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RESUMO 
 
 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a percepção das famílias inseridas 
no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro Educacional 
Marista Irmão Acácio sobre o trabalho realizado com elas nesse serviço. Deste modo, 
para alcançar esse objetivo, utilizou-se como metodologia a revisão bibliográfica, 
pesquisa documental e de campo que se deu por uma abordagem qualitativa e 
quantitativa, tendo como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada. 
Como universo da pesquisa, delimitamos uma amostragem a partir das famílias 
atendidas pelo Centro Educacional Marista Irmão Acácio que oferta esse serviço no 
município de Londrina,  considerando o tempo de vinculação da família no serviço. A 
partir disso, construímos esse estudo dividido em três momentos, sendo o primeiro 
para compreender o tema família, o segundo  voltado a conceber o que a política de 
Assistência Social define para o trabalho com famílias e como o Centro Educacional 
Marista Irmão Acácio desenvolve o proposto por essa política no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O último, compreende as percepções dos 
sujeitos acerca do trabalho realizado, o qual foi analisado por meio da pesquisa, que 
apontou a grande importância que as famílias demonstram pelo serviço em relação 
aos seus filhos e netos, mas não da mesma forma em relação ao trabalho realizado 
com elas. 
 
Palavras-chave: Assistência Social; Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculo;Trabalho com Famílias; Tempo de vinculação. 
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ABSTRACT 
 
 
The presente work aimed to analyze the perception of families inserted in the 
Coexistence and Bond Strengthening Service about the work done with them in this 
service. The proposal for analysis is to assimilate whether the time of care is a 
determining fator for the conception of these families about the work developed in this 
service. In this way, in order to achieve this goal, bibliographic review, documentar and 
field research was used as methodology, a qualitative and quantitative approach, 
having as an instrument of data collection the semi-structured interview. As a research 
universe, we delimited a sample from the families attended by the Marist Educational 
Center Brother Acacio that offers this service in the municipality of Londrina, 
considering the family’s time of attachment to the service. From this, we introduced 
this study addressing brief considerations on the subject, as well as punctuating the 
structuring of chapters. Therefore, this study was divided into three moment, being the 
first to understand the theme Family, the second aimed at designing what social 
assistance policy defines for working with families and as the Marist Educational 
Center Brother Acacio develops the proposal by this policy in the Coexistence and 
Bond Strengthening Service. The latter comprises the perceptions of the subjects 
about the work performed, which was analyzed through the research, which pointed 
out the great importance the families demonstrate for the service in relation to their 
children and grandchildren, but not in the same way in relation to the work done with 
them.  
 
Key words: Social Assistance; Work with Families; Coexistence and Bond 
Strengthening Service; Service Time. 
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1 INTRODUÇÃO  

 Ao passar dos anos, com a evolução da humanidade e suas contínuas 

mutações, a família tem se mantido como berço do desenvolvimento dos indivíduos, 

acompanhando o processo de estruturação e reestruturação da sociedade. Nisto, 

consequentemente, para se analisar e compreender como se dá a realidade dos 

sujeitos que estão inseridos em uma dada realidade, é necessário entender que a 

realidade singular deles é costurada por fenômenos externos, pois, de acordo com a 

Teoria de Marx, a realidade atua como produto de um conjunto de mediações1. 

 Logo, essa relação famíla-sociedade atua como um ciclo em que a 

família, influenciada pelas transformações da sociedade e pelo conjunto de mediações 

nela existente, também atua incidentemente como grande influência para que tais 

processos sejam realizados. Ou seja, é uma relação mútua entre indivíduo, família e 

sociedade, sendo que esta é formada pelo conjunto de famílias que possuem seus 

diferentes costumes, culturas e hábitos, o que contribuem para que a sociedade esteja 

em recorrente movimento. 

Considerando esses processos da família dentro da sociedade, o 

interesse sobre o tema desse estudo se iniciou a partir das vivências da autora com a 

política de Assistência Social e o público atendido por ela, as famílias. Essas vivências 

se intensificaram principalmente a partir da inserção no campo de estágio curricular 

onde foi possível obter uma maior aproximação com a realidade do objeto desse 

estudo, o trabalho social realizado com as famílias atendidas pelo Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Centro Educacional Marista 

Irmão Acácio (CEM) de Londrina/PR. 

Nisto, a partir das experiências desenvolvidas na academia e no 

processo de estágio, o interesse de estudar as famílias atendidas pela política de 

 
1A mediação é uma categoria no método de Marx, e tem como centralidade que a realidade antecede 

o conhecimento sobre ela, ou seja, a forma como essa realidade se dá é o que determina a teoria 
utilizada para analisá-la. Portanto, a realidade é produto de um conjunto de mediações – produto 
histórico – e, para compreender um objeto em todas as suas particularidades, é preciso desvelar um 
sistema de mediações, o que se dá a partir do conhecimento dessa realidade e das relações que 
compõem esse objeto. 
A categoria Mediação se dá como um instrumento teórico-metodológico no Serviço Social com o intuito 
de ampliar o entendimento da direção e qualidade profissional. A mediação “possibilitará conhecer a 
realidade e dissolver a aparência fenomênica, própria da facticidade (imediaticidade). Partindo dos fatos 
empíricos, provocando passagens e conexões, deslocando-se do abstrato e buscando o máximo de 
mediações apreendendo a processualidade e os nexos lógicos que articulam os fatos, alcançando 
assim, a síntese de múltiplas determinações”. (MARTINELLI; MORAES, 2012, p. 6) 



 13 

Assistência Social, com ênfase no SCFV, se intensificou devido as inquietações e 

curiosidades que surgiram a cada nova aproximação com esses sujeitos, sendo a 

principal delas a dificuldade da participação da família nas ações voltadas a ela 

realizadas no serviço. 

Dentro dessas inquietações, destacamos como objeto desse trabalho 

a percepção das famílias atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos sobre o trabalho realizado nesse serviço, pois, as legislações e propostas 

para o atendimento desse público nas políticas públicas nos trazem um olhar a partir 

de uma visão técnica, sobre a importância de se realizar um trabalho com as famílias 

atendidas pelos serviços. Por isso, nesse trabalho, buscamos compreender como 

esse processo é visto pela ótica dos usuários nas diferentes fases de inserção nesse 

serviço, assim como pontuar o que os motiva ou não, a participar do trabalho realizado 

com as famílias e se, na opinião delas, existe um sentido para a realização desses 

trabalhos ou se participam por terem uma visão de descumprimento da proposta ou 

condicionalidade.  

Assim, para que possamos chegar nessa concepção, temos como 

objetivo geral desse estudo analisar qual a percepção das famílias inseridas no SCFV 

do CEM sobre o trabalho realizado com elas nesse serviço, analisando famílias que 

são atendidas no período de tempo desde 2014 até o ano de 2019, tendo uma família 

referente a cada ano – no total de seis famílias.  

Para construir uma proposta de estudo que nos auxilie a responder a 

esse objetivo, apresentamos alguns objetivos específicos:  

a) Descrever a proposta de trabalho com famílias dos documentos 

oficiais da Política Nacional de Assistência Social e da Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais;  

b) Delinear quais as propostas institucionais do Centro Educacional 

Marista para o trabalho com famílias;  

c) Compreender como as estratégias utilizadas pela entidade na 

execução do trabalho com famílias atendem o propósito dos documentos oficiais da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004);  

d) Identificar se o tempo de vinculação das famílias atua como fator 

de influência na visão delas sobre o trabalho com famílias realizado no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro Educacional Marista Irmão 

Acácio. 
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Portanto, de acordo com Minayo (1994), para responder a esses 

objetivos, é necessário realizar um “caminho do pensamento e a prática” (MINAYO, 

1994, p. 16), o qual denomina de metodologia, que nos auxilia a exemplificar como a 

pesquisa será realizada. A autora descreve a metodologia como um aparato de 

“concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a 

construção da realidade” (MINAYO, 2001, p. 16). Para esse estudo, realizamos uma 

pesquisa onde apresentamos dados com um caráter qualitativo e quantitativo2 pois, 

alinhadas a concepção de Minayo (2001), concordamos que ambas “não se opõem, 

ao contrário, se complementam, pois a realidade abrangida por eles interage 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia” (MINAYO, 2001, p. 22).  Logo, para 

realizar a análise proposta para este estudo, utilizamos de alguns instrumentos e 

técnicas para compor nossa metodologia do trabalho, sendo elas a revisão 

bibliográfica, pesquisa documental e de campo. 

Com isto, como citado acima, partimos de um universo de pesquisa 

que é o CEM de Londrina que oferta um serviço para crianças e adolescentes 

vinculado à política de Assistência Social. Portanto, considerando nossas condições 

objetivas para realizar esse estudo e nosso desejo de realizar uma análise de 

qualidade que contribua para o objetivo dessa pesquisa de campo,  realizamos um 

recorte desse público a partir da relação dessas famílias com o tempo de vinculação 

no serviço. 

Sendo assim, dentre as famílias atendidas pelo CEM, elencamos o 

tempo que cada família estava vinculada ao serviço e percebemos que as famílias 

que possuem o maior tempo são atendidas há seis anos e as que possuem menor 

tempo foram inseridas no serviço no início de 2019, ou seja, completam um ano de 

atendimento. 

A tabela abaixo apresenta a relação de famílias comparado aos anos 

de atendimento. 

 

 

 
2 Minayo (2001), explica a pesquisa qualitativa como “um nível de realidade que não pode ser 

quantificado” (p. 21) pois, de acordo com a autora, a pesquisa qualitativa “trabalha com um 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” (p. 21,22). Já em relação à pesquisa quantitativa, a autora relata que 
esta possui um caráter mais voltado à “questão da objetividade” (p. 23) “equações, médias e 
estatísticas” (p. 22). 
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Tabela 1 – Número de Famílias Conforme o Tempo de Vinculação no Serviço 

Tempo de Vinculação Número de Famílias 

1 ano 81 

2 anos 43 

3 anos  22 

4 anos 15 

5 anos 10 

6 anos  3 

Total de Famílias 174 
FONTE: Tabela Construída pela Autora com base nos dados coletados do Centro Educacional Marista Ir. 
Acácio. Dados referentes ao período de 2014 a 2019. 

 

A partir desse levantamento, realizamos a pesquisa com uma família 

de cada ano, ou seja, seis famílias, para que assim, o objetivo desse estudo seja 

alcançado, possibilitando nossa análise sobre o tempo de vinculação no SCFV como 

influência na percepção das famílias nas diferentes fases de atendimentos sobre o 

trabalho realizado com elas no CEM. A seleção dessas seis famílias se deu a partir 

do critério de disponibilidade delas. Após a realização desse levantamento de dados 

sobre a família, como aponta a tabela, a escolha se baseou nos critérios de 

proximidade com o território onde o SCFV está inserido - visto que isso aumenta as 

chances dessas famílias participarem das atividades do serviço – e a disponibilidade 

das famílias de participarem da pesquisa.  

Sendo assim, apresentamos a proposta de pesquisa às famílias que 

residiam próximo ao território do CEM via contato telefônico e agendamos as visitas 

para a entrevista com as famílias que se dispuseram a participar. 

Para garantir que as famílias obtivessem sigilo sob a participação na  

pesquisa e pudessem se sentir a vontade para falar sobre suas concepções sobre o 

trabalho realizado pelo serviço, realizamos as entrevistas na residência dos 

participantes da pesquisa.  

Para chegar ao objetivo dessa pesquisa, foi construído um roteiro de 

entrevista semiestruturado3 pautado nos objetivos específicos e gerais propostos para 

o SCFV na Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, a Tipificação dos 

Serviços Socioassistenciais e  alguns Projetos da entidade para a realização desse 

trabalho. As cinco questões norteadoreas para as entrevistas desse estudo basearam-

se nesses objetivos e propunham identificar as reflexões das famílias sobre as 

metodologias realizadas pela entidade para sua atuação com elas.  

 
3 O roteiro de entrevista se encontra no final do trabalho como Anexo A. 
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Sendo assim, para abordar o propósito desse estudo, inicia-se o 

primeiro momento com uma introdução sobre o tema e sobre a trajetória percorrida 

nessa análise trazendo adiante mais três momentos: o segundo, onde abordamos 

sobre a relação da família com os modelos de proteção social no Brasil a partir do 

período pós Constituição Federal de 1988, relatando sobre as vivências das famílias 

no contexto da proteção social até o momento atual com as políticas sociais. Traremos 

também breves análises sobre os diferentes conceitos de família a partir da concepção 

de autoras como Mioto (1997), Sarti (2002) e Teixeira e Cardoso (2014) que nos darão 

subsídios para apresentar qual a percepção de família utilizada pela política de 

Assistência Social, para que assim, haja uma maior aproximação do contexto das 

famílias público do SCFV que, majoritariamente, estão inseridas em algum contexto 

de vulnerabilidade e/ou desproteção social. 

Com o terceiro momento, apresentamos uma breve contextualização 

da política de Assistência Social, seguindo para a caracterização do SCFV a partir da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) que preconiza a organização de 

cada serviço dessa política, a Tipificação dos Serviços Socioassistencias que traz as 

normativas para o desenvolvimento de cada um dos serviços prescritos na 

PNAS/2004 e por fim, as Orientações Técnicas para o SCFV que trazem as 

especificidades desse serviço, além de pontuar suas propostas para o trabalho com 

famílias. Ainda nesse capítulo, apresenta-se o CEM e suas concepções para o 

trabalho com as famílias inseridas nesse serviço, considerando o seu vínculo com a 

política de Assistência Social e suas orientações para se realizar um trabalho com as 

famílias usuárias dessa política.  

Por último, no quarto momento, traremos dos dados do perfil das 

famílias entrevistadas, assim como as análises sobre as falas dos sujeitos da pesquisa 

em contraponto com o trabalho desenvolvido com as elas nesse serviço, seguindo das 

considerações finais.  

Portanto, seguindo o caminho percorrido nesse estudo, daremos 

início às discussões sobre a relação da família com as políticas sociais. 
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2 A FAMÍLIA NAS POLÍTICAS SOCIAIS 

Para iniciar as discussões desse estudo, entendemos como 

necessário realizar uma breve contextualização sobre os modelos de proteção social 

no Brasil, evidenciando o modelo de proteção social vigente no momento, com ênfase 

na política de Assistência Social na qual está baseado nossa pesquisa. 

Portanto, além dessa contextualização, esse primeiro capítulo conta 

com um aparato teórico que nos subsidiou nas análises da pesquisa de campo. Nele, 

discorremos sobre a família como um dos atores no processo de proteção social, 

principalmente no âmbito da política de Assistência Social e destacamos a concepção 

de autoras como Mioto (1997), Sarti (2002) e Teixeira e Cardoso (2014) que nos deram 

subsídio para pensar sobre os diferentes conceitos de família, os quais nos serviram 

de embasamento teórico para realizar nossas análises sobre a perspectiva de famílias 

compreendidas pela política de Assistência Social na oferta de serviços. 

 

 

2.1 RELAÇÃO DA FAMÍLIA COM OS MODELOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO 

BRASIL  

 

 

Durante o processo de desenvolvimento da humanidade, a família 

sempre obteve um enfoque essencial, visto que é a instituição mais antiga já existente. 

Ela, ao mesmo tempo, produz e reproduz as formas de organização da sociedade, 

seus costumes, leis e os processo de proteção dos indivíduos. Por isso, a partir desse 

entendimento de que a família sempre esteve presente nas mediações4 dos 

indivíduos, neste subtópico abordaremos brevemente sobre os modelos de proteção 

social no Brasil até chegar ao modelo atual das políticas sociais da Seguridade Social, 

apresentando como se deu a trajetória da família nesse processo.  

Para iniciarmos, contamos com a descrição de Cardoso e Teixeira 

(2014) sobre a família como resultado de um processo histórico-social, ou seja, que 

não surgiu naturalmente, mas a partir de um acúmulo de acontecimentos ao longo dos 

anos que contribuíram para a modificação dessa estrutura. Ao longo da história, 

 
4 Rever conceito descrito na primeira nota de rodapé. 
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observamos que a família obteve mudanças não apenas em seu formato, mas 

também nos papéis atribuídos a cada membro, assim como em seus valores.  

Com isso, percebe-se que a família não é estável, ao contrário, é mutável e 
não pode ser naturalizada, deve ser também considerada como espaço de 
contradições, pois ao mesmo tempo que é lugar de proteção, também é de 
violação; é espaço de cooperação e solidariedade, mas também de 
desigualdades nas relações entre os gêneros e gerações. (CARDOSO; 
TEIXEIRA, 2014, p. 68) 

 
Neste trecho, Cardoso e Teixeira (2014) descrevem sobre essa 

flexibilidade da família no sentido de não possuir uma forma única de existir, mas de 

uma pluralidade que se forma a partir de diferentes modos de organização, costumes, 

culturas, regras etc., e que, por estar inserida em um determinado campo social, ela 

também carrega consigo resquícios da moral constituída historicamente nesse 

espaço, o que faz dela uma instituição histórico-social que também está condicionada 

às mudanças e transformações da sociedade. 

Entendendo que a sociedade está em constante movimento e 

modificação, as sociedades humanas reconheceram a necessidade de proteger seus 

indivíduos para que haja alguma segurança contra esses riscos. De acordo com Di 

Giovanni (1998) “não existe sociedade humana que não tenha desenvolvido algum 

tipo de proteção social para defender parte ou o conjunto da sociedade dos riscos 

naturais e sociais” (apud TEIXEIRA, 2016, p. 28).  

Contudo, no intuito de estabelecer uma proteção para os indivíduos 

contra essas transformações e os riscos existentes na sociedade, diferentes modelos 

para essa proteção foram criados e caracterizados historicamente a partir da relação 

entre os três grandes agentes na sociedade, a família, o mercado e o Estado.  

Segundo Teixeira (2016), “os modelos de sistema de proteção social 

ou estado de bem-estar social variam conforme prevaleçam, como prioritário, um 

desses agentes ou em como se dá a relação entre eles” (TEIXEIRA, 2016, p.27). 

Como vimos, histórica e naturalmente, a família é um dos eixos de proteção social e, 

de acordo com Parsons (1980), a família “tem sido a forma básica de organização 

social para a sobrevivência, produção e reprodução da espécie humana, 

compartilhando as funções de cuidados de seus membros” (apud ZOLA, 2015, p. 48).  

A proteção social dos indivíduos se deu de diferentes formas, tendo 

como agentes desse processo a “parceria entre Estado, mercado e sociedade” 

(CARLOTO; CASTILHO, 2010, p. 16), variando de acordo com a estrutura da 

sociedade vigente no momento. Teixeira (2016) cita que no modelo de capitalismo 
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concorrencial, por exemplo, havia uma hegemonia do Estado liberal e a proteção 

social “era promovida pela família e pela sociedade civil, com as organizações 

religiosas, as filantrópicas, as de patronato e as de mutualismo” (TEIXEIRA, 2016, p. 

28). 

Porém, com o capitalismo monopolista, caracterizado pela tensão na 

relação entre capital-trabalho, há um maior nível de exploração e o aumento dos riscos 

sociais, juntamente com surgimento da industrialização, a responsabilização da 

família foi transferida para o Estado e o mercado, sendo dividida sua função onde a 

produção e reprodução social foram destinadas ao mercado e a responsabilidade de 

proteção social para o Estado.  

Na perspectiva de que o Estado se constitui como instância principal de 
proteção social e, à medida que assume esse papel, possibilita a autonomia 
dos indivíduos, tornando-se força ativa no ordenamento das relações sociais. 
Dessa forma, a cidadania é atingida quando os direitos sociais, na prática e 
na legalidade, tornam-se invioláveis e universais (MIOTO; TEIXEIRA; 
TAVARES, 2011, apud CARDOSO; TEIXEIRA, 2014, p. 77- 78). 
 

Nesse sentido o Estado assume o papel de proteção social início do 

século XX e utiliza as políticas sociais como ferramentas para assegurar o bem-estar 

social dos indivíduos.  

As políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social são 
desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento – em 
geral setorizadas e fragmentadas – a expressões multifacetadas da questão 
social no capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de 
exploração do capital sobre o trabalho. (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p. 51) 

 

Nisto, entendemos que, desde o início, a proteção social é 

desenvolvida a partir da prevenção contra os riscos sociais. Em um primeiro momento, 

essa proteção é realizada dentro da esfera familiar e, com o advento do capitalismo 

monopolista, a responsabilidade de proteção social é transferida ao Estado. 

Referenciando Campos e Mioto (2003), o surgimento da proteção 

social e a relação da família com ela se dá a partir de três níveis: “a família do provedor 

masculino, o ‘familismo’ e a família no Estado de Bem-Estar Social” (apud Zola, 2015, 

p. 57). 

O primeiro nível se relaciona com o modelo de proteção social inicial 

realizada pela família – com enfoque no homem, tendo em vista a visão do homem 

como provedor. Com o segundo nível, a autora traz a visão de Campos e Mioto (2003) 

sobre o ‘familismo’, entendendo-o como a  



 20 

[...] baixa oferta de serviços pelo Estado, tendo, as famílias, a 
“responsabilidade principal pelo bem-estar social”. Acepção decorrente do 
modelo tradicional da família do provedor masculino, o foco da ação pública 
conclama à centralidade da família, para a proteção de seus membros e, 
diferentemente de um sistema “pró-família”, que estabelece cuidados à 
família para o exercício do cuidar, o familismo se pauta na solidariedade dos 
membros. (CAMPOS; MIOTO, 2003, p. 170, apud ZOLA, 2015, p. 58,59) 

 

Zola (2015) discorre sobre o familismo, onde o Estado, segundo a 

autora, passa a desenvolver ações de “baixa oferta de serviços” (ZOLA, 2015, p. 58). 

Aqui, o Estado atua como subsidiário apenas na impossibilidade da proteção social 

familiar. 

