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      Apresentação 

      O Projeto Zapeando a Adolescência 

4 



O Projeto  Zapeando a Adolescência teve como foco o  estudo do atendimento ao 

adolescente de 14 a 17 anos em situação de vulnerabilidade, prioritariamente nos 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nos Programas de Inclusão  

Socioprodutiva da cidade de Juiz de Fora que estavam sob a gestão da Secretaria de 

Desenvolvimento Social. 

O principal propósito deste projeto foi  estudar e analisar, com profundidade, 

como estava sendo pensado, planejado e executado o trabalho com a adolescência 

vulnerável nos referidos serviços e programas, visando propor estratégias de 

superação de alguns desafios já detectados, como por exemplo, a dificuldade de 

adesão do adolescente aos equipamentos, a rotatividade no que diz respeito à sua 

permanência nestes locais e a insatisfação com algumas atividades oferecidas, que 

pareciam estar desvinculadas de seus principais desejos, desejos estes que também 

buscamos conhecer com mais detalhes. 

O nome do projeto, “Zapeando a Adolescência”, remete ao uso cotidiano que os 

adolescentes fazem do aplicativo Whatsapp (uma rede social), quando dizem “passar 

um zap”. Relacionado a este nome, também estão dois conceitos informais:  

(a) zapear significa mudar, rápida e repetidamente de canal de televisão ou 

frequência de rádio, em busca de algo ou algum programa que seja do nosso agrado, 

para ver ou ouvir1;  

(b) zapear também está relacionado a questionamento, interrogação, busca por 

mudanças, significa buscar coisas atrativas, relevantes e significativas no momento2. 

O  método  utilizado  para a condução  das discussões foi  o da Sistematização 

de Experiências, fundamentalmente referenciado na obra do sociólogo e educador 

popular peruano, Oscar Jarra Holliday. Este método, criado historicamente na 

América Latina, busca compreender e tratar o aspecto qualitativo da realidade de 

cada situação em particular. Trata-se de uma concepção dialética que busca se 

aproximar da realidade para conhecê-la com profundidade, para atuar sobre ela e 

para transformá-la, compreendendo-a como um processo histórico criado pelos seres 

humanos. 
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1 (https://pt.wikipedia.org/wiki/Zapear) 

2 (http://dicionario.sensagent.com/ZAPEAR/pt-pt/) 



Para a execução do projeto, foi criada a Equipe de Sistematização, com a 

participação de profissionais que estivessem implicados ou tenham tomado parte da 

experiência de trabalho com a adolescência vulnerável. A partir dos encontros desta 

equipe, foi feita a construção dos Temas Centrais da sistematização, que são os 

principais enfoques ou dimensões que determinam todo o processo de 

problematização para a análise e interpretação crítica  da experiência-objeto de 

estudo.  

A criação de perguntas problematizadoras a partir de cada tema central, 

orientou  o processo de reflexão crítica da equipe de sistematização, que fez a análise 

e  a  interpretação crítica da experiência. Foi necessário enfatizar e registrar seus 

aspectos mais significativos, com base nos temas centrais. A criação das respostas e 

propostas transformadoras da realidade, em níveis cada vez mais elevados, aconteceu 

com base nestas perguntas problematizadoras.  

Através da metodologia deste projeto, com a aplicação de uma dinâmica de 

produção coletiva, baseada na Roda de Conversa, os adolescentes que estavam  

participando destes serviços e programas foram  ouvidos nas suas unidades e tiveram  

suas opiniões coletadas, podendo expressar livremente suas impressões, conceitos e 

concepções sobre os temas abordados. Suas palavras permitiram à Equipe de 

Sistematização trabalhar reflexivamente com as manifestações apresentadas pelos 

grupos de adolescentes. 

O  projeto Zapeando a Adolescência está em consonância com o plano de 

governo do município, que destaca a importância de se estudar a adolescência através 

de uma construção coletiva, com base na experiência dos profissionais executores, 

unindo forças com a formação de redes. Fazer um diagnóstico socioassistencial da 

cidade, com base científica, proporcionando mais um espaço democrático para a 

construção dialética, ajudou na criação de ações transformadoras baseadas em uma 

leitura local, próxima, íntima da realidade que vive a adolescência vulnerável de Juiz 

de Fora. Este material apresenta os resultados alcançados pela equipe depois de 18 

meses de trabalho  (de 15/06/18 a 17/12/19).  
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      Objetivos do Projeto 

7 



Estes foram os principais objetivos do 

Projeto Zapeando a Adolescência: 
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Direcionar práticas para serem empregadas nas 

unidades executoras, que sejam  capazes de atrair, manter a 

participação e provocar mudanças significativas na realidade 

dos adolescentes.  

Conhecer e compreender as motivações dos 

adolescentes e sintonizar as ofertas de ações e atividades  

socioeducativas de forma condizente com as suas reais 

aspirações.  

Proporcionar espaço científico e sistematizado para a 

troca de experiências entre os funcionários da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, das demais secretarias da Prefeitura 

de  Juiz de  Fora  e os profissionais das unidades executoras 

de serviços e programas. 

Motivar as unidades executoras, principalmente de 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e de 

Inclusão Socioprodutiva, a buscarem "novas saídas" para as 

suas dificuldades no trabalho com os  adolescentes, para as 

contradições inerentes à  sua  própria atuação e para as 

frustrações que estão presentes na tarefa profissional de 

todos.  



   Ponto de Partida 

   A Sistematização de Experiências 
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O método de Sistematização de Experiências foi criado historicamente na 

América Latina e está incluído na corrente que busca compreender e tratar o 

qualitativo da realidade de cada situação em particular (Holliday, 1996; 2009). 

Segundo o autor, o principal ponto de referência é o fato da Revolução Cubana, em 

1959, que abriu um novo período histórico, demonstrando que era possível romper 

com o esquema de dominação colonial e ademais, que era possível pensar, desde a 

realidade específica da América Latina e Caribe, um projeto distinto de sociedade, 

baseado na busca da justiça social (ídem).  

 

Vinculadas a estas dinâmicas de questionamento e proposição alternativa, 

surgiram as primeiras referências à sistematização, que tentaram mostrar que os 

problemas e as necessidades deste lado do mundo possuem características 

particulares de contextos subdesenvolvidos e com conteúdos e sentidos 

autenticamente latinoamericanos (Holliday, 2009). Segundo o autor, a Sistematização 

de Experiências caracteriza-se como uma busca contra-hegemônica de 

questionamento, uma prática específica, que possui influências mútuas e filiações 

mestiças com a investigação e com a avaliação. Na prática, ambas devem retro-

alimentar-se mutuamente, cada uma contribuindo com o que lhe é próprio (Holliday, 

2006). 
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Um pouco sobre a Sistematização de Experiências: 

“Qualquer prática social 

transformadora tem intenções, apostas, 

desenvolvimentos e resultados que 

definitivamente servem de inspiração, 

iluminação ou advertência a outras 

práticas semelhantes.” 

      (Oscar Jarra Holliday, 1996) 

 



Todo o processo de Sistematização de Experiências conta 

com as seguintes fases (CEPEP, 2010; Holliday y CIDAC, 2008; 

Chavez-Tafur, 2007; Holliday, 2014, 2006, 1996):  

(a) definição do objetivo da sistematização, delimitando-se o 

objeto a ser sistematizado; 

(b) criação da Equipe de Sistematização, com a participação 

daquelas pessoas que estão implicadas ou tenham tomado parte 

da experiência; 

(c) elaboração de um Plano de Trabalho, ou seja, um plano 

operativo do processo de sistematização;  

(d) construção dos Temas Centrais da sistematização, que são 

os principais enfoques ou dimensões que determinarão todo o 

processo de problematização, análise e interpretação crítica da 

experiência-objeto de estudo; 

(e) criação das perguntas problematizadoras a partir de cada 

tema central; 

(f) recuperação do processo vivido, ou seja, análise e 

interpretação crítica da experiência, onde é necessário 

enfatizar e registrar seus aspectos mais significativos, com base 

nos temas centrais; 

(g) criação das propostas transformadoras da realidade, em 

níveis cada vez mais elevados, com base nas perguntas 

problematizadoras; 

(h) análise dos resultados, com a formulação de conclusões e 

redação dos documentos finais; 

(i) planejamento da estratégia de comunicação dos 

resultados e sua socialização. 

