dos cidadãos aos direitos sociais, 
independentemente do nível de renda e da inserção no mercado de trabalho 
(COHN, 1995, p. 6-7). 

 

Deste modo, no contínuo processo de (re)construção da política de assistência 

social é condição basal que sejam superadas as contraposições entre público versus 

privado, Estado versus mercado, universalização versus focalização para que sejam 

elaboradas alternativas estratégicas de articulação das políticas setoriais, políticas 

econômicas e social em vista da promoção dos direitos sociais, articulação entre 

Estado e sociedade civil e garantia do pleno acesso aos bens e serviços produzidos 

coletivamente. 

 

6.2.2. Convivência e Vínculos 

 

Nesta segunda categoria de representações analisamos as falas dos 

participantes da pesquisa a partir dos eixos convivência e vínculos. 

Com relação à dimensão da convivência uma das assistentes sociais 

exemplifica o processo de trabalho no desenvolvimento das atividades: 
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 “O nosso trabalho aqui, ele é desenvolvido de segunda a sexta-feira, das 

07 às 12h, carga horária completa, ele ainda manteve essa característica, e 

assim a gente acredita que garante maior proteção. Só que o que acontece, é 

facultativa a participação, não é obrigatório como a escola. E mesmo assim, 

eles vêm e participam das atividades diariamente. Diariamente você vai chegar 

à sala e vai ver que os meninos estão aqui, eles vem, ele são adolescentes. 

Então assim, atingiram uma idade que se os pais quisessem, porque sempre 

teve essa cultura de que os pais deixavam aqui pra poder trabalhar. Mas, hoje 

eu percebo que não tem isso, não é a característica mais forte do trabalho, tem 

isso também. Claro que isso, e eu acho que é uma característica relevante, 

porque realmente é uma característica que os pais estão buscando proteção 

pro seus filhos, então não foge da proteção social, só que não é a 

característica mais forte que eu percebo nos participantes, o que eu percebo 

neles é que eles participam porque gostam do trabalho, se identificam com o 

trabalho, se cria um vinculo de referência, que querem estar aqui. Até porque 

eles estão numa faixa etária que os pais poderiam falar assim: Ai ele não quer 

de jeito nenhum, não gosta, pra ele é cansativo... Porque fica cansativo, 

imagina eles ficam aqui a manhã interira, à tarde eles vão pra escola ainda. 

Então os pais poderiam falar assim, tem gente que fala muito isso nas nossas 

reuniões de equipe: ‘Ah Ele já ta grandinho, ele já se vira em casa pra 

esquentar uma comida de almoço. Ela já sabe que não pode abrir o portão pra 

qualquer um. E vou confiar, deixar o telefone junto e deixar sozinho em casa’, 

os pais poderiam fazer isso. Só que eles conseguem que os meninos venham. 

Acordem bem cedo, pra poder estar aqui 7h da manhã, eles tem que acordar 

bem cedo, e eles vem. Por que eles vêm? Porque eles identificam este espaço 

como um espaço de referência. E principalmente que fortalece os vínculos 

deles tanto com seus pares tanto com suas famílias” (EPII, AS). 

 

A fala da assistente social elucida o percurso que os usuários precisam 

enfrentar no sentido da convivência e participação. As crianças e adolescentes 

frequentam o serviço no contraturno do período escolar, percorrendo no seu dia a 

dia uma jornada dupla para garantir sua efetiva presença. 

Deste modo, a assistente social questiona os motivos que levam as crianças e 

os adolescentes a enfrentarem esta jornada e sua resposta é resoluta: as crianças e 
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adolescentes enfrentam este percurso, pois que o serviço oferta para eles um 

espaço de referência no qual eles fortalecem seus vínculos sociais, familiares e 

comunitários. 

Esta conclusão é corroborada pelas falas das crianças: 

 

“No início não gostava muito, era difícil acordar cedo, vir para cá, depois ir 

para a outra escola e chegar em casa tarde e eu tinha apenas 10 anos quando 

isso começou. Uma correria, sono nas aulas e vontade de parar de vir, mas 

tinha algo que me motivava. É que quando você chega ao grupo 4 você tem 

chance de ganhar bolsa para fazer o colegial no Pestalozzi unidade I. Mas só 

esse motivo não bastava, de onde tirar forças para seguir? As amizades que 

nos dão força, são o que nos ajuda a seguir” (EPII, menina, 14 anos). 

 “Depois que eu entrei para o Projeto minha vida foi de boa a melhor. 

Antes eu ficava sozinha em casa de manhã e agora eu fico aqui com meus 

amigos” (EPII, menina, 12 anos). 

“Enfim o Projeto Girassol ele não foi somente uma atividade para não ficar 

sozinha em casa, mas mostrou para mim que eu podia ir além” (EPII, menina, 

14 anos). 

“Minha vida mudou porque ela melhorou se não era pra eu estar na rua e 

ia estar muito conturbada” (EPII, menino, 13 anos). 

“[...] eu amo ficar aqui, eu sei que cansa acordar todo dia de manhã, mas 

quando eu lembro que tem que vir para o projeto eu já fico animada só de 

lembrar que vou ver meus amigos” (EPII, menina, 13 anos). 

“Aqui é um lugar que me acolheu muito e que aqui é um lugar que todos 

te aceitam do jeito que você for. Quando entrei aqui senti muita falta de ficar 

dormindo até tarde. Todo mundo sabe que é ruim acordar cedo, mas se você 

quer algo melhor para você temos que lutar” (EPII, menina, 11 anos). 

 

As falas exprimem a dificuldade para as crianças e adolescentes em assumir 

responsabilidades quanto à frequência a dois ambientes socioeducacionais, o SCFV 

e a escola. Todavia, ainda que as atribulações sejam mencionadas em suas falas a 

representação e sentimento geral é de que o esforço vale a pena. 

Dois motivos são elencados para exemplificar o porquê desta resolução: as 

aquisições que o serviço proporciona, mas principalmente as amizades. 
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Deste modo, o serviço, mais uma vez, assume atributos essenciais de 

convivência e fortalecimento de vínculos nas falas das crianças. Enquanto um 

espaço de referência, este potencializa os encontros e investe, no plano das ações, 

na perspectiva da convivência coletiva, promovendo emoções e sentimentos de 

valorização e proteção social. 

Todavia, enquanto um serviço que deve realizar ações com vista à convivência 

e ao fortalecimento de vínculos, este é majoritariamente representado enquanto um 

espaço que oferece oficinas de trabalho. Em ambas as entidades esta associação 

fica-nos demasiadamente clara: 

 

“Para mim o Pestalozzi [...] é uma unidade de educação perfeita onde 

você tem aula de oficinas que irão ajudar você a se desempenhar no futuro, 

temos várias oficinas, artesanato, capoeira, ética, educação física, música, 

inglês, artes e outras. A que eu mais gosto é artesanato onde bordamos 

toalhas, panos, fazemos crochê” (EPII, menina, 12 anos). 

“As oficinas também são muito boas, amo dançar e fazer teatro, mas 

também música e capoeira são legais, nossa como meus desenhos 

melhoraram com a aula de artes, estou melhorando bastante no basquete e no 

futebol com as aulas de esportes” (EPII, menina, 13 anos). 

“A minha vida no projeto girassol, eu gosto porque os professores são 

legais, e algumas das oficinas” (EPII, menino, 12 anos). 

“[...] mas eu também adoro as aulas, mudou algumas coisas tipo tinha 

manicure só que tirou e então colocou capoeira que está ajudando a gente 

demais. Até as aulas de basquete e de futebol, vôlei e etc.. eu não sabia jogar 

direito, mas o professor me ajudou muito e os passeios que estão tendo agora 

nem tinha antes, antes só tinha piquenique só que era dentro do Pestalozzi. 

Agora as professoras nos levaram em um negócio de cosmético e aprendemos 

muito para cuidar dos nossos cabelos, etc..” (EPII, menina, 13 anos). 

“Minha vida hoje está muito boa porque os ensinamentos que tenho aqui 

como o basquete já está me ajudando lá fora [...] Já as outras oficinas do 

Projeto me fez começar a admirar coisas que às vezes era do meu dia a dia e 

pensava como que aquilo foi parar lá. Já a oficina de marcenaria eu não queria 

de jeito nenhum fazer, mas agora quando você começa a fazer você vai vendo 

o tanto que aquilo é uma coisa boa [...] Voltando a falar das oficinas a aula de 
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capoeira também não era uma das minhas favoritas, mas quando você começa 

a fazer a hora passa até rápido” (EPII, menina, 14 anos). 

“Aqui eu também aprendi a fazer bordado com a aula de artesanato, por 

exemplo [...]” (EPII, menina, 12 anos). 

“Eu aprendi muitas coisas como: bordar, fazer objetos de madeira na aula 

de marcenaria, o basquete, o futsal, e várias outras coisas” (EPII, menino, 13 

anos). 

“Aqui a gente aprende muita coisa como marcenaria, lá a gente começou 

a fazer umas caixinhas coisa que eu achava que nunca iria conseguir” (EPII, 

menina, 12 anos). 

“Aqui eu tenho várias aulas de coisas que eu nunca imaginei que eu teria 

de graça” (EPII, menina, 12 anos). 

“[...] Eu gosto de todas as oficinas [...]” (EPII, menino, 13 anos). 

“A Casa do Pão oferece vários cursos, os que eu faço são os seguintes: 

dança e violão, aqui é muito legal [...] Antigamente já tinha feito outros cursos 

como informática, crochê e artesanato. Aqui é uma boa oportunidade para os 

jovens que querem aprender” (BCPII, menina, 13 anos). 

“A Casa do Pão é muito boa, pois oferece vários cursos” (BCPII, menina, 

13 anos). 

“A Casa do Pão é muito importante para a vida de muitas pessoas, pois 

oferece vários cursos. Eu faço aula de dança, eu gosto muito das aulas” 

(BCPII, menina, 13 anos). 

“A Casa é muito boa, pois oferece vários tipos de curso como os que eu 

faço: guitarra, dança e grafite que vai começar” (BCPII, menino, 15 anos). 

“A Casa do Pão é um lugar muito interessante porque oferece muitos 

cursos” (BCPII, menino, 15 anos). 

“Eu acho a Casa do Pão muito legal, me ensina a dançar, oferece muitos 

cursos” (BCPII, menina, 13 anos). 

“Bem entrei na Casa com 14 anos, estou há alguns meses na aula de 

dança e teatro” (BCPII, menino, 14 anos). 

“Eu entrei na Casa do Pão há mais ou menos 3 anos. Já fiz capoeira e 

crochê e faço Kung Fu, dança, violão e guitarra” (BCPII, menina, 14 anos). 

“No momento só faço aula de dança e vou começar a fazer de grafite” 

(BCPII, menina, 15 anos). 
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“[...] faço vários cursos aqui, de guitarra, dança, teatro e informática e 

agora vou entrar na aula de grafite” (BCPII, menina, 13 anos). 

 

Conforme disposto nas falas dos participantes da pesquisa, as atividades 

realizadas nas entidades que prestam o SCFV são representadas como cursos ou 

oficinas. 

Esta representação empobrece o direcionamento particular do trabalho na 

medida em que o serviço deve ofertar espaços de referência para a convivência dos 

grupos de modo a fortalecer seus vínculos grupais, familiares e comunitários. 

Neste sentido, ofertar espaços de referência para a convivência das crianças e 

dos adolescentes significa reconhecer a relevância desta na constituição dos 

vínculos, visto que: 

 

 “Promover bons encontros, que fortaleça a potência de agir pode 
impulsionar a ação para enfrentar situações conflituosas, alterar condições 
de subordinação, estabelecer diálogos, desejar e atuar por um mundo mais 
digno e mais justo. Enfim, promover mudanças em que haja 
responsabilidade entre a ação das políticas sociais e os sujeitos usuários” 
(MDS, 2013, p. 22). 

 

Portanto, ainda que as crianças e os adolescentes representem as ações 

realizadas a partir das oficinas de trabalho, o fortalecimento de vínculos é 

caracterizado enquanto um processo global que integra todos os âmbitos do 

trabalho. 

Deste modo, a convivência cria laços/vínculos de amizade e de fraternidade 

entre os trabalhadores das instituições e os usuários, promovendo um sentimento de 

pertencimento ao serviço, como podemos observar a seguir: 

 

“[...] aqui eu tenho mais amigos, para mim isso foi a melhor coisa da 

minha vida [...] eu gosto muito daqui, foi nessa escola onde eu pude fazer mais 

amigos” (EPII, menina, 13 anos). 