Com o último nível, Zola (2015) descreve o Estado de Bem-Estar 

Social como um modelo onde a “centralidade da ação pública não é na família e sim 

nos direitos dos indivíduos, sendo responsabilidade do Estado a universalização dos 

serviços” (ZOLA, 2015, p. 59). 

Com isso, entendemos que o Estado de Bem-Estar Social se 

apresentou de diferentes formas nos países, o que ocasionou em diversos modelos 

de bem-estar social. Nesta perspectiva, Esping-Andersen (1999) “denominou os 

regimes de bem-estar, tomando como referência a relação entre Estado, família e 

mercado na provisão social” (apud CARDOSO; TEIXEIRA, 2014, p. 75) 

Segundo Teixeira (2016), entre 1930 e 1980, o modelo de proteção 

social do Brasil foi marcado pela fragmentação, clientelismo, corporativismo e 

assistencialismo, além de possuir um formato que não abrangia a totalidade de 

trabalhadores, principalmente os informais. Com isso, a família passa a assumir 

novamente um lugar de evidência na proteção social, pois “onde nem o mercado nem 

o Estado é capaz de alcançar com as políticas sociais, resta à família a proteção, a 

assistência e os cuidados” (TEIXEIRA, 2016, p. 32). 

Com isso, a autora relata como o modelo de proteção social pública 

no país passou a se beneficiar com a “intervenção voluntária e informal da família e 

da sociedade civil” (TEIXEIRA, 2016, p. 32, grifo do autor). A palavra “voluntária” nos 

faz refletir sobre essa intervenção da família pois, se a responsabilidade da proteção 

social é transportada para o Estado e este deixa de realizá-la, a família não atua de 

forma voluntária, mas sim necessária visto que, se a proteção social pública falha, 

quem sente diretamente as consequências disto são os indivíduos. 

No final da década de 1980, há uma efervescência de diversos 

segmentos da sociedade fomentados pelos movimentos sociais que atuaram no 



 21 

tensionamento do Estado. Assim, em 1988 é promulgada a 8ª Constituição Federal 

(CF) que surge modificando profundamente a organização do Estado brasileiro, 

trazendo fundamentos como a descentralização e a participação popular. E é neste 

mesmo período que é instituído o tripé da Seguridade Social com vistas a atuar de 

forma integrada entre saúde, previdência social e assistência social.  

Entretanto, Teixeira (2016) relata que as normativas e legislações 

para operacionalizar essas mudanças só foram instituídas na década de 1990 onde 

se imperava uma conjuntura baseada nas reformas neoliberais e na correlação de 

forças, um momento bem diferente de quando foi elaborado a CF.  

Nesse cenário regressivo, com o avanço do neoliberalismo, a família e a 
sociedade civil [...] são corresponsabilizadas pelos enfrentamentos da 
questão social, formando, junto ao Estado, uma rede de políticas públicas na 
qual todos os sujeitos podem contribuir na implementação das políticas, com 
seus recursos internos, sua infraestrutura, seu trabalho voluntário e sua boa 
vontade. (TEIXEIRA, 2016, p. 33) 

 

Podemos notar que, mais uma vez, a família retorna para a 

responsabilidade de proteção, ou seja, não há uma estabilidade para ela. Entendemos 

que as constantes mudanças do Estado impactam diretamente na forma de 

estruturação da proteção social e na família que permanece no centro dessas 

mudanças, tendo que se readaptar a cada novo modelo ou reforma no modo de 

proteção social.  

De acordo com essa análise, observamos a sobrecarga gerada para 

essas famílias com essa corresponsabilização. De acordo com Martin (1995), esse 

fato implica em um notável “aumento do grau de exploração do trabalho familiar e, 

consequentemente, das tarefas e dos serviços desempenhados pelas mulheres no 

seio da família” (apud Zola, 2015, p. 57).  

Com a criação da CF de 1988, o modelo de proteção social é realizado 

pelas políticas sociais que se dá como  

[...] política de ação que visa, mediante esforço organizado e pactuado, 
atender necessidades sociais cuja resolução ultrapassa a iniciativa privada, 
individual e espontânea, e requer deliberada decisão coletiva regida por 
princípios de justiça social que, por sua vez, devem ser amparados por leis 
impessoais e objetivas, garantidoras de direitos. (PEREIRA, 2008, p. 172) 

 

Logo, entende-se que a função das políticas sociais é atuar nas 

contradições existentes da sociedade que, atualmente, se encontra inserida no 

sistema capitalista que possui uma “relação dialeticamente contraditória entre 
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estrutura e história e, portanto, de relações – simultaneamente antagônicas e 

recíprocas – entre capital x trabalho, Estado x sociedade” (PEREIRA, 2015, p. 166). 

Com a CF de 1988, a política social se configurou como uma política 

pública de responsabilidade do Estado e, segundo Pereira (2015), esse caráter 

público da política social não quer dizer que é exclusiva do Estado e sim 

responsabilidade de toda a sociedade. Logo, “refere-se, antes, à coisa pública, [...] 

coisa de todos, para todos, que compromete todos – inclusive a lei que está acima do 

Estado – no atendimento de demandas e necessidades sociais” (PEREIRA, 2015, p. 

173, 174).  

Compreendendo que a política pública é de todos e para todos, a 

partir da CF de 1988, a família brasileira obtém uma maior centralidade no cenário 

das políticas sociais onde encontram-se “menções específicas à definição de família 

e à forma de proteção que é oferecida” (GELINSKI; MOSER, 2015, p. 131), além da 

clara responsabilização dela na proteção social, principalmente no âmbito da 

Assistência Social e Saúde. 

Em comum, nas políticas públicas percebe-se a centralidade das famílias e a 
concepção delas num sentido ampliado que abarca a rede como suporte 
importante às ações de cada política específica. E que, mesmo com as 
imprecisões em torno do conceito, ela é considerada elemento fundamental 
para a proteção social e para o êxito das políticas sociais. (GELINSKI; 
MOSER, 2015, p. 135) 

 
 

Por conseguinte, compreende-se que a família sempre ocupou um 

lugar de evidência no que tange a proteção social dos indivíduos. E, com as políticas 

sociais, as famílias estão sempre ocupando um lugar como coparticipantes na 

responsabilidade das ações de caráter protetivo. 

Da mesma forma são as famílias público alvo desse estudo que, ao 

serem atendidas por uma política pública, também se encontram como sujeitos nesse 

processo. Assim, para que possamos estreitar nossa análise, é necessário 

compreender o que essas políticas entendem sobre família, visto que existem 

“imprecisões em torno do conceito” (GELINSKI; MOSER, 2015, p. 135). 

Sendo assim, no próximo item, discorremos sobre concepções de 

família.  
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2.1.1 DE QUE FAMÍLIAS ESTAMOS FALANDO? 

A partir das discussões sobre os modelos de proteção social e a 

inserção da família nas políticas sociais que compõem o tripé da Seguridade Social, 

neste item, buscamos trazer diferentes concepções sobre famílias e a concepção que 

está presente na política de Assistência Social. 

Segundo Sarti (2002), quando discorremos sobre o tema das famílias 

atrelado às políticas sociais, não podemos partir de um único referencial teórico, pois, 

como relatamos, a família se constitui através das mudanças sociais e, devido a sua 

pluralidade, pode ser interpretada de diversas formas. Por isso, a partir das discussões 

sobre a proteção social e sua relação com a família, para a elaboração desse tópico, 

utilizamos referenciais teóricos que abordam o conceito de família a partir das 

concepções de família na visão das autoras Sarti (2002), Teixeira e Cardoso (2014) e 

Mioto (1997) e, a partir das análises realizadas no tópico anterior onde 

compreendemos que a família se relaciona intrinsecamente com a proteção social e 

as políticas sociais, possamos refletir que quando falamos de família, o que queremos 

dizer? Qual a concepção desse conceito está presente na política de Assistência 

Social?  

Assim, com o surgimento das sociedades reestruturadas a partir da 

imersão do capitalismo monopolista, esse conceito foi se modificando a medida em 

que a própria sociedade passava por transformações. Pois, a família possui um 

caráter cultural e social, que se modifica constantemente. Ou seja, essa esfera está 

diretamente ligada às demais e é influenciada pelo meio em que está inserida. 

Segundo Sarti (2002) mudanças significativas na esfera familiar 

ocorreram e geraram um afastamento do mundo do trabalho da esfera familiar, 

instituindo a ela uma dimensão privada. A autora menciona as mudanças advindas a 

partir das novas inovações tecnológicas que obtiveram grande incidência sobre a 

família, principalmente no quesito da reprodução humana, o que ocasionou em 

grandes repercussões na estrutura e organização familiar. 

A partir da década de 1960, não apenas no Brasil, mas em escala mundial, 
difundiu-se a pílula anticoncepcional, que separou a sexualidade da 
reprodução e interferiu decisivamente na sexualidade feminina. Esse fato 
criou as condições materiais para que a mulher deixasse de ter sua vida e 
sua sexualidade atadas à maternidade como um “destino”, recriou o mundo 
subjetivo feminino e, aliado à expansão do feminismo, ampliou as 
possibilidades de atuação da mulher no mundo social. A pílula, associada a 
outro fenômeno social, a saber, o trabalho remunerado da mulher, abalou os 
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alicerces familiares, e ambos inauguraram um processo de mudanças 
substantivas na família. (SARTI, 2002, p. 21-22) 

  

A autora ressalta uma das mudanças que repercutem até os dias 

atuais, principalmente no que diz respeito a autonomia da mulher no âmbito familiar e 

sexual, o que, no caso da cultura brasileira, causou um estremecimento dos valores 

da maternidade antes relacionados a mulher como um destino e não como uma 

escolha. 

Mais adiante, na década de 1990, a intervenção tecnológica atinge 

novamente a família com a difusão do exame de DNA, fato que para Sarti (2002) 

causou um impacto na “tradicional irresponsabilidade masculina em relação aos filhos, 

o que significa um recurso de proteção para a mulher, mas sobretudo para a criança” 

(SARTI, 2002, p. 24). O que podemos observar que, mais uma vez, mudanças e 

transformações externas ao eixo da família modificam a forma em que as famílias se 

estruturam. 

Seguindo as mesmas trajetórias da família e das mulheres a partir 

dessas mudanças em um nível macro, no Brasil, não foi diferente. O país acompanhou 

todas essas transformações e, consequentemente, foi influenciado por elas. Portanto, 

o final da década de 1980, início de 1990, além de possuir outros fatores próprios 

advindos da sua colonização, cultura e costumes que também influenciaram nesse 

processo da família, o Brasil também é submetido a mudanças como as mencionadas 

acima – DNA, pílula anticoncepcional, avanço da tecnologia -  que também 

influenciaram incisivamente na forma de estruturação do país e nas relações sociais 

dos indivíduos que estão inseridos nesse meio.  

Podemos compreender que todas essas questões externas 

internacionais e nacionais refletem diretamente na família brasileira, pois, como já 

mencionamos, a família é o reflexo das mudanças da sociedade. 

Teixeira e Cardoso (2014) trazem um contexto sobre dois modelos de 

família existentes no Brasil ao passar dos anos. O primeiro, é o modelo da “família 

patriarcal, que teve como referência o Brasil colonial” (TEIXEIRA; CARDOSO, 2014, 

p. 72). O segundo modelo de família na história do Brasil surge, segundo as autoras, 

no século XX, a partir de um “processo de modernização, urbanização e 

industrialização” (TEIXEIRA; CARDOSO, 2014, p. 72), que seria o modelo da família 

burguesa. 
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Porém, embora as autoras nos apresentem dois modelos de família, 

de acordo com Mioto (1997), a família contemporânea possui diversas ramificações, 

não possuindo um único conceito, mas podendo 

[..] ser definida como um núcleo de pessoas que convivem em determinado 
lugar, durante um lapso de tempo mais ou menos longo e que se acham 
unidas (ou não) por laços consanguíneos. Ela tem como tarefa primordial o 
cuidado e a proteção de seus membros, e se encontra dialeticamente 
articulada com a estrutura na qual está inserida (MIOTO, 1997, p.120).   
 

Como cita, a família se encontra “articulada com a estrutura na qual 

está inserida” e, consequentemente, está condicionada às mudanças desse meio, o 

que gera os diferentes formatos de família, que têm suas estruturas transformadas 

pelo meio inserido e também por suas realidades que, embora estejam em um mesmo 

cenário, possuem suas particularidades.   

A forma como o país foi estruturado e as mediações que perpassaram 

sua trajetória histórica também surtiram efeito na família brasileira. Na mesma linha 

de pensamento de Teixeira e Cardoso (2014), Cristiano e Nunes (2013) pontuam que 

“o cenário brasileiro apresentou também diversas e significativas mudanças na 

configuração da família patriarcal” (CRISTIANO; NUNES, 2013, p. 35). E, embora haja 

grandes resquícios do pensamento patriarcal pós “colonização”, onde o objetivo da 

família estava voltado à “manutenção de uma propriedade comum ou de interesses 

políticos” (CRISTIANO; NUNES, 2013, p. 36), a sociedade brasileira continuou e 

continua passando por transformações que podem modificar sua percepção. 

Um dos reflexos dessas mudanças se deu no surgimento da 

Constituição Federal (CF) de 1988 que atua como avanço, símbolo das lutas sociais. 

Ela trouxe alguns pontos que também incidiram sobre a família, trazendo nos escritos 

o papel da família na sociedade, além de especificar a estrutura da entidade familiar. 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º O casamento é civil e gratuito a celebração. 
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento.  (BRASIL, 2016, p. 131) 
 
 

Embora seja considerada como um avanço social de luta 

democrática, a “Constituição Cidadã”, compreende-se que as legislações brasileiras 

possuem fortes resquícios da cultura colonial, o que reforça essa visão da família 

nuclear, refletindo o fato desse modelo que vem se perpetuando ao longo dos anos e, 

embora a família esteja condicionada às mudanças sociais, esse modelo tem resistido 
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embora haja um reconhecimento na legislação de grupos familiares não hegemônicos, 

como a família monoparental – famílias gerenciadas por apenas um dos pais - e os 

direitos iguais entre homens e mulheres na relação conjugal, propostos na 

Constituição de 1988. 

Art. 226.  
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes. 
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher. (BRASIL, p. 132) 

 

E, seguindo, no ano de 2013, promulgou-se a Resolução n. 175 no 

Conselho Nacional de Justiça que habilita a celebração do casamento civil entre 

pessoas do mesmo sexo. 

Art. 1º Ficam sustados os efeitos da Resolução nº 175, de 2013, do Conselho 
Nacional de Justiça, que “dispõe sobre a habilitação, celebração de 
casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre 
pessoas de mesmo sexo". (BRASIL, 2013, p. 1) 
 

 

Observamos nesses dois fatos que a legislação também acompanhou 

essas mudanças da família abrindo um precedente para outros formatos de família. 

Simultaneamente às inovações na área da tecnologia, Sarti (2002) cita alterações na 

jurisdição brasileira no estatuto legal da família, que foram resultado da luta de 

movimentos sociais em favor dos direitos das crianças, ou seja, os indivíduos da 

sociedade atuam diretamente nesse processo de mudanças atuando como 

influenciadores nas transformações sociais, a medida em que as novas 

transformações incidiram sobre eles, eles também incidiram sobre a sociedade. 

Podemos observar que as inovações tecnológicas, alterações 

jurídicas, assim como outras transformações sociais não mencionadas, modificam as 

estruturas do modelo de família idealizado inicialmente no período colonial dando a 

esta uma forma plural e flexível de se organizar, formar e conviver, gerando nela 

também a ação de atuar com incidência sobre a sociedade e modificá-la.  

A partir disso, compreendemos que as mudanças nos segmentos 

sociais interferem no âmbito familiar e são interferidas por ele, mas que, devido essa 

pluralidade da família, essa interferência ocorre de forma distinta, visto que a realidade 

se dá em uma sociedade de classes, cujo acesso é desigual, o que reflete em 

inúmeras diferenças entre as famílias que ocupam a “mesma realidade”.  
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Olhando para esse fato, considera-se que, para além das 

transformações que citamos, as mudanças no sistema econômico incidiram 

fortemente na realidade dos indivíduos. E, seguindo a linha de pensamento sobre as 

transformações sociais e suas incidências nos indivíduos, compreende-se que o 

capitalismo é uma das grandes transformações que vem gerando impactos na 

sociedade, principalmente no âmbito familiar.  

Considerando o surgimento desse sistema e sua relação intrínseca 

com os modelos de família, utilizamos de Montenegro e Melo (2014), que consideram 

que o sistema capitalista surgiu  

[...] assentado em um conjunto de profundas transformações econômicas, 
políticas, sociais e culturais sucedidas a partir de um nível de 
desenvolvimento das forças produtivas (expresso com o advento da grande 
indústria) sem precedentes históricos até então e de novas relações sociais 
de produção assentadas na emergência de novas classes sociais: a 
burguesia que, proprietária do capital e dos meios de produção 
processualmente ascendeu à condição de classe dominante tanto do ponto 
de vista econômico quanto político, e o proletariado como classe de 
trabalhadores que, a partir da separação entre os produtores diretos e os 
meios de produção, encontraram na venda de sua força de trabalho e na 
condição de assalariamento a mediação fundamental para a sua reprodução. 
(MONTENEGRO; MELO, 2014, p. 15) 

 
 

Como observamos, esse modelo econômico possibilitou o surgimento 

de novas classes sociais, a burguesia e o proletariado, como mencionam os autores, 

fato que incide diretamente no universo das famílias que agora se encontram 

“divididas” em duas novas classes. Porém, percorrendo o processo histórico, conclui-

se que as transformações no capitalismo não cessaram, sendo que este, 

[...] no último quartel do século XlX, experimenta profundas modificações no 
seu ordenamento e na sua dinâmica econômicos, com incidências 
necessárias na estrutura social e nas instâncias políticas das sociedades que 
envolvia. Trata-se do período histórico em que ao capitalismo concorrencial 
sucede o capitalismo dos monopólios, articulando o fenômeno global que, 
especialmente a partir dos estudos lenineanos, tornou-se conhecido como o 
estágio imperialista. (NETTO, 2009, p. 19) 

 
De acordo com o autor, em meados do século XIX, o capitalismo em 

sua primeira fase, a concorrencial, “experimenta profundas modificações” e é 

superado, passando a assumir seu caráter monopolista que 

 
[...] ao mesmo tempo em que potencia as contradições fundamentais do 
capitalismo já explicitadas no estágio concorrencial e as combina com novas 
contradições e antagonismos. (NETTO, 2009, p. 19, 20) 

 



 28 

Notamos que, como estamos discorrendo nesse tópico, a sociedade 

está em constante mudança e, a família que se encontra inserida nesse contexto, se 

organiza a cada nova fase. Portanto, com a efervescência do capitalismo em sua fase 

monopolista, como cita José Paulo Netto, há um fortalecimento das contradições já 

existentes na sociedade, trazendo um caráter formalizado de uma sociedade dividida 

em classes desiguais devido a forma de organização do capital, que sobrevive da 

exploração da força de trabalho da classe operária para gerar acumulação aos 

capitalistas, o qual, segundo Montenegro e Melo (2014), é a “força motriz do 

capitalismo de modo geral” (MONTENEGRO; MELO, 2014, p. 16). 

Com a consolidação do capitalismo e a superexploração do trabalho, 

a sociedade passa por um período de pauperismo5 absoluto devido ao caráter 

acumulador desse modo de produção, pois 

[...] não existe capitalismo sem acumulação de capital, visto ser a acumulação 
do capital a forma característica da reprodução material no capitalismo. Se a 
produção do capital é produção de mais-valia mediante exploração da força 
de trabalho, a reprodução ampliada do capital tratará de ampliar a extração 
de mais-valia e consequentemente a exploração sobre o trabalho. 
(MONTENEGRO; MELO, 2014, p. 18) 

 

Como vimos, com a emergência do capitalismo, surgem a distinção 

de duas classes: burguesia e proletariado. A distinção entre as duas se baseiam no 

fato de que a primeira é detentora dos meios de produção, ou seja, detém os meios 

pelo qual a produção nesse modelo econômico é realizada. Já a classe proletária, não 

possui os meios de produção, mas, possui a força de trabalho, que é essencial para 

que o capitalismo se mantenha. Portanto, quando os autores mencionam essa 

exploração da força de trabalho, fazem menção a essa classe social, proletária. 

Nisto, os autores seguem essa linha de raciocínio expondo que essa 

tendência de acumulação capitalista afeta de forma diferente cada uma dessas 

classes, sendo que a classe proletária, os trabalhadores que, ao possuírem apenas a 

força de trabalho e nenhum meio de produção, para se manterem nesse sistema 

econômico, acabam vendendo essa força, com isso há uma repercussão negativa “de 

modo geral, na crescente degradação das condições de trabalho e de vida dos 

trabalhadores” (MONTENEGRO; MELO, 2014, p. 19). 

 
5 Pauperismo constitui o asilo para inválidos do exército ativo de trabalhadores e o peso morto do 

exército industrial de reserva. Sua produção está incluída na produção da superpopulação relativa, 
sua necessidade na necessidade dela, e ambos constituem uma condição da existência da 
produção capitalista e do desenvolvimento da riqueza. (MARX, 1985, p. 209). 
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Nisto, resgatamos o sentido de falar sobre o pauperismo e o 

acirramento do antagonismo das classes, problematizando a questão das diferentes 

interferências dessa mudança em cada classe social. Como vimos, as transformações 

sociais e a família possuem uma relação intrínseca, porém, quando se trata do 

capitalismo, compreendemos que essa relação incide de forma diferente nas classes 

sociais. Montenegro e Melo (2014) concluem que o capitalismo “produz acumulação 

da miséria e acumulação da riqueza como faces distintas de uma mesma moeda” 

(MONTENEGRO; MELO, 2014, p. 20), ou seja, produzem impactos específicos em 

cada uma das classes.  