 

 

Fases do processo de Sistematização de Experiências: 
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Raquel Valle de Mello Silveira 
Coordenadora da AABB Comunidade 

AMAC 

Silvania Aparecida dos Santos  
Coordenadora do Curumim de Igrejinha 

AMAC 

Giulianna G. Almeida 
Ex-coordenadora do Curumim Barreira do Triunfo 

Coordenadora do PROMAD 

AMAC 

Rosana Nadalin Lourenço  
Coordenadora do SCFV ADRA Filgueiras 

ADRA 

Leandro Barros Ribeiro 
Coordenador do Projeto Zapeando a Adolescência 

Supervisor de Serviços de Convivência e  

Fortalecimento de Vínculos – PJF/SDS 

Fernanda Trogo Pereira  
Coordenadora do SCFV Fortalecendo Laços 

Instituto Jesus 

Rosemeire Guimarães Rodrigues 
Ex-coordenadora do PROMAD 

AMAC 

Maria Aparecida Pereira 
Coordenadora do Centro de Convivência do  

Adolescente 

AMAC 

Equipe de Sistematização: integrantes permanentes  12 



Profissionais convidadas da Equipe de Sistematização: 

Luciana Camarota Domith Brigatto  
Gerente do Departamento de Proteção Básica 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

Leila Cristina Abrahão 
Gerente do Departamento de Trabalho, Emprego  

e Renda  

Secretaria de Desenvolvimento Econômico,  

Transporte e Agropecuária  

Giane Elisa Sales de Almeida  
Ex-supervisora de Direitos Humanos e Cidadania 

Supervisora de Formação e Educação Permanente  

Secretaria de Desenvolvimento Social 

Érica Cristina Fernandes  
Supervisora de Acompanhamento dos CRAS 

Secretaria de Desenvolvimento Social 
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      O Processo Vivido 

      Como a sistematização aconteceu 
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Foi elaborado o Plano de Trabalho do Projeto 

Zapeando a Adolescência e apresentado oficialmente para a 

rede de atendimento ao adolescente em situação de 

vulnerabilidade nos serviços de programas do município de 

Juiz de Fora no dia 15 de junho de 2018, na Secretaria de 

Desenvolvimento Social. Neste mesmo dia os trabalhos de 

discussão sobre esta experiência tiveram o seu início, com 

foco prioritário nos adolescentes de 14 a 17 anos, 

participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos e dos Programas de Inclusão Socioprodutiva.  

Posteriormente foi criada a Equipe de Sistematização, 

cujos participantes foram profissionais coordenadoras de 

alguns dos referidos serviços e programas. Um cronograma 

de encontros desta equipe foi estabelecido, sendo um 

encontro por semana, de periodicidade quinzenal, com a 

duração de, no máximo, duas horas cada um. Os áudios dos 

encontros foram gravados. Ao longo do processo foram 

realizadas discussões focalizadas, pesquisas, notas de campo 

e questionários foram aplicados junto às coordenadoras dos 

serviços e programas, para a obtenção de dados segundo a 

necessidade contextual e de acordo com cada Tema Central 

analisado.    

15 

Algumas profissionais convidadas participaram de encontros da equipe, pelo seu 

notório saber em determinados temas específicos de discussão, contribuindo com seus 

ensinamentos. Os adolescentes participantes dos serviços e programas também foram 

ouvidos, através da aplicação de uma dinâmica de roda de conversa e suas palavras 

contribuíram para a elaboração deste material.  

Foram realizados, no total, 28 encontros da Equipe de Sistematização de 

Experiências, no período de 15/06/18 a 17/12/19, com a produção de diversos materiais 

de orientação e cerca de 34 horas de gravação dos áudios com as discussões.  

 



          Ponto de Chegada  

 Aprendizagens e Direcionamentos 
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Este direcionamento, fruto do trabalho da Equipe de Sistematização 

de Experiências do Projeto Zapeando a Adolescência, surge da inquietude 

manifestada pela Gestão Municipal e por muitas equipes das Organizações 

da Sociedade Civil, executoras de serviços e programas, principalmente 

aqueles que atendem aos adolescentes de 14 a 17 anos, em torno da 

necessidade de refletir e aprender dos processos e das práticas que vem 

sendo realizadas ao longo dos anos. 

A impressão é que o trabalho cotidiano e suas urgências, deixam 

poucos espaços para a discussão, o estudo e a aprendizagem coletiva. E os 

espaços de reflexão que existem, frequentemente parecem isolados das 

práticas concretas e das necessidades mais importantes.  

Sendo assim, foi visto a necessidade de utilizar de ferramentas que 

combinassem o trabalho prático com o trabalho reflexivo e a 

Sistematização de Experiências, com diversos instrumentais auxiliares, 

ajudou a produzir direcionamentos para o trabalho com os adolescentes em 

nosso município, principalmente no que tange a busca pela superação dos 

desafios relativos à adesão dos adolescente aos equipamentos, a rotatividade 

de sua permanência nestes locais e a insatisfação com algumas das 

atividades oferecidas. 

Não é uma “receita”, mas uma proposta com vários “ingredientes”, 

que pode ser adaptada e adequada a cada unidade executora e a cada grupo 

de adolescentes, em função de sua experiência, tempos, recursos, etc. Nos 

parece que atualmente, em nosso contexto, estas propostas serão muito 

úteis para a aprendizagem e o empoderamento de todas as pessoas 

envolvidas no desenvolvimento dos trabalhos. 
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Por quê este direcionamento? 



     Este direcionamento é para todas as equipes 

implicadas nos trabalhos socioeducativos de 

desenvolvimento humano e social, junto aos adolescentes 

de 14 a 17 anos, nos Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos do município de Juiz de 

Fora. 

Para quem é este direcionamento? 
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Serão apresentados os resultados obtidos através da 

reunião organizada da sistematização de experiências de 

atendimento aos adolescentes de 15 a 17 anos, em situação de 

vulnerabilidade, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento 

de  Vínculos e nos Programas de Promoção do Adolescente 

Aprendiz e Jovem Trabalhador (Inclusão Socioprodutiva). 

Seguem orientações sobre quem é o adolescente atendido 

nos serviços e programas, quais suas potencialidades e 

impotencialidades. 

Serão descritos os Temas Centrais que foram as bases dos 

estudos da Equipe de Sistematização, com os direcionamentos 

para a execução dos trabalhos segundo cada um deles, sendo os 

seguintes:   

19 

Temas  

Centrais 

A escuta ao adolescente 

O mundo do trabalho 

As questões de raça, gênero, 
classe e território 

As relações familiares 



      A escuta ao adolescente 

20 



Os adolescentes atendidos nos serviços possuem diversas vulnerabilidades, são 

muito heterogêneos, alguns estão envolvidos com o tráfico e o uso de drogas, não 

possuem apoio de suas famílias para escutá-los, acolhê-los e atendê-los em suas 

necessidades mais urgentes, possuem defasagem escolar e desinteresse pela escola.  

Alguns estão quase se evadindo da escola. Eles não gostam do tipo de atendimento 

que a escola oferece. Muitos vão à escola somente pelo fato de fazerem parte do 

Programa Bolsa Família, precisando ir às aulas para não entrarem em conflito com 

as condicionalidades deste programa.   

Há falta de diálogo na família. No  entanto, alguns integrantes da família são 

presentes e se esforçam bastante para educar e acompanhar a trajetória dos 

adolescentes. Realmente, os adolescentes atendidos  em nossos serviços fazem parte 

do público prioritário da Política de Assistência Social.  Às vezes,  o adolescente se 

apresenta agressivo e até mesmo violento. São rotulados na sociedade como 

“problemáticos” e como uma “geração perdida”, chamados de preguiçosos e que não 

querem nada da vida. 

A maioria que freqüenta os serviços é do sexo masculino, uma vez que as 

adolescentes do sexo feminino precisam ficar em casa, cuidando da casa e dos irmãos 

mais novos, enquanto a mãe trabalha. Alguns adolescentes do sexo masculino, 

geralmente com idade até os 15 anos, também ajudam em tarefas domésticas em casa, 

mas é a minoria. Quando vão ficando mais velhos, passam a não aceitar mais 

participarem de tarefas domésticas.  

Pela experiência de vida que alguns já possuem, apresentam mais maturidade, 

construída pela preocupação com a sobrevivência e a autodefesa. A maioria dos 

adolescentes é negra e pobre e fazem parte de famílias numerosas. Os adolescentes 

são imediatistas e impacientes em relação a projetos de vida longos, que exigem muita 

preparação e tempo para perceberem retorno de tais investimentos. 
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Primeiramente, quem é o adolescente atendido em nossos Serviços e 

Programas? 



Alguns adolescentes são imprevisíveis em seus comportamentos. Eles são 

consumistas e querem comprar produtos de marcas famosas, sendo altamente 

influenciados pelas mídias e a pelas propagandas. São rebeldes, críticos e 

questionadores. Há uma falta de perspectiva de futuro. Apresentam altos níveis de 

depressão, principalmente por parte das mulheres (praticam a autoflagelação: se 

cortam muito). Muitos estão sofrendo e não estão felizes em sua vida. Há, por vezes, 

uma desorganização emocional da família, que afeta bastante o adolescente, 

tornando-o frágil emocionalmente. Pais não estão sabendo ser pais e mães não estão 

sabendo ser mães. O uso de celulares e da televisão também tem distanciado os 

adolescentes de seus familiares. Muitos adolescentes possuem uma relação conflituosa  

com a família, que são muito numerosas, principalmente  com a mãe. Muitos 

adolescentes são homossexuais assumidos  e esta situação não é aceita pelas famílias. 