“Onde aqui é a nossa segunda casa, pois aqui aprendemos, comemos 

uma ótima comida, compartilhamos segredos, temos pessoas que cuidam de 

nós e puxam nossa orelha quando necessário. Vivo certas emoções aqui que 

nunca imaginei viver (são situações boas). Existiu desacertos no meio disso 

tudo, lógico, a vida não é só feita de flores, tive que até deixar algumas coisas 
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pelo Projeto, mas agora vejo que valeu a pena. Não sei o que seria de mim 

sem ter entrado nesse Projeto e não imagino eu sem esse Projeto! Não posso 

acreditar que o ano que vem aqui não vou estar. Aqui aprendo e já aprendi, 

aqui sorrio e já chorei, aqui vários sentimentos foram despertados e muito 

aprendizado vai ser levado, as histórias construídas vão ser guardadas sem 

ressentimentos e tudo isso var ser levado para toda a vida! Amo tudo isso! Sou 

grata por isso existir” (EPII, menina, 14 anos). 

“Ah e também gosto dos professores, todos eles são muito legais. Bom 

prefiro o Projeto do que a minha escola” (EPII, menino, 13 anos). 

“Quando eu entrei fui bem acolhida pelos alunos, professores e 

funcionários. Aqui eles nos tratam muito bem e os professores sabem te 

entender [...] Queria que isso durasse para sempre, pois antes daqui eu não 

sabia quase nada e não tinha tantos amigos assim, e também nunca pensei 

que iria existir uma escola assim tão perfeita com tantas pessoas do bem, 

pessoas que sabem o que você passa, quais são as suas dificuldades” (EPII, 

menina, 13 anos). 

“[...] tenho uma amizade excelente [...]” (EPII, menina, 13 anos). 

“[...] e eu ando com meus amigos e nós brincamos com os professores” 

(EPII, menino, 12 anos). 

“Eu gosto de todos os professores, tenho muitos amigos” (EPII, menino, 

13 anos). 

“Eu gosto muito da Casa do Pão, pois aqui sinto uma paz tremenda, todos 

os funcionários me tratam super bem [...] aqui tem cursos para todos os tipos 

de pessoas, fico feliz por ter amigos aqui, construí muitas amizades na casa” 

(BCPII, menino, 15 anos). 

“As funcionárias e os professores daqui são bastante atenciosos, mas 

também pegam no pé quando necessário [...] Somos tratados muito bem, mas 

às vezes eles ficam bravos e chamam a nossa atenção” (BCPII, menina, 13 

anos). 

“[...] E eu acho que não precisa melhorar nada que assim já tá bom, além 

das pessoas maravilhosas que aqui tem” (BCPII, menina, * não dispôs a 

idade). 

“Comecei a ir na Casa do Pão com o convite de uma amiga da escola e 

gostei muito [...] O pessoal que trabalha aqui é muito educado e cuidadoso, 
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pois aqui me sinto na minha 2º casa, acho que não precisa melhorar nada” 

(BCPII, menina, 13 anos). 

“Eu gosto muita da assistente social e da coordenadora” (BCPII, menina, 

13 anos). 

“Eu conheci a instituição pela minha amiga e eu comecei a gostar e me 

matriculei, ao longo dos meses conheci os funcionários e adorei eles” (BCPII, 

menino, 15 anos). 

“Os professores são muito educados, eles ensinam a gente a fazer as 

coisas e se a gente não conseguir, eles te ajudam. Eu conheci aqui porque 

minha amiga me falou ai eu vim aqui e me interessei e agora eu quero ficar 

aqui por muito tempo” (BCPII, menina, 13 anos). 

“As pessoas que eu tenho convivência aqui são ótimas, pretendo ficar 

mais tempo. O serviço social daqui é ótimo” (BCPII, menino, 14 anos). 

“Ah e fiz várias amizades novas” (BCPII, menina, 13 anos). 

“No começo era meio tímida, mas ai fui pegando amizade com todos” 

(BCPII, menina, 13 anos). 

“A única coisa que me deixou triste durante esses três anos foi à saída da 

professore de crochê. Ela era uma pessoa excelente, adorável e todos 

adoravam ela... Até hoje não entendo o porquê da saída dela [...] Todos os 

funcionários da casa são legais e gentis com a gente” (BCPII, menina, 14 

anos). 

“[...] mas era bom quando a professora de crochê estava aqui, ela era 

muito legal, sinto muito sua falta depois que ela saiu da casa, mas fora isso a 

casa é boa. Agora eu me acostumei com a coordenadora e com a assistente 

social, antes no começo quando a assistente social entrou na casa a gente não 

gostava dela, mas agora somos muito amigos. A tia coordenadora a gente 

também não gostava dela agora eu chamo ela até de tia [...] eu já fiz amizade 

com todos os alunos da casa” (BCPII, menino, 15 anos). 

 

Os laços descritos nas falas das crianças e dos adolescentes participantes da 

pesquisa exprimem um universo de relações e vínculos concebidos a partir das 

vivências nas instituições.  



149 
 

Sentimentos de amizade, afeto, camaradagem e mesmo sentimentos de 

saudade, pertencimento e vínculo aparecem como referência para estes e ilustra as 

representações positivas em torno das ações realizadas. 

Percebemos, assim, os fortes vínculos com relação ao trabalho realizado, as 

aquisições construídas coletivamente, o papel que a amizade e os vínculos de 

fraternidade e simpatia exercem sobre os participantes. 

O desenvolvimento das ações coletivas na realização do trabalho desempenha, 

portanto, um papel decisivo na construção dos vínculos, pois que as representações 

dos participantes congregam suas emoções com relação aos funcionários, 

professores e equipe técnica. 

Estes vínculos construídos coletivamente por meio da convivência são também 

destacados numa das falas das mães participantes: 

 

“Uma coisa que eu estou percebendo assim, a professora, ela ta sabendo 

lidar bem com ela (filha), ela gosta muito da coordenadora, fala direto dela, e a 

professora também. Até comentei com a professora na reunião que no começo 

ela (filha) falava Ah a professora é muito chata, só que a professora ta trazendo 

ela pro lado dela, descobriu que ela gosta de fazer as coisas e ta sabendo lidar 

com isso, colocou ela pra ajudar a fazer os preparativos pra festa junina, então 

ela levou pra casa os materiais pra preparar. Então ela está toda empolgada 

porque ela se sentiu importante, porque a professora falou que ela serve pra 

fazer, porque ela sabe fazer, então ela achou muito legal, então eu to achando 

isso muito legal, porque a professora ta procurando aproximar, trazer pro lado 

delas. Então eu acho isso muito importante. Como a professora tá fazendo eu 

acharia muito importante também que os professores procurassem um jeito, eu 

sei que é muito aluno, eu sei que eles também têm a vida deles, na casa deles, 

tem os problemas deles, mas assim se todos tentassem trazer os alunos pro 

lado deles, porque infelizmente a gente vê muito os professores, não só aqui 

como nas outras escolas, são situações e situações, muitas das vezes o 

professor estressa e não vê o que gerou o problema pra tentar ajudar o aluno, 

pra trazer o aluno pro lado dele, pra tenta ajudar. A gente entende que é muita 

criança que é muita coisa, mas assim a gente vê televisão parece que as 

coisas são tão fáceis, tão simples de conseguir, você vê lá o problema é esse, 

vamos tenta resolver e no final tudo dá certo, esse aluno acaba se esforçando, 
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seria muito bom se fosse assim, infelizmente, seria legal se conseguisse 

trabalhar nesse aspecto, trazer, conquistar. Igual eu acho muito interessante o 

que a professora está fazendo, ta conseguindo que nem, tanto o que a minha 

filha falava, reclamava que ela era chata, agora ela está admirando. É uma 

coisa muito relativa” (EPII, mãe 2). 

 

Portanto, o papel de cada um na construção coletiva do serviço enquanto um 

espaço de convivência e fortalecimento é imprescindível. Conforme as normativas, 

“é preciso reconhecer que nas relações educativas e de proteção social, usuários e 

profissionais são sujeitos de conhecimentos e de direitos” (MDS, 2013, p. 18) Assim, 

“As relações entre as pessoas que se aproximam por contingências da vida e que 

estabelecem afinidades eletivas, interesses comuns e um cotidiano partilhado são 

capazes de constituir proteção” (MDS, 2013, p. 36). 

Uma das dimensões essenciais ao serviço na perspectiva da convivência e do 

fortalecimento de vínculos são as ações realizadas no âmbito do trabalho social com 

as famílias. 

As relações familiares influenciam sobremaneira nas representações dos 

participantes, principalmente no que tange as crianças atendidas. 

O serviço se apresenta, então, como um espaço de referência onde a 

participação dos usuários expressa contornos de segurança e proteção para sua 

família representada na figura materna. Exemplificamos: 

 

“Quando eu não fazia o Projeto eu ficava em casa sozinha e minha mãe 

ficava preocupada comigo, ela não podia nem trabalhar direito” (EPII, menina, 

13 anos). 

“Minha vida no Projeto mudou muito depois que eu entrei aqui porque 

antigamente não tinha com quem ficar e minha mãe não me deixava ficar em 

casa sozinha. Depois que eu vim estudar aqui tudo pra minha mãe facilitou e 

ele fica menos preocupada” (EPII, menina, 11 anos). 

“O Projeto não apenas me ajudou, mas sim a minha mãe também” (EPII, 

menina, 14 anos). 

“Quando estou aqui sei que minha mãe fica despreocupada” (EPII, 

menina, 12 anos). 
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“Enquanto eu estou aqui a minha mãe fica despreocupada porque ela 

sabe que eu estou em um lugar bom” (EPII, menina, 12 anos). 

“E minha mãe adora que eu faça curso aqui” (BCPII, menina, 14 anos). 

 

As representações avultadas majoritariamente relacionam-se a dois aspectos: 

a oferta de um espaço de referência e proteção social, e a questão do papel da 

mulher com relação à família e ao trabalho. 

Destarte a sistemática das ações realizadas no âmbito da convivência e do 

fortalecimento de vínculos é permeada pelas dinâmicas e processos sociais que 

envolvem a organização familiar.  

Assim, o modo como à família é compreendida e inserida na política pública 

repercute na organização dos trabalhos socioassistenciais e no cotidiano das 

famílias atendidas. 

Porquanto, a matricialidade sociofamiliar na política de assistência social 

compreende a família enquanto sujeito histórico permeado pelas diversas 

manifestações da questão social. 

Em vista disto, o trabalho ofertado deve se construir como um espaço de 

referência e proteção social para as famílias de modo a fortalecer seus vínculos 

familiares e comunitários. 

Logo, o SCFV deve ser realizado de forma a: 

 

Complementar as ações da família e comunidade na proteção e 
desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos 
vínculos familiares e sociais; Assegurar espaços de referência para o 
convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de 
afetividade, solidariedade e respeito mútuo (BRASIL, 2009). 

 

Consequentemente, garantir espaços de referência significa congregar ações 

de proteção social de modo a ampliar as vivências e desenvolver o sentimento de 

pertença e de identidade das famílias e filhos atendidos. 

No que concerne ao segundo aspecto sublinhado, as crianças participantes da 

pesquisa destacam o SCFV como um espaço de proteção, o qual permite as mães 

trabalharem enquanto seus filhos permanecem na instituição. 

Neste sentido, a política social intermedeia as relações familiares, pois que 

garante, ainda que minimamente, proteção social as famílias, principalmente a estas 
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que lutam cotidianamente pela sua sobrevivência buscando estratégias de trabalho 

diversificadas para sua subsistência. 

Posto isto, na contemporaneidade, o que se observa é o desvanecimento do 

modelo tradicional dos papéis familiares no qual o homem exercer o papel de 

provedor e a mulher dedica-se aos cuidados da casa.  

Este modelo vem sendo substituído por um no qual mulheres e homens 

exercem funções laborativas externas ao lar, todavia a função de realizar os 

cuidados familiares ainda é preponderantemente exclusiva feminina. 

Portanto, as representações das crianças exemplificam como as dinâmicas 

sociais, no que concerne ao papel do homem e da mulher na organização familiar, 

influenciam suas relações com as instituições socioassistenciais, produzindo 

impressões particulares e estabelecendo vínculos diferenciados para com as 

mesmas. 

Nesta sequência de raciocínio, a centralidade da família na organização das 

ações socioassistenciais é compreendida a partir das diretrizes e objetivos do âmbito 

da proteção social em vista da garantia das seguranças de sobrevivência (de 

rendimentos e de autonomia), acolhida e de convívio ou vivência familiar. 

Deste modo, o trabalho social com famílias realizado no âmbito do SCFV visa 

construir alternativas estratégicas para a garantia da segurança de convívio familiar 

e comunitário. 