Não estamos afirmando que a pobreza surgiu com o advento do 

capitalismo, pelo contrário, concordamos com Montenegro e Melo (2014) quando 

dizem que ela já era “conhecida da humanidade desde formações sociais pré-

capitalistas” (MONTENEGRO; MELO, 2014, p. 20) mas que, nessa fase da economia, 

o pauperismo chama atenção pois, de acordo com Netto (2011), “a pobreza crescia 

na razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas” (NETTO, 

2011, p. 153). 

Essa miséria produzida pela forma de acumulação capitalista que 

condiciona a classe proletária a condições de trabalho e vidas restritas, gera o objeto 

de atuação do Serviço Social desde sua origem, a “questão social” e suas expressões, 

que, segundo Netto (2011)  

[...] não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime do capital: sua 
existência e suas manifestações são indissociáveis da dinâmica específica 
do capital tornando potência social dominante. A ‘questão social’ é 
constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira 
conservando-se o segundo. (NETTO, 2011, p. 157). 
 

Ou seja, as próprias condições estabelecidas pelo capital geram a 

“questão social” que, segundo Iamamoto (2007) expressam as “desigualdades 

econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por disparidades 

nas relações de gênero, características étnico-raciais e formações regionais” 

(IAMAMOTO, 2007, p. 160). 

Montenegro e Melo (2014) descrevem a “questão social” como “una, 

pois suas diversas e múltiplas formas de manifestação (desemprego, pobreza, 

violência etc.) são expressão da contradição e do antagonismo entre capital e 

trabalho, bem como dos seus desdobramentos ideopolíticos” (MONTENEGRO; 

MELO, 2014, p. 23) 
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Logo, nosso foco aqui não é entrar em detalhes sobre como o 

capitalismo se organiza, mas sim, evidenciar que essas mudanças econômicas 

afetam de forma diferente os indivíduos, principalmente nesse contexto de classe 

social, pois, como já vimos, recebem um reflexo diferente desse meio em que estão 

inseridas. Ou seja, embora estejam em um “mesmo meio social” e sujeitos às mesmas 

mudanças e transformações, vivenciam impactos diferentes da influência dessas 

transformações conforme sua posição social de classe. 

Considerando essas afirmações, compreendemos que todas essas 

mudanças na sociedade incidiram na realidade das famílias que são o público alvo 

desse estudo, que se encontram inseridas nas condições da classe operária, 

permeadas pelas expressões da “questão social”, o que incide nas diferentes formas 

de organização familiar.  

Isto posto, o próximo capítulo faz menção a uma das estratégias do 

Estado para mediar essas vulnerabilidades e atender às necessidades sociais da 

população, visando a proteção dessas famílias. 
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3 O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: PROPOSTAS PARA O TRABALHO COM 

FAMÍLIAS 

Esse capítulo apresenta o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos (SCFV), um dos mecanismos de atenção do Estado para as famílias 

assistidas pela política de Assistência Social no nível da Proteção Social Básica. 

Para melhor compreender a organização desse serviço, iniciamos 

esse capítulo com uma breve contextualização sobre a trajetória da política de 

Assistência Social a partir do seu reconhecimento como política pública através da 

Constituição Federal de 1988 até seu formato atual com seu reordenamento como 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

A partir dessa contextualização, descrevemos o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que será o enfoque principal deste 

capítulo, assim como quais as propostas desse serviço para o Trabalho Social com 

Famílias, visando possibilitar a compreensão sobre o objeto desse estudo. Por fim, 

como referência desse serviço, apresentamos o SCFV desenvolvido no Centro 

Educacional Marista Irmão Acácio (CEM) e suas metodologias para o 

desenvolvimento desse trabalho com as famílias.  

3.1 CONTEXTUALIZANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

De acordo com Sposati (2007), a origem das políticas sociais ocorre 

por um “processo social, econômico, histórico e político” (p. 437). Assim, sendo a 

Assistência Social uma política pública, deve-se levar em consideração que para 

contextualizá-la é necessário  

[...] entender que estamos tratando de um objeto sóciohistórico, econômica e 
geograficamente situado, e que, portanto, se está tratando de uma dada 
relação de forças sociais, econômicas e políticas que, no caso, constrói o 
formato do regime brasileiro de assistência social. (SPOSATI, 2007, p. 438) 

 
 A autora expõe a inserção da política de Assistência Social nesse 

conjunto de relações que incidem diretamente na estruturação dessa política, sendo 

ela um objeto que é fruto dessas relações sociais, econômicas e políticas, está 

condicionado às mudanças que ocorrem nessas esferas.  
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 Antes de se concretizar em seu modelo atual, a Assistência Social 

passou por mudanças durante seu processo. Sua execução constituía-se a partir de 

ações pontuais, ora de entidades assistenciais, ora de órgãos governamentais. 

De um lado, o governo federal operava sua política através de agências 
próprias instaladas nos diversos estados da federação, por meio de 
programas padronizados que não se articulavam com as diretrizes políticas 
dos estados e municípios onde se desenvolviam. Por outro, grande parte dos 
programas e ações de assistência social era operada por meio de convênios 
com entidades beneficentes e filantrópicas. (BRASIL, 2008, p. 14) 

  

Como cita, a execução da Assistência Social não possuía um 

responsável legal, não era considerada como uma política de Estado, mas sim, uma 

ação realizada sem uma estruturação exata. 

Foi somente com a criação da Constituição de 1988 que a política de 

Assistência Social foi reconhecida como uma política pública em seu Art. 203 e 2046, 

“um arcabouço legal e conceitual que institui um novo paradigma a partir de sua 

inscrição no tripé da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Previdência 

Social” (BRASIL, 2008, p. 15) 

A partir desse reconhecimento da Assistência Social como política de 

responsabilidade do Estado e um direito de todos, foi necessário a criação de uma lei 

para reordenar, organizar e dar estruturação a essa política. Estabeleceu-se então a 

Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em 1993 com o intuito de caracterizar a 

política de Assistência Social, definindo seus princípios, diretrizes, objetivos e modo 

de organização. 

 
6 Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I–a proteção à família, à maternidade, à infância, 
à adolescência e à velhice; II–o amparo às crianças e adolescentes carentes; III–a promoção da 
integração ao mercado de trabalho; IV–a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V–a garantia de um salário mínimo 
de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.  

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do 
orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com 
base nas seguintes diretrizes: (EC no  42/2003) I–descentralização político-administrativa, cabendo 
a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 
programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 
social; II – participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis. 122 Constituição da República Federativa do 
Brasil Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à 
inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a 
aplicação desses recursos no pagamento de: I–despesas com pessoal e encargos sociais; II–serviço 
da dívida; III–qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações 
apoiados. (BRASIL, 2016, p. 122-123 
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Após a concretização da LOAS/1993, esse processo de 

reordenamento da política de Assistência Social segue com a criação da Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 – como proposta do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, hoje Ministério da Cidadania, para a 

Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS – e o Conselho Nacional de 

Assistência Social – CNAS - para operacionalizar essa política, transformando “em 

ações diretas os pressupostos da Constituição Federal de 1988 e da LOAS/1993 , por 

meio de definições, de princípios e de diretrizes que nortearão sua implementação, 

cumprindo uma urgente, necessária e nova agenda para a cidadania no Brasil” 

(BRASIL, 2009, p. 11-12). 

 A intenção desse documento foi a de projetar as propostas prescritas 

na Constituição de 1998 e na LOAS/1993 com “a intenção de construir coletivamente 

o redesenho desta política, na perspectiva de implementação do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS” (BRASIL, 2009, p. 11)  que surgiu no ano seguinte, em 

2005, viabilizando a estipulação de normativas para que a política de Assistência 

Social fosse executada como um sistema nacional. 

A PNAS e o SUAS introduzem mudanças profundas nas referências 
conceituais, na estrutura organizativa e na lógica de gerenciamento e controle 
das ações na área. Reafirmam-se os princípios e diretrizes contidos na LOAS, 
entre os quais a prioridade de atendimento a necessidades humanas e 
sociais, a universalização dos direitos sociais e do acesso a benefícios e 
serviços de qualidade a todos os que necessitarem, o respeito à dignidade 
do cidadão, à sua autonomia, o direito à convivência familiar e comunitária, à 
igualdade de direitos e à dimensão pública no atendimento. (BRASIL, 2008, 
p. 17,18) 

  
Portanto, após essas “profundas mudanças”, como menciona a 

citação anterior, a política de Assistência Social continua percorrendo um processo de 

organização para a melhoria da qualidade de atendimento e abrangência da 

população. Com isso, em 2009, a partir da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 

20097, foi instituída a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais cujo 

objetivo é “ressignificar a oferta e a garantia do direito socioassistencial” (BRASIL, 

2014, p. 4), visto que cabe à política de Assistência Social prover por meio desses 

Serviços Socioassistenciais  

 
7 A Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, amparada na Constituição Federal de 1988, na 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 – e na Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Assistência Social – NOB/SUAS oficializou a aprovação da Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais por meio do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), tendo 
como base os níveis de complexidade da proteção social estipulados pelo SUAS, organizando assim, 
serviços para atuar em cada um dos níveis de complexidade. 
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[...] ações preventivas e protetivas em face de vulnerabilidade, riscos e danos 
sociais. Ela deve prover proteção social básica e especial, independente da 
contribuição financeira, da situação legal do usuário ou mesmo de ter, ou não, 
endereço ou domicílio fixo. Ela chega até os que estão nas ruas e desenvolve 
a concepção de proteção extensiva. (SPOSATI, 2007, p.449)  

  
Como descreve Sposati (2007), os Serviços Socioassistenciais 

executam sua ação de proteção social conforme organizado nos “níveis de 

complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média 

e Alta Complexidade” (BRASIL, 2014, p. 5).  

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, o nível de 

Proteção Social Básica atua na prevenção de “situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários” (BRASIL, 2005, p. 33) e o nível de Proteção Social Especial 

se organiza a partir de serviços que atuam em dois eixos: média e alta complexidade. 

Sendo eles, respectivamente, “aqueles que oferecem atendimentos às famílias e 

indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não 

foram rompidos” (BRASIL, 2005, p. 38) e os “que garantem proteção integral – 

moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que 

se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser 

retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário” (BRASIL, 2005, p.38). 

Figura 1 - Síntese da Proteção Social na Política de Assistência Social 

 
         Fonte: Retirado da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2009, p.10. 
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A figura acima sintetiza a organização da Proteção Social na política 

de Assistência Social a partir dos níveis de complexidade e dos serviços que 

compõem cada nível.  

Para efeito desse estudo nosso foco está na Proteção Básica que 

desenvolve o SCFV. E, como previsto para esse tópico, após a contextualização sobre 

a organização dessa política desde o seu reconhecimento como política pública na 

CF de 1988 até sua estruturação como Sistema Único de Assistência Social, seguimos 

com a apresentação do SCFV e suas formas de organização dentro da Proteção 

Social Básica, que é o foco desse capítulo, visando uma maior aproximação com o 

objeto de pesquisa.  

Como vimos anteriormente, o nível da Proteção Social Básica visa 

produzir ações de cunho preventivo que viabilizem a  

[...] convivência, socialização, inserção e acolhida, voltadas prioritariamente 
para as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, visando 
desenvolver potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. (BRASIL, 2008, p. 47) 
 

Para que essas ações sejam realizadas, o nível da Proteção Social 

Básica dispõe de alguns serviços socioassistencias que contribuem nessa prevenção. 

Acima, apresentamos a figura que dispõe dos serviços prestados nesse nível da 

Proteção Social, sendo um deles, o SCFV, o qual está sendo estudado aqui. Porém, 

para se compreender o SCFV, é necessário entender que seu surgimento se deu com 

o intuito de complementar o trabalho realizado com as famílias pelo PAIF– Proteção 

e Atendimento Integral à Família – e PAEFI8. 

A fim de complementar o trabalho social com famílias realizado pelo PAIF e 
PAEFI, há o SCFV, que também compõe a proteção social básica, com vistas 
a prevenir a ocorrência de situações de risco social e fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários. (BRASÍLIA, 2016, p. 13) 

 

 
8 De acordo com a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, o PAEFI – Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – propõe ações de “apoio, orientação e 
acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação 
de direitos” (p. 29). Atua na promoção “direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos 
familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do 
conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social” 
(p. 29). Articula-se com os demais serviços da rede socioassistencial, principalmente as voltadas à 
atenções a família, não apenas da política de Assistência Social, mas com as diversas políticas 
públicas. “Deve garantir atendimento imediato e providências necessárias para a inclusão da família 
e seus membros em serviços socioassistenciais e/ou em programas de transferência de renda, de 
forma a qualificar a intervenção e restaurar o direito” (p. 29). Atua referenciado ao Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) com abrangência de território Municipal 
e/ou Regional. 
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Portanto, sendo o SCFV um serviço com o objetivo de complementar 

o trabalho realizado pelo PAIF e PAEFI, para apresentarmos o SCFV, é necessário 

que conheçamos brevemente esses dois serviços. Todavia, no corpo do texto, nos 

desdobramos na exposição do PAIF pois ele compõe o nível da Proteção Social 

Básica juntamente com o SCFV e referenciamos o PAEFI em nota de rodapé para 

maiores informações. 

Sendo assim, o serviço PAIF  compõem esse nível da Proteção Social 

realizando um trabalho social com as famílias a partir de ações de “caráter continuado, 

com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos 

seus vínculos, promover seu acesso a direitos e o usufruto deles e contribuir na 

melhoria de sua qualidade de vida” (BRASIL, 2016, p. 12). 

Assim como o objetivo geral dos serviços que compõem a Proteção 

Social Básica, o PAIF também atua sob uma perspectiva  

[...] protetiva da família, compreendendo-a como o lugar do cuidado, 
proteção, aprendizado dos afetos, construção de identidade e vínculos 
relacionais e de pertencimento, mas sem perder de vista que ela pode 
também configurar um espaço de reprodução de desigualdades e de 
violência. (BRASIL, 2016, p. 12) 
 

Essas ações protetivas realizadas pelo PAIF com as famílias podem 

ocorrer de modo individual - com a acolhida da família e ações particularizadas – e 

coletivo - oficina com as famílias e ações comunitárias.  

 
Tabela 2 – Ações Protetivas do PAIF 

PAIF 

AÇÕES INDIVIDUAIS AÇÕES COLETIVAS 

ACOLHIDA ACOLHIDA 

AÇÕES PARTICULARIZADAS OFICINAS COM FAMÍLIAS 

ENCAMINHAMENTOS AÇÕES COMUNITÁRIAS 
Fonte: Tabela criada pela autora com base nos dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS - CADERNO DE ORIENTAÇÕES Serviço 
de Proteção e Atendimento Integral à Família e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, p.16. 

  
 

Como podemos ver, a tabela apresenta essas duas frentes de 

acompanhamento das famílias realizadas pelo PAIF, sendo que essas ações se dão 

tanto na efetuação dos cadastros e encaminhamentos das famílias, como em ações 

que promovam os espaços coletivos para elas. 

É importante destacar, a partir da ilustração do quadro, que o PAIF dispõe de 
ações de caráter individual e coletivo, por isso, é necessário que haja uma 
sinergia entre essas duas dimensões, caso contrário, há um risco de reduzir 
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o serviço apenas a atendimentos individualizados, em que as atividades 
cadastrais e de encaminhamentos se sobreponham aos espaços coletivos. 
Assim como o PAIF prevê ações em direção à coletivização das demandas 
das famílias atendidas, fundamentado no entendimento de que as questões 
vivenciadas por uma família podem ser a de tantas outras que vivem no 
território de abrangência do CRAS, o SCFV também desenvolve ações nessa 
perspectiva. A organização do serviço em grupos também responde à 
necessidade de entender a família e o território como lócus de reprodução de 
desproteções e vulnerabilidades similares. (BRASIL, 2016, p. 17) 

 

Majoritariamente, as ações para cadastro e encaminhamento das 

famílias constam como as demandas mais expressivas do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e, por isso, acabam possuindo um enfoque maior. Nesse 

contexto, o SCFV surge com vistas a realizar uma “articulação com o Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), de modo a promover o atendimento 

das famílias dos usuários destes serviços, garantindo a matricialidade sociofamiliar9 

da política de assistência social” (BRASIL, 2005, p. 16). Ou seja, devido às demandas 

excessivas de cadastro e encaminhamento, existe a probabilidade de que as ações 

de cunho individual tenham mais ênfase pelo CRAS, com isso o SCFV contribui nesse 

atendimento e acompanhamento das famílias acompanhadas pelo PAIF e que estão 

inseridos nesse serviço de convivência, possibilitando o acompanhamento do maior 

número de famílias do território, possibilitando que essas famílias sejam atendidas de 

forma coletiva. 

O Serviço do PAIF “deve ser ofertado exclusivamente pelo CRAS” 

(BRASIL, 2016, p. 7) visto que  

O CRAS é a referência para o desenvolvimento de todos os serviços 
socioassistenciais de proteção social básica do SUAS. Isso significa que os 
serviços devem estar sempre em contato com o CRAS, no respectivo 
território de abrangência, tomando-o como ponto de referência. (BRASIL, 
2016, p. 7) 
 

 
9 O Conceito da Matricialidade Sociofamiliar surge no âmbito da política de Assistência Social devido 

as percepções de que ao longo do tempo, com as mudanças sociais na esfera da economia e do 
mundo do trabalho surtiram grande incidência na esfera privada da família, o que causou mudanças 
na sua estruturação e nos papéis de cada membro. Embora haja um reconhecimento sobre a 
importância da família na vida social a partir da Constituição de 1988 e o fato de que esta é 
merecedora da proteção do Estado, tal proteção vem sendo questionada, visto que se percebe cada 
vez mais que a realidade tem evidenciado os processos de penalização e desproteção das famílias 
brasileiras. “Nesse contexto, a matricialidade sociofamiliar passa a ter papel de destaque no âmbito 
da Política Nacional de Assistência Social – PNAS. Esta ênfase está ancorada na premissa de que a 
centralidade da família e a superação da focalização, no âmbito da política de Assistência Social, 
repousam no pressuposto de que para a família prevenir, proteger, promover e incluir seus membros 
é necessário, em primeiro lugar, garantir condições de sustentabilidade para tal. Nesse sentido, a 
formulação da política de Assistência Social é pautada nas necessidades das famílias, seus membros 
e dos indivíduos” (BRASIL, 2005, p. 41). 
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Portanto, para que haja um acompanhamento de maior qualidade 

para essas famílias e uma maior articulação entre os serviços da rede 

socioassistencial, todas as ações realizadas por esses serviços devem estar 

diretamente ligadas ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do 

território.  

Porém, diferente do PAIF, os demais “serviços, de caráter preventivo, 

protetivo e proativo, podem ser ofertados diretamente no CRAS, desde que haja 

espaço físico e equipe, sem prejuízo das atividades do PAIF, que deve ser ofertado 

exclusivamente pelo CRAS” (BRASIL, 2016, p. 7). Ou seja, os demais serviços da 

rede socioassistencial podem ser ofertados por outras unidades públicas e/ou 

entidades.  

Já os demais serviços, quando desenvolvidos no território do CRAS por outra 
unidade pública ou entidade/organizações de assistência social devem ser, 
obrigatoriamente, referenciados ao CRAS. É importante que o CRAS seja 
instalado em local próximo ao território vulnerável e de risco, a fim de garantir 
o efetivo referenciamento das famílias1 e seu acesso à proteção social 
básica. (BRASIL, 2016, p. 7) 

 

E, sendo o SCFV um serviço socioassistencial pode ser ofertado pelo 

CRAS, desde que tenha espaço e a oferta deste não prejudique a execução do PAIF, 

ou pode ser ofertado também por outro Centro de Convivência de organismos 

públicos, ou vinculados a entidades ou órgãos da Assistência Social, desde que 

componha o mesmo território do CRAS e mantenha uma articulação com o serviço 

PAIF. 

Na figura abaixo, apresentamos como ocorre essa oferta do SCFV de 

acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 

hoje Ministério da Cidadania – que organiza a possibilidade de oferta do SCFV em 

execução direta e indireta, sendo que, no primeiro, esse serviço pode ser ofertado de 

duas maneiras: 1) no próprio CRAS de referência do território ou em uma base física 

fora dele, porém, quem acompanha as famílias são os técnicos do CRAS, e por 

Centros de Convivência que são mantidos e executados pelo poder público; 2) 

Centros de Convivência mantidos por entidades ou organizações da Assistência 

Social. 
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Figura 2 – Organização da Oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos 

 
                      Fonte: Esquema criado pela autora com base nos dados do MDS: Perguntas Frequentes do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 2016. 

 

Embora haja mais de uma maneira de oferta desse serviço, é válido 

lembrar que se o SCFV não for ofertado pelo CRAS, os centros de convivência 

mantidos pelo poder público ou por entidades e organizações da Assistência Social 

devem estar referenciados ao CRAS de referência do território, como já mencionado, 

e manter articulações diretas com o PAIF. 

Apresenta-se a figura para exemplificar como se dá o processo 

dessas articulações entre os serviços juntamente com o CRAS. 
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Figura 3 – Referenciamento do PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos 

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Secretaria Nacional de 

Assistência Social - SNAS CADERNO DE ORIENTAÇÕES Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, p. 8. 

 

Observamos na imagem essa articulação entre os serviços, onde 

tanto o PAIF, como o SCFV precisam manter um fluxo de informação sobre as famílias 

e usuários atendidos pelo serviço, para que haja a possibilidade de um 

acompanhamento de maior qualidade, visando a 

[...] operacionalização e a organização do atendimento e/ou 
acompanhamento das famílias dos usuários do SCFV e dos participantes de 
outros programas, projetos e benefícios da proteção social básica. Assim, é 
preciso que as unidades que ofertam tais serviços estejam referenciadas ao 
CRAS e que sejam estabelecidos fluxos de encaminhamento e de repasse 
de informações sobre as famílias entre o PAIF e esses serviços. (BRASIL, 
2016, p. 8)  

 

Com isso, entramos na apresentação do SCFV que, como vimos, é 

um serviço que compõe a Proteção Básica do SUAS e que foi aprovação e 

regulamentado pela Tipificação dos Serviços Socioassistenciais - Resolução CNAS nº 

109/2009 -, se organiza como serviço complementar ao trabalho social realizado pelo 

PAIF. 