Algumas meninas tomam anticoncepcional escondido da família e iniciam a vida 

sexual em torno dos 13 ou 14 anos.  

Os adolescentes possuem muita ansiedade para entrarem no mercado de 

trabalho. Os adolescentes desejam conhecer as possibilidades que existem em termos 

de profissões e trabalhos, mercado de trabalho e carreira. 

Por vezes os adolescentes não respeitam determinados direitos de outras 

pessoas, pelo simples desconhecimento de sua existência enquanto lei. 

Os adolescentes possuem a sua religiosidade e gostam de manifestar a sua fé. 

Querem trazer felicidade para a sua família. 
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- são criativos  

- são inteligentes  

- são curiosos  

- são alegres  

- alguns possuem autoestima elevada  

- gostam de novidades  

-  possuem  interesse por tecnologias  e  pelo mundo virtual  (com destaque para 

o  audiovisual: fotos, vídeos e som)  

- gostam de atividades esportivas, culturais e musicais  

- gostam de mostrar o que sabem fazer  

- possuem dinamismo e proatividade  

- acreditam na sua capacidade de evoluir  

- possuem vontade de trabalhar e ganhar dinheiro  

- querem ser independentes, autônomos e terem uma vida melhor  

- apresentam vontade de aprender  

- são bastante atentos em relação ao que lhes interessa  

- têm vontade de ajudar outras pessoas (possuem solidariedade e 

disponibilidade em servir)  

- manifestam prazer em estar junto de outras pessoas  

- são receptivos ao afeto, carinho e cuidado  

- são sedutores e sensualizados  

- possuem preocupação com a beleza e a autoimagem pessoal  

- manifestam o desejo de pertencer a algo importante, como os grupos que 

consideram relevantes  

- possuem persistência e determinação  
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Algumas das potencialidades percebidas nos adolescentes atendidos 

nos Serviços e Programas: 



- são esperançosos 

- são resilientes  

- são ávidos por terem oportunidades e por viverem experiências diversas  

- têm vontade de acreditar em um futuro melhor (são sonhadores)  

- são questionadores  

- possuem poder de persuasão  

- gostam de honestidade e responsabilidade  

- querem independência e liberdade  

-  são maduros em relação a determinados assuntos e situações,  principalmente 

no que diz respeito à sobrevivência, defesa, autocuidado e persuasão, porém 

ainda são ingênuos em relação a outras áreas da vida, como os relacionamentos 

afetivos e o mundo do trabalho  

- têm agilidade, vitalidade, energia e vontade de conhecer o mundo  

- possuem diversos talentos e habilidades são criativos 

- têm muito a nos ensinar e fazer-nos refletir, como profissionais que os 

acompanham  
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- perdem rapidamente o interesse pelas coisas  

- não se aprofundam na busca de conhecimento pelas coisas que gostam e tem 

interesse  

- questionam as coisas de forma evasiva, sem argumentos convincentes  

- são imediatistas  

-  não sabem com o quê trabalhar e possuem medo da entrada no mundo do 

trabalho (alguns retardam ao máximo que podem a entrada no mercado de 

trabalho, cedendo somente quando há grande pressão da família neste sentido)  

- não sabem por onde começar para terem uma vida melhor  

- apesar dos sonhos que possuem, apresentam preguiça e comodidade em 

realizá-los   

- apresentam dificuldade em expandir a sua visão para além do seu território de 

moradia e de sua convivência cotidiana 

-  possuem dificuldade em serem empáticos, principalmente na dimensão 

comportamental da habilidade social de empatia (com atitudes observáveis, 

manifestas)  

- se colocam em situação de vulnerabilidade quando se envolvem com contextos 

de violência e riscos mais graves, como o uso e o tráfico de drogas 
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Algumas das impotencialidades percebidas nos adolescentes 

atendidos nos Serviços e Programas: 



É preciso que o serviço procure identificar quais são as potencialidades e 

habilidades  dos adolescentes que atendem. 

O assunto “depressão na adolescência” precisa ser trabalhado nos serviços, 

como fator de proteção e prevenção.  

O assunto “homossexualidade”, bem como a diversidade, afetividades, 

sexualidade e gravidez na adolescência, também precisam ser trabalhados nos 

serviços. É necessário romper os preconceitos e estereótipos em relação ao 

adolescente. Os serviços e programas da Assistência Social devem transmitir 

orientações para a vida e também para as relações familiares. 

O treinamento de Habilidades Sociais Profissionais pode ajudar os adolescentes 

em sua preparação geral para a entrada no  mundo do trabalho. 

Os adolescentes saem pouco de seu bairro, de seu território, portanto seria 

importante propiciar que eles conheçam outros territórios da cidade, para 

conhecerem locais diferenciados, como as universidades e empresas. 

Os adolescentes precisam romper com o ciclo de perpetuação de profissões de 

menor poder aquisitivo em suas famílias, como serviços gerais, vendedor de loja, 

manicure, e precisam acreditar que, se houver esforço e foco, eles podem conquistar 

profissões que possibilitam ganhos financeiros maiores. 

Nos serviços há a necessidade de se trabalhar com mais profundidade a questão 

dos direitos e deveres dos cidadãos. As atividades e oficinas dos serviços devem ajudar 

o adolescente a ficar mais preparado para a vida.  

Os adolescentes sentem necessidade de serem escutados nos serviços! É preciso 

capacitar os profissionais da unidade para fazerem uso do diálogo e de uma escuta 

mais qualificada dos adolescentes, para que possam direcionar ações a partir das 

demandas captadas. O trabalho de escuta precisa ser mais profissional e os 

educadores sociais necessitam de aprender métodos de escuta mais aprofundados. 

 

 

Primeiras orientações para o trabalho com os adolescente atendidos 

nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 
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Formar equipes de trabalho nas unidades com perfil e competências adequadas 

para o atendimento a este ciclo de vida específico.  

Investir em capacitação permanente da equipe  (promover  estudos semanais 

nas unidades e encontros formativos de maior amplitude a cada quatro ou seis 

meses).  

Estudar sobre a adolescência e buscar conhecer quem é esse adolescente 

atendido nos serviços e programas, quais são suas características (físicas, emocionais, 

psicológicas), seus sonhos, seus anseios, ansiedades, etc.  

Buscar conhecer mais quais são as potencialidades dos adolescentes que estão na 

unidade. Elogiar as conquistas e o progresso dos adolescentes, por mínimas que 

sejam.  

Buscar  compreender com mais detalhamento sobre o território onde o 

adolescente está inserido e convivendo  (cultura, códigos, hábitos e costumes) e 

identificar onde ele está mais fortemente vinculado e onde ele apresenta fragilidade 

em seus vínculos. Buscar conhecer a rede socioassistencial e de outras políticas 

(educação, saúde, cultura, esporte, etc), para que possam ser feitas parcerias e 

encaminhamentos dos adolescentes . 

Ouvir o adolescente (praticar o acolhimento e a escuta qualificada) e fazer uso 

intensivo do diálogo.  

Aproximar-se do adolescente e acompanhá-lo, demonstrando interesse e 

cuidado (fornecer feedback ao adolescente sobre este acompanhamento que está 

sendo feito). Usar do reforço positivo junto ao adolescente, destacando não somente as 

falhas que ele comete, mas também os seus acertos.  

Incentivar os adolescentes a se empenharem, aprenderem e melhorarem 

sempre, principalmente na direção da conquista de seus sonhos. 

Elaborar eventos onde eles possam mostrar o que fizeram ou produziram de 

bom, tanto na unidade como em suas produções pessoais, artísticas, culturais, 

musicais, etc. 

Pontuar com objetividade e moderação o que é necessário ser conversado com o 

adolescente, uma vez que eles não gostam de “falação”. 
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Reverter o uso de punição disciplinar, para o uso da conscientização e reflexão 

sobre os fatos ocorridos. Posicionar-se em relação ao adolescente sem levar as 

questões envolvidas para o lado pessoal, não utilizando-se de julgamentos pessoais e 

avaliativos em relação ao adolescente e o que ele falou ou fez. Evitar fazer uso de 

comparações do adolescente com outro adolescente, não tomar partido em um lado 

específico das relações de conflito e não colocar o adolescente em situação de 

constrangimento ou rotulá-lo.  