Em referência ao trabalho realizado com as famílias na perspectiva da 

convivência e do fortalecimento de vínculos destacamos a percepção da assistente 

social vinculada à entidade BCPII: 

 

“E no fortalecimento de vínculos a gente trabalha com eles bastante com 

conversas, explica às vezes o que é família. Às vezes os meninos chegam aqui 

falando: Ah, eu briguei com a minha mãe, eu vou embora de casa porque ela 

não quer deixar isso. É trabalhar isso mesmo, que não é assim, toda família 

tem problemas que a gente tem que superar, é nesta perspectiva... a 

convivência, não só em casa, mas também com o grupo, o respeito entre eles, 

que cada um é cada um, cada um tem a sua individualidade, mas que 

enquanto pessoas eles tem que se respeitarem dentro dos seus limites que 

eles não mudam ninguém” (BCPII, AS). 
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A fala da assistente social manifesta notadamente o papel do serviço no 

fortalecimento dos laços familiares e grupais, porquanto o trabalho primordial do 

serviço relaciona-se as vulnerabilidades relacionais. 

Assim, o trabalho é realizado por meio de intervenções socioeducativas que 

produzem enriquecimento das subjetividades e rupturas de sentidos na medida em 

que se realizam ações de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

As vulnerabilidades relacionais que permeiam o SCFV referem-se 

principalmente as relações e vínculos estabelecidos no âmbito familiar. Elucidamos: 

 

 “[...] então pode-se dizer que aqui eu tenho tudo e muito mais porque se 

eu não estivesse aqui eu estaria em casa sem fazer nada ou então fazendo 

comida para o meu padrasto, então como eu disse, eu tenho tudo e muito mais 

aqui” (EPII, menina, 13 anos). 

“[...] eu gosto muito, eu sou uma pessoa que essa escola me ajudou 

muito. Teve um ano que eu tava no grupo 2 que eu tive que afastar do Projeto 

porque eu tinha que olhar a minha mãe que passou por uma cirurgia e mesmo 

assim eles me ajudaram, não tiraram a minha vaga, levaram cesta básica e 

várias coisas legais. E depois eu voltei no finalzinho do ano que eles estavam 

ensaiando a apresentação do final do ano e as professoras fizeram questão de 

me colocar mesmo se eu não pegasse a apresentação [...] então a minha 

história é muito triste, mas mesmo assim, diante de tudo eu estou aqui no 

grupo 3 junto de todos e é isso, eu amo aqui e ninguém vai me tirar esse amor 

a vida dos fundadores dessa escola [...] e é isso obrigada por ter me escolhido 

para escrever isso” (EPII, menina, 13 anos). 

“Eu entrei na Casa do Pão com 12 anos. E quando eu entrei fui muito 

bem recebida, todos eram muito legais e ainda são até hoje [...] Antes de eu 

entrar aqui [...] eu tinha uma relação difícil com a minha mãe [...] Entrando aqui 

a minha relação com minha mãe melhorou bastante” (BCPII, menina, 13 anos). 

 

Conforme as falas demonstram as vulnerabilidades relacionais no âmbito 

familiar reportam-se desde as relações desarmônicas e conflituosas dos filhos com 

os pais até o nível de responsabilidade assumido pela criança na organização 

familiar devido à vulnerabilidade vivenciada. 
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Portanto, no trabalho social com famílias, as ações de intervenção devem ser 

realizadas mediante o apoio efetivo de seus membros a partir de duas abordagens: 

articulação da rede socioassistencial na promoção do acesso aos serviços e direitos 

sociais, e desenvolvimento dos vínculos intrafamiliares e relacionais por meio de 

ações de reflexão, orientação e convívio. 

Reciprocamente, as representações das mães participantes destacam a 

influência do SCFV nas relações familiares. Elucidamos: 

 

“Eu sou meio suspeita de falar da casa do pão porque eu acabo 

participando com ela. Eu trazendo, venho e fico com ela e acabo assistindo a 

forma delas trabalharem. Eu vejo tudo que elas fazem, elas fazem com muito 

amor, muito carinho e dedicação. E as crianças se sentem em casa, a minha 

filha prefere ficar aqui do que na minha casa. Porque ela tem mais abertura e 

mais liberdade aqui do que lá em casa. Quer dizer o meu papel é ser brava, ser 

correta, ensinar valor. E completa a parte que a gente não faz que é 

brincadeira.[..] Então eu sou suspeita de falar da casa porque eu gosto muito, 

participo com elas e gosto de todos os trabalhos que elas fazem” (EPII, mãe 3). 

 

Assim, na fala da presente mãe observa-se que o serviço se constrói enquanto 

um espaço alternativo de convivência no qual a criança estabelece novas relações e 

vínculos. Portanto, o serviço é caracterizado enquanto complementar a função 

protetiva das famílias. 

Esta complementaridade é destacada na fala de uma das assistentes sociais: 

 

“Eu acho que assim, não deveria ser, mas é o que eu observo, o que 

muitas crianças não têm em casa eles vem procurar aqui, que às vezes é o 

respaldo do pai e da mãe por ta trabalhando então é aqui que eles vem, eles... 

‘o que eu faço, to passando problema com isso’. Igual [...] Acaba sendo o papel 

que a família não ta conseguindo desempenhar hoje em função de N 

problemas aí, trabalho, tempo, falta mesmo de conhecimento de como 

conversar, acho que entra vários fatores” (BCPII, AS). 

 

Logo, fica-nos claro esta complementaridade entre as funções protetivas das 

famílias e as funções de proteção social realizadas pelo serviço. 
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Compreender a família neste aspecto significa não martirizá-la em vista das 

vulnerabilidades sociais que a permeiam. 

 Conforme Oliveira, “No que diz respeito à família como centralidade nas 

políticas sociais, o que podemos verificar é que a família ficou com a parte pior: a de 

sobreviver sem os mínimos meios de consegui-lo” (OLIVEIRA, 2009, p. 92). 

Assim, diante das múltiplas expressões da questão social que permeiam as 

famílias é preciso realizar a leitura crítica da realidade indo além da imediaticidade e 

do aparente, de modo a se apreender a essência do fenômeno, a totalidade da 

realidade social. 

Portanto, a família não deve ser compreendida como a única responsável por 

sua proteção, é preciso que a sociedade e suas instituições sejam protetivas. 

Destarte, as políticas sociais precisam se reposicionar quanto às dimensões da 

proteção social, de modo que os conceitos tradicionais que delegam ao individuo a 

responsabilidade total por sua sobrevivência, baseada nos modismos conceituais de 

auto-ajuda e auto-esforço sejam superados em vista da construção de redes de 

proteções sociais, nas quais a família, a comunidade e a sociedade no geral 

exerçam funções de proteção social. 

Nesta ótica o SCFV deve realizar ações de proteção social por meio da 

convivência em vista do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Realizar ações de proteção social que busquem intervir nas vulnerabilidades 

relacionais que interpenetram as famílias, pressupõe, portanto, promover práticas de 

valorização da potência dos sujeitos, mediante uma abordagem que contemple 

interdisciplinaridade, intersetorialidade e articulação das políticas de setoriais. 

À vista disto, destacamos a fala de uma assistente social com relação a uma 

experiência marcante no trabalho com família: 

 

“A gente passa por várias experiências durante o ano. Eu acho que tem 

algumas coisas que, [...] eu vou lembrar-me de uma agora, recentemente, de 

um adolescente nosso que já era atendido nesta instituição na escola e depois 

foi para o serviço. Ele tem um histórico de família sem pai, ele tem 

esquizofrenia, a família tem um poder aquisitivo muito baixo, então é uma 

família que tem muitas necessidades de proteção social. Ai quando ele foi para 

o serviço, que ele já estava adolescente, ele começou a apresentar uma 

dificuldade muito grande de permanecer em grupo. Essa dificuldade dele 



156 
 

acabou afastando ele do grupo. Depois a gente encaminhou ele pra um 

atendimento psiquiátrico, o psiquiatra achou melhor ele não permanecer 

porque ele acabava entrando em confronto com os outro adolescentes que não 

estavam aceitando bem a situação. Porque ele tinha posturas assim de mexer 

com os meninos, enfrentar, e os meninos não conseguiam entender bem o 

momento que ele estava passando. Porque ele foi inicialmente diagnosticado 

com uma depressão em análise ainda, não é um diagnóstico fechado. O que 

me marcou neste caso, eu fico pensando, às vezes ele pulava o muro aqui e ai 

embora quando estava numa situação de stress muito grande. Ou chegava à 

escola e de lá ai embora. E eu fico pensando que, agora ele está em casa e a 

mãe está cuidando dele, ta medicando, mas se ele não tivesse tido essa 

experiência no serviço por um tempo, curto que tenha sido, talvez ele tivesse 

ficado em casa com esse pai, que não conseguia manter ele dentro de casa 

pela própria saúde mental do pai, a mãe talvez não tivesse percebido 

rapidamente a situação do filho, pra socorrer, recebido encaminhamentos pra 

correr atrás. Então a mãe só pôde ir atrás rapidamente, só pôde socorrer o filho 

rapidamente porque ela teve um ponto de apoio, de referência ali que pode 

orientar: olha o comportamento dele não está normal, não ta num padrão 

dentro da normalidade, alguma coisa a mais está acontecendo com essa 

criança” (EPII, AS). 

 

A fala da assistente social exemplifica a complexidade no trato das 

vulnerabilidades relacionais, principalmente quando estas interferem sobremaneira 

na convivência e nos vínculos estabelecidos. 

No que se refere às vulnerabilidades relacionais estas são intermediadas pelo 

ciclo de vida, condição socioeconômica, sentimentos de incerteza, insegurança e 

rupturas relacionadas às vivências, desproteção social, etc.. 

Deste modo, as ações realizadas no SCFV também são permeadas por 

conflitos, preconceitos e discriminação, situações de abandono e apartação que 

envolvem os usuários. 

Porquanto, o serviço se constrói a partir de situações de convivência que são 

tomadas como oportunidades que precisam ser criadas, preparadas e vivenciadas 

de forma a ampliar e diversificar os horizontes e repertórios simbólicos, 

potencializando seus usuários. 



157 
 

Todavia, nem sempre é possível realizar ações resolutivas em relação aos 

casos atendidos.  

A seguinte fala é de uma das mães participantes que demonstra sua 

insatisfação frente à resolução das intervenções realizadas: 

 

“Eu conheço a instituição desde criança porque quando foi fundada a 

escola eu estudei aqui, estudei da 1º até a 4º série. Então quando os meus 

filhos estavam na idade de entrar, eu tentei várias vezes. Aí no ano retrasado 

eu fiz inscrição. O meu menino por ele ter distúrbio de comportamento, aliás, 

ele até melhorou bastante, ele tinha acompanhamento com a Assistente Social 

do CRAS através do Conselho Tutelar. O CT encaminhou ele para o CRAS que 

começou a acompanhar a nossa família. Ai quando eu fiz inscrição aqui eu 

comentei que ele tinha acompanhamento com a Assistência Social e isso 

facilitou que eu conseguisse a vaga pra ele. Ai o meu menino ficou aqui até o 

meio do ano passado, ai ele não se adaptou muito bem, porque ele sofria 

bullying, porque ele tem uma falha nos dentes. Por ele ser nervoso, então ele 

ficava nervoso, ai tava tendo atritos, ai acharam melhor ele sair. A minha 

menina já está faz 2 anos. [Com relação a percepção do serviço]  Apesar de ter 

dias que a minha filha esquece, porque como o irmão não vai mais, ai ela às 

vezes ela não ta querendo ir. Mas eu não dou muita moleza não, porque eu 

preciso que ela fique, pra ela ocupar o tempo dela, aprender, porque ela tem 

um gênio meio difícil, então ela não se dá muito com todos os professores, mas 

nada que não se consiga contornar. [Questionada sobre os aspectos positivos 

e negativos] Eu gosto, não tenho nada que reclamar não. Olha, eu vou ser bem 

sincera, igual, infelizmente assim, eu percebo, porque eu costumo misturar 

muito os meus dois (filhos). E pela disputa de atenção, tudo eles disputam, 

porque o meu filho até gostava de ficar aqui, mas ele saiu por causa que as 

crianças fazia bullying, por ele ficar nervoso então o professor não conseguia 

lidar com a situação. Que é até na oficina de artes, me surpreendeu muito 

porque eu pensei que ele ia se dar muito bem na aula de artes, mas o 

professor parece não tinha muita paciência, não soube lidar com a situação, e 

foi onde entraram em consenso e acharam melhor ele estar saindo. Já a minha 

filha também me reclama um pouco, mas eu acho que um pouco assim é 

preguiça mesmo do adolescente, porque eles querem as coisas bem mais 
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fáceis, não quer obedecer às normas. Mas ela gosta muito das aulas de dança, 

da aula de música e de teatro ela já não gosta, sendo que é o mesmo 

professor. Ela fala assim: Ah, mas o professor é tão legal na aula de música, já 

na de teatro ele não é, ele é chato. E ela gosta muito, gosta e às vezes ela fica 

meio rebelde não quer vir, fala: ‘Ah eu não quero ficar lá, eu quero é trabalhar’. 