O SCFV foi organizado por meio de grupos específicos divididos por 

faixa etária, atendendo o público de “crianças até 6 anos; crianças e adolescentes de 

6 a 15 anos; adolescentes e jovens de 15 a 17 anos e pessoas idosas” (BRASÍLIA, 

2013, p. 3) 

Possui como objetivos gerais: 

[...] complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de 
situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 
Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, 
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jovens e idosos, em especial, das pessoas com deficiência, assegurando o 
direito à convivência familiar e comunitária; Promover acessos a benefícios e 
serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de 
assistência social nos territórios; Promover acessos a serviços setoriais, em 
especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes 
no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos; 
Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação 
cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 
Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, 
esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas 
sociabilidades; Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, 
propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a 
solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. (BRASIL, 2016, p. 9) 

 

Diferente do PAIF, o SCFV não se concentra no atendimento das 

famílias, mas sim “dos membros da família que estejam vivenciando situações de 

vulnerabilidade e que tenham vivenciado situações de violações de direito, os quais 

precisam ter os vínculos familiares e comunitários fortalecidos ou reconstruídos” 

(BRASIL, 2016, p. 20). Ou seja, o serviço do PAIF atua na promoção do fortalecimento 

de vínculos com foco na própria família, enquanto o SCFV atua sob a mesma 

perspectiva, porém, com enfoque sobre os membros dessa família. 

Com isso, uma das estratégias do SCFV para promover esse 

fortalecimento de vínculos é a oferta de momentos de convivência entre os usuário 

por meio de grupos que são organizados “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, 2005, p. 16).  

O objetivo desses grupos é o de  

[...] propiciar entre os usuários oportunidades para a escuta; valorização e 
reconhecimento do outro; produção coletiva; exercício de escolhas; tomada 
de decisões sobre a própria vida e do grupo; diálogo para a resolução de 
conflitos e divergências; reconhecimento de limites e possibilidades das 
situações vividas; experiências de escolha e decisão coletivas; experiências 
de aprendizado e ensino de igual para igual; experiências de reconhecimento 
e nominação de emoções nas situações vividas; experiências de 
reconhecimento e admiração das diferenças; entre outras. (BRASIL, 2016, p. 
20) 

 

A metodologia desses grupos, como o próprio nome do serviço 

aponta, se baseia na convivência entre os usuários e a família para se alcançar o 

objetivo geral que é o fortalecimento de vínculos comunitários e familiares. 

De acordo com as orientações técnicas para esse serviço, as 

atividades desses grupos devem ser planejadas de modo coletivo e continuado 
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“envolvendo os profissionais que atuam no serviço e os usuários” (BRASIL, 2016, p. 

21) sempre levando em consideração os eixos orientadores do SCFV,  

[...] a saber: Convivência social; Direito de ser; e Participação social. A partir 
desses eixos, nos encontros dos grupos, podem ser realizadas atividades de 
esporte, lazer, arte e cultura, estudos, reflexões, debates, experimentações, 
visitas a equipamentos institucionais públicos ou privados do território (ou fora 
dele) e ações na comunidade. (BRASIL, 2016, p. 21) 

 

Para além dos grupos, o SCFV conta também com oficinas que visam 

potencializar essas ações já realizadas com os usuários. Essas oficinas baseiam-se 

em  

[...] práticas e vivências culturais, lúdicas, esportivas e de lazer, 
desenvolvidas como estratégias para se alcançar os objetivos específicos do 
serviço. Consistem em atividades complementares aos grupos. Buscam 
estimular a criatividade, propiciar o acesso dos usuários aos serviços públicos 
e sua participação em eventos e manifestações artísticas, culturais, de 
esporte e lazer. As oficinas são estratégias para a integração dos eixos do 
serviço com os temas abordados e contribuem para reforçar a adesão e o 
compromisso dos usuários com o serviço. Por meio do acesso dos usuários 
à arte, à cultura, ao esporte e ao lazer, busca-se ampliar as oportunidades 
para a sua inclusão social. (BRASIL, 2016, p. 24) 

 

Essas oficinas visam contribuir no enfrentamento das vulnerabilidades 

que esses usuários enfrentam, além de possibilitar o acesso deles a assuntos, 

informações, práticas e conteúdo que favoreçam a sua convivência familiar e 

comunitária. Para que seu objetivo seja alcançado, cabe ao SCFV assegurar aos 

usuários desse serviço espaços de convívio familiar e comunitário, a fim de promover 

as relações afetivas e sociais, assim como valorizar a diversidade das famílias e da 

comunidade no que diz respeito a cultura promovendo espaços de troca e vivências 

lúdicas.  

O SCFV parte da concepção de que os ciclos de vida familiar têm estreita 
ligação com os ciclos de vida de desenvolvimento das pessoas que as 
compõem. Seu foco é a oferta de atividades de convivência e socialização, 
com intervenções no contexto de vulnerabilidades sociais, de modo a 
fortalecer vínculos e prevenir situações de exclusão e risco social. (BRASÍLIA, 
2013, p. 3) 
 

Embora a política de Assistência Social seja para quem dela 

necessitar, e o nível de Proteção Social Básica atua na prevenção dos riscos e 

desproteções sociais, grande parte dos usuários dos serviços socioassistenciais 

chegam para serem atendidos já com alguma situação de vulnerabilidade.  

Compreendendo essa realidade, o Conselho Nacional de Assistência 

Social aprova em 2013 a Resolução CIT nº 01/2013 que resolve 
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Art. 1º Aprovar o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos – SCFV, que promove a equalização e qualificação da oferta, a 
unificação da lógica de cofinanciamento federal e o estabelecimento de meta 
de atendimento do público prioritário, respeitando-se as características de 
cada faixa etária. (BRASÍLIA, 2013, p. 2) 

 

Portanto, sem excluir os usuários já atendidos pelo SCFV, essa 

resolução propõe a inserção obrigatória do público prioritário que se encontram 

inseridos em uma ou mais das categorias de vulnerabilidade estipuladas pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) – hoje Ministério da 

Cidadania. 

Deve-se ter como parâmetro o seguinte entendimento: entre todos os 
usuários que podem ser atendidos no SCFV – que vivenciam as mais 
diversas situações de vulnerabilidade (relacionais e/ou materiais) – há os que 
vivenciam as situações de risco social elencadas na Resolução CNAS nº 
1/2013, que são, no momento, os usuários prioritários para o atendimento no 
SCFV, mas não exclusivos. (BRASIL, 2016, p.30) 

 

Considera-se então como público prioritário crianças, adolescentes e 

idosos que se encontrem em tais categorias: Em situação de isolamento; Trabalho 

infantil; Vivência de violência e, ou negligência; Fora da escola ou com defasagem 

escolar superior a 2 anos; Em situação de acolhimento; Em cumprimento de Medidas 

Socioeducativas em meio aberto; Egressos de medidas socioeducativas; Situação de 

abuso e/ou exploração  sexual; Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e 

do Adolescente; Crianças e adolescentes em situação de rua; Vulnerabilidade que diz 

respeito às pessoas com deficiência. Ao todos, constam onze situações de 

vulnerabilidade. 

Os encaminhamentos desse público para o SCFV são realizados 

tanto pelo PAIF como pelo PAEFI. Portanto,  

Ao fazer o encaminhamento de um usuário para o SCFV, as equipes de 
referência do PAIF e/ou do PAEFI devem indicar a situação de risco que o 
trouxe até o atendimento Socioassistencial, assumindo a responsabilidade 
pelo acompanhamento familiar. No caso das equipes de referência do PAEFI/ 
CREAS, o encaminhamento deve der feito ao PAIF/CRAS, respeitando a 
matricialidade sociofamiliar, o fluxo no SUAS, a referência e a gestão no 
território desta Unidade. (BRASIL, 2016, p. 23) 

 

As situações de vulnerabilidade chegam ao SCFV antecipadamente 

notificadas pelos serviços. E, como vimos, o PAEFI mantém uma articulação com o 

PAIF para que essas situações cheguem ao SCFV.  

A imagem abaixo, apresenta o fluxograma das situações, assim como 

o trajeto percorrido por elas no âmbito dos serviços. 
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Figura 4 – Fluxograma de Encaminhamentos na Política de Assistência Social 

 
                     Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Secretaria Nacional de Assistência 
Social - SNAS CADERNO DE ORIENTAÇÕES Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, p. 33. 

 

  

Na imagem, podemos observar uma resenha da oferta de serviços do 

nível da Proteção Social, assim como sua articulação entre os serviços do nível de 

proteção social básica e especial, o que possibilita entendendo melhor como essa 

rede de proteção funciona e se organiza por meio dos serviços para acompanhar as 

famílias. 

Com isso, compreendemos que a família é acompanhada pelo nível 

da Proteção Social Básica por meio da articulação do PAIF e do SCFV que efetuam o 

trabalho social com as famílias. Portanto, para além da organização desses serviços, 

no próximo item, nos debruçamos sobre a concepção do que é o Trabalho Social com 

Famílias ofertado nessa política de Assistência Social e quais suas metodologias de 

trabalho. 
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3.1.2 CARACTERIZANDO O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS 

Após a apresentação do PAIF e o SCFV, para nos aproximarmos do 

objetivo desse estudo, neste item, apresentamos o conceito de Trabalho Social com 

Famílias descrito no PAIF, assim como as propostas de ações para a atuação com as 

famílias. 

Nisto,  no âmbito da política de Assistência Social, o conceito de 

Trabalho Social com Famílias pode ser compreendido como um 

[...] conjunto de procedimentos efetuados a partir de pressupostos éticos, 
conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo, com a finalidade de 
contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades de 
intervenção na vida social de um conjunto de pessoas, unidas por laços 
consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade – que se constitui em um 
espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, com 
o objetivo de proteger seus direitos, apoiá-las no desempenho da sua função 
de proteção e socialização de seus membros, bem como assegurar o 
convívio familiar e comunitário, a partir do reconhecimento do papel do 
Estado na proteção às famílias e aos seus membros mais vulneráveis. Tal 
objetivo materializa-se a partir do desenvolvimento de ações de caráter 
“preventivo, protetivo e proativo”, reconhecendo as famílias e seus membros 
como sujeitos de direitos e tendo por foco as potencialidades e 
vulnerabilidades presentes no seu território de vivência. (BRASIL, 2012, p. 
12) 

 

Esse conceito deve orientar os serviços que atuam com as famílias, 

entendendo que o Estado deve atuar como responsável na promoção da proteção 

social da família por meio de um trabalho que possibilite o convívio familiar e 

comunitário dos diferentes formatos de família nos níveis de proteção e as reconheça 

enquanto sujeitos de direitos. 

Logo, para que esse trabalho seja realizado com qualidade, deve-se 

levar em consideração algumas premissas para a atuação, tais como  

[...] fugir das práticas do senso comum, que sem nenhum tipo de contestação 
ou indagação, tornam-se crenças imutáveis, que reproduzem ideias 
carregadas de preconceitos, culpabilizam as famílias por sua situação social 
e mantêm o status quo, impossibilitando movimentos de transformação da 
realidade. Neste sentido, o trabalho social com famílias deve ter por 
pressuposto basilar a responsabilidade estatal na proteção às famílias e 
assumir como embasamento de sua prática o conhecimento científico, que 
requer profissionais qualificados, aptos a compreender a realidade dada e 
construir conhecimento, com os quais questionam as estruturas sociais 
injustas, elaborando estratégias para modificá-las. (BRASIL, 2012, P. 13) 

 

Para que essas premissas constem na execução desse trabalho, as 

ações realizadas precisam “ser planejadas e avaliadas com a participação das 

famílias usuárias” (BRASIL, 2012, p. 14) com vistas a aperfeiçoar a execução do 
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serviço, possibilitando sua “melhor adequação às necessidades locais, bem como o 

fortalecimento do protagonismo destas famílias” (BRASIL, 2012, p. 14). 

De acordo com as normativas para esse trabalho, os objetivos do 

serviço devem ser “os principais elementos a serem considerados ao se formatar a 

acolhida, planejar as oficinas com famílias, subsidiar as ações particularizadas, avaliar 

os impactos de uma ação comunitária ou de um encaminhamento realizado, por 

exemplo” (BRASIL, 2012, p. 15). Pois, garantir que os objetivos do serviço 

acompanhem todo o processo do trabalho com as famílias é imprecindível para que 

as famílias se tornem coparticipantes das ações, assim como possuam compreensão 

sobre a finalidade dos serviços de proteção social. 

Para a atuação com as famílias, o serviço PAIF elenca cinco ações 

principais a serem realizadas, sendo elas a Acolhida, Oficina com as famílias, Ações 

Comunitárias, Ações Particularizadas e Encaminhamentos. 

A Acolhida consiste no “processo inicial de escuta das necessidades 

e demandas trazidas pelas famílias, bem como de oferta de informações sobre as 

ações do Serviço, da rede socioassistencial, em especial do CRAS e demais políticas 

setoriais” (BRASIL, 2012, p. 17). É neste momento que o vínculo entre família e 

serviço é iniciado, onde o profissional deve buscar identificar as demandas, 

vulnerabilidades e necessidades dessa família por meio de uma escuta atenta “sem 

julgamento ou preconceitos, que permita à família falar de sua intimidade com 

segurança, e a capacidade de percepção de quem acolhe” (BRASIL, 2012, p. 17). 

As Oficinas com as famílias são “encontros previamente organizados, 

com objetivos de curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias, por meio 

de seus responsáveis ou outros representantes, sob a condução de técnicos de nível 

superior” (BRASIL, 2012, p. 23). Esse processo viabiliza o convívio comunitário e o 

reconhecimento das famílias ao se perceberem “nos contextos comunitários e 

territoriais em que estão inseridas, ou ainda na interação com suas redes” (BRASIL, 

2012, p. 24), além de estimular reflexões críticas sobre as situações vivenciadas por 

elas possibilitando  

[...] o entendimento de que os problemas vivenciados particularmente, ou por 
uma família, são problemas que atingem outros indivíduos e outras famílias 
reconhecendo, desta forma, nas experiências relatadas alternativas para seu 
enfrentamento. Buscam, ainda, contextualizar situações de vulnerabilidade e 
risco e assegurar a reflexão sobre direitos sociais, proporcionando uma nova 
compreensão e interação com a realidade vivida, negando-se a condição de 
passividade, além de favorecer processos de mudança e de desenvolvimento 
do protagonismo e da autonomia, prevenindo a ocorrência de situações de 
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risco social. (BRASIL, 2012, p. 24) 
 

Nisto, observa-se que as oficinas são espaços de convívio e reflexão 

que potencializam as famílias na compreensão de diversos fatores, como as 

consequências da falta de acesso delas aos serviços e políticas públicas. Além disso, 

esse espaço amplia o olhar do serviço sobre aquelas famílias que, ao estarem em 

contato com outras realidades, assuntos e análises, podem apresentar novas 

demandas antes não identificadas pelos profissionais em um primeiro contato. 

Outra ação elencada dentro do trabalho social com as famílias são as 

Ações Comunitárias. Estas, possuem “caráter coletivo, voltadas para a dinamização 

das relações no território” (BRASIL, 2012, p. 37), com vistas a promoção da 

mobilização e protagonismo da comunidade na qual essas famílias estão inseridas, 

onde elas se encontram em um espaço onde “possam interferir e influenciar na 

construção da vida pública nos seus territórios, na medida em que contribui para o 

acesso à informação sobre direitos” (BRASIL, 2012, p. 37). Elas podem ser realizadas 

por meio de campanhas, eventos comunitários, palestras, entre outras metodologias 

que promovam a reflexão, discussão e protagonismo desse território. 

Além das Ações Comunitárias, esse trabalho com as famílias conta 

com Ações Particularizadas que promovem um atendimento onde o profissional 

atende as famílias no particular, como o próprio nome diz. Pois, muitas vezes, elas se 

sentem “envergonhadas em expor sua situação de modo coletivo, como em uma 

oficina com famílias, solicitando que seu atendimento seja somente com os técnicos” 

(BRASIL, 2012, p. 41-42). Essas ações particularizadas podem acontecer no âmbito 

da própria instituição ou entidade ou no próprio domicílio das famílias, quando esta 

não possui condições de comparecer na instituição ou quando o profissional identifica 

uma necessidade de compreender melhor a realidade dessa família como um todo. 

O último procedimento realizado com as famílias são os 

Encaminhamentos, onde os profissionais atuam na orientação e direcionamento das 

famílias. Essa ação tem por objetivo a “promoção do acesso aos direitos e a conquista 

da cidadania” (BRASIL, 2012, p 44) por meio do referenciamento ao CRAS e outros 

serviços da rede socioassistencial. É imprecindível que esses encaminhamentos 

sejam acompanhados pelos profissionais de referências para garantir o acesso 

dessas famílias às políticas sociais e, em contra partida, criar um fluxo de informação 

desse público atendido, fomentando a “formação de uma rede de proteção social com 

potencialidade de articular os diversos saberes e práticas que apresentem respostas 
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inovadoras à complexidade das situações de vulnerabilidade social” (BRASIL, 2012, 

p. 45). 

Em vista disso, após a compreensão sobre o SCFV como um serviço 

de complemento do PAIF e o trabalho realizado com as famílias, no próximo tópico, 

apresentamos o Centro Educacional Marista Irmão Acácio, uma entidades que oferta 

o SCFV no município de Londrina. Indicamos também as metodologias utilizadas pelo 

CEM para o trabalho com as famílias atendidas nesse serviço.  

3.2 CONHECENDO O CENTRO EDUCACIONAL MARISTA IRMÃO ACÁCIO E O 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADO 

O CEM Ir. Acácio faz parte do Grupo Marista que possui áreas de 

atendimento na Educação, Saúde e Social. Neste item, abordamos sobre o SCFV 

ofertado pela entidade, que se encaixa na esfera social na organização. 

Segundo Cavalcanti (2010) – escritor do livro que relata a trajetória do 

Instituto Marista - o surgimento desse Instituto teve seu início a partir dos fundamentos 

da Igreja Católica em 1817, na França em seu contexto de pós revolução. Seu 

fundador, Marcelino Champagnat, um padre que decidiu fundar uma família religiosa, 

os Pequenos Irmãos de Maria, com o intuito de atender crianças e jovens.   

Cavalcanti (2010) menciona que ainda jovem, comovido pelas 

questões de extrema pobreza, desigualdades e precarização que envolviam a França, 

Marcelino Champagnat passa por dois momentos que o inspiram a criar o Instituto. O 

primeiro foi ainda criança, quando “se recusava a frequentar a escola depois de ter 

presenciado o professor aplicar uma bofetada em outro aluno no seu primeiro dia 

escolar” (CAVALCANTI, 2010, p. 18). 

O segundo fato se deu após sua inserção no seminário, onde se 

tornou sacerdote em 1816 e dirigia sua primeira paróquia em La Valla quando, 

“chamado para dar a extrema unção – como se dizia na época – a um rapaz de 

dezesseis anos, [...] espantou-se ao constatar que o jovem iria morrer sem conhecer 

sequer os primeiros rudimentos de educação escolar ou religiosa” (CAVALCANTI, 

2010, p. 19). Esse último fato marcou Marcelino e foi a partir disso que decide criar 

um lugar onde os jovens e crianças pudessem ter acesso à educação e a 

evangelização. 
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Com o passar dos anos, esse trabalho se expandiu pela França por 

meio da criação de escolas que seguiam a proposta de Champagnat. Segundo 

Cavalcanti (2010), a chegada do Instituto no Brasil se deu em outubro de 1897 através 

do desembarque de seis irmãos maristas no Rio de Janeiro. Estes foram chamados 

para dar continuidade ao trabalho educacional realizado na França. Os primeiros 

estados brasileiros a receber uma sede do instituto foram “Minas Gerais (1897), Rio 

Grande do Sul (1900) e Belém do Pará (1903) que deram origem às três primeiras 

províncias” (CAVALCANTI, 2010, p. 43). Atualmente, o Paraná está inserido na 

Província Marista Brasil Centro-Sul. 

As iniciativas sociais Maristas surgiram em meados de 1980 com o 

objetivo de dar “resposta aos apelos que lhes eram endereçados pelo Estado, pela 

Igreja Católica, ou por organizações assistenciais às voltas com dificuldades de 

manutenção e administração” (CAVALCANTI, 2010, p. 105). Porém, de acordo com o 

autor, os irmãos maristas não obtinham “orientação sólida e experiente com relação à 

forma de atendimento” (CAVALCANTI, 2010, p. 105), ou seja, os Irmãos Maristas 

assumiram trabalhos sociais para dar respostas às requisições da comunidade a sua 

volta, o que resultou em uma “variedade de perfis e de condutas das respectivas 

unidades sociais dessa época” (CAVALCANTI, 2010, p. 105). 

Foi a partir disso, em meados dos anos 1990 e 2000, que as diversas 

experiências adquiridas com as unidades sociais anteriores possibilitaram a 

consolidação de “Centros Sociais Maristas com seus serviços, programas e projetos 

socioeducativos” (CAVALCANTI, 2010, p. 105), local onde atualmente está inserido o 

Centro Educacional Marista Irmão Acácio. 