Estudar e trabalhar com o campo teórico-prático das Habilidades Sociais, 

inclusive parentais e profissionais junto aos adolescentes. O trabalho social com 

família é muito importante e este conhecimento das habilidades sociais também pode 

ser abordado junto aos responsáveis pelos adolescentes.  

Ter autocontrole emocional e aprender a lidar com os  conflitos, entendendo que 

estas ocorrências podem ser um fator que, se trabalhadas adequadamente, podem 

ajudar no crescimento e/ou melhoria das relações entre os adolescentes e deles com os 

profissionais da unidade. 

Elaborar as regras de convivência, acordos e combinados na unidade, em 

conjunto com os adolescentes. Posteriormente, providenciar que estas regras estejam 

bem claras para todos e estejam visíveis em determinados locais da unidade de 

grande circulação.  

Incentivar a presença do adolescente na unidade, parabenizá-lo por seus 

esforços em estar presente e encorajá-lo a participar efetivamente das atividades que 

são oferecidas na unidade. Uma estratégia interessante para valorizar e incentivar a  

presença dos adolescentes na unidade é colocar em local visível, um ranking com a 

listagem dos adolescentes que estiveram 100% frequentes no mês, ou seja, que não 

faltaram nenhum dia. Foi verificado que a frequência dos adolescentes aumentou 

com a adoção desta estratégia.   

Fomentar, através das atividades socioeducativas, a análise crítica e a reflexão 

dos adolescentes a respeito dos diversos aspectos da vida na sociedade capitalista. 

Uma frase que pode subsidiar os profissionais a se envolverem mais e se 

motivarem no cotidiano de seu trabalho: “o que eu fiz hoje de importante para ajudar 

os adolescentes a se desenvolverem”?    

28 



Uma das coisas mais importantes que temos nos serviços e 

programas é a escuta ao adolescente. Esta ação  favorece muito 

o processo de vinculação do adolescente com os educadores 

sociais e com a unidade como um todo. Neste momento é 

possível transmitir segurança ao adolescente e  fortalecê-lo em 

seu processo de desenvolvimento e superação de dificuldades 

que existem em sua vida.  

A escuta ao adolescente e a reflexão sobre o que foi 

demandado na escuta, por parte dos profissionais, são 

estratégias fundamentais de criação de vínculos e de 

estruturação dos percursos de trabalho com a educação social  

nos serviços.  

Através da escuta é possível conhecer com detalhamento o 

que vem passando na vida do adolescente, é possível conhecer 

suas características (impotências e potências), seus pontos de 

vista (que são únicos e individualizados) e a partir daí, planejar 

eticamente mecanismos de ajuda e acompanhamento. Os 

adolescentes, seguramente, sentem a necessidade de serem 

escutados nos serviços!  

É preciso capacitar os profissionais da unidade para 

fazerem uso do diálogo e de uma escuta mais qualificada dos 

adolescentes, para que possam direcionar ações a  partir das 

demandas captadas. Da mesma forma, é importante escutar 

com profissionalismo a família destes adolescentes, para que 

ela também sinta segurança e confiança em relação ao serviço. 

Nestes momentos, os profissionais dos serviços podem oferecer 

algumas orientações à família. Estas famílias precisam se sentir 

acolhidas e precisam ser enxergadas e interpretadas através da 

escuta qualificada. O diálogo face a face precisa ser preservado, 

uma vez que as redes sociais e o mundo virtual têm distanciado 

as pessoas. 

29 

  
  

  
A

 e
sc

u
ta

 a
o

 a
d

o
le

sc
en

te
 



A escuta é feita principalmente quando há uma intervenção individualizada ao 

adolescente (por demanda espontânea do adolescente ou quando o profissional o 

procura particularmente)  e  em momentos de roda de conversa. Não se deve ir para 

estes momentos com argumentos fechados ou prontos e não se deve utilizar de 

nenhum preconceito. Podemos inclusive sair do encontro com o adolescente sem 

nenhuma resposta naquele momento onde foi realizada a escuta, ou seja, é necessário, 

posteriormente, discutir o que foi falado com a equipe de profissionais e 

comprometer-se com o adolescente em fornecer-lhe orientações e possíveis respostas, 

mas em um momento posterior. 

É necessário acolher, realizar uma escuta qualificada, refletir sobre o que foi 

dito e realizar uma devolutiva posterior com bastante habilidade e cuidado. Os 

profissionais devem preparar-se para realizar este procedimento de acolhimento, 

escuta qualificada, reflexão e devolutiva  habilidosa. Pode ser utilizada também a 

observação das situações que se apresentam no cotidiano da unidade, dos 

comportamentos que surgem. Para realizar este procedimento de forma adequada,  

este não  deve basear-se em julgamentos e/ou crenças pessoais, mas sim em exercício 

da ética profissional.   

Deve-se ter confiança na fala do adolescente, para que ele tenha segurança em 

conversar com os profissionais da unidade. A responsabilidade das devolutivas aos 

adolescentes é, na realidade, uma construção de toda a equipe da unidade (educador, 

técnico, coordenador), que executam conjuntamente o processo de escuta, reflexão e 

devolutiva.   

A devolutiva ao adolescente deve ser muito bem organizada, devendo ser 

planejada de forma estritamente profissional. Não é recomendado fornecer 

devolutivas rápidas aos adolescentes, que não estejam devidamente embasadas e 

trabalhadas tecnicamente.  
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Qual é a melhor forma ou a melhor maneira de escutar o adolescente?  



Por vezes, após reflexão sobre as demandas apresentadas pelos adolescentes, 

pode ser útil sugerir alguns procedimentos e ações para eles, como por exemplo: que 

tenham mais calma e paciência para pensar sobre e lidar com a suas questões que os 

afligem, que tentem prever as prováveis consequências de suas decisões e seus atos, e 

que suas opiniões e decisões não são definitivas, podendo ser modificadas no futuro. 

 Outro procedimento interessante para captar a opinião do adolescente e criar 

um mecanismo através do qual ele possa se expressar é a criação de uma caixa de 

sugestões na unidade.  

Deve ser criada uma capacitação para os profissionais sobre como realizar uma 

“escuta qualificada” ao adolescente.  

Quando for realizada uma  escuta ao adolescente, por demanda dos 

profissionais, o motivo da conversa e da abordagem deve ser explicado ao 

adolescente. Os profissionais devem ter calma, serenidade e tranquilidade para 

conversar com o adolescente (controle emocional). Muitas vezes, a escuta começa com 

o educador social, pela proximidade que ele possui com o educando e o vínculo que já 

está construído. Havendo necessidade, este educador poderá repassar as informações 

obtidas para a equipe técnica ou coordenação, que o ajudará em outros momentos de 

escuta ao adolescente. Escutas futuras poderão ser feitas conjuntamente com a equipe 

técnica, coordenação e educadores ou pode ser que, devido a algum desdobramento 

necessário, a equipe técnica ou a coordenação poderão assumir, sozinhos, o restante 

deste acompanhamento.  

É importante que também seja feita uma devolutiva ao educador que iniciou a 

escuta, atualizando-o do que está acontecendo e em relação ao acompanhamento que 

está sendo feito ao adolescente.  

Todos os profissionais devem fazer uso da ética profissional para lidarem com as 

questões que envolvem as demandas dos adolescentes. Nas unidades, 

obrigatoriamente devem ser feitos os estudos de caso sobre as situações que envolvem 

os adolescentes, principalmente aqueles mais vulneráveis. A qualidade da escuta ao 

adolescente é melhorada através dos estudos de caso que são realizados na unidade e 

de uma melhor preparação (capacitação) dos profissionais em relação a esta 

estratégia de vinculação. 
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Os profissionais não devem levar para o lado pessoal as questões que envolvem 

os comportamentos dos adolescentes.  A realização das escutas junto ao adolescente 

devem ser registradas no respectivo prontuário ou na folha de evolução e de 

acompanhamento  deste adolescente, que deve obrigatoriamente existir na unidade.  
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A resposta na fala do adolescente deve ser aquela que eu espero?  

Não se deve esperar nada, e sim ouvir primeiro. Não se deve ir para a 

intervenção com a opinião formada e fazendo uso de pré-julgamentos. O profissional 

dever ser imparcial e ético, procurando ajudar o adolescente a fazer a sua reflexão 

sobre a sua própria fala e sobre os fatos mencionados na conversa.  

Muitas das vezes, o adolescente não quer ouvir uma resposta dos profissionais 

naquele momento, mas quer somente falar, expor-se, desabafar. O profissional 

também cria expectativas e quer alguns resultados com o adolescente, mas é somente 

o adolescente que vai, por si só, refletir e realizar as suas escolhas, de acordo com sua 

capacidade de compreensão, seus desejos e suas vontades. 

É muito importante para as equipes, procurar conhecer todo o universo que 

ronda o adolescente, todo o seu  contexto de vida e o que o influencia no momento, 

que pode estar contribuindo para que ele esteja agindo de tal maneira e 

comportando-se de tal forma.  