Ai eu falo: ‘Você não tem idade pra trabalhar, você tem que lá pra aprender a 

valorizar as coisas que você tem, aprender o futuro pra você pode utilizar o que 

você tá aprendendo hoje’. Porque eu acho que tudo que a gente aprende, é 

tudo válido pra gente. Infelizmente, eles como “aborrecente” não teme muito 

isso, infelizmente depois que perder que vai aprender a falar ‘Nossa podia ter 

aproveitado mais’. Mas tirando isso assim, infelizmente a idade dela tá meio 

difícil” (EPII, mãe 2). 

 

A fala desta mãe nos exemplifica que o SCFV também possui limites na sua 

atuação. Daí a incompletude das políticas sociais públicas.  

Sua fala demonstra certa frustração e desconcerto para com o serviço, visto 

que suas representações focalizam a saída de seu filho como um lapso. 

Estas representações refletem por um lado seu sentimento de culpabilização 

frente à instituição que não proporcionou a proteção necessária, e por outro lado de 

acolhimento visto que a instituição proporciona um espaço de convivência para sua 

filha. 

As emoções contraditórias frente a está vivência demonstram como as 

condições de vida e os modos de interação social determinam a inserção relacional 

do sujeito.  

“A inserção relacional caracteriza-se pelos vínculos que os sujeitos 

estabelecem com os grupos familiar e social, mais próximos, que configuram a 

percepção de pertencer a uma determinada comunidade” (GONTIJO e MEDEIROS, 

2009, p. 468). 

Deste modo, as dinâmicas sociais que interpenetram o sujeito se particularizam 

a partir das condições econômicas, sociais, psicológicas, culturais e simbólicas. 

Porquanto, as famílias apresentam vulnerabilidades diversificadas que 

interferem no desenvolvimento de seus membros.  
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Assim, processos reiterados de pobreza, violência e exclusão social imprimem 

sentimentos de descrença e baixa auto-estima ocasionando um estado portador de 

elementos e significados que afetam rigorosamente o ambiente social familiar. 

É preciso, pois, compreender as políticas sociais públicas na sua incompletude, 

entendida como um conjunto de ações desenvolvidas em determinada área por um 

conjunto de instituições, visto que diante da complexidade das vulnerabilidades 

sociais é preciso construir uma rede de proteção social que articule o conjunto das 

políticas setoriais. 

Por fim, em referência ao trabalho social com famílias, um último aspecto é 

apontado. No âmbito do SCFV, as ações com as famílias prevê sua integração nas 

atividades realizadas, de tal forma que a participação da família é de suma 

importância nos processos de trabalho. 

Com relação a esta dimensão uma das assistentes sociais destaca o desafio 

encontrado: 

 

“Um dos grandes desafios que eu vi aqui neste tempo que eu estou aqui é 

a gente conseguir trazer família. Trazer a família, mostrar o quão importante é 

essa participação da família pra eles, no desenvolvimento deles, a gente tem 

uma dificuldade muito grande. Pra mim no momento é isso, trazer a família. 

[Com relação ao trabalho com família] Eu vejo que ele é ainda muito precário 

por a gente não ter essa proximidade com eles. Embora a gente faça visita 

domiciliar... não vou te falar que eu faço para todos, mas eu tento uma parte. E 

também é complicado porque a visita geralmente a gente faz no meio de 

semana e geralmente eles estão trabalhando, eles estão em casa a noite. Ai 

fica muito complicado de fazer visita a noite, no sábado também é muito 

complicado, pra mãe que trabalha a semana inteira ai sábado tem que limpar a 

casa, tem uma série de outras coisas, ai a gente chega lá, vai querer 

conversar, a gente sabe que não, mas fica meio assim... Às vezes o que a 

gente consegue mesmo é alguma atividade aqui na casa a noite, igual segunda 

feira a gente teve uma apresentação de dança, ai de uns 40 meninos que 

vieram apresentar a gente conseguiu 15 pais para assistir. Foi um número 

bom, ai a gente aproveita, termina a apresentação a gente tenta falar do 

trabalho, da importância. Porque se a gente chamar os pais mesmo a noite pra 

conversar , tipo uma reunião, ai não aparece ninguém, tem que ter (um 
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estímulo). Ai a apresentação da dança, uma apresentação de teatro, ai a gente 

consegue agregar algumas famílias. Nesse sentido, eu acho que o número é 

reduzido pelo contingente de crianças que a gente atende” (BCPII, AS). 

 

A questão da participação da família é um desafio permanente tanto na 

realização das ações em âmbito micro (dos serviços realizados) quanto no âmbito 

macro (das políticas públicas).  

No que se refere à Política de Assistência Social, esta estabelece a 

participação social como um eixo estruturante da política, pois que as relações entre 

Estado e sociedade civil representam um imperativo de formação e articulação na 

reciprocidade das ações implementadas. 

Conforme a PNAS: 

 

A gravidade dos problemas sociais brasileiros exige que o Estado estimule 
a sinergia e gere espaços de colaboração, mobilizando recursos 
potencialmente existentes na sociedade, tornando imprescindível contar 
com a sua participação em ações integradas, de modo a multiplicar seus 
efeitos e chances de sucesso (BRASIL, 2004). 

 

Destarte, é conferida à sociedade civil o direito e o dever de participar no 

processo das políticas públicas e, mais especificamente, da política de assistência 

social. 

Nesta acepção, a participação popular se refere à primazia do controle social 

na sistemática de gestão político-administrativa e técnico-operativa. 

Por conseguinte, podemos compreender a participação social como uma 

categoria central que institui a sociedade como uma comunidade participativa, cuja 

modalidade de participação se organiza mediante as instâncias de controle social. 

Neste sentido, controle social é entendido como um dos aspectos fundamentais 

da política de assistência social brasileira, o qual confere legitimidade ao processo 

da política pública, pois que institui a participação dos cidadãos em seu pleno 

exercício de cidadania a partir dos espaços institucionais deliberativos, os conselhos 

gestores e as conferências. 

No tocante a participação das famílias nas ações realizadas, esta se refere à 

construção de um diálogo permanente entre a família e o serviço ofertado. 
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O diálogo tem por base ofertar às famílias espaços de construção conjunta, 

visto que é preciso que as ações realizadas compreendam a totalidade da 

organização familiar. 

Deste modo, participar significa construir alternativas coletivas de potência e 

emancipação dos sujeitos sociais. 

Assim, o SCFV tem como um de seus eixos a integração da família nas ações 

realizadas de modo a promover a ampliação dos horizontes relacionais e construir 

novos vínculos e novas experiências de empoderamento e, sobretudo, de proteção 

social. 

Todavia, conforme a fala da assistente social, a participação da família no 

ambiente institucional é um desafio contínuo. 

Outrossim, as representações das mães participantes desenham um cenário 

divergente, como pode ser observado: 

 

“Então eu tinha um sobrinho que estudava aqui e através dele eu fiquei 

sabendo do projeto. Ai eu me interessei por deixar a minha filha aqui. Está 

sendo bom, sendo ótimo, porque ela convive com outras crianças, faz outras 

atividades. [Quando questionada sobre a participação dela (mãe) no projeto] 

Eu participo, todas as reuniões eu venho, tudo que me chamam eu venho, 

porque eu acho importante estar acompanhando” (EPII, mãe 1). 

 

A fala da presente mãe expõe o sentimento geral das mães participantes da 

pesquisa quanto a sua participação no serviço. 

Contudo, as representações de participação da família são trespassadas por 

fatores contraditórios e complexos. 

A contradição revelada diz respeito aos discursos elaborados com relação ao 

fator participação. Ainda que as mães exponham uma representação positiva de sua 

participação no serviço, estas representações são contestadas em vista da 

complexidade de sua integração efetiva, como pode ser observado na fala da 

assistente social. 

O próprio processo da pesquisa de campo corrobora a afirmação de que a 

participação das famílias é um permanente desafio. Durante a aplicação dos 

instrumentais, selecionamos a roda de conversa como um instrumental coletivo para 

apreensão das representações das mães participantes. Todavia, diante da 



162 
 

impossibilidade de se assegurar a participação das mães, visto que sempre nas 

intervenções realizadas a freqüência de participação se restringia a uma 

participante. Tornou-se necessário à modificação do instrumental coletivo para a 

aplicação de um instrumental individual, a entrevista. 

Compreendemos, portanto, a urgência em se construir alternativas e 

instrumentais viabilizatórios de participação, principalmente no que se concerne à 

integração das famílias com o serviço realizado. 

Entrever estas alternativas e instrumentais significa compreender a 

participação como um processo em construção, visto que fatores econômicos, como 

as funções laborativas, e sociais, como as disposições culturais de participação, 

influenciam intimamente neste processo. 

 

6.2.3. Desenvolvimento Humano e Social 

 

Esta categoria de análise tem o intuito de entrever as falas dos participantes a 

partir da perspectiva do desenvolvimento humano e social, pois que, conforme a 

tipificação, o SCFV: 

 

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 (BRASIL, 2009). 

 

Deste modo, as ações realizadas visam proporcionar aquisições aos usuários 

por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, porquanto estas são 

dimensões inerentes ao processo de desenvolvimento. 

Primeiramente, elucidamos um fato que muito nos sensibilizou. Tal fato 

relaciona-se com as representações das crianças e dos adolescentes em torno da 

oferta de alimentos tais como lanches e merenda durante o período de realização 

das atividades. Esclarecemos: 

 

“[...] eles dão comida de graça [...] a comida daqui é uma delícia” (EPII, 

menina, 13 anos). 

“Aqui nós temos o Lanche que são as 10 horas que é sempre uma fruta e 

11:45 nós temos o almoço que é muito bom. Eu gosto do projeto Girassol! E a 
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parte melhor é a comida que é muito boa, aqui as Tias da Cozinha fazem muita 

coisa diferente igual a Lasanha, a panqueca, é bom demais. Ainda bem que 

tenho mais 1 ano aqui! O Projeto é muito bom... Bem é só isso que eu tenho 

pra falar” (EPII, menina, 12 anos). 

“E o que eu mais gosto aqui é da comida, principalmente da panqueca 

que é uma delícia” (EPII, menina, 12 anos). 

“Já as refeições são ótimas, não tenho nada de ruim para falar” (EPII, 

menina, 14 anos). 

“A comida daqui é muito boa” (EPII, menina, 11 anos). 

“As cozinheiras cozinham muito bem, eu gosto muito da comida, mas não 

só da comida, mais também várias outras coisas” (EPII, menina, 13 anos). 

“[...] mas a melhor parte é a comida que é muito saudável e não prejudica 

a minha saúde” (EPII, menino, 13 anos). 

“[...] bom, mas eu gostava e gosto até hoje das comidas, pois desde 

quando eu entrei eu gostava das panquecas e, etc. [...] E o almoço é uma 

beleza só tem comidas boas tipo ontem teve milho e como todos gostam de 

milho, então né, foi uma beleza e estava gostoso, etc.” (EPII, menina, 13 anos). 

“Além disso, eu comecei a me alimentar melhor, porque eu não comia de 

nada e agora eu como de quase tudo. Adoro a comida daqui, é melhor do que 

lá de casa” (EPII, menina, 13 anos). 

“Na hora que entramos já recebemos um café da manhã bem preparado, 

quando dão dez horas saímos para o recreio e ganhamos uma fruta para 

comermos, onze e quarenta vamos para o almoço e após nos arrumamos e 

vamos para a escola” (EPII, menina, 12 anos). 

“Aqui é tudo de bom, comida grátis e enfim” (EPII, menina, 12 anos). 

“O almoço daqui é muito bom, gosto muito da comida” (EPII, menino, 13 

anos). 

“Eu gosto muito daqui, porque comemos bem, temos várias atividades 

(assim não ficamos parados) e também aqui todos gostam de você” (EPII, 

menina, 13 anos). 

“[...] a comida é muito boa” (EPII, menino, 12 anos). 