Em Londrina, a iniciativa partiu dos irmãos do Colégio Marista que, 
juntamente com seus colegas da casa de formação para jovens, situada no 
Jardim do Sol, começaram a desenvolver um trabalho de assistência social e 
religiosa na Favela da Caixa econômica, depois denominada Nossa Senhora 
da Paz. (CAVALCANTI, 2010, p. 118)  

 

Para dar início aos trabalhos na cidade de Londrina, o autor 

acrescenta que os Irmãos responsáveis pelo Colégio Marista da cidade criaram então 

uma escola em “um terreno da Prefeitura” (CAVALCANTI, 2010, p. 118). Porém, com 

o agravo do tráfico de drogas no bairro e as baixas condições estruturais do prédio, a 

Instituição negociou uma nova parceria com a Prefeitura de Londrina para “ampliar os 

espaços da escola, cuja inauguração se deu em 1993” (CAVALCANTI, 2010, p. 118). 

A decisão por desativar essa unidade partiu de consecutivas reflexões com o 
Poder Público. Por se tratar de uma comunidade pequena e muito fechada, 
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avaliou-se que outras organizações já prestavam serviços no local com a 
participação da comunidade. Esse processo foi concomitante à análise, 
identificação e escolha de outra região para o desenvolvimento dos projetos 
sociais, em conjunto com representantes governamentais e outros atores 
sociais, o que resultou na parceria com o Poder Público e viabilizou a cessão 
de uso da antiga Escola Oficina, na região dos Cinco Conjuntos, pertencente 
à Companhia de Habitação Popular (COHAB). (CAVALCANTI, 2010, p. 118) 

 

Foi então que o Centro Social Marista Irmão Acácio (CESOMAR) 

surgiu, realocando-se no Conjunto João Paz na Região Norte de Londrina em 2004, 

com intuito de dar continuidade com as atividades da antiga Escola Nossa Senhora 

da Paz no atendimento socioeducativo a partir da concessão de um espaço 

pertencente à COHAB – Companhia de Habitação de Londrina. 

De acordo com a divisão territorial estabelecida pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social (SMAS), a Região Norte de Londrina é atendida por 

dois Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), sendo, CRAS NORTE A e 

CRAS NORTE B. A figura abaixo indica a divisão territorial do Município de Londrina 

realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Figura 5 – Divisão Territorial Realizada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social do Município de Londrina  

        
         Fonte: Figura retirada do site: https://www.bonde.com.br/educacao/cidadania/londrina-

tem-novo-conselho-tutelar-na-regiao-norte-397027.html Acesso em: 30 set. 2019. 
 

Neste mesmo ano, o Centro Social estabeleceu um convênio com a 

Secretaria de Assistência Social do Município de Londrina, inserindo a oferta de seu 

https://www.bonde.com.br/educacao/cidadania/londrina-tem-novo-conselho-tutelar-na-regiao-norte-397027.html
https://www.bonde.com.br/educacao/cidadania/londrina-tem-novo-conselho-tutelar-na-regiao-norte-397027.html
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serviço denominado naquele momento por Serviço de Apoio Socioeducativo – 

denominado hoje como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

- nas ações da política municipal para a infância e adolescência atendendo a Região 

Norte A e B de Londrina em seus 82 bairros, cujo contexto retrata situações de 

desproteção e riscos sociais apresentando alguns indicadores de vulnerabilidades.  

De acordo com Cavalcanti (2010), as mudanças ocorridas a partir da 

Constituição de 1988 “modificaram as relações do Estado com as entidades 

religiosas” (CAVALCANTI, 2010, p. 123), principalmente os Centros Sociais da 

Instituição Marista pois, ao estarem vinculados a política de Assistência Social na 

oferta de serviços como o de Apoio Socioeducativo na época, esses centros “fazem 

parte do sistema de garantia de direitos, atuando na rede de forma preventiva” 

(CAVALCANTI, 2010, p. 126).  

Ou seja, ao se vincular com o Poder Público, o modo de organização 

e oferta de serviços do Instituto Marista, para além das diretivas institucionais, também 

precisa estar alinhado com as normativas e legislações das políticas estatais a qual 

está vinculado. Por estar vinculado a política de Assistência Social, a entidade precisa 

estar referenciada a um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – da 

região que, no caso, é o CRAS Norte B. 

Portanto, a partir de 2012, o Centro Social passa por mudanças 

significativas no interior da entidade instituindo juntamente com a oferta do SCFV os 

cursos para o Ensino Médio Técnico Concomitante (EMTC), obtendo agora a 

prestação de serviços para a política de Assistência Social e Educação. Com isso, a 

instituição passa por um reordenamento nos serviços e assume uma nova 

nomenclatura para abranger os dois serviços prestados, passando a ser Centro 

Educacional Marista Irmão Acácio, voltando às raízes de sua criação com o foco na 

Educação.  

Além da inserção de um novo serviço, consta na ata de reunião da 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS – que a entidade também se 

inscreve para a oferta do SCFV na modalidade de atendimento l e ll – de 6 a 15 anos 

e de 15 a 17 anos, de acordo com as orientações da Tipificação dos Serviços 

Socioassistenciais. A ata de reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS – de abril de 2012 consta a inscrição e aprovação da entidade para a oferta 
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desse serviço na modalidade l, o que foi aprovado pela Resolução nº 019/201210 – 

CMAS, de 11 de maio de 2012. 

Estando a entidade inscrita nesse serviço, a Rede Marista de 

Solidariedade11 (RMS), desde 2016, vem discutindo por meio do Grupo de Estudo e 

Trabalho (GET)12 Psicossocial com o intuito de promover discussões e subsídios que 

balizem o atendimento dentro das entidades. Dentre as discussões, o grande desafio 

para a Rede Marista de Solidariedade (RMS), que atua na perspectiva da Promoção 

e Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, é refletir sobre os casos que chegam 

até as unidades. Por isso, o GET realizou um levantamento de indicadores das 

situações ocorrentes nos atendimentos psicossocial com o intuito de contemplar a 

realidade dos sujeitos atendidos, assim como construir caminhos possíveis.  

Nisto, o grupo de trabalho elaborou Categorias de Vulnerabilidade a 

partir das vivências nos atendimentos das famílias e dos educandos das entidades 

Marista. Como aparato para essa elaboração, a equipe se baseou nas onze categorias 

que imprimem as situações de vulnerabilidade estipuladas pelo Ministério da 

Cidadania – antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – as 

 
10 Para mais informações sobre a ata de reunião da Secretaria Municipal de Assistência Social e a 
Resolução nº 019/ 2012, acesse: 
https://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/cons_assistencia_social/Atas/2012/Ata-
26-04-2012.pdf 
http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/cons_assistencia_social/resolucoes/2012/
019_2012.pdf 
11 O Grupo Marista é fruto da fundação do Instituto Marista em 1817 por São Marcelino Champagnat. 
Atualmente, ela se divide em três áreas de atuação: educação, saúde e social. A Rede Marista de 
Solidariedade (RMS) corresponde à área social do Grupo Marista onde “desenvolve estratégias de 
incidência política e promove ações de educação para a solidariedade em todas as suas frentes de 
atuação, estabelecendo parcerias com poder público e a iniciativa privada, em sintonia com frentes 
internacionais de promoção e defesa dos direitos de crianças e jovens”. Para mais informações, acesse 
o site http://www.solmarista.org.br/ 
12 A Rede Marista de Solidariedade possui uma atuação interdisciplinar entre Psicologia e Serviço 
Social, contando com um assessor de referência para cada profissão, ou seja, tanto a Psicologia, como 
o Serviço Social e as demais profissões existentes na Rede, possuem um assessor formado na área 
de atuação que representa a categoria e auxilia os técnicos das unidades no que diz respeito às áreas 
de atuação referentes. Com isso, a partir do reordenamento do SCFV de Londrina, que aconteceu se 
vincular à proposta do antigo MDS das categorias de atendimento do público prioritário, os assessores 
da categoria dos Psicólogos e Assistentes Sociais da Rede viram a necessidade de se organizarem 
para pensar a execução dessa proposta nas unidades sociais. Foi então que, no ano de 2016, formaram 
um Grupo de Estudo e Trabalho com vistas a estabelecer parâmetros para a atuação psicossocial em 
suas dimensões teórica, metodológica e institucional a partir da realidade de cada unidade 

https://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/cons_assistencia_social/Atas/2012/Ata26-04-2012.pdf
https://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/cons_assistencia_social/Atas/2012/Ata26-04-2012.pdf
http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/cons_assistencia_social/resolucoes/2012/019_2012.pdf
http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/cons_assistencia_social/resolucoes/2012/019_2012.pdf
http://www.solmarista.org.br/
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quais foram estipuladas nas Resoluções CIT13 e CNAS nº 01/201314 que dispõem de 

metas para o atendimento de público prioritário. 

Deve-se ter como parâmetro o seguinte entendimento: entre todos os 
usuários que podem ser atendidos no SCFV – que vivenciam as mais 
diversas situações de vulnerabilidade (relacionais e/ou materiais) – há os que 
vivenciam as situações de risco social elencadas na Resolução CNAS nº 
1/2013, que são, no momento, os usuários prioritários para o atendimento no 
SCFV, mas não exclusivos. (BRASIL, 2016, p.30) 

 
A partir dessas especificações do público prioritário, estipula-se onze 

categorias de vulnerabilidade na qual esse público pode estar inserido, sendo elas: 

Situação de acolhimento; Trabalho infantil; Vivência de violência e/ou negligência; 

Fora da escola ou em defasagem escolar superior a 2 anos; Situação de isolamento; 

Cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; Egressos de medidas 

socioeducativas; Situação de abuso e/ou exploração sexual; Medidas de proteção do 

ECA; Situação de rua e Pessoas com deficiência. 

Com base nas experiências com o público atendido pela RMS, 

realizou-se um GET com psicólogos e Assistentes Sociais da rede que apresentou um 

levantamento sobre as principais demandas de atendimentos das equipes 

psicossociais registradas no sistema interno utilizado pela RMS (PRIME15).  

A tabela abaixo evidencia as treze categorias de vulnerabilidade para 

o público prioritário discutidas no GET Psicossocial da Rede Marista que trazem dados 

da realidade dos usuários desse serviço. 

 
13 A Comissão Intergestores Tripartite - CIT é um espaço de articulação entre os gestores que atuam 
no âmbito federal, estadual e municipal, com o objetivo de viabilizar a Política de Assistência Social. 
Caracteriza-se como instância que promove a negociação e pactuação dos aspectos operacionais 
relacionados à gestão do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social. As 
denominadas Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB), 
possuem um caráter deliberativo na operacionalização da política. A CIT é constituída pelas três 
instâncias responsáveis por gerir o sistema: a União, representada pela Secretaria Nacional de 
Assistência Social (SNAS), os estados, representados pelo FONSEAS e os municípios, representados 
pelo CONGEMAS. Com isso, a Resolução CIT nº 01/2013 dispõe sobre o reordenamento do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, pactuando os critérios para partilha do cofinanciamento 
federal, além das metas de atendimento do público prioritário e outras providências. Disponibilizamos, 
respectivamente, a Resolução CIT nº 01/2013 e o site do CNAS com maiores informações sobre as 
Resoluções CIT: https://conferencianacional.files.wordpress.com/2013/12/cnas-2013-001-21-02-
2013.pdf/ http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes-cit 
14 Seguindo a mesma linha das Resoluções CIT, as Resoluções CNAS dispõem das normativas e/ou  
regulações para a política de Assistência Social. Sendo assim, a Resolução CNAS nº 01/2013 aprova 
o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, assim como os demais 
descritos na Resolução CIT nº 01/2013. Disponível em: 
https://conferencianacional.files.wordpress.com/2013/12/cnas-2013-001-21-02-2013.pdf 
15 A plataforma Mannesoft Prime foi desenvolvida para uso especializado em softwares de gestão  
educacional, de licitação e comercial. A Rede Marista se vinculou à essa plataforma como cliente com 
o objetivo de facilitar o gerenciamento dos cadastros de seus alunos e educandos nas redes de 
colégios, faculdades e solidariedade.  

https://conferencianacional.files.wordpress.com/2013/12/cnas-2013-001-21-02-2013.pdf/
https://conferencianacional.files.wordpress.com/2013/12/cnas-2013-001-21-02-2013.pdf/
http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes-cit
https://conferencianacional.files.wordpress.com/2013/12/cnas-2013-001-21-02-2013.pdf
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Tabela 3 – Categorias de Vulnerabilidade Rede Marista 
Categorias de Vulnerabilidade  

Álcool e outras Drogas 

Saúde 

Abuso Sexual 

Exploração Sexual 

Econômico 

Habitação 

Educação 

Medida Socioeducativa 

Envolvimento com o Tráfico 

Trabalho Infantil 

Fragilidade de Vínculos 

Negligência 

Violência 
 Fonte: Tabela Construída pela Autora com base nos dados coletados do Centro Educacional Marista Ir. Acácio no 
ano de 2018. 

 

Cada categoria foi estudada e definida pelo Grupo de Estudo e 

Trabalho Psicossocial da Rede Marista se baseou nas situações elencadas pelo MDS 

e buscou conceituar cada uma delas de acordo com a realidade do público atendido 

que se expressam por meio de indicadores que exteriorizam algum tipo de violência 

e/ou violação de direitos sofridos pelos educandos e suas famílias. Sendo que, em 

cada uma das categorias fazem conexões com a história de cada uma das famílias 

atendidas pelo serviço, visto que, grande parte dos matriculados no CEM Ir. Acácio 

possui uma ou mais vulnerabilidades que nada mais são do que as expressões da 

“questão social” mencionada no capítulo anterior. 

Compreendemos que, de acordo com a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), os serviços de Proteção Social são destinados para quem 

deles necessitar – assim como todos os serviços da política de Assistência Social e  

[...] 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, 2005, p. 33) 

 

Sendo assim, para garantir que essa prevenção seja realizada, os 

aparelhos (CRAS e SCFV) devem estar alocados em regiões e territórios que 

apresentem esses níveis de risco e vulnerabilidade acentuados, visando a prevenção 

dessas situações de desproteção social. Porém, como citamos no capítulo anterior, 
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as condições de classe incidem diretamente na vivência de vulnerabilidade social dos 

indivíduos e, por isso, grande parte dos usuários do SCFV vivenciam em seu cotidiano 

as expressões da desigualdade de classe. 

Por consequência dessas situações de vulnerabilidade, os SCFV 

atuam como complemento do trabalho realizado no PAIF, visto que atendem famílias 

que estão inseridas nesses contextos vulneráveis. Com isso, no próximo item, 

abordamos sobre as metodologias que o utiliza CEM para atuar com essas famílias a 

partir do trabalho social realizado. 

 
 
 
3.2.1 DESTACANDO AS PROPOSTAS DO TRABALHO COM FAMÍLIA NO SERVIÇO 

DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIDO NO 

CENTRO EDUCACIONAL MARISTA IRMÃO ACÁCIO  

 

Como vimos, a organização da oferta do SCFV é realiza de duas 

formas: direta – pelo equipamento do CRAS - e indireta – por organizações ou 

entidades. Logo, podemos identificar que o público alvo desse estudo está inserido 

em um SCFV cuja execução é realizada de forma indireta, fora da instituição do CRAS. 

Ou seja, o Centro Educacional Marista Irmão Acácio atua como uma das entidades 

do Município de Londrina que executa esse serviço como complemento do trabalho 

desenvolvido no CRAS de referência desse território, Norte B. 

Com isso, nesse tópico, abordaremos sobre as propostas e 

metodologias que essa entidade desenvolve para o trabalho com as famílias inseridas 

nesse serviço.  

De acordo com a DEAS16 - Diretoria Executiva de Ação Social - da 

RMS, os serviços e programas desenvolvidos no Grupo Marista  

são incluídos em duas categorias, segundo a Política Nacional de Assistência 
Social: Atividades educacionais – Serviços de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e; Atividades assistenciais – Serviços de Apoio Socioeducativo, 
Qualificação Profissional, Orientação Sociofamiliar e Socioeconomia 
Solidária, Formação Juvenil, Atenção à Pessoa Idosa e os Programas de 
Assessoramento, Biblioteca Interativa, Viva Feliz, Apoio às Entidades de 
Assistência Social, Auxilio à Pessoa Física e Concessão de Bolsa Social para 
Educação Básica. (DEAS, 2009, p.2) 

 

 
16 A Diretoria Executiva de Ação Social – DEAS – atua como gestora dos planejamentos de ações e 

metodologias realizadas pela Rede Marista de Solidariedade. 
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Nos itens anteriores, já destacamos a dupla atuação do Grupo Marista 

– Educação e Assistência Social -, portanto, para este estudo, trabalhamos sob as 

ações no âmbito da política de Assistência Social. Com isso, observamos na citação 

que o trabalho realizado com as famílias dos educandos do CEM se encontra na 

categoria de Atividades assistencias, como “Orientação Sociofamiliar e 

Socioeconomia Solidária”. 

A proposta da DEAS para essa categoria consta em intervenções 

voltadas para a área de “orientação familiar e para a socioeconomia solidária das 

famílias dos educandos e da comunidade” (DEAS, 2009, p. 14). Compreendemos aqui 

que as propostas dessas intervenções caminham ao encontro das diretrizes do SCFV 

de fortalecer os vínculos familiares e comunitários, onde podemos observar que o 

intuito dessas ações é o “fortalecimento das relações sociais e familiares, melhoria na 

qualidade de vida, superação da situação de vulnerabilidade social e alternativa de 

recursos para população excluída do mercado formal e informal de trabalho” (DEAS, 

2009, p. 14). 

Os documentos descritos nessas propostas para o trabalho com as 

famílias atendidas pela RMS caminham na mesma linha de pensamento que 

escolhemos para desenvolver esse estudo. Compreendem que a partir do surgimento 

da Constituição Federal de 1998, o cenário das políticas sociais brasileiras tomou 

novos rumos, o que  

apresentou novas configurações no processo de participação da sociedade 
civil organizada, reconfigurando os movimentos sociais na luta contra os 
princípios impostos pelo neoliberalismo e pela globalização e seus efeitos, 
tais como a crise do mundo do trabalho, a precarização das relações 
trabalhistas e a desresponsabilização do Estado. Mantendo políticas públicas 
fragmentadas e assistencialistas. (DEAS, 2009, p. 14) 

 

E que, de acordo com esse cenário, eles concluem que “as famílias 

estão condicionadas a essas transformações societárias” (DEAS, 2009, p.14), o que 

se coaduna com os caminhos traçados nesse estudo, onde entendemos que o público 

dessa pesquisa está diretamente relacionado com essas mudanças sociais, 

econômicas e até culturais que ocorreram no país desde a elaboração da CF de 1988. 

A partir dessa compreensão de que as famílias estão condicionadas 

às mudanças sociais, a RMS entende que “deve-se ampliar a concepção de família, 

considerando-a como conjunto de pessoas que se acham unidas por laços 

consaguineos, afetivos e ou de solidariedade, conforme explicita a Política Nacional 
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de Assistência Social – PNAS” (DEAS, 2009, p.14). Portanto, identifica-se que a 

concepção de família que norteia as entidades Marista na execução dos trabalhos na 

área das Atividades assistenciais se alinha à visão descrita na PNAS/2004 e, 

consequentemente, na Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, onde especifica o 

trabalho do SCFV dentro da política de Assistência Social. 

Logo, como vimos acima, as estratégias da entidade de intervenções 

com as famílias se dividem em duas: Orientação Sociofamiliar e Socioeconomia 

Solidária. Esses segmentos, seguem respectivamente na perspectiva de ações com 

o intuito de promover a “prevenção, proteção, promoção de inclusão de seus 

membros” (DEAS, 2009, p.15) e de “desenvolvimento de alternativas de trabalho e 

geração de renda que, diante do quadro de desigualdade social, não deve ser 

entendido como uma alternativa definitiva” (DEAS, 2009, p.15), mas sim como uma 

forma de “contribuir para o fortalecimento dos vínculos de solidariedade e de 

cooperação no âmbito familiar e social” (DEAS, 2009, p.15).  

Ao analisarmos o SCFV executado no CEM, compreendemos que as 

ações realizadas na entidade com as famílias estão mais relacionadas com a 

categoria de Orientação Sociofamiliar do que a Socioeconomia Solidária. Pois, ao 

desenvolver as atividades com as famílias, a entidade não visa alternativas de trabalho 

e geração de renda, mas possui um foco na “orientação sociofamiliar como uma das 

alternativas de emancipação, almejando a sustentabilidade e possível superação da 

situação de vulnerabilidade destes sujeitos” (DEAS, 2009, p. 15). 

Nessa perspectiva de trabalho, a proposta da RMS para a atuação 

com as famílias  

compreende estabelecer serviços na área de Assistência Social que 
contemple suas diversas formas de organização, abordando temas 
relevantes para a discussão e superação de diversos aspectos do cotidiano, 
possibilitando ao público-alvo subsídios para enfrentar as adversidades e 
fomentar a participação em questões relevantes na comunidade. (DEAS, 
2009, p. 16) 

 

A partir dessa proposta, alguns objetivos elencados para esse 

trabalho com as famílias da RMS são: 

a) Facilitar o fortalecimento da identidade cultural, coletiva e individual, 
que desenvolva o sentimento de pertença e o respeito à diversidade; 
b) Ensejar o fortalecimento dos relacionamentos familiares e da auto 
estima individual e coletiva; 
c) Articular a rede para a organização participativa e mobilização da 
comunidade para o desenvolvimento das potencialidades locais e controle 
social; 
d) Mediar conquista, acesso, garantia, manutenção e defesa dos direitos 
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humanos e civis. (DEAS, 2009, p. 16) 

 

E, considerando esses objetivos, a RMS entende que a inserção das 

famílias nesse serviço “garante a aproximação de uma proteção integral [...] bem como 

possibilita um olhar sobre as políticas públicas concernentes a ela e suas formas de 

organização e participação” (DEAS, 2009, p. 17). 

Assim, compreendemos que a RMS, para o desenvolvimento do 

trabalho com as famílias, possui diretrizes que são executadas em todas as entidades, 

o que incluio CEM. Com isso, as metodologias propostas pela RMS para que os 

objetivos citados acima sejam alcançados se dividem em dois: Projeto Cidadania e 

Projeto de Atenção à Família. 