Por fim, não se deve esperar que o adolescente pense igual a você, como 

profissional, e que suas respostas estejam alinhadas ao que você construiu 

anteriormente à interação com ele.  

Por quê a escuta que fazemos ou acreditamos fazer não funciona?  

Toda escuta irá funcionar, mas pode não trazer uma mudança imediata, 

simplesmente em função da escuta ter sido realizada. 



A escuta é uma ferramenta que faz parte do processo em ajudar o adolescente a 

refletir, por ele mesmo, sobre os processos onde está envolvido, para que ele próprio 

possa tomar as suas decisões. O escutador sempre tem uma expectativa elaborada, 

mas este profissional não deve criar expectativas de resolutividade e de futuras 

decisões que o adolescente possa tomar, baseadas na sua própria concepção, nos seus 

valores e nas suas crenças. Neste processo de escuta e orientações, sempre irá haver 

algum aprendizado.  

Deve-se procurar acompanhar o adolescente para propor novas conversas e 

desta forma mostrá-lo que o profissional está disponível para este adolescente quando 

este queira conversar.  

Não devemos achar que as escutas realizadas provocarão sempre uma decisão 

imediata do adolescente, a curto prazo, pois estas escutas e conversas, juntamente 

com as decisões que os adolescentes possa vir a tomar, poderão durar um longo prazo. 

Em que momento não se deve fazer a escuta?  

Existem momentos, principalmente em situações de irritações pessoais, tanto do 

adolescente como dos profissionais e quando em momentos de conflitos mais intensos,  

não é possível conversar com o adolescente com a qualidade necessária. Nestas 

situações, os profissionais devem somente apaziguar a situação, buscando a 

resolutividade parcial que o momento exige e sair de cena, buscar ajuda de outros 

profissionais e preparar uma intervenção mais qualificada, em melhores condições, 

para que seja realizada a escuta e a conversa em um outro momento planejado e mais 

adequado.  

Se atuarmos em uma situação conflituosa já instalada, talvez o profissional, sem 

querer, pode agravar ainda mais a situação. É necessário esperar um momento mais 

adequado, com uma melhor preparação dos profissionais, para realizar as escutas 

que são importantes. Mas, de qualquer maneira, a escuta ao adolescente é um 

procedimento obrigatório, e os profissionais devem estar sempre dispostos e 

disponíveis a escutar, avaliando a gravidade da demanda para agirem conforme o 

caso, da maneira mais adequada. 
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Escutas coletivas, grupais, dependendo do objetivo da conversa, podem ser 

bastante úteis. As escutas coletivas podem ser motivadas por conflitos grupais que 

surgiram, ou seja, quando determinados adolescentes estão envolvidos em um assunto 

emergente que está provocando as divergências conflitantes no grupo como um todo. 

Os assuntos devem ser pertinentes a todos os adolescentes envolvidos.  

São utilizados pequenos grupos, quando existem assuntos em comum aos 

participantes. Em função da demanda, onde há interesses comuns, pode-se inclusive 

convidar outros profissionais para a promoção de um debate específico, através de 

rodas de conversa, por exemplo, onde será realizada uma orientação coletiva 

anteriormente preparada a partir de diversas demandas que foram também captadas 

de escutas anteriores, individualizadas ou grupais.  

Algumas demandas (assuntos e situações) podem esperar um pouco mais para 

serem abordadas, outras são emergenciais, por sua gravidade, e devem ser estudadas 

e atendidas de  imediato.  

Escutas coletivas são recomendáveis?  
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Nos momentos de escuta ao adolescente, devemos eliminar as ideias 

preconceituosas, não fazer pré-julgamentos e não fazer uso de nossas crenças e 

valores pessoais para basearmos nossas escutas e análises que viermos a fazer sobre 

as falas dos adolescentes. Contudo, sabemos que a presença do julgamento por parte 

do profissional é um fato real e isto deve ser trabalhado no escutador, para que não 

haja interferência nesta importante ação de escutar. Definitivamente, o julgamento 

por parte do profissional deve ser eliminado no momento de escuta ao adolescente.  

Ideias preconceituosas ou preconcebidas: como impedir que interfiram 

na escuta ao adolescente?  



Nem sempre o resultado da escuta que foi realizada com o adolescente vai 

corresponder às expectativas iniciais do profissional que a realizou. O escutador 

sempre tem uma expectativa elaborada previamente, mas este profissional não deve 

criar expectativas de soluções e futuras decisões que o adolescente possa vir a tomar, 

baseadas na sua própria concepção, nos seus valores, na sua experiência e nas suas 

crenças pessoais.  

A individualidade do adolescente deve sempre ser respeitada. Cabe ao 

profissional escutar, ajudar o adolescente a refletir sobre os fatos abordados e 

fornecer orientações para ajudá-lo nas suas escolhas, que serão sempre 

individualizadas.  

Os profissionais, quando dos momentos de acompanhamento dos casos e na 

análise das escutas realizadas, não devem levar os fatos observados para o lado 

pessoal e não achar que o adolescente realiza determinado comportamento ou ação 

para provocá-los ou irritá-los intencionalmente.  

Para acompanhar melhor o adolescente, escutá-lo melhor e compreendê-lo, é 

necessário estudar sobre o que é a adolescência, para entender com mais propriedade 

as características tão peculiares a este ciclo de vida.  

A escuta vai funcionar sempre da maneira que eu esperava?  

Quando a escuta realizada ao adolescente não consegue ser produtiva, em 

termos de cumprimento de todo o processo de escuta qualificada, reflexão e 

devolutiva  ao adolescente, os procedimentos adotados,  a preparação realizada e a 

intervenção propriamente dita, precisam ser todos  revisados. É importante socializar 

com a equipe da unidade também  os insucessos das tentativas de escuta, para que 

sejam propostas, em conjunto, novas estratégias de atuação junto aos adolescentes.  

O que fazer quando a escuta não funciona?  
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As escutas devem ser feitas em locais específicos que preservem o sigilo, a 

dignidade do adolescente e também a ética profissional. O cuidado com este 

procedimento irá ajudar no sentimento de segurança e de confiança do adolescente 

em relação aos profissionais e  com  o serviço com um todo. 

Onde fazer a escuta ao adolescente?  
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Todos os profissionais devem possuir orientação de sua equipe supervisora, mas 

nem sempre todos os profissionais que atuam na unidade possuem perfil ou 

qualificação adequada para realizar a escuta. Para ser realizada uma escuta mais 

qualificada, o profissional deve gostar e se interessar por fazer uso deste 

procedimento.  

A preparação na realização da escuta qualificada deve ser uma busca 

permanente de todos os profissionais dos serviços. Todos os profissionais atuantes na 

unidade executora deveriam se preparar para realizar a escuta qualificada e não 

necessariamente o psicólogo, o assistente social ou determinado profissional 

específico. A escuta é uma atividade inerente à atuação de todos os profissionais dos 

serviços.  

A intensidade do vínculo existente entre determinado profissional da unidade e 

o adolescente que demanda a atenção, também pode direcionar quem deve fazer uma 

escuta mais detalhada junto a este adolescente, uma vez que é com ele que este 

vínculo está mais forte. Em determinadas situações, de maior gravidade, 

complexidade ou urgência, pode-se direcionar um profissional mais qualificado para 

realizar determinadas escutas aos adolescentes, inclusive para dar continuidade aos 

encaminhamentos e seus desdobramentos.   

Existe um profissional mais adequado ou habilitado nas unidades de 

atendimento para realizar a escuta ao adolescente?  



A escuta ao adolescente deve ser feita nas intervenções pontuais, ou seja, quando 

existem situações de conflito  instaladas, em determinados contextos que demandem 

ações imediatas dos profissionais da unidade ou através de intervenções previamente 

programadas e planejadas. Estas escutas planejadas previamente podem ser feitas 

através de intervenções individualizadas, seja por demanda espontânea anterior do 

próprio adolescente ou quando o profissional da unidade compreende ser necessário 

realizar uma abordagem ao adolescente, ou ainda, por meio de intervenções coletivas, 

através de rodas de conversa, por exemplo,  que  também são bastante efetivas.  

Deve-se ter sempre o cuidado de, em determinados momentos, realizar a escuta 

em local sigiloso, quando tratar-se de intervenções individualizadas e nunca tratar de 

assuntos particulares em locais públicos, onde o sigilo das informações e a dignidade 

do adolescente não possam ser preservadas. 

Coordenadores e técnicos normalmente estão mais preparados para realizar o 

desdobramento das demandas captadas nas escutas, com mais profundidade, devido à 

sua formação e escolaridade, mesmo quando estas escutas foram feitas por outros 

profissionais da unidade, como os educadores sociais. 