“[...] as comidas são de graça e são feitas pela aconselhação de uma 

nutricionista” (EPII, menina, 13 anos). 

“O lanche que a casa oferece é muito gostoso” (BCPII, menina, 13 anos). 
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“O lanche que eles dão para nós é saudável” (BCPII, menina, 13 anos). 

 

No processo de análise dos dados da pesquisa de campo, as representações 

em torno da oferta de alimentos geraram em nós uma das impressões mais 

marcantes. 

Porquanto, fatores relacionados à desnutrição infantil continuam a demandar 

atenção universal.  

A desnutrição pode ser definida como uma doença de natureza clínico-social 

multifatorial cujas raízes se encontram na pobreza (PEDRO, 2007). 

No Brasil, a desnutrição ainda compõe o cenário contemporâneo das mazelas 

sociais, embora políticas direcionadas ao seu combate tenham se mostrado 

relativamente efetivas na redução das taxas e no combate a mortalidade infantil. 

Não obstante, “O problema da fome no Brasil é indicador da visível produção 

da desigualdade social consequente de processos de exclusão social e dominação 

política e econômica” (PEDRO, 2007, p. 44). 

Deste modo, nos últimos anos, tem-se observado a implementação de 

programas e projetos que visam modificar as taxas de desnutrição e mortalidade 

infantil. Um dos programas que ganhou notoriedade nesta temática foi o Programa 

Fome Zero. 

Segundo Yazbek (2003), há Política nas Políticas Sociais, há direção e 

interesses em confronto [...] Essa disputa, nos anos recentes, sob inspiração do 

ideário neoliberal, configurou um perfil despolitizado e refilantropizado para as 

Políticas Sociais Brasileiras no qual a pobreza ocupou o lugar da não política onde 

foi figurada como um dado a ser administrado tecnicamente ou gerido pelas práticas 

da Filantropia. É este lugar da pobreza que o Programa Fome Zero coloca em 

questão. Ao trazer para o debate público a problemática da fome, movimentando a 

mídia, a opinião pública, os especialistas de diversas áreas, a Universidade, as 

lideranças locais, os governantes de estados e municípios, e outros cidadãos do 

país, o Fome Zero coloca a pobreza e a fome como questão pública, alvo de opções 

políticas que colocam em foco as alternativas de futuro para o país e os desafios da 

cidadania e da construção democrática nesta sociedade excludente e desigual. 

Assim, ao trazer para o debate as questões que permeiam a desnutrição 

infantil, o Programa Fome Zero se configura como uma proposta de Política de 

Segurança Alimentar para o Brasil. 
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Nesse sentido, a alimentação é compreendida como um direito humano básico 

e prioridade no combate à fome e à miséria, enquanto a Segurança Alimentar é 

compreendida como a garantia do direito de todos ao acesso a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente, com base em práticas 

alimentares saudáveis e sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, e nem o sistema alimentar futuro, devendo se realizar em bases 

sustentáveis (Yazbek, 2003). 

Porquanto, a presença reiterada nas falas das crianças e dos adolescentes de 

representações com relação aos alimentos ofertados, exemplifica uma das faces 

mais cruéis da desigualdade social, o acesso desigual a uma alimentação 

adequada. 

A vista disto, o SCFV promove, a partir da oferta de alimentos de consumo aos 

seus usuários, condições básicas de desenvolvimento humano e social, visto que, 

conforme Sen (2010): 

 

A fome relaciona-se não só à produção de alimentos e a expansão agrícola, 
mas também ao funcionamento de toda a econômica e – até mesmo mais 
amplamente, com a ação das disposições políticas e sociais que podem 
influenciar, direta ou indiretamente, o potencial das pessoas para adquirir 
alimentos e obter saúde e nutrição (SEN, 2010, p. 212). 

 

Consequentemente, o SCFV cauciona o processo de desenvolvimento humano 

e social de seus usuários na medida em que produz aquisições materiais e 

desenvolve suas potencialidades de modo a promover o seu empoderamento 

(condição de agente). 

Outras disposições institucionais e sociais influenciam o nível de melhoria e 

desenvolvimento alcançados. Elucidamos: 

 

“Eles dão [...] ônibus para levar para a escola estadual, eles param na 

porta para facilitar” (EPII, menina, 13 anos). 

“Eu ia para a outra escola a pé e agora eu vou de ônibus” (EPII, menina, 

12 anos). 

“Para ir para a escola à tarde tem um ônibus que nos leva, ele é muito 

importante, pois nos deixa no terminal, o que fica mais fácil” (EPII, menina, 13 

anos). 
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As falas exemplificam como as disposições institucionais influem na 

participação das crianças no serviço. 

A entidade EPII oferece às crianças participantes transporte gratuito para 

percorrer o trajeto entre serviço e escola no entre período. Este dispositivo 

institucional é mencionado no perfil institucional, destacamos: “É também oferecido 

transporte escolar através de ônibus terceirizado até as escolas da região Oeste e 

terminal municipal central de ônibus, ao término do período” (EPII, perfil). 

Assim, na perspectiva do desenvolvimento humano e social as disposições 

institucionais e sociais influem vastamente na participação e na preservação dos 

vínculos.  

De acordo com Sen (2010): 

 

As disposições sociais podem ter importância decisiva para assegurar e 
expandir a liberdade do individuo. As liberdades individuais são 
influenciadas, de um lado pela garantia social de liberdades, tolerância e 
possibilidade de troca e transações. Também sofrem influência, por outro 
lado, do apoio público substancial no fornecimento das facilidades (como 
serviços básicos de saúde ou educação fundamental) que são cruciais para 
a formação e o aproveitamento das capacidades humana (SEN, 2010, p. 
62-63). 

 

Deste modo, a rede de segurança ofertada pelo SCFV garante aos seus 

usuários um espaço de referência para o seu desenvolvimento, ofertando garantias 

e disposições que promovem desdobramentos no sentido das aquisições e 

potencialidades dos usuários. 

A falta destas disposições intervém igualmente na participação e vinculação 

das famílias. Exemplificamos: 

 

“Eu conheci o trabalho através da mãe de uma aluna que era minha 

vizinha e nos convidou para participar. Participei no ano retrasado um pouco 

só, pois fiquei sem conseguir vir porque é muito longe para vir de pé. Ai o ano 

passado consegui comprar um veículo e voltei a participar da casa” (BCPII, 

mãe 3). 

 

Portanto, o nível de inserção econômica das famílias elucida as 

vulnerabilidades e os riscos que elas estarão mais propensas de vivenciar durante o 

seu ciclo de vida. 
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A fala da mãe participante demonstra como a falta de disposições sociais, vide 

o transporte público, dificulta o aceso aos serviços, de modo que sua participação 

somente se confirmou a partir da aquisição de um transporte particular, o carro. 

Em referência aos processos societários de desenvolvimento, na análise de 

políticas públicas o crescimento econômico não deve ser determinado como o único 

fator relevante, visto que a criação de oportunidades sociais e a garantia de uma 

rede de segurança contribuem mais diretamente para a expansão das liberdades e 

processos de desenvolvimento social. 

“Portanto, a contribuição do crescimento econômico tem de ser julgada não 

apenas pelo aumento de rendas privadas, mas também pela expansão de serviços 

sociais” (SEN, 2010, p. 61). 

Destarte, as políticas sociais públicas devem articular ações no sentido da 

universalização dos direitos sociais, de forma a promover a distribuição equitativa 

das riquezas produzidas coletivamente. 

Um fator correlacionado as disposições institucionais e sociais refere-se às 

possibilidades concretas de participação em vista das vulnerabilidades vivenciadas. 

Esta questão pode ser observada na fala a seguir: 

 

“Por mim continuaria aqui para sempre, mas talvez ano que vem não 

esteja mais, pois irei trabalhar” (BCPII, menina, 14 anos). 

 

A precariedade da inclusão produtiva numa sociedade na qual o modelo 

econômico de desenvolvimento é regulado por princípios neoliberais de 

expropriação do trabalho, desregulamentação, redução de gastos e ampliação 

desenfreada dos lucros ocasiona processos contínuos de exclusão e desigualdade 

social. 

Deste modo, as famílias expropriadas de uma renda digna para sua 

subsistência são obrigadas a inserir seus filhos no mercado de trabalho em estágios 

de desenvolvimento cada vez mais prematuros. 

Na fala destacada a adolescente expõe seu desejo de continuar no serviço, 

todavia diante da necessidade de produzir e colaborar para a renda familiar esta 

delibera sua provável saída em vista de uma precária inclusão produtiva. 

Esta situação é corroborada a partir da fala da assistente social: 
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“Sim, nós temos uma saída, evasão após os 15, 16 anos por conta de 

trabalho, nós tivemos uma perda este ano de 10 meninos nesta faixa etária” 

(BCPII, AS). 

 

Portanto, modelos e processos de desenvolvimento econômico influem 

diretamente nas relações familiares de modo a mediar à decisão familiar no que 

concerne a alocação de tempo entre trabalho, escolaridade e lazer de seus filhos. 

Destarte, o SCFV, a partir das diretrizes da política de assistência social, deve 

garantir aos seus usuários a segurança de rendimentos, compreendida como uma 

forma monetária que garanta a sobrevivência das pessoas independentemente das 

limitações e entraves na realização de uma atividade laborativa. 

Porquanto, a segurança de rendimentos efetuar-se-á mediante a inclusão dos 

usuários em programas de transferência de rendas. 

Na perspectiva do desenvolvimento humano as ações realizadas no âmbito do 

SCFV visam promover o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das 

crianças e dos adolescentes, a partir de seus interesses e potencialidades. 

Desde modo, a partir da construção de espaços de referência o SCFV 

assegura o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de 

afetividade, solidariedade e respeito mútuo. 

No que tange as transformações intersubjetivas dos sujeitos participantes. 

Destacamos: 

 

“Quando eu cheguei no Pestalozzi eu era tímida, tinha muita vergonha, 

mas agora eu me sinto diferente, mais alegre, mais divertida” (EPII, menina, 13 

anos). 

“[...] antes eu dava trabalho, mas agora eu melhorei” (EPII, menino, 12 

anos). 

“Aqui eu me empenho bem, eu, antes fazia muita bagunça na outra 

escola, mas agora eu não faço” (EPII, menina, 12 anos). 

“A minha vida mudou muito após eu entrar aqui no Projeto, pois eu era 

uma menina muito quieta, não conversava com ninguém, eu era muito tímida. 

Quando eu vim para cá me soltei mais” (EPII, menina, 13 anos). 
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“Quando eu entrei no Pestalozzi eu tinha dez anos, eu era meio tímida, 

pois pensei que eu iria demorar para fazer amizades, mas não, eu arrumei 

rapidinho” (EPII, menina, 13 anos). 

“Aqui aprendi a comer menos do que o que eu comia quando minha vó 

podia me olhar. Dentro de um ano eu emagreci demais e isso foi muito bom 

para mim, ajudou e ajudou muito eu e minha família” (EPII, menina, 11 anos). 

“[...] aqui fazemos esportes físicos e ficamos com a forma física 

controlada e saudável” (EPII, menina, 13 anos). 

 

As frases demonstram como as ações realizadas promovem o 

desenvolvimento humano das crianças e dos adolescentes participantes.  

Neste sentido, o desenvolvimento humano é compreendido como um processo 

complexo que por meio de interações diversas entre os diferentes sujeitos sociais, 

estes se transformam e transformam reciprocamente o outro. 

Assim, o processo de desenvolvimento é compreendido como uma rede na 

qual temporalidade, espacialidade, disposições sociais, processos culturais e 

políticos se articulam promovendo a emergência de um universo semiótico de 

significados e interações que delimitam a totalidade de representações do sujeito. 

Conforme as normativas institucionais, as ações realizadas no âmbito da 

convivência se constituem a partir da concepção de sujeitos de direitos que se 

relacionam e que são capazes de escolha, autonomia e de aprendizado mútuo. 

Nesta acepção, estes sujeitos se constituem na diferença e são capazes de construir 

vivências que favoreçam a expansão da vida, o sentimento de valorização e o 

estímulo às ações de mudança (MDS, 2013). 

Porquanto, as falas destacadas sublinham representações do âmbito do 

desenvolvimento humano a partir das dimensões subjetivas, consideradas enquanto 

transformações e interações positivas com relação às subjetividades dos sujeitos, e 

físicas no que concerne ao desenvolvimento humano físico sadio. 