O Projeto Cidadania conta com uma proposta de “reflexão contínua e 

sistemática acerca de diferentes temáticas” (DEAS, 2009, p. 20) onde o objetivo desse 

projeto é de proporcionar às famílias um espaço onde possam se fortalecer enquanto 

cidadãos e desenvolver autonomia. 

Portanto, o Projeto de Atenção à Família visa  

possibilitar a reflexão da família quanto ao exercício da cidadania no contexto 
em que está inserida, facilitar o reconhecimento e acesso aos recursos 
públicos disponíveis e mobilizar as famílias dos educandos para a 
participação em Projetos da Rede Socioassistencial. (DEAS, 2009, p. 24) 

 

O CEM atua sob essas duas perspectivas, desenvolvendo o Projeto 

Cidadania que, na entidade, é voltado à população idosa do território, onde possuem 

um espaço de interação e acesso a conhecimentos na área da tecnologias. E, com as 

ações do Projeto de Atenção à Família, a entidade dispõem de mecanismos próprios 

para a realização dos atendimentos. 

A RMS resguarda parâmetros que possibilitam às entidades 

desenvolverem projetos locais que contemplem a diversidades das famílias no 

contexto de cada Unidade Social “por meio de ações que surgem do interesse de cada 

grupo formado [...] mediante a reflexão do profissional junto às famílias” (DEAS, 2009, 

p. 25).  

Dentro desses parâmetros locais, com o Projeto de Atenção à Família, 

o CEM disponibiliza de metodologias para o Trabalho com Famílias em quatro frentes 

de atuação, sendo elas: Atendimento individual, Visitas, Reuniões de Família e 

Encontro com Família. 

 Abaixo, descrevemos as atividades realizadas no ano vigente desse 
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estudo pela equipe Psicossocial: 

a) Atendimento Individual na Unidade: A proposta de escuta das famílias 
tem sido uma forma de acolher demandas particulares e traçar 
conjuntamente alternativas e possibilidades com respeito a sua 
singularidade de cada situação. Os atendimentos acontecem nas Salas 
de Atendimento 01 e 02. Os agendamentos são realizados principalmente 
pela Recepcionista, ou dependendo da situação diretamente com a 
Assistente Social e o Psicólogo. Embora, seja estabelecido um dia 
específico para atendimento, os horários podem corresponder 
eventualmente às necessidades da família. 

b) Visitas: O trabalho de visita pode se dar de três formas: Visitas 
Domiciliares, Atendimento em Visita e Busca Ativa. As Visitas 
Domiciliares são uma forma de aproximação da realidade social e 
conhecimento do território para compreensão público atendido. Os 
atendimentos em visita tem sido um recurso que complementa e facilita 
processos de atenção em determinados casos, principalmente àqueles 
em que são impedidos e/ou dificultem o acesso das famílias ao 
atendimento com a Assistente Social e Psicólogo. A Busca Ativa é 
realizada principalmente mediante as faltas dos educandos e são 
sinalizadas pela equipe pedagógica e encaminhadas e problematizadas 
junto a equipe psicossocial. 

c) Reuniões de Família: Nas reuniões de família são trabalhadas questões 
afetas ao serviço como apresentação do Grupo Marista e da unidade, 
rotinas, organização, projetos pedagógicos, fluxos etc. e são realizadas 
junto à coordenação pedagógica. As reuniões ocorrem principalmente no 
início e no final de cada ciclo no ano. 

d) Encontro com Famílias: Os Encontros com Famílias são espaços 
ofertados para aproximar as famílias e contribuir no fortalecimento dos 
vínculos familiares ecomunitários. As ações do encontro são construídas 
em conjunto com os educadores, por meio dos projetos pedagógicos e 
das oficinas do Conviver. O objetivo do encontro é abordar temas que 
atravessam o serviço por meio de dinâmicas e vivências. As temáticas 
partem do levantamento realizado juntos as Famílias no espaço da 
Reunião de Famílias. Estão previstos seis encontros ao longo do ano. As 
temáticas sugeridas foram: Sexualidade, Saúde Mental, Pobreza, 
Educação e Violação de Direitos. (2019, p. 4)*17 

 
Como vimos, esse estudo parte das vivências ocorridas durante o 

período de estágio curricular da autora, o que nos possibilitou acompanhar o processo 

de todas essas atividades junto aos profissioais da entidade. Neste período, observou-

se que as ações mais ocorridas dentro da entidade foram o atendimento individual, as 

visitas e os encontros com família.  

Compreende-se também que, embora haja toda uma estrutura de 

atendimento para essas famílias, uma das inquietações que impulsionaram esse 

estudo foi o baixo envolvimento das famílias nessas atividades, principalmente os 

encontros com famílias, que dispõem de espaços de discussão e interação entre as 

famílias atendidas. Os atendimentos individuais e encontros com família normalmente 

 
17 A citação em questão foi retirada do Plano de Trabalho da equipe Psicossocial da entidade. 

Portanto, como não consta como um documento publicado, disponibilizamos como anexo o texto 
referente a esta citação no final do estudo.  
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eram compostos pelas mesmas famílias, salvo algumas exceções.  

Isso nos motivou a chegar ao presente estudo para compreender as 

mediações existentes nesse processo que envolve o trabalho com as famílias, o que 

nos leva à nossa pesquisa na busca de analisar o tempo de atendimento dessas 

famílias como fator de influência na compreensão dessas famílias sobre o trabalho 

desenvolvido com elas. 

Sendo assim, o capítulo seguinte conta com a sistematização dos 

dados da pesquisa realizada. 
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4 A PESQUISA  

 

A elaboração deste capítulo foi baseada na pesquisa de campo 

realizada com as famílias público alvo desse estudo que buscou nos aproximar do 

objetivo dessa pesquisa de compreender sobre a influência do tempo de vinculação 

dessas famílias no serviço do CEM com a compreensão que elas têm sobre o trabalho 

realizado.  

Desse modo, antes de iniciarmos nossa apresentação sobre a 

percepção dessas famílias sobre o trabalho realizado na entidade, apresentamos 

alguns dados que nos permitem elaborar um perfil dessas famílias, além de uma maior 

aproximação com a realidade em que estão inseridas enquanto território, para assim, 

seguirmos com as falas dos sujeitos sobre suas compreensões sobre o trabalho 

desenvolvido com elas no âmbito desse serviço. 

 

4.1 A FAMÍLIA E O TERRITÓRIO: DADOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA  

 

Foi no terceiro período de atuação do Banco Nacional de Habitação - 

BNH (1971 –1979)18 - que houve a construção das casas populares em conjuntos 

habitacionais na cidade de Londrina, principalmente na região norte que dispôs de 

“3218 casas, que deram origem aos conjuntos Aquiles Stenguel (1000 casas), João 

Paz (814), Semíramis Barros Braga (817) e Chefe Newton Guimarães (287)19”. 

Esses conjuntos habitacionais da região norte, foram construídos em 

uma área distante do centro da cidade, que ficou conhecida, tanto pela população, 

como para os meios de comunicação, como “Cinco Conjuntos” ou “Cincão”, mas os 

bairros que formam a zona norte nunca foram apenas cinco, a expressão surgiu 

somente depois, referindo-se especificamente aos conjuntos Aquiles Stenghel, Luiz 

de Sá, João Paz, Semíramis B. Braga e Sebastião de Melo César.  

 
18 As famílias entrevistadas para este estudo residem na Região Norte do Município de Londrina/PR, 

que, segundo dados da Companhia de Habitação de Londrina (COHAB-Ld)18, se constituiu a partir 
da Política Federal de Habitação implementada pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) e o 
Sistema Financeiro de habitação (SFH) em 1964, oficializada pelo Lei nº 1008, de 26 de agosto de 
1965, seguindo da implementação da COHAB que surgiu com o intuito de amenizar o problema 
habitacional de grande parcela da população urbana de baixo poder aquisitivo, não apenas da 
Região Norte de Londrina, mas do Município como um todo. 

19 Informações retiradas do site da Companhia de Habitação de Londrina (COHAB). Disponível em: 
http://cohabld.londrina.pr.gov.br/index.php/historia-da-cohab Acesso em: 20 nov. 2019. 

http://cohabld.londrina.pr.gov.br/index.php/historia-da-cohab
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De acordo com dados do IBGE (2010)20, atualmente a região norte 

possui 82 bairros, sendo que os moradores dos Cinco Conjuntos, em sua gênese, 

majoritariamente são compostos por trabalhadores de várias origens, residindo 

distante do centro da cidade que, ao longo do tempo, reivindicaram melhorias nas 

condições de vida através de associações de bairro e aos poucos conseguiram do 

poder público alguns equipamentos urbanos necessários. Com a região provida de 

infraestrutura começou a haver uma relativa alteração social dos residentes nos 

conjuntos, porém, esse processo não ocorreu de forma homogênea, essa alteração 

se deu com maior incidência nos conjuntos localizados mais próximos à Avenida Saul 

Elkind e menor naqueles mais distantes desta. 

Como mencionado, existem setores que possuem vulnerabilidades 

sociais e econômicas nessa região, principalmente no que tange a questão da renda 

devido à desigualdade existente no modo de produção que rege o país.  

Para nos aproximar ainda mais da realidade dos sujeitos dessa 

pesquisa, a tabela abaixo dispõe de dados dos bairros que compõem os “Cinco 

Conjuntos” desse mesmo município, apresentando a questão da renda a partir da 

concepção de gênero.  

 

Tabela 4 – Rendimento da População dos “Cinco Conjuntos”  

Bairro - Cinco Conjuntos - Londrina (PR) 

Ano – 2010 

Cor ou raça – Total 

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per 
capita 

Sexo 

Total % Homens % Mulheres % 

Mais de 1/8 a 1/4 de salário mínimo 2,47 0,98 1,49 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 12,16 5,89 6,27 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 37,42 21,39 16,03 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 7,05 4,69 2,36 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 2,44 1,57 0,87 

Mais de 10 salários mínimos 0,12 0,09 0,03 

Sem rendimento 2,43 1,18 1,25 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 

Com a tabela, é possível identificar que o mesmo fator – renda – incide 

de forma diferente na população de um mesmo território. Embora estejam inseridos 

em um mesmo contexto social, há uma disparidade na condição de renda entre a 

 
20 Dados disponíveis em: https://www.ibge.gov.br/ Acesso em 05 de Outubro de 2017. 
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população. Podemos notar a diferença na porcentagem entre homens e mulheres, 

principalmente quando há um aumento na renda onde há um aumento na 

porcentagem masculina, o que ressalta as condições de gênero também como 

prerrogativas para a manutenção da renda. 

Consequentemente, compreendemos que, as questões de renda e 

gênero são fatores de influência na realidade das famílias que residem no município 

de Londrina, o que evidencia os antagonismos existentes na sociedade. 

Após essa breve contextualização sobre a realidade em que estas 

famílias estão inseridas, o próximo item faz menção ao perfil das famílias 

entrevistadas. 

 

4.2 PANORAMA GERAL DOS SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Como mencionamos no início da pesquisa, para este estudo, 

entrevistamos seis famílias inseridas no SCFV do CEM no período de 2014 a 2019, 

uma condizente a cada ano.  

Neste item, apresentamos dados que nos permitem analisar o perfil 

dessas seis famílias. A tabela abaixo pontua os arranjos familiares observados no 

decorrer da pesquisa. 

Tabela 5 – Arranjos Familiares dos Sujeitos da Pesquisa 

Arranjos Familiares Número de Famílias 

Família Monoparental 2 

Família Nuclear 2 
Arranjo Familiar entre Avós/Bisavós e 
netos 2 
Fonte: Tabela Elaborada pela Autora com base nos dados recolhidos nas entrevistas 
2019. 

 

Com a tabela, observamos que dentre as famílias entrevistadas, 

encontramos três arranjos familiares. Monoparentais, famílias gerenciadas por apenas 

um dos pais, como o proposto no parágrafo 4º do Art. 226 da Constituição de 1988, 

famílias nucleares, composta pelos pais e filhos e arranjos familiares entre avós, 

bisavós e netos. Logo, esses dados vão ao encontro do que viemos discutindo nesse 

estudo das diferentes ramificações da família contemporânea que não possui um 

único conceito, mas podendo ser definida segundo Mioto (1997) 

[...] como um núcleo de pessoas que convivem em determinado lugar, 

durante um lapso de tempo mais ou menos longo e que se acham unidas (ou 
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não) por laços consanguíneos. Ela tem como tarefa primordial o cuidado e a 

proteção de seus membros, e se encontra dialeticamente articulada com a 

estrutura na qual está inserida (MIOTO, 1997, p.120). 

 

No caso das famílias entrevistadas, os laços consanguíneos estão 

presentes em todos os arranjos familiares, mas dispõem de três modelos diversos de 

organização, como já mencionado. 

Outro dado observado na pesquisa foi a situação conjugal dos 

responsáveis pelas crianças e adolescentes. 

Tabela 6 – Situação Conjugal dos Sujeitos da Pesquisa 

Situação Conjugal Número de Famílias 

Solteira(o) 0 

Casada(o) 4 

Separada(o) 1 

Namorando 1 
                   Fonte: Tabela Elaborada pela Autora com base nos dados recolhidos nas entrevistas 2019. 

 

Os dados apresentam que, dentre os entrevistados, mais da metade 

se declara casado legalmente, porém, dentre as quatro famílias que apresentam essa 

situação conjugal, uma relatou que o casal não dispõem mais de um relacionamento, 

mas ainda se encontram em matrimônio legal e que, embora considerem-se 

separados, ainda residem na mesma casa. Fato que reforça a flexibilidade da família 

no que tange a organização e estruturação das relações.  

Seguindo na apresentação do perfil das famílias, outro dado 

destacado sobre a composição foi a quantidade de crianças e adolescentes em cada 

família.  

Tabela 7 – Número de Crianças/Adolescentes por Família 

Crianças/Adolescentes Número de Famílias  

1 2 

2 1 

3 2 

4 1 
                           Fonte: Tabela Elaborada pela Autora com base nos dados recolhidos nas entrevistas 2019. 

A tabela acima demonstra que os sujeitos dessa pesquisa também 

apresentam diferenças no número de membros que compõem a estrutura familiar, 

sendo famílias com uma estrutura menor de membros – três membros, contando os 
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responsáveis – e famílias que se organizam com mais membros – de cinco a seis 

pessoas. 

Dado o número de crianças e adolescentes em cada família, durante 

a entrevista foi possível identificar quantos destes estão inseridos no SCFV do CEM. 

 

  

Tabela 8 – Número de Crianças/Adolescentes Inseridas no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos por Família 

Quantidade de 
criança/adolescente no SCFV 

Número de Famílias 

1 2 

2 2 

3 2 

4 0 
                  Fonte: Tabela Elaborada pela Autora com base nos dados recolhidos nas entrevistas 2019. 

 

A partir dos dados, observamos que dentre as seis famílias, apenas 

uma não possui todos os filhos/netos inseridos no SCFV, porém, durante a entrevista, 

foi possível compreender que essa família possui atualmente dois filhos frequentando 

as atividades no CEM e  que os outros dois que não frequentam, já frequentaram a 

mesma entidade em outro momento.  

Sendo assim, dado o perfil das famílias, compreende-se a 

complexidade de abordar sobre o tema devido as diferentes formas de organização 

dos membros que, embora estejam em uma mesma realidade de território, 

apresentam diversas diferenças entre si.  

Portanto, os dados citados acima nos permitiram contextualizar as 

famílias em um panorama geral, porém, compreende-se a importância de afunilar as 

discussões para o particular de cada uma dessas famílias para que haja uma maior 

compreensão sobre esses sujeitos. 

Sendo assim, o próximo tópico conta com uma abordagem mais 

detalhada sobre cada família, assim como as percepções observadas durante as 

entrevistas. 

 

 

 

 

 



 66 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Este item conta com a apresentação de cada família visto que 

entendemos a necessidade de aproximar o leitor com a realidade delas para que, ao 

analisarmos suas falas, seja possível compreendermos de quem estamos falando e 

assim, se tenha um olhar ampliado sobre os dados.  

Para isso, trazemos o relato sobre as famílias que foram 

entrevistadas, ressaltando que foram utilizados nomes fictícios e todas identidades 

foram omitidas para que o sigilo e privacidades das famílias seja resguardado e os 

nomes utilizados mencionados são fictícios. 

Sendo assim, cada família foi apresentada em consonância ao ano de 

vinculação ao SCFV. 

Família vinculada há 1 ano - Esta família é atendida pela entidade há 

um ano e é composta por Joana e José, um casal de idosos que se encontram como 

responsáveis de três crianças, que são seus bisnetos. A família reside no bairro João 

Paz, perto da entidade.  

Durante a entrevista, Joana se manteve disposta a responder às 

perguntas, não demonstrando nenhum constrangimento em nenhum assunto 

abordado, pelo contrário, se dispôs a relatar sobre a história da família sem nenhum 

receio. No desenrolar da conversa, Joana sempre se manteve ocupada com a casa. 

Enquanto conversávamos, ela continuava seus afazeres domésticos na cozinha, mas 

sempre atenta às perguntas. 

Em uma de suas falas, Joana mencionou o fato de que as crianças 

não estão sob sua guarda legal, mas que ela se encontra como responsável por eles 

pois não possuem um vínculo direto com os responsáveis legais e que, embora a mãe 

tenha visitado os filhos recentemente, esse afastamento tem desencadeado algumas 

dificuldades para a família, como o fato relatado por Joana de que foi informada pela 

Escola onde seus bisnetos estão matriculados de que já não pode mais realizar a 

matrícula das crianças deles pois não possui  sua guarda legal. 

Além dessas, outra dificuldade mencionada por Joana foi a condição 

de saúde em que e José se encontram, o que dificulta o cotidiano da família, 

principalmente no relacionamento com as crianças pelo fato de não terem condições 

físicas para acompanhá-los em brincadeiras e questões afetas a idade e que, por 

cuidar de seu marido que Joana  não tem muito tempo para realizar outras atividades. 
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Para além dessas dificuldades apresentadas por ela, Joana 

mencionou várias vezes a importância que dá ao SCFV e o quanto as crianças 

estarem inseridas na instituição, contribuiu para a relação dela com os bisnetos.  

Família vinculada há 2 anos – Inserida há dois anos na entidade, a 

família possui um arranjo familiar monoparental, tendo como responsável a mãe, 

Marina e dois filhos. A família também reside em casa própria no bairro João Paz, 

próximos à entidade.  

A renda da família se dá pelo trabalho formal da mãe que, embora 

tenha dificuldades de comparecer em todos as atividades afetas aos filhos, mencionou 

que procura estar engajada nos espaços onde os filhos estão inseridos, pois vê como 

necessário esse acompanhamento.  

Marina não teve dificuldades em responder às questões e se mostrou 

muito aberta ao diálogo, sem apresentar nenhum incômodo no fato da entrevista ter 

acontecido em sua casa. 

Família vinculada há 3 anos – A família a seguir também possui um 

arranjo familiar monoparental, chefiada por Ana, mãe de três filhos – um de onze, 

outro de treze e uma de nove anos – todos inseridos no SCFV da entidade. A família 

é atendida pelo SCFV do CEM há três anos. 

 A renda familiar se dá pelo trabalho informal da mãe que atua como 

cuidadora de crianças e é complementada pelos benefícios da política de Assistência 

Social, Bolsa Família e PMTR21. Residem no bairro João Paz, em um espaço cedido 

na casa nos fundos de uma vizinha, onde Ana construiu alguns cômodos de sua casa. 

Ao dar início a entrevista, Ana pediu para que seu namorado que se 

encontrava na sala nos deixasse a sós, porém ele se recusou a sair. Ambos tiveram 

um momento de tensão, o que ocasionou na realização da entrevista com ele 

presente, embora não tenha se envolvido na conversa e nem prejudicado o 

andamento da entrevista. 

Em todo momento Ana demonstrou estar confortável com a 

entrevista, sem receio de responder às questões. Durante a fala, trouxe algumas 

 
21 O Programa Bolsa Família é um benefício federal que atua na transferência de renda e é ofertado 

pela política de Assistência Social. Está previsto na Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 e 
é regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e outras normas. O PMTR – 
Benefício Municipal de Transferência de Renda – assim como o Bolsa família, se constitui como um 
benefício que atua na complementação de renda. É um direito social que provê a sobrevivência 
mínima para famílias e/ou pessoas em situação de pobreza. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.836.htm
http://www.mds.gov.br/webarquivos/legislacao/bolsa_familia/decreto/Decreto_no_5209_de_17.09.2004-1.pdf
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situações de dificuldades com um dos filhos que, segundo ela, não tem obtido um bom 

desempenho na Escola, o qual mencionou que estava pensando em procurar os 

técnicos do CEM para que eles pudessem auxiliá-la nessa questão, fato que ocorre 

frequentemente, visto que Ana relatou que sempre busca suporte na entidade para 

tratar de alguns assuntos com os filhos, principalmente os voltados à dificuldade de 

desempenho escolar. 

Família vinculada há 4 anos - Essa família possui um arranjo familiar 

onde Maria e João, são responsáveis pela neta adolescente. A família reside no bairro 

João Paz, próximo à entidade onde é atendida pelo serviço há quatro anos.  

Durante a conversa, Maria relatou que, atualmente, a adolescente não 

mora com sua responsável legal, pois esta obteve matrimônio e se mudou para outro 

território, e que, devido aos vínculos estabelecidos pela adolescente com a Escola e 

o SCFV, ela permaneceu residindo com os avós e visitando a mãe nos finais de 

semana. 

Maria foi muito receptiva durante a entrevista. Não apresentou 

resistência em nenhum momento, mas foi possível observar que ela não possui muito 

conhecimento sobre a entidade, visto que, como mencionou, foi apenas duas vezes 

na unidade que oferta o SCFV.  