Os encaminhamentos específicos, inclusive para o acesso do usuário e de sua 

família a outras unidades da rede de atendimento socioassistencial ou intersetorial,  

de acordo com fluxos estabelecidos, devem ser feitos pelos coordenadores e técnicos 

dos serviços. 

Em que momento deve ser feita a escuta ao adolescente?  

O repasse das informações relativas ao que foi captado nas escutas aos 

adolescentes, quando avaliado como pertinente e necessário pelos técnicos de 

referência e coordenação, deve ser realizado nas reuniões de trabalho, nos espaços de 

ações técnicas que devem existir nas unidades, normalmente através dos estudos de 

caso junto dos educadores sociais. 

Como socializar com os profissionais da equipe de trabalho a escuta que 

foi realizada com o adolescente?  
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Todos os profissionais que realizarem escuta ao adolescente precisam registrá-

las, por escrito, em documentos próprios que utilizam,  para que seja facilitado o 

processo de acompanhamento dos casos e das demandas captadas. As falas dos 

educandos, originadas nas escutas qualificadas, devem estar registradas nos seus 

respectivos prontuários ou folhas de evolução na unidade.  

Este procedimento de registro irá auxiliar nos momentos de socialização dos 

casos para a equipe, que irão ocorrer nas reuniões de estudo de caso e irão subsidiar 

também as montagens de encaminhamentos que forem demandadas e que sejam 

necessárias. Conforme dito anteriormente, o repasse das informações relativas ao que 

foi captado pelos educadores sociais nas escutas aos  adolescentes, quando avaliado 

como pertinente e necessário, deve ser realizado somente nas reuniões de trabalho, 

nos espaços de ações técnicas que devem existir nas unidades, para os técnicos de 

referência e coordenação, normalmente através dos estudos de caso.  

No caso de situações urgentes e de maior complexidade, não há necessidade de 

se esperar a data e horário que foram agendados para os estudos de caso para que 

sejam repassadas as informações captadas nas escutas. O repasse deve ser feito o mais 

rápido possível entre os profissionais da unidade, respeitando-se a ética e o sigilo. 

Os coordenadores e técnicos devem se atentar também para fornecerem retorno 

aos educadores sociais sobre os casos demandados por eles, que foram captados 

através das escutas que eles fizeram junto aos adolescentes. Os estudos de caso devem 

ser obrigatórios nas unidades, uma vez que são extremamente importantes!  

Em relação a casos mais complexos e urgentes, como em relação ao público 

prioritário dos serviços, devem ser criados os Planos Individuais de Intervenção, onde 

as situações captadas  nas escutas aos adolescentes também servirão como base de sua 

construção. A equipe de profissionais da unidade, durante os estudos de caso, precisa 

ter um comportamento totalmente ético para lidar com as informações que serão 

fornecidas sobre os educandos e suas famílias. 

Como lidar com o desdobramento das demandas da escuta ao 

adolescente?  
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      As relações familiares 
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Por vezes, são famílias sem identidade, uma vez que alguns membros das 

famílias são “temporários” (padrastos ou madrastas que chegam e depois de certo 

tempo vão embora; parentes que estão na casa por ocasião de algum problema 

específico e quando este se resolve, também vão embora, etc), ou seja, há uma série de 

pessoas na residência, onde a figura da avó é a mais presente e a mais segura.  As 

famílias se perdem, ficam confusas, quando precisam descrever a sua composição 

familiar nos momentos de inclusão nos serviços da Assistência Social.  

As famílias possuem dificuldade com a sua documentação, que se apresenta 

incompleta em relação aos principais documentos de identificação dos integrantes da 

família. Muitas vezes, seus documentos estão em precário estado de conservação. Esta 

falta de documentação dificulta o acesso das famílias aos serviços da Assistência 

Social.   

Em muitos contextos, realmente a figura da avó aparece como a cuidadora 

principal ou talvez a única pessoa com quem os outros integrantes da família podem 

realmente  contar  com regularidade.  

Antigamente, as famílias das comunidades periféricas buscavam mais os 

serviços e benefícios que eram oferecidos nos seus territórios, pela assistência social. 

Atualmente, algumas famílias ainda se mantém presentes e ativas para buscarem os 

serviços que existem no território, tendo mais controle e preocupação  principalmente  

com relação às suas crianças e adolescentes de menor idade, ou seja, até a idade de 12 

anos. Com o avançar da idade do adolescente, este acompanhamento e este controle 

por parte da família se fragilizam ou diminuem de intensidade. 

Algumas famílias desconhecem os serviços da Assistência Social como um todo. 

Outras famílias, pelo contrário, são mais atuantes, proativas e presentes nas unidades 

e  acompanham mais os seus filhos, pedindo inclusive para que possam entrar em 

contato com as coordenações dos serviços através da rede social Whatsapp ou através 

de ligações particulares para o celular destas coordenações.  

Primeiramente, quem são e quais são as características das famílias 

dos adolescentes atendidos em nossos Serviços e Programas? 
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As famílias possuem muita expectativa de que os adolescentes atendidos sejam 

encaminhados para o mercado de trabalho. Há a necessidade de que os adolescentes 

ajudem nas despesas domésticas, por conta da intensa vulnerabilidade das famílias. 

Muitos adolescentes, devido a esta pressão, acabam entrando para o tráfico de 

drogas.  

As famílias, através de demanda espontânea, ainda buscam os serviços e 

programas nos territórios, em busca de vagas para seus filhos. Algumas vezes, os 

próprios adolescentes buscam informações nos serviços e levam para os seus 

responsáveis.  

A maioria das famílias (cerca de 70%) não comparece nas reuniões de família 

que são organizadas pelas unidades. Em torno de 30% das famílias possui o hábito 

rotineiro de ligar para a unidade para acompanhar a participação de seus 

adolescentes. Está havendo um aumento do número de encaminhamentos dos CREAS 

para os serviços de adolescente no município, vítimas de violações de direito.  Alguns 

adolescentes, por estarem participando do tráfico de drogas nos bairros, já passam 

por violências, como ameaças de morte, e por isso têm dificuldade de deslocamento 

pelas ruas de alguns bairros (apartação). Esta participação dos adolescentes no 

tráfico de drogas angustia as famílias. As famílias confiam nos Serviços de 

Convivência também para ajudá-las quanto a este problema. 

Adolescentes que entram nos serviços de convivência mais cedo, ou seja, com as 

idades de 12 e 13 anos, aderem mais aos serviços e permanecem até alcançarem 

idades mais avançadas, se comparados com aqueles que já chegam aos serviços com 

15, 16 ou 17 anos. De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (2004), o 

conceito de família é: “núcleo afetivo vinculado por laços cosanguíneos, de aliança ou 

afinidade, que circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno 

de relações de geração e de gênero”.  As formações familiares contemporâneas estão 

bastante diversas.  

De acordo com o contexto, a formação familiar pode variar bastante ao longo do 

tempo. Há mudança frequente de componentes familiares e mudança de território de 

residência.  
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Algumas famílias ainda não compreendem com clareza o funcionamento dos 

fluxos de encaminhamentos da Assistência Social e os serviços, programas e 

benefícios que estão disponíveis em sua comunidade, inclusive o Serviço de 

Convivência. A equipe apontou que, em visita a algumas escolas do território, foi 

verificado que algumas delas não conhecem os Serviços de Convivência e demais 

programas que existem nos territórios. 

Algumas famílias acompanham com proximidade os seus adolescentes que estão 

inscritos nas unidades, mas existe uma parcela considerável que não os acompanha, 

mantendo-se bastante distante do cotidiano de seus filhos. A parcela que não 

acompanha seus adolescentes é maior do que aquela que acompanha, e este 

percentual vêm  aumentando. A qualidade do vínculo do adolescente com suas 

famílias é muito variável. 

As famílias que possuem adolescentes com deficiência apresentam enormes 

dificuldades de acompanharem seus filhos nas unidades, quando conseguem 

encaminhá-los, o que também é muito difícil. Algumas famílias (a maioria delas)  já 

não acompanham mais, com a qualidade que deveriam, os adolescentes acima de 12 

anos. As famílias vulneráveis estão pedindo socorro, estão precisando de muita ajuda 

em termos de orientação para lidarem com seus adolescentes.  

No caso específico de adolescentes mais autônomos e mais independentes, com 

idade mais avançada, estes passam a não obedecer mais as orientações de seus 

responsáveis, buscando referências em outros lugares.   

Alguns adolescentes homossexuais estão sendo rejeitados por suas famílias, ou 

especificamente por algum integrante, seja o pai, a mãe, padrasto ou madrasta. 

Em relação à rede intersetorial, foi verificado que com a saúde  as possibilidades 

de encaminhamentos dos adolescentes e suas famílias são mais facilitadas e mais 

rápidas, mas, em relação à educação, existe um grande afastamento das escolas em 

relação  às necessidades  de parceria  dos Serviços de Convivência. 