Esta percepção do desenvolvimento humano proporcionado pelo serviço é 

destacada também pelas mães participantes. Ressaltamos: 

 

“Agora vai ter as olimpíadas, ela fica sempre empolgada, chega 

comentando que fez isso, vai fazer aquilo, que ela gosta muito de esporte Ah 

mãe esse ano vai ter vôlei, vai ter basquete, ela fica empolgada” (EPII, mãe 1). 
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 “A minha filha depois que ela veio pra cá ela ficou mais comunicativa, 

porque como ela não tem a presença do pai ela às vezes fica muito [fechada] e 

depois que eu vim pra cá ela nem da importância para o pai dela mais. Então 

pra mim a mudança foi muito boa, foi pra melhor dela mesmo” (BCPII, mãe 3). 

 

Nas falas das mães, o desenvolvimento humano se traduz nas relações e 

aquisições promovidas. 

De tal forma que o estabelecimento de novos vínculos conduz a sentimentos 

de valorização e de potência, destarte: 

 

Nos encontros que expandem e fortalecem as pessoas, estabelecem-se 
‘paixões alegres’, que ampliam a potência de agir, fortalecendo a vontade 
de estar com os outros, de compartilhar e de se afirmar como pessoas. Mas 
se os encontros desvalorizam e reduzem a vitalidade nas pessoas 
estabelecem-se ‘paixões tristes’, que imobilizam, deprimem e geram 
revoltas. Assim, as emoções não estão dadas, não são passivas, não estão 
pré-determinadas pela característica pessoal, elas são produzidas nos 
encontros e são força motriz das ações (MDS, 2013, p. 19). 

 

Porquanto, as falas das mães participantes demonstram as impressões 

positivas constituídas a partir das relações firmadas por meio de interações 

compartilhadas. 

Logo, o SCFV, organiza-se de modo a ampliar as trocas culturais e de 

vivências, desenvolvendo o sentimento de pertença e de identidade, fortalecendo os 

vínculos familiares e incentivando a socialização e a convivência comunitária.  

Nesse sentido, prevê o desenvolvimento de ações intergeracionais nas quais a 

experiência de convívio é entendida enquanto método de abordagem na promoção e 

valorização dos vínculos relacionais. 

Uma das assistentes sociais destaca o papel deste tipo de experiência. 

Exemplificamos: 

 

“Outras experiências que me marcam muito, é que de uns anos para cá, 

já a uns 3 anos, 4,  a gente tem levado os meninos para fazer interação nos 

abrigos de longa permanência para idosos. E foi uma atividade nova, foi o 

terceiro, ano passado, se não me engano, esse ano vai ser o 4. É uma 

atividade que os meninos não tinham o hábito de fazer, e com a tipificação, 

essa proposta também de trabalhar os conflitos intergeracionais, a percepção 
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das relações intergeracionais, eu acho que ela despertou essa consciência da 

importância de tantas coisas que devem ser trabalhadas no serviço voltadas 

mais para o convívio social do que para conteúdo escolar. E foram 

experiências emocionantes tanto para os meninos como para a gente, porque 

quando os meninos chegam lá, a integração deles com os idosos é nítida, e 

dos idosos com eles também. Houve uma aceitação muito grande da parte 

deles mesmos: vamos preparar uma apresentação, cada um faz uma coisa, um 

toca, o outro dança, o outro recita. Parte deles mesmos a vontade até de 

participar, e eu acho isso muito rico, nessa consciência social, cidadã. E isso 

marca para o resto da vida. Se eu for elencar as experiências práticas que mais 

me marcam são com relação a essas coisas. A gente tem uma cultura, por 

esse histórico, de que antes era muito atrelada a atividade complementar a 

escola, então as atividades sempre foram programadas visando a ter no final 

do ano um desfecho com apresentação artística e cultural. E a gente manteve 

isso mesmo com a tipificação. No início quando teve a tipificação eu tive um 

pouco de resistência porque eu queria que as pessoas entendesse que não 

estava atrelado a escola. Mas eu tenho consciência de que mesmo tendo estas 

atividades não está atrelado a escola, porque essa questão de ampliação do 

universo cultural faz parte da proposta da tipificação, das aquisições dos 

usuários. E eu vejo os meninos, teve um ano que o tema foi poesia, o ano 

passado falou sobre o centenário de Vinícius de Moraes. Então no outro ano 

que trabalhou poesia e literatura, as crianças não tinham o conteúdo que elas 

veem na escola, aquela coisa obrigatória, conteudista, que tem prova e depois 

tem vestibular. Foi de uma outra maneira, o prazer do teatro, o prazer da 

poesia, da representação. Quando eu vejo os meninos ensaiando, e fazendo 

as apresentações, discutindo essas coisas, fazendo jogos teatrais, pensando 

na proposta da construção de um poema, na representação disto. E olho pra 

eles e penso em que outro espaço na comunidade eles teriam isso, e tendo 

isso como eles conseguem fortalecer a vivência deles naquele grupo, porque 

pode ter um espaço assim, eles poderiam estar tendo outras vivências e às 

vezes grupos muito mais fragilizados, na rua de casa ou no bairro, ou em 

qualquer outro lugar que não tivesse essa sequência, essa sistematização de 

todos os dias eles estarem aqui e criar aquele vínculo forte com aquele grupo. 
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É um trabalho diferenciado, e eu sinto isso, a valorização das famílias, dos 

meninos pela própria participação” (EPII, AS). 

 

A fala da assistente social exemplifica categoricamente como os processos de 

convivência e fortalecimento de vínculos proporcionam desenvolvimento humano e 

social para os seus usuários. 

Nesta acepção, o desenvolvimento é compreendido a partir das interações 

sociais, de modo que estas proporcionem vivências pautadas pelo respeito às 

diferenças, que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do 

universo informacional e cultural, vivências potencializadoras da participação social, 

e vivências que contribuam para a construção de projetos individuais e coletivos, 

desenvolvimento da autoestima, autonomia e sustentabilidade (BRASIL, 2009). 

À vista disto, as aquisições que o SCFV proporciona são destacadas na fala de 

uma das assistentes sociais como um dos avanços na oferta do serviço a partir da 

tipificação. Elucidamos: 

 

“O que eu vejo de avanço é trabalhar justamente essas aquisições com o 

usuário para que ele fortaleça o convívio social, fortaleça sua consciência de 

cidadania, de participação na comunidade de uma forma proativa. Com a 

tipificação os serviços tem que se organizar para trabalhar essas aquisições, 

então isso é um avanço, porque por mais que nós estejamos em momentos de 

transição se educando para trabalhar dessa forma, isso é já de imediato um 

avanço” (EPII, AS). 

 

Destarte, as aquisições que o serviço proporciona no desenvolvimento da 

cidadania de seus usuários também são avultadas pelas crianças e adolescentes. 

 

“Nós também aprendemos muita coisa em Ética igual agora hoje nós 

vamos apresentar um trabalho de Higiene e Saúde para o Lar” (EPII, menina, 

12 anos). 

“[...] cada dia eu aprendo uma coisa nova, não só pelo curso que eu estou 

fazendo, mas pelo dia a dia, exemplo: na educação, aprendizado, na 

comunicação” (BCPII, menino, 15 anos). 
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Assim, “Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural 

das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã” (BRASIL, 

2009), constitui-se como um dos objetivos do serviço na garantia da segurança de 

autonomia e na articulação de ações no âmbito do desenvolvimento humano e 

social. 

Porquanto, uma das falas das mães participantes destaca o papel de um 

projeto realizado no serviço que proporcionou a sua filha estas aquisições: 

 

“O fato do soltando a voz [projeto musical] fez com que a minha filha se 

senti muito importante, como se diz, o ego dela cresceu, e se sentia importante. 

E lá em casa tudo ela fazia era para o Projeto. Então foi um fato assim, que foi 

muito importante pra mim e pra ela” (BCPII, mãe 3). 

 

Este Projeto é também destacado por um dos adolescentes participantes. 

 

“Estou em um projeto soltando a voz que está me mostrando igualdade 

humana, não há pessoas melhores e nem piores, todos somos capazes de ser 

feliz, tudo isso foi à casa que me ensinou e só tenho a agradecer a todos 

vocês” (BCPII, menino, 15 anos). 

 

Relativamente, na perspectiva do desenvolvimento humano e social a partir 

das ações realizadas no âmbito do SCFV, podemos entrever que o aspecto da 

oportunidade é uma dimensão fundante da proteção social. 

Oportunizar aos usuários do serviço espaços de referência que promovam o 

seu desenvolvimento e oportunizam a construção de aquisições sociais relaciona-se 

proficuamente aos processos de liberdade. 

Na perspectiva formulada por Sen (2010) e utilizada neste trabalho, o 

desenvolvimento entendido como liberdade distingue-se dois aspectos: o aspecto do 

processo e o aspecto da oportunidade. Assim, primeiramente, é preciso conceber a 

liberdade relacionada aos processos de tomada de decisão e às oportunidades de 

obter resultados considerados valiosos, porquanto esses processos têm de ser 

entendidos como partes constitutivas do desenvolvimento. O aspecto das 

oportunidades esta associado à avaliação de em que grau as pessoas tem 
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oportunidade de obter os resultados que elas valorizam a partir das liberdades que 

envolvem os processos políticos, sociais e econômicos. Portanto, o desenvolvimento 

como liberdade deve ser compreendido a partir da consideração conjunta entre os 

aspectos de processo e de oportunidade das liberdades. 

Por fim, as aquisições representam novas perspectivas frente às 

vulnerabilidades sociais vivenciadas. Exemplificamos: 

 

“Nos avanços, a gente aqui, a gente já viu nesse tempo que eu estou aqui 

de meninos que estavam começando a beber muito, começando a ficar 

alcoólatras e a gente conseguiu através de conversas sabe, estão diminuindo 

muito, alguns já estavam começando a fazer tráfico, já não estão mais. Esses 

foram assim os avanços mais marcantes, mas a gente nota questões de 

convívio familiar mesmo, de não estar brigando tanto dentro de casa, de saber 

mais lidar com os desafios, os problemas dentro de casa, mas esses que se 

relacionam álcool e drogas são os que mais marcam, hoje eles falam que não, 

não é isso que eles querem para eles, tem outras perspectivas, isso é bom, 

isso é gratificante, menos um naquele mundo” (BCPII, AS). 

 

As aquisições proporcionadas aos participantes, deste modo, se configuram 

como potencialidades no enfrentamento da violência, da pobreza e da exclusão 

social. 

Nesta acepção, as aquisições relacionam-se com as capacidades dos sujeitos 

contidas no seu potencial de valorização e enriquecimento de suas liberdades 

substantivas. 

Assim, é preciso que as instituições trabalhem de forma a congregar uma rede 

de proteção social, em vista do desenvolvimento das capacidades, autonomia e 

responsabilidade social. 

Conforme Sen (2010), a interdependência entre liberdade e responsabilidade 

suscita muitos questionamentos, deverá uma pessoa ser inteiramente responsável 

por aquilo que lhe acontece? Quem melhor que o próprio indivíduo há de zelar por 

seus interesses e problemas? Estas considerações podem ser realmente 

importantes no que tange aos aspectos de motivação, envolvimento e 

autoconhecimento, todavia o alcance e a plausibilidade limitados de um apoio 

exclusivo na responsabilidade individual devem reconhecer que as liberdades 
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substantivas que desfrutamos são extremamente dependentes das disposições 

pessoais, sociais e ambientais. Porquanto, o potencial para levar uma vida 

responsável depende do gozo de certas liberdades básicas, de tal modo que, 

responsabilidade requer liberdade. 

Deste modo, o apoio de uma rede de segurança social é fator basal na 

expansão da liberdade das pessoas, nesta acepção, desenvolver ações que 

promovam aquisições, capacidades e potencialidades significa realizar ações em 

vista da mudança social. 

Isto posto, elucidamos as representações dos participantes com relação as 

perspectivas construídas a partir do SCFV: 

 

“Aqui evolui muito, até demais, e saio daqui já informada e atenta à vida lá 

fora” (EPII, menina, 13 anos). 

“O projeto também dá oportunidades tipo, eu ganhei uma bolsa numa 

escola particular de basquete por meio do projeto, lá eu posso ser uma 

jogadora profissional. Estou no último ano aqui, mas posso através das minhas 

notas e por meio dos professores, posso ir para a unidade I que é uma escola 

particular e sair de lá e ir direto para a faculdade (qualquer uma), mas para isso 

preciso fazer todas as oficinas e me empenhar ao máximo para ser escolhida” 

(EPII, menina, 13 anos). 