Em uma de suas falas, Maria comentou que a família possui algumas 

dificuldades de relacionamento com a adolescente devido a diferença de faixa etária 

e as vulnerabilidades do casal em relação à saúde, onde ambos se encontram com 

dificuldades de locomoção. As dificuldades da saúde de Maria foi algo que ficou visível 

durante a entrevista. Logo na entrada, ela nos recebeu na varanda da casa e pediu 

para que entrássemos, pois ela não possuía condições físicas para subir a rampa que 

leva ao portão.  

De início, Maria relatou que suas dificuldades em relação à saúde a 

impossibilitava de realizar algumas funções, incluindo acompanhar sua neta à Escola, 

SCFV etc., e que por isso, ela considerava importante que a neta estivesse nesses 

espaços, pois nas relações entre a família, Maria mencionou que a neta não possui 

contato com outras crianças e adolescentes, mas somente com os avós. 

Família vinculada há 5 anos – Com tempo de atendimento de cinco 

anos pela entidade, a família em questão possui um arranjo familiar nuclear composto 

pelo pai, Cristiano, a mãe Lívia e um filho. A família reside em uma casa própria no 

bairro João Paz, onde ambos os pais se encontram inseridos em trabalhos formais e 
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relatam que, por isso, possuem dificuldades de acompanhar todos os processos do 

filho na escola, SCFV etc.  

O casal se mostrou bem reservado para o diálogo. Não demonstraram 

receio em nenhum assunto, porém, foram sempre pontuais em suas respostas, sem 

muitos detalhes. O fato de não possuírem condições de acompanhar frequentemente 

as atividades do filho no serviço dificultou o desenvolvimento da conversa, visto que 

o casal não possui muita incidência nesse espaço e o considera como uma das 

atividades do filho. 

Família vinculada há 6 anos – Atendida há seis anos pela entidade, a 

família também reside no mesmo bairro da entidade. Família nuclear, composta pelo 

pai, Carlos, a mãe Cristina e seus quatro filhos, sendo duas crianças mais novas que 

se encontram inseridos no SCFV, e outros dois adolescentes mais velhos que já foram 

atendidos pelo serviço em um outro momento. 

A família externalizou que possui uma relação conflituosa entre seus 

membros, onde questões de vulnerabilidade em relação a situações de violência e 

frequentes discussões estão sempre presentes. Neste contexto, atualmente, as duas 

crianças encontram-se residindo com um familiar após uma medida estabelecida pelo 

Conselho Tutelar22 devido ao agravamento dessas situações de vulnerabilidade 

citadas.  

O casal não demonstrou dificuldades durante a conversa, porém, não 

falaram muito sobre as situações ocorridas na família, apenas mencionaram 

pontualmente, relatando que se recordam de alguns atendimentos realizados pelos 

técnicos da entidade, mas sem muitos detalhes sobre os procedimentos. 

Sendo assim, o objetivo desse item foi apresentar as breves 

descrições sobre as entrevistas com as famílias, visando aproximar o leitor dos 

sujeitos dessa pesquisa. Ao analisar essas descrições, podemos identificar situações 

semelhantes entre as famílias, mas também fica claro que existem fatores muito 

particulares em cada uma delas. 

Como vimos, das seis entrevistas realizadas, podemos pontuar que 

duas famílias se encontram inseridas em arranjos familiares com modelo de família 

 
22 O Conselho Tutelar é um órgão previsto no art. 131 da Lei nº. 8.069 de 13 de julho de 1990 pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que o instituiu como "órgão autônomo, não-jurisdicional, 
encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente". 
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nuclear, duas são famílias monoparentais e outras duas, possuem arranjos familiares 

que dispõe da relação entre avós/bisavós e netos.  

Para além das diferenças nos arranjos familiares, questões 

geracionais, de saúde, renda e de tensões familiares também são fatores que incidem 

nas famílias desse estudo como vulnerabilidades que fragilizam as relações no âmbito 

familiar. 

Na leitura após as entrevistas, observou-se alguns pontos que 

obtiveram maior ênfase nas respostas obtidas. Logo, depois de nos aprofundarmos 

um pouco mais sobre o contexto dessas famílias, o próximo item traz a análise das 

entrevistas no que tange a compreensão das famílias sobre o trabalho desenvolvido 

com elas na entidade.  

Sendo assim, tal análise foi realizada a partir de três eixos principais 

que se destacaram no âmbito da pesquisa que são apresentados no próximo item, 

sendo eles as percepções, a participação e a interação da família com o SCFV. 

 

 

4.4 A FAMÍLIA E SUAS PERCEPÇÕES SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  

 

Compreende-se que, durante as entrevistas, as famílias trouxeram 

falas que abordaram sobre as percepções que elas têm sobre o SCFV e as ações que 

saõ realizadas pela entidade. 

Ana demonstrou que há uma importância na participação da família 

nos espaços em que as crianças e adolescentes estão inseridos.  

Eu acho importante. Porque as crianças gostam de mostrar o que eles 
fazem... A família tem que estar por dentro do que está acontecendo... As 
pessoas acham que eles vão lá só para brincar, aí a gente que está por dentro 
vê que não é. (Ana, vinculada ao serviço há 3 anos) 
 

Com a fala de Ana, percebe-se que ela gosta de saber o que seus 

filhos estão fazendo. Ela menciona o fato de muitos concluirem que o SCFV é um 

lugar que realiza apenas brincadeiras com as crianças, mas que, em sua opinião, 

existem outras atividades, porém, Ana não menciona quais atividades são essas. 

A senhora Joana também corrobora com esse pensamento da 

existência de atividades realizadas com as crianças e adolescentes. Quando 

abordamos sobre o trabalho com famílias realizado pela entidade, Joana mencionou 
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as atividades realizadas com seus bisnetos. 

Aí você vê o trabalho deles... você vê que eles também se esforçam. Que não 
é só a gente, porque a gente colocou e largou mão... Eles estão lutando por 
uma coisa melhor. (Joana, vinculada ao serviço há 1 ano) 

 

Joana menciona várias vezes durante a entrevista que aprecia o 

trabalho dos técnicos no serviço, principalmente em relação às crianças. Ela relata 

que já participou de algum tipo de ação voltada à família das crianças e adolescentes, 

mas que não se recorda de como foi o planejamento do dia, embora deixa claro a 

importância do trabalho do serviço para seus bisnetos.  

Com Carlos e Cristina, os relatou foram diferentes. O casal mencionou 

se voltou a ações com a família, mais especificamente, com dificuldades da família.  

Eles vem sempre aqui... a gente conversa e eles ajudam a gente com as 
dificuldades aqui em casa. (Carlos e Cristina, vinculados ao serviço há 6 
anos) 
 

Como vimos, o casal não costuma frequentar a unidade do serviço em 

ações destinadas à família, mas, disseram que receberam visitas da equipe. Durante 

a conversa, percebeu-se que o casal se sente apoiado pelo serviço nas intervenções 

realizadas pelos técnicos sob as condições de dificuldade da família e que, para eles, 

essas ações são de extrema importância na mediação dos conflitos da família. 

Assim como Carlos e Cristina, Ana também reforçou a importância 

das visitas. 

Eu vou sempre... sempre rola uma briguinha, né? Eu converso bastante com 
o psicólogo, o educador deles também e com a coordenadora pedagógica. 
(Ana, vinculada ao serviço há 3 anos) 

 

As duas famílias trouxeram aspectos sobre as visitas. Sendo que, 

Carlos e Cristina consideram importante a presença da equipe do serviço em sua 

casa, para contribuírem com as dificuldades da família. Ana, já prefere ir até a unidade 

do serviço, reconhecendo a importância de se manter atualizada pelos profissionais 

que atuam com seus filhos sobre o contexto deles nas atividades do SCFV. 

Como observamos, ao serem abordados sobre o conhecimento do 

trabalho realizado pelo serviço, apenas uma família trouxe aspectos que pode se 

relacionar com o trabalho com a família e não apenas com os filhos e netos. Durante 

as entrevistas, ficou perceptivel que a maior parte das famílias entende esse trabalho 

como ações realizadas com as crianças e adolescente durante o período em que eles 

estão na unidade do SCFV e não se percebem participantes desse processo que tem 

como objetivo complementar as ações realizadas pelo PAIF, como preconiza as 



 72 

diretrizes do SCFV. 

A fim de complementar o trabalho social com famílias realizado pelo PAIF e 
PAEFI, há o SCFV, que também compõe a proteção social básica, com vistas 
a prevenir a ocorrência de situações de risco social e fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários. (BRASÍLIA, 2016, p. 13) 

 

Diante disso, analisamos que a percepção das famílias sobre o 

trabalho desenvolvido pelo SCFV não é tão clara e está voltada a ações e atividades 

com as crianças e adolescentes. 

 

4.5 A FAMÍLIA E SUA PARTICIPAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

 

Neste tópico, nosso objetivo é o de apresentar a concepção das 

famílias acerca de sua participação no SCFV e no trabalho realizado com elas.  

Para iniciar as entrevistas, contextualizamos as famílias sobre a 

existencia de ações desenvolvidas na entidade para a família dos educandos 

inseridos no serviço e questionamos se elas sabiam do que se tratava e se já 

participaram desses momentos. Na entrevista, Joana mencionou que já participou de 

uma atividade mas que não se recorda exatamente de como foi, apenas que “foi na 

biblioteca” (Joana, vinculada ao serviço há 1 ano). 

Perguntamos se Joana continua participando das atividades e qual 

sua opinião sobre sua participação nesse espaço. Vejamos: 

Ahh.. eu tenho que cuidar do marido, ne? Mas pra mim, eu acho que foi ótimo! 
Não lembro muito bem, só sei que foi na biblioteca. Fui em outro também que 
teve brincadeira... eles largaram a gente a vontade, você aprende muita coisa 
que você acha que não tem sentido. (Joana, vinculada ao serviço há 1 ano) 

 

Na fala da senhora Joana, percebemos que ela já participou de dois 

encontros com famílias na entidade, porém, suas condições objetivas de cuidar do 

esposo, dificultaram que esse processo continuasse. Observa-se que Joana 

menciona o fato de que, embora tenha participado de poucas atividades, ela 

compreende que foram momentos em que pôde aprender “muita coisa que você acha 

que não tem sentido” (Joana, vinculada ao serviço há 1 ano). 

Essa fala de Joana nos apresenta a importância que ela dá ao acesso 

a novos assuntos que antes não via tanto significado. Porém, Joana não se recorda 

das atividades que realizou nesse encontro. 



 73 

Como vimos, um dos objetivos propostos para o SCFV estipulado na 

Tipificação dos Serviços Socioassistencias é o de “possibilitar acessos a experiências 

e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao 

desenvolvimento de novas sociabilidades” (BRASIL, 2009, p. 19). Compreende-se 

que esse serviço se propõe a disponibilizar de novas experiências para seus usuários, 

porém, a fala de Joana nos instiga a refletir sobre as atividades que ela participou e 

sobre seu impacto na realidade dela, visto que estando inserida a apenas um ano, ela 

não se recorda das atividades que participou.  

Durante a conversa com Maria, ela mencionou que nunca participou 

de uma atividade no serviço devido sua dificuldade com a saúde e de locomoção. 

Eu doente.. uns problemasnos ossos. Eu tenho artrite, artrose, pneumonia eu 
não aguento andar nem ali no portão. Eu estou a semana inteira doente. 
Tomei soro ontem o dia inteiro. Eu sinto muitas dores nas pernas, aí fica difícil 
de andar né? Então eu fui uma vez só lá. A mãe dela já foi, mas ela falou que 
não está acompanhando, não, porque ela disse que fica difícil porque ela tem 
mais duas crianças e as crianças estudam lá no Amparo. (Maria, vinculada 
ao serviço há 4 anos) 
 

A senhora Maria também possui dificuldades em relação a saúde, 

mas, diferente de Joana, Maria não teve nenhum contato com o trabalho desenvolvido 

pelo serviço com as famílias pois possui dificuldades em se locomover o que incide 

em  sua não participação das ações com a família na entidade e também não se 

recorda de ter recebido uma visita da equipe do SCFV durante o tempo em que está 

sendo atendida. 

Diferente dessas famílias, Ana disse que já participou das atividades. 

Com entusiasmo, ela mencionou que já participou de várias atividades, mas que, 

devido ao trabalho, não consegue participar com frequência. 

Já participei de várias! Foi boa. O povo deixa tudo pra mim, a gente faz umas 
conjecturas e na hora de explicar as mulheres deixam pra mim. Ahh, quando 
é a noite eu vou sempre, porque eu trabalho, aí de tarde não dá, ne? (Ana, 
vinculada do serviço há 3 anos) 
 

De acordo com a fala de Ana, uma da atividades que participou foi 

realizada em grupo, onde as participantes dialogavam sobre um tema e depois 

explicavam para os outros grupos. Essa fala nos remete a um momento onde as 

famílias puderam ter contato umas com as outras, porém, não ficou claro se esse 

grupo é recorrente ou se mantém vínculos, o que nos leva a refletir se essas atividades 

que Ana participou promoveram espaços onde ela e os outros familiares usuários 

desse serviço pudessem desenvolver vínculos entre si e “vivenciar experiências para 
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relacionar-se e conviver em grupo” (BRASIL, 2009, p. 22).  

Assim como Ana, Marina também relatou que participa das atividades 

realizadas no serviço sempre que pode.  

Eu tento ir, né? Nem sempre dá porque trabalho é difícil. Mas sempre que 
consigo conversar lá, eu vou sim... é importante ir, ne? (Marina, vinculada ao 
serviço há 2 anos) 

 

Ambas as mães relataram a dificuldade de comparecerem nas 

atividades devido ao trabalho. Ana, com seu emprego informal, leva seus filhos para 

a Escola e depois para o SCFV e passa o resto do dia trabalhando cuidando de outras 

crianças. Marina, possui um trabalho formal que possui condições que dificultam sua 

saída para participar desses espaços. Essas dificuldades dessas mães nos remetem 

ao que já discutimos nos capítulos anterios sobre os fatores externos que incidem sob 

o cotidiano das famílias e que as sobrecarregam. 

Na entrevista com Cristiano e Livia, o casal se apresentou de forma 

mais contida, sem muitos detalhes ao responderem as perguntas, sempre 

respondendo pontualmente a todas as questões. Sobre a participação das atividades 

voltadas à família, penas mencionaram que: 

A gente já foi, mas não lembra quando. Faz um tempo já, mas é como eu 
disse ne, a gente trabalha durante o dia, aí fica difícil de ir. Mas é importante 
sim né, acompanhar o filho. (Cristiano e Livia, vinculados ao serviço há 5 
anos) 
 

As condições de trabalho nessa família também atuam como 

dificultador da participação deles nas atividades. Assim como Ana e Marina, Cristiano 

e Livia explicitam que têm grande dificuldade para participar desses espaços, 

principalmete quando ocorrem durante a semana, em horários em que eles estão no 

trabalho. 

Logo, com as falas sobre a participação das famílias nas atividades 

voltadas a elas, observamos que, embora as famílias considerem de grande 

importância a sua participação, elas possuem dificuldades de acompanhar as crianças 

e adolescentes devido aos fatores que sobrecarregam as famílias e influenciam em 

suas realidades, como o trabalho e saúde, que foram os mais mencionados durante 

as entrevistas.  

Compreende-se então que a participação das famílias entrevistadas 

no SCFV não é de grande incidência. E que, fatores como o trabalho (formal e 

informal) e questões de saúde dificultam o acesso dessas famílias ao trabalho 

realizado com elas na entidade. 
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4.6 A INTERAÇÃO DA FAMÍLIA COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

 

Sobre a relação de interação das famílias como SCFV do CEM no que 

diz respeito a se sentirem a vontade para dar opiniões, assim como sugerir atividades, 

temas e até mesmo horários alternativos para as atividades, as famílias também 

tiveram diferenças em suas falas. 

A senhora Joana relatou que: 

Se precisar, eu reclamo mesmo! Já que é um lugar público, então é de todo 
mundo, né? Todo mundo tem direito de falar e reclamar, só não tem o direito 
de de chegar e agir. (Joana, vinculada ao serviço há 1 ano) 

 

Nessa fala, Joana mencionou o caráter público do serviço e a 

importancia que dá de expor sua opinião, mas sempre deixando claro o respeito que 

tem pelos profissionais e pelo trabalho. Demonstrou estar segura de que se sente a 

vontade para expressar sua opinião e dar suas contribuições. 

Ana também demonstrou ser bastante participativa no que tange a 

questão de propor ideias para as atividades. 

Eu já até dei aula de capoeira lá para as crianças. Eu falo, eu converso 
bastante, falo o que eu penso, o que eu acho... eu dou minha opinião também. 
Eu falo “não sei se tá importando, mas...” (Ana, vinculada ao serviço há 3 
anos) 
 

Os relatos de Ana e Joana, demonstraram que ambas possuem um 

caráter propositivo e opinativo, o que nos instiga a questionar se o fato de opnarem é 

uma característica delas ou se elas se sentem dessa maneira pois o SCFV oferece 

um espaço para que as famílias se sintam a vontade para opnar como o descrito em 

um dos objetivos desse serviço, que é o de garantir aos usuário espaços para que ele 

possa “avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e reivindicações” (BRASIL, 

2009, p. 23).  

Sobre as atividades que participou, Ana mencionou como ocorre a 

escolha dos temas, metodologias e procedimentos do trabalho realizado, ressaltando 

que tem bastante interesse nos temas que teve a oportunidade de discutem com as 

outras famílias. 

Um cartaz que a gente fez tinha vários temas. O que caiu pra gente foi 
pedofilia, drogas e bullying. Eles que trouxeram [os temas], aí cada grupo 
pegou um tema... Todos tinham que fazer um cartaz e falar sobre isso. (Ana, 
vinculada ao serviço há 3 anos) 
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Nessa fala, Ana comentou sobre uma das atividades que ela 

participou onde a equipe propôs alguns temas onde o objetivo era discorrer por meio 

de um cartaz o que elas sabiam sobre o tema e depois socializar com os outros 

participantes. Observa-se nesse relato a presença de discussões sobre temas que 

abrangem a realidade das crianças e adolescentes atendidos pelo SCFV, assim como 

assuntos que corroboram com assituações elencadas pela RMS como categorias de 

vulnerabilidade.  

Durante a entrevista, observou-se que em todas as atividades 

mencionadas pelas famílias não foi mencionado um momento ou atividade em 

conjunto com as crianças e, quando questionados sobre a existência desses espaços 

que promovam aproximação das famílias com as crianças e adolescentes durante as 

atividades, elas relataram que, normalmente, são ações diferentes para as crianças e 

as famílias. Ana mencionou que, enquanto os pais e responsáveis ficam nessas 

atividades, as crianças vão para outro espaço. 

Vamos analisar algumas falas sobre isso: 

São separados, as crianças vão para outro lado brincar.  (Ana, vinculada ao 
serviço há 3 anos) 
 

As outras famílias não mencionaram nenhuma atividade em conjunto 

com as crianças. Mas disseram que, as vezes, são realizadas brincadeiras entre os 

responsáveis e as crianças e adolescentes. 

Ahh.. acho que não. Não lembro... Tiveram algumas brincadeiras que a gente 
jogou com ele, mas não lembro o que era. (Cristiano e Livia, vinculados ao 
serviço há 5 anos) 

 

A referência das brincadeiras também foi evidenciada por Cristiano e 

Livia como estratégias de aproximação com as crianças. Por meio das falas 

registradas nas entrevistas, percebe-se que as atividades realizadas são separadas, 

com as crianças ocupando outro espaço durante as ações com a família e, quando 

mencionado uma atividade em conjunto, como o exemplo de Cristiano e Livia, a família 

não se recordou do que foi proposto. 

O SCFV tem como prerrogativa “favorecer o desenvolvimento de 

atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, 

fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários” 

(BRASIL, 2009, p. 19). E, durante as entrevistas, não fica claro se esse objetivo está 

presente no decorrer das atividades, visto que apenas uma família mencionou o fato 
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de participar de ações em conjunto com as crianças e adolescentes.  

Algo que foi bastante mencionado por Joana como um dos principais 

motivos para ter procurado o serviço, foi o fato de que ela entende SCFV como um 

lugar onde seus bisnetos podem conviver com outras crianças e vivenciar 

experiências referentes à fase em que estão. Sobre isso, ela relatou que: 

O Marista está ali pra me ajudar. Eu precisava de ajuda, então procurei o 
Marista. Ah, é um lugar para as crianças terem uma brincadeira diferente. Eu 
já sou de idade, tem algumas coisas que eu aceito, tem algumas coisas que 
eu não aceito e eles são crianças, né? Eu já sou bisavó, eu tenho outros 
pensamentos, já são mais maduros. Então, pra eles não seguirem aquela 
rotina minha, [coloquei] lá pra eles aprenderem a rotina de lá que eles 
aprendem com pessoas mais jovens que lidam com eles, aí chega aqui, tem 
pessoas mais de idade que [eles] vão ter que eles obedecer e pronto. (Joana, 
vinculada ao serviço há 1 ano) 
 

Durante a entrevista, Joana relatou várias vezes que tem dificuldades 

para se relacionar com seus bisnetos devido a diferença de faixa etária. Ela 

mencionou que existem complicações na compreensão de ambos os lados sobre o 

pensamento do outro, até mesmo em questões de necessidades de cada fase.  

Como foi mencionado por Joana, ela compreende a necessidade que 

seus bisnetos têm de brincar e vivenciar coisas que condizem com a idade, assim 

como as fases que eles passam. Porém, da mesma forma, Joana tem consciência de 

que nem ela e seu esposo possuem condições físicas para acompanhar todas essas 

fases devido a suas condições de idade e saúde.  

Assim como Joana, Maria também passa por essas situações com 

sua neta adolescente. 