A falta de seguimento dos casos na rede intersetorial, que foram encaminhados 

pelas unidades, causa uma frustração nas equipes de Serviço de Convivência. 

42 



É muito importante a identificação visual das unidades de Serviço de 

Convivência nos territórios, para facilitarem o conhecimento do equipamento e o 

acesso por parte das famílias. Algumas unidades de SCFV já produzem bilhetes 

virtuais para avisarem as famílias de eventos ou situações específicas que irão ocorrer 

na unidade, através do uso do Whatsapp e outras redes sociais e isto está dando certo. 

Os adolescentes mais velhos sempre possuem celular. 

Os profissionais dos serviços não devem fazer julgamentos em relação a 

composição familiar que é apresentada pelos responsáveis por ocasião da inscrição 

dos adolescentes nas unidades. 

A burocracia de exigências em torno da documentação, de certa maneira, 

dificulta o acesso das famílias aos serviços da assistência. Dentro das possibilidades, 

deve-se procurar diminuir esta burocracia administrativa.  

O fornecimento de vale-transporte é fundamental para facilitar o acesso das 

famílias e dos adolescentes atendidos aos serviços, com destaque para aqueles mais 

vulneráveis. 

É importante que os serviços busquem se aproximar das escolas para estreitar 

parcerias e tornar a relação mais clara e facilitada. De igual maneira, é fundamental 

que as unidades de Serviço de Convivência busquem os CRAS para se apresentarem e 

planejarem ações conjuntas com as famílias que são acompanhadas por estes 

equipamentos. Os CRAS  também podem planejar atividades e ações dentro dos 

Serviços de Convivência, para que seja mais fácil para as famílias, devido a contextos 

de dificuldade específicos, terem acesso a seus direitos. É muito importante que as 

coordenações e equipes técnicas dos Serviços de Convivência e Programas participem 

das reuniões de família que são promovidas pelos CRAS, bem como das reuniões de 

rede que são agendadas ao longo dos meses. 

  

 

 

Primeiras orientações para o trabalho social com as famílias dos 

adolescente atendidos nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos: 
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Também o Serviço de Convivência precisa incentivar as famílias a se 

referenciarem nos CRAS, e que participem dos serviços oferecidos pelo PAIF, para 

que tenham um vínculo maior com os profissionais de suas equipes.  

Os Planos Individuais de Intervenção, quando necessitarem de envolvimento 

das famílias dos adolescentes, precisam ser construídos com a participação dos 

profissionais do PAIF.  A construção de agenda para encontros sistemáticos entre os 

CRAS e os Serviços de Convivência de seus territórios seria uma boa estratégia para 

estreitar as relações técnicas entre as equipes que acompanham as famílias.   

Para realmente ser produzido um trabalho conjunto e efetivo de 

desenvolvimento do adolescente é extremamente necessário ser construído um 

trabalho  com a participação  de  sua família e para isto o CRAS precisa estar 

presente, com  a aproximação  dos técnicos do PAIF e do Serviço de Convivência. 

As equipes dos serviços precisam participar, quando possível, das reuniões de 

família que são promovidas pelas escolas. 

É preciso ter um olhar diferenciado, mais atento, em relação às famílias mais 

vulneráveis, principalmente aquelas pertencentes ao Programa Bolsa Família.   

O uso dos Planos Individuais de  Intervenção, abordando acompanhamentos 

familiares por parte do Serviço de Convivência, é fundamental para facilitar a 

interlocução e os estudos de caso com os CRAS, CREAS e outros equipamentos. 
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O Trabalho Social com Família, no âmbito do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

possui os seguintes objetivos: 
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Ajudar a legitimar a centralidade  atribuída  à  família  na  Política 

Nacional de Assistência Social e a matricialidade sociofamiliar como 

princípio ordenador das ações de proteção social. 

Implicar-se na articulação entre o PAIF e o SCFV. 

Organizar encontros previamente planejados, com propósitos 

específicos,  conduzidos  tecnicamente,  geralmente  baseados  em assuntos 

ou temas que são pertinentes aos interesses manifestados pelas famílias. 

Complementar as atividades que são realizadas no PAIF, em relação 

ao acolhimento, acompanhamento das famílias, orientações e 

planejamento de atividades conjuntas, através de interlocuções entre os 

dois equipamentos: SCFV e CRAS. 

Contribuir para reforçar a convivência e os vínculos dos educandos 

atendidos nas unidades com as suas famílias. 

Conhecer as relações dos educandos com as suas famílias e a partir 

daí, contribuir com a reflexão sobre estas relações. 

Através  da  elaboração  de  percursos socioeducativos, provocar 

aprendizagens e socializações que possam contribuir com mudanças 

positivas nas relações familiares. 

Sensibilizar e propiciar a participação qualificada e o 

comprometimento das famílias  no  acompanhamento  do desenvolvimento  

dos educandos, através de  estratégias  de aproximação, como os encontros 

na unidade, as reuniões de família e eventos diversos. 



Informar aos responsáveis e/ou pessoas da família, o que está sendo 

trabalhado nas unidades junto aos seus educandos nas atividades 

socioeducativas. 

Incentivar o diálogo dos educandos com os seus responsáveis e/ou 

pessoas de sua família. 

Contribuir com as visitas domiciliares de CRAS e CREAS, através 

de planejamento conjunto. 

No diálogo com os profissionais do PAIF ou PAEFI, transmitir 

determinadas demandas do núcleo familiar do educando, que foram 

identificadas a partir do acompanhamento de sua trajetória  no Serviço de 

Convivência. 

Apoiar as famílias na sua busca pela superação de vulnerabilidades e 

na ampliação de sua capacidade protetiva, protagonista e de autonomia. 
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A elaboração de um Trabalho Social com as Famílias ajuda a 

aproximá-las do cotidiano das unidades, para que entendam o propósito 

dos serviços e como ele funciona. As famílias devem ser convidadas a 

participar de momentos planejados na unidade. Nestas oportunidades é 

possível explicar a dinâmica dos serviços, como funciona a rotina, quem são 

os profissionais que atuam na unidade e os objetivos que estão presentes em 

cada atividade que é oferecida ao adolescente. 

A elaboração de eventos, como por exemplo, a “Semana da Família”, 

são oportunidades onde elas podem participar efetivamente das ações, 

através de grupos exclusivos com os responsáveis e também de atividades 

onde as famílias podem participar de oficinas, palestras e diversas ações 

junto com os seus adolescentes. As intervenções individualizadas com as 

famílias, para atendimento de demandas específicas de algum adolescente, 

também aproximam as famílias da unidade e ajudam a compreender os 

objetivos do Serviço de Convivência. A criação de grupos de famílias na 

unidade, para lidar de aspectos específicos, dentro do Trabalho Social com 

Família, também é bastante eficaz. 

Os serviços que são localizados dentro dos territórios possuem mais 

facilidade de conseguir a participação das famílias em suas atividades. 

Aqueles serviços que estão localizados no centro da cidade e que atendem 

adolescentes de vários bairros diferentes, possuem mais dificuldade de 

adesão das famílias em suas ações. Uma saída para superar esta dificuldade 

seria a elaboração de um calendário anual onde, a cada mês determinado, 

seriam programadas atividades com as famílias de determinado território-

região de CRAS. As ações podem ser feitas dentro do serviço de convivência 

ou dentro do CRAS, de acordo com o que for mais eficaz para as famílias. É 

importante, portanto, a elaboração deste planejamento anual através da 

aproximação das equipes técnicas dos serviços de convivência e do PAIF.  
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Como podemos ajudar as famílias a entenderem melhor o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos? 



A realização de filmagens e de fotografias das atividades que são realizadas nos 

serviços de convivência ao longo do ano, para que sejam exibidas nas ações do PAIF, 

dentro do CRAS, também podem contribuir para que as famílias saibam que existem 

os serviços, onde eles estão localizados e entendam o seu propósito de atuação. Da 

mesma forma, é muito importante que estes mesmos materiais (fotos e filmagens) 

sejam exibidos para as famílias nos encontros de final de ano, ou mesmo em 

atividades elaboradas ao longo do ano, dentro dos serviços de convivência.  

Uma estratégia interessante seria divulgar e apresentar os serviços de 

convivência dentro das escolas, municipais e estaduais, nas oportunidades de 

realização de reuniões de famílias ou em eventos organizados pelas escolas. É 

necessário intensificar a publicidade e divulgação das unidades de serviço de 

convivência no município, através de cartazes, panfletos, cartilhas e banners.  