“Bom antes de dizer como ta minha vida hoje é preciso saber como era 

antes. Eu entrei na escola aos 4 anos e aos 11 anos entrei no projeto por 

vontade própria. Quando entrei no projeto eu era uma menina mais fechada, 

tímida, arrogante e aos poucos fui percebendo que aqui eu tinha quer ser 

diferente, fazer a diferença. Foi quando eu tive a ideia de me focar em alguma 

aula para poder ta fazendo a diferença. Descobri então minha paixão pelo 

basquete e tive certeza que aquele era meu sonho. E até hoje tenho isso em 

mente, não vou desistir até que eu consiga o que eu quero. A cada dia que 

passa saio com mais experiência de vida diferentes, situações que nos ensina 

a pensar grande e o mais importante, a não desistir daquilo que acreditamos 

que possamos fazer. Conclusão que tiro desses 4 anos de projeto é que vou 

sair daqui pronta para o mercado lá fora e para várias situações que vou 

passar” (EPII, menina, 14 anos). 
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“Agora eu sei que quando eu sair daqui irei ter um futuro melhor, porque 

aqui eles te ensinam que a vida também pode ser bonita, basta a gente querer. 

Gosto muito daqui” (EPII, menina, 13 anos). 

“A casa do pão é muito importante, pois tira várias pessoas das ruas e 

ajuda com cursos e nos encaminha para um trabalho digno” (BCPII, menina, 13 

anos). 

“Essa caridade me ajudou a ter mais conhecimento, a sair das ruas e me 

fez pensar no futuro querendo dar aula de dança” (BCPII, menina, 14 anos). 

“Quando estou na casa me divirto, me emociono, aprendo coisas novas, 

aprendi aqui a ser uma pessoa humilde que é capaz de tudo se quiser. E estou 

descobrindo várias coisas sobre mim, talentos, isso tudo é o que eu sinto paz 

aqui na casa do pão” (BCPII, menino, 15 anos). 

 

Finalmente, a partir das representações das crianças e dos adolescentes 

participantes da pesquisa, compreendemos mediante variados níveis de análise o 

significado e a abrangência deste serviço. 

Neste aspecto, o SCFV se constrói a partir de aportes teórico-conceituais 

múltiplos que embasam as ações por meio da oferta de um espaço de referência 

para a convivência mediante o fortalecimento de vínculos grupais, familiares e 

comunitários. 

Não obstante, as ações desenvolvidas promovem a ampliação dos universos 

relacionais dos usuários, assim como afiançam as seguranças de sobrevivência (de 

rendimento e de autonomia), acolhida e de convívio ou vivência familiar.  

Promove, portanto, valorização, potência de agir, vivências de cidadania, 

empoderamento, expansão de potencialidades e aquisições, em vista do 

desenvolvimento humano e social. 

Por fim, devemos imperiosamente lutar pela consolidação dos direitos sociais e 

ampliação das liberdades substantivas. É preciso, pois nos afirmar e se posicionar 

claramente frente às desigualdades sociais. Porquanto, garantir o desenvolvimento 

humano e social das crianças e dos adolescentes de nossa sociedade significa atuar 

na consolidação de um mundo mais justo, na recusa das formas de violência, 

miséria e exclusão social. 

Oportunizar o desenvolvimento pleno é, portanto garantir oportunidades 

emancipatórias de modo a se construir novas perspectivas. 
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As crianças e adolescentes desde tenra idade são interpelados com 

questionamentos acerca de seu futuro: O que vão ser quando crescer? É a pergunta 

que nunca se cala. Todavia, talvez devêssemos modificar a perspectiva invocada e 

começar a nos questionar sobre quais são as reais possibilidades que estamos 

garantindo para o seu futuro, pois que elas já são, mas o que serão delas sendo 

sem poder escolher. 

Não há explicação mais simples e derradeira do que este poema de Carlos 

Drummond de Andrade: 

Verbo Ser 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Que vai ser quando crescer? 

Vivem perguntando em redor. Que é ser? 

É ter um corpo, um jeito, um nome? 

Tenho os três. E sou? 

Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? 

Ou a gente só principia a ser quando cresce? 

É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? 

Ser; pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas? 

Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R. 

Que vou ser quando crescer? 

Sou obrigado a? Posso escolher? 

Não dá para entender. Não vou ser. 

Vou crescer assim mesmo. 

Sem ser Esquecer. 
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7. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho insere-se no cenário contemporâneo a partir da percepção 

das múltiplas vulnerabilidades que permeiam o espaço social. 

Diariamente, os governantes dos países proferem discursos em torno do 

desenvolvimento enquanto uma ferramenta de promoção que focaliza estratégias 

para o crescimento econômico, avanço tecnológico e aprimoramento social. 

Todavia, os territórios de pertencimento e vivências de amplas parcelas da 

população continuam a ser trespassados por condições de pobreza, miséria, 

violência, exclusão e desigualdade social. 

Neste sentido, diante do acirramento da questão social, grupos específicos se 

revelam intimamente vulneráveis. 

A vulnerabilidade social é, assim, compreendida como um conceito 

multidimensional que se relaciona às condições de vida de grupos fragilizados, que 

por questões de ciclo de vida, gênero, etnia e classe social, se apresentam mais 

expostos a riscos e a níveis significativos de desproteção social. 

Perante esta paisagem de desagregação social, na qual as famílias 

experienciam no seu cotidiano vivências de insegurança, incerteza e instabilidade 

social, é preciso mobilizar recursos de modo a edificar estruturas e instituições 

político-sociais na configuração de sistemas de seguridade e de proteção social. 

À vista disto, no conjunto de iniciativas que compõem as ferramentas 

elaboradas para intervir nas condições de vida da população e engendrar fatores de 

desenvolvimento humano e social, as políticas públicas se constituem como o 

instrumental por excelência. 

No Brasil, o sistema de seguridade social é composto por três políticas 

substanciais: previdência, saúde e assistência social. 

Assim, a política de assistência social se caracteriza enquanto uma política 

pública não contributiva, que estabelece o dever do Estado na proteção e garantia 

dos direitos sociais. 

Nesta acepção, a política de assistência social enquanto uma política social 

pública que tem por objetivo a proteção social à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice, assim como o amparo às crianças e aos adolescentes 

carentes, se realiza a partir de um conjunto de benefícios, serviços, programas e 

projetos. 
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A partir desta caracterização, o presente trabalho pretendeu analisar o serviço 

de convivência e fortalecimento de vínculos, enquanto um serviço socioassistencial 

de caráter preventivo com o foco em crianças e adolescentes. 

Portanto, o objetivo geral que nos direcionou durante o processo de pesquisa 

corresponde a seguinte formulação:  

 

 Objetivo geral: compreender em que medida o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, disponibilizado para o atendimento de 

crianças e adolescentes no município de Franca-SP, atende a demanda 

e cumpre seus objetivos para com as famílias e filhos atendidos 

enquanto um serviço de 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.  

 

Este objetivo geral foi construído a partir da formulação do problema de 

pesquisa que corresponde à seguinte pergunta norteadora: Qual a abrangência do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos disponibilizado para o 

atendimento de crianças e adolescentes no município de Franca, enquanto 

atendimento da demanda e alcance de seus objetivos? 

Para responder a questão norteadora da pesquisa, elaboramos duas hipóteses, 

as quais: 1º hipótese, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

constitui-se como um serviço que logra alcançar visibilidade de atendimento, e 

realizar ações que promovam o desenvolvimento humano e social; 2º hipótese, 

todavia, enquanto um serviço vinculado a Política de Assistência Social, este é 

permeado pelas diversas contradições macrossocietárias, influenciando seu alcance 

no atendimento da população e sua amplitude na realização de seus objetivos. 

Deste modo, tornou-se necessário a construção de objetivos específicos que 

problematizaram o objetivo geral de modo a torná-lo exequível. 

Os objetivos específicos são: 

 

 Conhecer a dinâmica entre demanda assistida e demanda reprimida no 

município; 
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 Conhecer a percepção do profissional de Serviço Social sobre o serviço 

realizado;  

 Conhecer a percepção das mães sobre o impacto do serviço em sua 

realidade; 

 Conhecer a percepção das crianças e/ou adolescentes sobre o impacto 

do serviço em sua vida; 

 

Destarte a pesquisa de campo teve como cenário o município de Franca-SP. 

No que se refere ao universo da pesquisa, este foi composto por duas 

entidades socioassistencias que prestam o serviço de convivência e fortalecimento 

de vínculos para crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos, as quais: 

Escola Pestalozzi Unidade II e Belém a Casa do Pão Unidade II. 

A amostra da pesquisa corresponde à: 2 Assistentes Sociais, 3 mães e 32 

crianças e adolescentes.  

No tocante ao delineamento da pesquisa, utilizamos os seguintes instrumentais 

de coleta de dados, respectivamente: entrevista com a Assistente Social, entrevista 

com as mães participantes e aplicação de uma redação com as crianças e 

adolescentes. 

Para a análise qualitativa dos dados o instrumental utilizado foi o método 

hermenêutico dialético. 

Portanto, a análise realizada foi construída a partir das inter-relações entre as 

representações dos participantes da pesquisa com relação ao Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos e as estruturas municipais e 

macrossocietárias da política de assistência social. 

Primeiramente, no Lócus de análise, elaboramos o perfil institucional das 

instituições de forma a caracterizar o ambiente no qual as representações dos 

participantes são construídas. 

Em seguida, realizamos a construção do perfil municipal na oferta do serviço 

de modo a entrever a dinâmica entre demanda assistida e demanda reprimida. 

Na segunda parte, denominada Categorias de análise, inicialmente, 

caracterizamos os participantes a partir da elaboração de seus perfis. 

Após, interpretamos suas falas a partir das representações classificadas em 

três categorias, as quais: O Serviço, Convivência e Vínculos, e Desenvolvimento 

Humano e Social. 
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Na categoria o Serviço, os resultados alcançados abordaram os temas de 

personificação/particularização do serviço, filantropização dos direitos sociais, 

vulnerabilidades e território, impacto do serviço na vida dos participantes, 

gratuidade, demanda e publico prioritário. 

Porquanto, nesta primeira categoria de análise, os resultados demonstraram o 

nível de impacto e significação do serviço na vida dos participantes, entretanto, 

tornou-se para nós cada vez mais claro os desafios permanentes no que se refere à 

consolidação da política de assistência social enquanto uma política de proteção 

social. 

À vista disto, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é 

compreendido nas relações contraditórias e complexas dos interesses que 

permeiam o cenário político em escalas macrossocietárias. 

Na segunda categoria de análise, as representações conformaram a 

participação das crianças e dos adolescentes no serviço, as ações realizadas com 

relação à convivência e, por conseguinte no fortalecimento de vínculos. 

O trabalho social realizado com as famílias se apresentou enquanto uma 

dimensão mediada por relações complexas, assim, as relações e vínculos 

estabelecidos demonstraram a organização familiar como uma organização 

permeada por vivências contraditórias de proteção e de vulnerabilidade. 

Destarte, as vulnerabilidades relacionais representadas nas falas dos 

participantes se relacionam as disposições encontradas no espaço social, 

porquanto, não cabe somente à família constituir-se enquanto organização protetiva, 

a sociedade e as instituições devem ser igualmente protetivas. 

Na última categoria de análise, as representações figuram nas seguintes 

temáticas: segurança alimentar, disposições institucionais e sociais, aquisições e 

potencialidades mediante a concretização de perspectivas que caucionam o 

processo de desenvolvimento humano e social. 

Por fim, os resultados alcançados lograram responder a pergunta norteadora 

de modo que os objetivos gerais e específicos foram confrontados frente à realidade 

de campo, e esta auferiu e corroborou as hipóteses formuladas. 

Portanto, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos se apresentou 

enquanto um serviço essencial de proteção social que oferta aos seus usuários 

aquisições e potencialidades de forma a prevenir a ocorrência de danos, construindo 

perspectivas e promovendo o desenvolvimento humano e social. 
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Todavia, sua abrangência quanto a disponibilidade de vagas e a oferta das 

ações se descortina enquanto um campo político contraditório no qual interesses e 

interações intricadas acabam por complexificar suas intervenções. 

A partir das conclusões aqui tecidas pudemos elaborar algumas considerações 

práticas da presente pesquisa.  

Compreendemos que o reordenamento do SCFV traz novos paradigmas que 

estabelecem novas formas e conceitos de se construir o trabalho realizado. Assim, é 

preciso que o SCFV se construa enquanto um espaço de escuta, no qual a voz dos 

participantes se façam ouvir, numa construção conjunta das ações, de forma a não 

hierarquizar as relações. 

A construção do diálogo através de metodologias alternativas se apresenta 

como um caminho a se construir cotidianamente, a partir de espaços reflexivos e 

flexíveis, não mais pré-determinados em estruturas rígidas que acabam por boicotar 

deliberadamente a proposta do trabalho. 