As vezes ela não entende a gente. Também, já estamos velhos, né? É difícil 
mesmo... Ela as vezes ajuda a gente a andar na rua, segura no meu braço, 
mas ela é jovem, quer sair, brincar. (Maria, vinculada ao serviço há 4 anos) 

 

Nos relatos das senhoras, percebe-se a dificuldade de 

relacionamento entre as gerações devido a diferença de pensamento e a a dificuldade 

de acompanhar as fases, principalmente para os familiares idosos que possuem sua 

saúde prejudicada. Logo, ambas consideram importante a permanência de seus netos 

e bisnetos em espaços como o SCFV, porque assim, eles convivem com pessoas da 

mesma faixa etária.  

Diante disso, ao analisar o relato dessas famílias, compreende-se que 

a percepção delas é de que o serviço do CEM é um lugar que proporciona esses 

espaços para que as crianças e adolescentes obtenham experiências condizentes às 
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suas faixas etárias. 

 Com base nessas falas e nos estudos sobre o SCFV, surge a 

inquietação de compreendermos em que medida essas famílias realizam o 

fortalecimento de seus vínculos internos e com o SCFV como o previsto nos objetivos 

para esse serviço de propiciar “trocas de experiências e vivências, fortalecendo o 

respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários” (BRASIL, 2009, p. 

19). Ao discorrer das falas, as famílias explicitam a importância da atuação do serviço 

no que tange as vivências das crianças e adolescentes, porém, a questão do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários não aparece na realidade das 

famílias inseridas nesse serviço. 

Logo, após as análises das entrevistas, observa-se que a percepção 

das famílias sobre o serviço é a de um espaço que promove ações que possibilitem o 

acesso das crianças e adolescentes à vivências que as famílias não possuem 

conhecimento ou condições de executar, como o exemplo das brincadeiras citadas 

pelas famílias. Ou seja, um espaço para as crianças e adolescentes e não para a 

família como um todo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante do proposto para esse estudo de analisar a percepção das 

famílias atendidas pelo SCFV do CEM sobre o trabalho com famílias realizado com 

elas, consideramos que, a partir das análises realizadas por meio dos relatos das seis 

famílias inseridas no SCFV do CEM, o tempo de vinculação demonstra não incidir 

como fator de influência na visão das famílias sobre o trabalho realizado com elas. 

As famílias entrevistadas, em sua maioria, possuem um caráter de 

olhar para o serviço como um auxílio no desenvolvimento de atividades que 

proporcionem às crianças e adolescentes vivências necessárias para cada fase, além 

de olharem para o SCFV como um suporte para enfrentarem a realidade em que se 

encontram, cujas condições os colocam sob constante sobrecarga, seja com o 

trabalho, saúde etc. 

Logo, a partir da pesquisa realizada, compreende-se que a 

paercepção das famílias não é diferente devido ao seu tempo de inserção no serviço, 

pois as famílias entrevistadas não compreendem o serviço como um complemento do 

trabalho realizado pelo PAIF e que atua na prevenção de vulnerabilidades, como o 

preconizado na política de Assistência Social. As famílias não reconhecem que esse 

serviço foi criado com o intuito de promover um trabalho que envolva a família como 

um todo afim de promover espaços para que haja um fortalecimento dos vínculos entre 

os indivíduos, mas, sim, um serviço que executa ações com crianças e adolescentes.  

Contudo, embora as famílias não vejam o serviço para si e, sim, para 

seus filhos e netos, elas reconhece sua importância por meio de um caráter de apoio 

nas condições vivenciadas, atuando como um auxílio na divisão de tarefas.   

Sendo assim, considerando o universo da pesquisa delimitado, as 

análises realizadas a partir dos relatos das entrevistas, o proposto pela política de 

Assistência Social e o trabalho executado no Centro Educacional Marista Irmão 

Acácio,  compreende-se que o trabalho com famílias realizado não tem atendido as 

famílias, mas somente as crianças e adolescentes. E que o que ele reflete nas 

famílias, é essa possibilidade do cuidado, uma “folga” para elas, visto que, dentre 

tantas responsabilidades com a saúde, trabalho e questões de vulnerabilidade, as 

famílias veem nesse serviço do CEM um refúgio, onde podem garantir o cuidado e a 

convivência das crianças e adolescentes.  
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Salientamos também o fato de que essas famílias se encontram em 

um contexto social e econômico que não promove a participação delas nesses 

espaços de convivência. Sejam por questões de renda ou de fragilidade na saúde, as 

famílias estão em um meio social que, na maioria das vezes, impossibilita que elas 

tenham acesso a esses espaços para discutir, refletir e até mesmo conviver com sua 

família e comunidade. A rotina em que estão inseridas nesse contexto capitalista que 

promove a desigualdade e o crescimento das vulnerabilidades tensiona cada vez mais 

essas famílias que, como vimos nos exemplos, muitas vezes deixam o cuidado de 

seus filhos para cuidar de outras crianças, para que assim possam manter a renda da 

família, ou por não possuirem condições físicas para exercerem esse cuidado todo 

tempo.  

E, essa lógica desigual que as sobrecarrega, ainda traz sobre as 

famílias um peso que as faz sentirem culpabilizadas, como se não quisessem cuidar 

das crianças e adolescentes, ou como relatou a senhora Joana, como se tivesse 

“largado mão” (Joana, vinculada ao serviço há 1 ano) deles.  

Todos esses fatores estruturais, assim como as particularidades de 

cada família, os diferentes arranjos familiares e a realidade do território que incide 

sobre elas tornam ainda mais complexo discorrer sobre família. Por isso, compreende-

se que este trabalho está longe de findar com as discussões acerca do tema, mas 

consideramos que o conhecimento gerado neste estudo contribuiu para uma maior 

aproximação com as discuções sobre família e que, a partir disso, novas inquietações, 

discussões e pesquisas surgirão. 

Finalizamos então este estudo com a clareza da grande importância 

de serviços como o SCFV na realidade das famílias e consideramos que há uma 

grande necessidade da incidência das famílias no planejamento das políticas públicas 

do país para que assim, os serviços, programas e projetos expressem as reais 

demandas existentes na realidade desse público. 

Neste grupo familiar conclui-se que o tempo não foi um fator 

determinante para influenciar na percepção das famílias sobre o trabalho com famílias 

realizado com elas. E que, uma família (Carlos e Cristina, vinculados ao serviço há 6 

anos) mencionou em sua fala ações do serviço voltadas à família, porém, na maior 

parte da pesquisa, percebe-se que a importância dada ao serviço pelas famílias se dá 

em relação as ações realizadas com as crianças e adolescentes, mas não com um 

reconhecimento da parte delas de um serviço voltado ao trabalho com as famílias. 
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Considera-se que elas têm o serviço como um apoio às suas questões, mas, não se 

observa a influência do tempo de vinculação ao serviço como um fator que acarrete 

uma maior ou menor compreensão das famílias, identificou-se que não há diferenças. 

Assim, identifica-se que a política de Assistência Social, assim como 

os serviços que compõe a proteção social das famílias possuem uma dimensão de 

grande importância na realidade das famílias usuárias. E, analisamos necessário que 

ela permaneça no aprimoramento do trabalho com famílias buscando encontrar 

caminhos para se aproximar da realidade demandada pelos usuários dos serviços 

referentes a ela.  
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ANEXO A 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

Esta entrevista faz parte de uma pesquisa de campo que irá fornecer informações 
importantes para o Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social da aluna 
Isadora Souza na Universidade Estadual de Londrina.  

Garantimos sigilo em relação às informações geradas nessa entrevista e que ninguém 
será identificado. Informamos que NÃO HÁ RESPOSTA CERTA OU ERRADA, fique 
à vontade para responder o que, de fato, ocorre em sua realidade.  

Desde já, obrigada pela participação! 
 
 

Perfil dos entrevistados 

• Qual seu grau de parentesco com o educando? 

(  ) Mãe   (  ) Pai     (  ) Avó    (  )Avô    (  ) Irmã   (  ) Irmão   (  ) Tia   (  )Tio  (  ) Outro 
 

• Qual sua situação conjugal? 

 (  ) Solteira (o)       (  ) Casada (o)      (  ) Separada (o)      (  ) Namorando 
 

• Você possui filhos? 

(  ) Sim            (  ) Não 
Quantos? ____________ 
Qual a idade deles? ___________ 
Quantos deles então inseridos no SCFV? ________ 
 
 

1) O Marista possui uma proposta de atividades com as famílias durante o ano, 
os chamados Encontros com Famílias.  
Você sabe do que se trata? Costuma participar com frequência? Comente: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

2) Por que você participa ou não dos Encontros com Famílias realizados no 
Marista? Você considera importante a sua participação nessas atividades? Por 
quê? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

3) Você se sente à vontade para se expressar, dar sua opinião, sugerir atividades, 
temas etc., nessas atividades? Comente: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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4) Durante as atividades existem momentos de aproximação entre você e a 
criança/adolescente da sua família que frequenta o Marista? Comente: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

5) Você contribui para as decisões das atividades, como: temas, próximas 
atividades realizadas, horários, dias da semana etc.? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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ANEXO B 

Termo de Confidencialidade e Sigilo 

 
Eu Isadora Souza de Paula, solteira, estudante, inscrita no CPF/ MF sob o nº111.904.849-43, 
abaixo firmado, assumo o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as 
informações técnicas e outras relacionadas ao projeto de pesquisa intitulado “O Tempo de 
Atendimento como Fator de Análise sobre o Trabalho com Famílias no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro Educacional Marista Irmão Acácio”, a 
que tiver acesso nas dependências do Departamento de Serviço Social, CESA, da Universidade 
Estadual de Londrina.  
 
Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me: 
 
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio 
exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros; 
 
2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso; 
 
3. A não apropriar-me de material confidencial e/ou sigiloso da tecnologia que venha a ser 
disponível; 
 
4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-me por todas 
as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por meu intermédio, e obrigando-me, assim, 
a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo 
das informações fornecidas. 
 
Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 
 
Informação Confidencial significará toda informação revelada através da apresentação da 
tecnologia, a respeito de, ou, associada com a Avaliação, sob a forma escrita, verbal ou por 
quaisquer outros meios. 
 
Informação Confidencial inclui, mas não se limita, à informação relativa às operações, processos, 
planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos, segredos de 
negócio, segredo de fábrica, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, 
fluxogramas, especializações, componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, desenhos 
de esquema industrial, patentes, oportunidades de mercado e questões relativas a negócios 
revelados da tecnologia supra mencionada. 
 
Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações entre, ou com 
as partes, de alguma forma relacionada ou associada com a apresentação da dos itens “1, 2, 3, 
4”, acima mencionados. 
 
Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo assinado 
ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir. 
 
 
Londrina, ____/____/_____ 
 
 
 
  ______________________________                            ___________________________ 
         (participante da pesquisa)                                                Isadora Souza de Paula 
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ANEXO C 

Declaração de Concordância dos Serviços Envolvidos e/ou de Instituição  

Coparticipante  

Declaração de Concordância dos Serviços Envolvidos e/ou de Instituição  

Coparticipante 

 
 

Londrina, 01 de outubro de 2019  
 

 
Isadora Souza de Paula  
Discente Depto. Serviço Social - UEL 
Pesquisadora 
  
 
  
 
  
               Declaramos que nós do(a) Centro Educacional Marista 
Irmão Acácio, estamos de acordo com a condução do projeto de pesquisa “O Tempo 
de Atendimento como Fator de Análise sobre o Trabalho com Famílias no 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro Educacional 
Marista Irmão Acácio” sob a responsabilidade de Isadora Souza de Paula, nas 
nossas dependências, tão logo o projeto seja aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa Envolvendo seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina, até o 
seu final em novembro de 2019. 
    Estamos cientes que a unidade de análise da pesquisa 
será as famílias envolvidas com as atividades desenvolvidas pela instituição no 
quesito do Trabalho com Famílias, bem como de que o presente trabalho deve seguir 
a Resolução 466/2012 do CNS e complementares. 
 
 
 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
 

___________________________ 
Diretor 
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ANEXO D 

Plano de Trabalho Psicossocial 2019 

PLANO DE TRABALHO PSICOSSOCIAL 2019 

 
IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL  
 
UNIDADE: Centro Educacional Marista Irmão Acácio 
ENDEREÇO: Rua Abílio Justiniano De Queiróz, 350 – Conjunto João Paz, Londrina-
Pr.  
TELEFONE: (43) 3321-6335 
DIRETOR: Marcelo Bolfe 
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA: Cláudia de Souza Bueno Amorim 
COORDENAÇÃO EMTC: Luiz Fernando da Silva 
COORDENAÇÃO CONVIVER: Vanessa Farias de Souza 
ANALISTA PASTORAL: Fábio Henrique de Souza Oliveira 
ASSISTENTE SOCIAL: Juliana Rodrigues da Cruz Santos 
PSICÓLOGO: Sérgio Kazuyoshi Fuji  
SERVIÇOS:  

• CONVIVER MARISTA: Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos 

(SCFV) 

• ENSINO MÉDIO TÉCNICO CONCOMITANTE (EMTC): Informática para 

Internet, Rede de computadores, Jogos Digitais e Arte Circense.  

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO: 7H30 às 17H50 
 
INTRODUÇÃO 
 
A atuação psicossocial da unidade vem sendo construída na unidade do Centro 
Educacional Marista Irmão Acácio (CEM Ir. Acácio), a partir da Equipe interdisciplinar 
formada pela Assistente Social e pelo Psicólogo, que ficam responsáveis para 
fomentar a importância do olhar psicossocial nas diferentes frentes de atuação da 
unidade social, desde a formação dos colaboradores, incidência política, até o 
atendimento do público. Em Londrina, o trabalho da equipe é recente. De 2014 e até 
final de 2015, o trabalho era realizado por um trio, sendo duas Assistentes Sociais e 
uma Psicóloga, e em 2016 a equipe foi reformulada para apenas uma dupla formada 
pela Assistentes Social e Psicólogo.  
A partir de 2017, principalmente devido as demandas de formação dos colaboradores 
foi formada Equipe Psicossocial Pastoral, incluindo o Analista de Pastoral nas 
discussões e fomento de propostas de intervenção, compreendendo a importância 
dessa junção para o desenvolvimento do trabalho dentro da Rede Marista de 
Solidariedade, que atua na promoção e defesa dos direitos das infâncias e juventudes 
nas quatro áreas do Grupo Marista: Educação, Saúde, Comunicação e Solidariedade.  
Atualmente, o CEM Ir. Acácio atende crianças e adolescentes, de 06 a 18 anos, por 
meio de dois serviços: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
e Ensino Médio Técnico Concomitante (EMTC). O SCFV, institucionalmente chamado 
de Conviver Marista atende 205 educandos, e faz parte da Proteção Social Básica 
(PSB), da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Na Educação, temos o 
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EMTC que oferece quatro cursos diferentes, três na área de tecnologia (Informática 
para Internet, Redes de Computadores e Jogos Digitais) um na área das artes, o de 
Arte Circense, somando 150 vagas.  No total oferecemos o atendimento para 355 
educandos.  
Além desses serviços, o CEM Ir. Acácio oferece a cada semestre o projeto de inclusão 
digital para comunidade externa: Projeto Cidadania. O Projeto Cidadania é realizado 
em parceria com a Universidade Pontifícia Católica (PUC – Campus Londrina) e a 
proposta é ofertar aulas de informática básica, palestras e oficinas temáticas para 
adultos e idosos da comunidade. São oito encontros por semestre, com duração de 
quatro horas por dia, e são realizados aos Sábados. O número de participantes varia 
de acordo com o número de acadêmicos voluntários que se inscrevem para esta ação 
social, e atende em média 40 pessoas.  
O CEM Ir. Acácio fica localizado na região norte de Londrina-PR (há 14 anos) e atende 
em sua grande maioria o público deste território, que possui 90 bairros e mais 
ocupações, sendo uma das maiores do município em termos populacionais. Contudo, 
quando se trata do EMTC, temos uma abrangência maior de território, pois, existe 
uma quantidade significativa de educandos que vem de outras regiões e inclusive de 
outros municípios. A Secretaria Municipal de Assistência Social do município divide a 
região norte em A e B, e possui dois CRAS para atendimento da população. Em cada 
território – A e B – possui apenas dois SCFV. De acordo com os dados do IBGE o 
número de crianças e adolescentes é de 27.770, o levantamento feito pela Vigilância 
Socioassistencial de londrina, o número de crianças e adolescentes referenciadas 
pela política ultrapassa 11 mil (11.674), sendo 7.208 crianças e adolescentes de 06 a 
18 anos, público dos SCFV. Isto mostra a defasagem de serviços em relação as 
necessidades reais do município.        
Desde 2016, por meio do GET Psicossocial da RMS vem sendo discutido 13 
Categorias de Vulnerabilidade por meio de indicadores que expressam um tipo de 
violência e/ou violação de direitos sofridos pelos educandos e suas famílias. Essas 13 
categorias partem das onze Situações para Público Prioritário (BRASIL, 2016, p.30) e 
do levantamento realizado com psicólogos da RMS sobre as principais demandas de 
atendimentos dos assistentes sociais e psicólogos dos serviços. Por meio do sistema 
interno (PRIME), os dados são alimentados exclusivamente pela dupla psicossocial 
juntamente com a ficha dos educandos, cujo acesso às informações é restrito à equipe 
de gestão (Coordenação e Direção), conforme avaliação dos técnicos responsáveis. 
Cada categoria foi estudada, discutida e definida pelo GET Psicossocial, que buscou 
conceituar cada uma delas, de forma crítica e de acordo com a realidade do público 
atendido. O material produzido pelo GET Psicossocial deve contribuir para atuação 
dos psicólogos e assistentes sociais na RMS, mas, não se trata de um manual diretivo, 
uma vez que as análises conceituais buscam dialogar com a realidade do serviço e 
não tem a intenção de padronizar práticas de trabalho, mas, como instrumento de 
base para as intervenções na área.   
De acordo com a PNAS, os serviços de Proteção Social são destinados a quem dela 
necessitar, e os aparelhos (CRAS e SCFV) devem estar localizados nas regiões e 
territórios onde a presença dos riscos e das vulnerabilidades são acentuados. Neste 
sentido, grande parte dos matriculados no CEM Ir. Acácio possui uma ou mais 
vulnerabilidades que apontam para as necessidades de um trabalho em rede 
(socioassistencial e intersetorial) e de ações de fortalecimentos das políticas públicas 
e da sociedade civil para superação de problemas que são de ordens sociais, e 
associadas principalmente a desigualdade social em termos de acesso e garantia de 
direitos.    
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O trabalho Psicossocial na unidade tem buscado por meio de diferentes ações 
contribuir no desenvolvimento do serviço, no atendimento ao educando, no 
atendimento às famílias, na oferta do serviço interno e na rede local, assim como 
também nas propostas temáticas do itinerário formativo da unidade, tendo em vista o 
compromisso social pela transformação da realidade.       
 
OBJETIVO GERAL 
O Projeto Psicossocial tem como objetivo abordar o plano de trabalho da Equipe 
Psicossocial da unidade do CEM Ir. Acácio, apresentando um panorama dos 
processos de trabalho a serem construídos em 2019, por meio de ações a curto, médio 
e longo prazo. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
- Atuar no trabalho com famílias e Educandos na unidade; 
- Participação e Incidência Política;  
- Participação nas reuniões pedagógicas, administrativas e colegiadas; 
- Participar do Itinerário Formativo da Unidade; 
- Acompanhamento de Projetos; 
- Propostas de Estágios Acadêmicos.  
 
DESENVOLVIMENTO  
 

ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS 
 
O Trabalho com famílias na unidade se dá por meio de: 
 
- Atendimento Individual na Unidade: A proposta de escuta das famílias tem sido uma 
forma de acolher demandas particulares e traçar conjuntamente alternativas e 
possibilidades com respeito a sua singularidade de cada situação. Os atendimentos 
acontecem nas Salas de Atendimento 01 e 02. Os agendamentos são realizados 
principalmente pela Recepcionista, ou dependendo da situação diretamente com a 
Assistente Social e o Psicólogo. Embora, seja estabelecido um dia específico para 
atendimento, os horários podem corresponder eventualmente às necessidades da 
família.  
 
- Visita: O trabalho de visita pode se dar de três formas: Visitas Domiciliares, 
Atendimento em Visita e Busca Ativa. As Visitas Domiciliares é uma forma de 
aproximação da realidade social e conhecimento do território para compreensão 
público atendido. Os atendimentos em visita tem sido um recurso que complementa e 
facilita processos de atenção em determinadas casos, principalmente àqueles em que 
são impedidos e/ou dificultem o acesso das famílias ao atendimento com a Assistente 
Social e Psicólogo. A Busca Ativa é realizada principalmente mediante as faltas dos 
educandos e são sinalizadas pela equipe pedagógica e encaminhadas e 
problematizadas junto a equipe psicossocial.  
 
- Reuniões de Família: Nas reuniões de família são trabalhadas questões afetas ao 
serviço como apresentação do grupo Marista e da unidade, rotinas, organização, 
projetos pedagógicos, fluxos etc. e são realizadas junto à coordenação pedagógica. 
As reuniões ocorrem principalmente no início e no final de cada ciclo no ano.     
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- Encontro com Famílias: Os Encontros com Famílias são espaços ofertados para 
aproximar as famílias e contribuir no fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários. As ações do encontro são construídas em conjunto com os educadores, 
por meio dos projetos pedagógicos e das oficinas do Conviver. O objetivo do encontro 
é abordar temas que atravessam o serviço por meio de dinâmicas e vivências. As 
temáticas partem do levantamento realizado juntos as Famílias no espaço da Reunião 
de Famílias. Estão previstos seis encontros ao longo do ano. As temáticas sugeridas 
foram: Sexualidade, Saúde Mental, Pobreza, Educação e Violação de Direitos.    

 