Estratégias que garantam um espaço de escuta para a família, de modo que 

sua participação seja construtiva, e não mais somente educativa, se demonstram 

enquanto possibilidades de promoção da condição de agente das pessoas.  

Assim, a construção do trabalho social com famílias que promova atitudes 

positivas e participantes das famílias a partir de sua voz e perspectiva pode garantir 

mais eficazmente resultados positivos, garantindo o diálogo e a participação 

construtiva de todos. 

Esperamos que este trabalho possa contribuir para a reflexão sobre o SCFV 

enquanto um serviço em constante processo de construção e (re)avaliação de forma 

que as ações realizadas possam ser continuamente orientadas na garantia da 

proteção social de forma preventiva e proativa, caucionando o processo de 

desenvolvimento humano e social. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA - ASSISTENTE SOCIAL 

 

Nome: 

Formação:                                              Faculdade:                                Ano: 

Tempo de trabalho na instituição: 

 

1. Conte-me a sua percepção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. 

2. Como você vê o papel deste serviço na proteção da família e dos filhos 

atendidos? 

3. Quais são os avanços e desafios encontrados? 
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APÊNDICE B – RODA DE CONVERSA / ENTREVISTA - MÃES 

 

Apresentação da pesquisadora, explicação da pesquisa, assinatura do termo. 

 

1. Apresentação das mães – sua família e entrada no serviço 

2. Qual sua vivência no serviço? Percepção e história 

3. Quais são os pontos positivos e negativos? 
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APÊNDICE C – REDAÇÃO 

 

 

 

 

 

  

TEMA: MINHA VIDA HOJE 

Discorra sobre as perspectivas, mudanças e continuidades a partir de sua entrada 

neste serviço. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

Não é necessário colocar seu nome: 

SEXO:       FEMINO            MASCULINO 

IDADE: ___________ ANOS 
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APÊNDICE D – Termo de Autorização – Casa do Pão 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



193 
 

APÊNDICE E – Termo de Autorização – Pestalozzi 
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APÊNDICE F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Pais 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) - PAIS 

Resolução CNS Nº 196/96 

 

Título do projeto: Desenvolvimento Humano e Social e políticas públicas: um estudo sobre o 

Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos no município de Franca-SP. 

Prezado Senhor (a): o seu (sua) filho (a) foi convidado (a) a participar de uma pesquisa 

mediante a aplicação de uma redação intitulada “Minha vida Hoje”.  

O intuito da pesquisa é estudar o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos 

a partir da ótica do desenvolvimento humano e social. 

O objetivo geral da pesquisa é compreender em que medida este serviço disponibilizado 

no município de Franca-SP, atende a demanda e cumpre seus objetivos em relação às famílias 

e filhos atendidos. 

Esclarecemos que durante o trabalho não haverá riscos ou desconfortos, nem tampouco 

custos ou forma de pagamento pela participação no estudo. A fim de garantir a privacidade, 

garantimos o sigilo. 

A pesquisa está sob a responsabilidade da pesquisadora Samanta Antonio Gea. Para 

qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com a pesquisadora no 

telefone (16) 99164-7469. 

É importante que você saiba que a participação neste estudo é completamente voluntária 

e que pode-se  recusar a responder alguma questão que considerar inconveniente. 

Estando de acordo, solicitamos sua assinatura neste Termo de Consentimento em 

concordância com a resolução CNS nº 196/96. 

Desde já agradecemos a sua atenção 

 

________________________________ 

Pesquisadora Responsável 

Consentimento Pós–Informação 

 

Eu,________________________________________________, RG:____________________, 

responsável por __________________________________________, 

RG:__________________, fui informado sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque 

precisa da colaboração de meu (minha) filho (a), e entendi a explicação. Por isso, concordo 

em assinar este termo para a participação de meu (minha) filho (a) na pesquisa. 

 

 

 

______________________________                                          Data: ___/ ____/ _____  

Assinatura do responsável 
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APÊNDICE G – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Resolução CNS Nº 196/96 

 

Título do projeto: Desenvolvimento Humano e Social e políticas públicas: um estudo sobre o 

Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos no município de Franca-SP. 

Prezada Senhora:_________________________________________, você está sendo 

convidada a participar de uma pesquisa que estudará o Serviço de Convivência e 

Fortalecimentos de Vínculos a partir da ótica do desenvolvimento humano e social. 

O objetivo geral da pesquisa é compreender em que medida este serviço disponibilizado 

no município de Franca-SP, atende a demanda e cumpre seus objetivos em relação às famílias 

e filhos atendidos. 

Esclarecemos que durante o trabalho não haverá riscos ou desconfortos, nem tampouco 

custos ou forma de pagamento pela sua participação no estudo. A fim de garantir sua 

privacidade, garantimos o sigilo. 

A pesquisa está sob a responsabilidade da pesquisadora Samanta Antonio Gea. Para 

qualquer outra informação, a Sra. poderá entrar em contato com a pesquisadora no telefone 

(16) 99164-7469. 

É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente 

voluntária e que você pode recusar-se a responder alguma questão que considerar 

inconveniente. 

Estando de acordo, solicitamos sua assinatura neste Termo de Consentimento em 

concordância com a resolução CNS nº 196/96. 

Desde já agradecemos a sua atenção 

 

________________________________ 

Pesquisadora Responsável 

Consentimento Pós–Informação 

 

Eu,___________________________________________________________, fui informada 

sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a 

explicação. Por isso, concordo em participar da pesquisa. 

 

 

______________________________                                          Data: ___/ ____/ _____  

Assinatura da participante  
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ANEXO A – Bairros de Abrangência dos CRAS 
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ANEXO B – Entidades Inscritas no CMAS 

   
REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE FRANCA 

 

 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 
ENTIDADES SERVIÇO 

REALIZADO 
ENDEREÇO, FONE 
E RESPONSÁVEL. 

1. Associação Assistencial Bom Samaritano (SAEBS) Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos para 
crianças e 
adolescentes de 
06 a 15 anos 
 

Av. Dr. Flávio 
Rocha, 4.915 – V. 
Imperador / 3703-
0062 /fax: 3703-
1966/  Reinaldo 
Célio Rodrigues 

2. Associação de Instrução Popular e Beneficência – 
Centro Promocional de Lourdes (CEPROL) 

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos para 
crianças e 
adolescentes de 
06 a 14 anos 

Rua Major 
Claudiano, 1.501 – 
Centro/  3722-
3260/ 3722-4682 – 
Nayr de Souza 

3. Associação dos Deficientes Físicos de Franca – 
ADEFI 

Serviço de 
proteção social 
básica no 
domicílio para 
pessoas com 
deficiência e 
idosas. 

Rua Jamil Abdalla, 

411 - Guanabara  

/3723-7794 / José 
Carlos Gomes  

4. Centro de Integração da Terceira Idade Lions 
Clube Franca Sobral 

Serviço de 
proteção social 
básica – 
convivência e 
fortalecimento de 
vínculos para 
idosos  

Rua José Maria 
Medeiros, 5105 / 
3703-5611 / Clóvis 
Fernandes Parra 

5. Centro Espírita Sebastiana B. Ferreira 
Casinha do Pão  
Rua : Isméria Andrade Taveira, 1930-Jd. Luiza Rua  

 

Serviço de 
Convivência e 
fortalecimento de 
vínculos para 
crianças de 07 a 
17 anos 

Padre Conrado, 
1172. – Jd. 
Independência 
/3704-9098 - 3704-
5997 Raquel 9145-
0404 
Gesiel 3723-2275-
9408/9969-9035 / 
Eurípedes Carlos 
Ferreira 

6. Escola de Aprendizagem e Cidadania da Guarda 
Mirim de Franca 

Serviço de 
Convivência e 

Av. Champagnat, 
1808 – Centro / 
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fortalecimento de 
vínculos para 
crianças e 
adolescentes de 
14 a 18 anos 

3403-9071 / Rui 
Engrácia Garcia 

7. Fundação Educandário Pestalozzi Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos para 
crianças e 
adolescentes de 
11  a 15 anos 

Rua Deoclides 
Barbosa Leme, 35 – 
V. Sta. Helena / 
3720-0050 / Cleber 
Rebelo Novelino 

8. Instituição Família Cavalheiro Caetano Petráglia Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
vínculos para 
crianças de 7 a 10 
anos 

Rua do Comércio, 
1.482 – Centro / 
3722-2214 / 3722-
0250 / Altair Ferro 
Júnior 

9. Legião da Boa Vontade  Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos para 
crianças e 
adolescentes de 06 
a 12 anos 

Rua Torquato 
Caleiro, 915 / 
3720-9077 / José 
Simões de Paiva 
Neto 

10. Obras Assistenciais Dr. Ismael Alonso Y Alonso Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
vínculos para 
adolescentes de 
15 a 17 anos 

Rua: Tarsila do 
Amaral, 550 - 
Recreio Campo 
Belo / 3703-4411 / 
Marcos Afonso de 
Almeida 

11. Pastoral do Menor e Família da Diocese                                                                   
de Franca 

Serviço de 
convivência e 
fortalecimento de 
vínculos para 
crianças e 
adolescentes de 6 
à 12 anos 

Rua Leandro 

Fernandes Martins, 

1949 – Jd. Aeroporto 

III / 3701-7550 / fax 

3723-4688 / 

Francisco Sérgio 

Rodrigues Granero 

12. Templo Espírita Vicente de Paulo – (Núcleo 
Avelina de Jesus Jd. Aeroporto III CCI do Idoso 
Alely Antunes de Paula, 1844 – 3701-4047) 

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos para 
idosos 

Rua Floriano Peixoto, 
2267 – Centro / 3723 
- 5556 / 3701-8079 / 
Ricardo de Oliveira 
Bessa  

13. Voluntários Sociais de Franca Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos para idosos 

Rua: Ouvidor Freire, 
2553 – Centro / 
3722-2696 / Leila de 
Lourdes Silveira 
Rodrigues  
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ANEXO C – Parecer Consubstanciado do CEP 

                                                               
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 
 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa: Desenvolvimento Humano e Social e políticas públicas: um estudo sobre o 
Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos no município de Franca-SP. 
Pesquisador: Samanta Antonio Gea 
Área Temática: 
Versão: 1 
CAAE: 29356014.0.0000.5384 
Instituição Proponente: Centro Universitário de Franca 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
 
DADOS DO PARECER 
 
Número do Parecer: 632.954 
Data da Relatoria: 14/04/2014 
 
Apresentação do Projeto: 
 
O Projeto está apresentado com todas as formalidades necessárias, incluindo os documentos 
exigidos. A formulação do projeto tem clareza quanto à formulação do problema, indicação dos 
objetivos e procedimentos metodológicos. 
 
Objetivo da Pesquisa: 
 
O objetivo da pesquisa é compreender em que medida os Serviços de Convivência e Fortalecimento 
de 
Vínculos, disponibilizados para o atendimento de crianças e adolescentes, no município de Franca-
SP, atendem a demanda e cumprem seus objetivos em relação às famílias e filhos atendidos. 
Portanto, objetivos específicos, dele decorrentes, tem marcas avaliativas sobre um serviço importante 
na vida social da cidade. Estão adequadamente formulados. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
O Projeto tem relevância científica e social, sendo que os benefícios poderão aumentar a quantidade 
e qualidade dos atendimentos assistenciais, nessa área. Não se detectam riscos à integridade e 
dignidade de pessoas. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
Tanto a caracterização dos sujeitos quanto as expectativas acerca do desenrolar da pesquisa são 
bem delineadas no projeto, no sentido de que não há óbices de natureza ética à sua realização.As 
entrevistas previstas tem caráter instrumental de obter informações, aparentemente, que não 
decorrem da intimidade das pessoas. 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Os itens de apresentação obrigatória estão completos e adequadamente apresentados. Por outro 
lado, é sempre interessante que o pesquisador informe um roteiro pretendido para entrevistas, o que 
não consta do presente processado. 

CENTRO UNIVERSITÁRIO  
DE FRANCA - UNI-FACEF/SP 
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Recomendações: 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Sem prejuízo da aprovação, recomendamos a juntada do roteiro de entrevistas. 
 
Situação do Parecer: 
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP: Não 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
O roteiro de entrevistas deverá ser anexado como Notificação no prazo de 30 dias, nesta Plataforma, 
para conhecimento do CEP. Ao final da pesquisa, o trabalho completo também deverá ser 
encaminhado para este Comitê. 
 
 

FRANCA, 01 de Maio de 2014 
 

____________________________________ 
Assinador por: 

Maria Cherubina de Lima Alves 
(Coordenador) 

 

 

 

 

 