Os objetivos específicos dos serviços de convivência também precisam estar 

visíveis nas unidades de atendimento, através de cartazes, banners, para que as 

famílias, adolescentes e funcionários tenham claro o “por quê”, “para quem” e “para 

quê serve” o serviço. Nos encaminhamentos dos CRAS para os Serviços de 

Convivência, é importante que seja feita a explicação para as famílias sobre os 

propósitos e objetivos dos serviços, como é o seu funcionamento e a sua rotina, e não 

somente a menção de quais oficinas culturais, esportivas ou tecnológicas eles 

oferecem.   
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Como podemos ajudar as famílias a entenderem melhor a infância e a 

adolescência? 

Os serviços de convivência podem organizar palestras, rodas de conversa, 

dinâmicas e encontros para as famílias nas unidades, onde seria possível abordar a 

temática da infância e principalmente da adolescência. A elaboração do Trabalho 

Social com a Família também pode ter como foco o esclarecimento sobre o ciclo de 

vida da adolescência. Um trabalho de “regressão” com os pais e responsáveis, 

fazendo-os se lembrar de que eles também foram adolescentes, é muito interessante. 

 



Como podemos estruturar um trabalho social com as famílias em parceria 

com os CRAS, CREAS e outros equipamentos? 

Os estudos de caso sobre as famílias precisam ser intensificados. Deve ser criado 

o hábito de agendamento, entre as equipes técnicas do serviço de convivência e do 

PAIF, PAEFI e do Serviço de Acolhimento. A criação de um cronograma mensal de 

encontro das equipes pode ajudar neste fluxo de encaminhamentos e de estudos de 

caso sobre as famílias.  

O Plano Individual de Intervenção vai ajudar na aproximação dos equipamentos 

citados anteriormente e na organização dos planejamentos conjuntos. A relação entre 

Serviço de Convivência e PAIF, para elaboração dos Trabalhos Sociais com as 

Famílias, precisa ser priorizada na Assistência Social.  

Os profissionais dos SCFV precisam se aprimorar no uso dos instrumentais que 

são utilizados para o encaminhamento das famílias, tanto pelos CRAS, CREAS, 

Serviços de Acolhimento e pelo próprio serviço de convivência, com destaque para o 

formulário de encaminhamento, o Plano Individual de Intervenção e os procedimentos 

de arquivamento dos prontuários e folhas de evolução na unidade.  

O estudo dos fluxos atualizados de encaminhamentos entre as proteções sociais, 

com o envolvimento dos SCFV, devem ser sistemáticos nas unidades de atendimento, 

pois ali estão explicados e acordados entre as equipes, os procedimentos, os 

instrumentais a serem utilizados e até onde e como cada equipamento irá atuar junto 

às famílias atendidas e acompanhadas. A atualização dos fluxos de encaminhamentos 

entre os equipamentos (SCFV, CRAS, CREAS e Serviço de Acolhimento) bem como a 

apresentação de seus objetivos, rotinas e demandas, deve ser um procedimento 

contínuo, principalmente através da Educação Permanente no SUAS.  

 

49 

Podem ser realizadas atividades com a família com o propósito de se comparar 

como era ser adolescente na época deles e como é ser adolescente na 

contemporaneidade. Uma discussão pouco abordada junto aos responsáveis é: como 

eles vêm seus adolescentes sendo pais no futuro? Como eles podem ajudar a seus filhos 

e filhas a passarem com mais qualidade e felicidade pela adolescência?  



Todos os profissionais devem focar mais nas propostas de resolutividade dos 

problemas identificados do que enfatizar somente as dificuldades que envolvem cada 

caso.  

Na elaboração dos planos de trabalho com as famílias, podem ser construídas, 

de forma conjunta entre os profissionais e os responsáveis das famílias, algumas 

metas para que estas famílias se esforcem por cumprir. Estas metas estarão 

relacionadas a assuntos de importância na resolução de alguns problemas e servirão 

como “norte” para aquelas famílias que se encontram muito “perdidas”, podendo 

funcionar como elemento incentivador e de avaliação do processo. 
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Como podemos facilitar o acesso das famílias ao Serviço de Convivência 

em relação às questões documentais que são exigidas? 

Já foi mencionado anteriormente que as famílias possuem dificuldades com a 

sua documentação, que se apresenta incompleta em relação aos principais 

documentos de identificação dos integrantes da família. Muitas vezes, seus 

documentos estão em precário estado de conservação e a falta de determinados 

documentos dificulta o acesso das famílias aos serviços da Assistência Social, como o 

CRAS e os Serviços de Convivência.  

É importante que sejam elaborados percursos socioeducativos voltados para os 

adolescentes nas unidades de serviço de convivência, com foco na necessidade de 

providenciar os documentos civis e armazená-los adequadamente, para que não se 

deteriorem ou se percam com facilidade. É importante que este assunto também 

esteja presente nos trabalhos sociais com as suas famílias. 

Dentre as características das famílias mais vulneráveis atendidas pela 

Assistência Social encontra-se esta situação da fragilidade com relação a sua 

documentação. É importante que, tanto o CRAS quanto o Serviço de Convivência, 

atuem junto às famílias com orientações sobre como elas podem ter acesso à 

documentação civil. Ações específicas em relação a orientações e encaminhamentos 

para os serviços de documentação podem ser elaboradas conjuntamente entre as 

equipes do SCFV e do PAIF. 



Quais estratégias podemos utilizar para ajudar as famílias a fortalecer o 

vínculo do adolescente com sua família? 

A família precisa ser estimulada a aprender a enxergar a potencialidade que 

existe em seus filhos adolescentes, ou seja, não focar somente nas dificuldades e déficits 

que eles possuem, mas também nas características positivas que eles apresentam. 

Também o adolescente precisa ser ensinado, estimulado a visualizar os pontos positivos 

de sua família como um todo e de seus responsáveis. O serviço de convivência passa a 

atuar então como um mediador destas relações familiares, entre o adolescente e seus 

responsáveis, sendo mais uma instância colaboradora para que haja melhorias neste 

relacionamento.  

A elaboração de um percurso socioeducativo com o tema “família” é uma 

sugestão importante para o trabalho das unidades de serviço de convivência. 
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Seria interessante a realização de reuniões entre a Vara da Infância e 

Adolescência e os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para 

aproximações e detalhamento das ações de cada equipamento, bem como para 

buscarmos esclarecimentos sobre a implicação das documentações das famílias na sua 

participação nos serviços de convivência.  

Quando houver demanda espontânea da família, diretamente no Serviço de 

Convivência, os profissionais devem, obrigatoriamente, fornecer ao responsável a 

informação (por escrito) de todas as documentações que serão exigidas no CRAS para 

a realização do CadÚnico e posterior encaminhamento para o SCFV. Informações 

sobre o próprio CRAS (o que é, onde se localiza, quais são os direitos e benefícios que 

oportuniza à família através do CadÚnico) também devem ser fornecidas pelo Serviço 

de Convivência.  

É importante que os profissionais do Serviço de Convivência utilizem das fontes 

eletrônicas disponibilizadas pelo Governo Federal para buscarem informações sobre a 

situação cadastral das famílias no CadÚnico e para orientá-las devidamente. Estas 

fontes atualmente são: o aplicativo “Meu CadÚnico” e o site “Consulta Cidadão”. 



O adolescente precisa ter um conhecimento claro de que, quando o Serviço de 

Convivência solicita a presença de sua família na unidade, não é para puni-lo ou 

repreendê-lo, mas para reforçar o apoio que precisa ser mantido junto a ele e seus 

responsáveis. Nos momentos de contato com as famílias, também os profissionais do 

serviço precisam destacar, reforçar e transmitir aos responsáveis as qualidades que os 

adolescentes possuem, que foram descobertas no cotidiano das ações na unidade. 

Mostrar à família que o Serviço de Convivência está acompanhando o 

desenvolvimento de seus filhos, comprovadamente ajuda no processo de vinculação 

desta família com a unidade.  

É preciso trabalhar com estas famílias, com os responsáveis, a conscientização de 

que, quando eles também passam a acompanhar mais de perto o desenvolvimento 

pessoal, as atividades gerais do cotidiano e o rendimento escolar de seus filhos, eles 

irão fortalecer o vínculo entre eles. O acompanhamento mais próximo e íntimo, com os 

vínculos mais fortalecidos entre o adolescente e seus responsáveis, irá proporcionar o 

entendimento de que a pessoa que nos tornamos nestes processos que envolvem a vida, 

são tão ou mais importantes que os produtos finais destes mesmos processos, como as 

notas nas escolas ou a conquista de um determinado trabalho ou emprego. O processo, 

muitas vezes, é mais importante e engrandecedor que o produto. 

Foi verificado que um grande número de problemas familiares envolvendo 

dificuldades de relacionamento entre as meninas com suas mães é devido ao fato da 

existência de um padrasto que abusa sexualmente desta menina, e às vezes com a 

conivência da mãe, que passa a tolerar esta situação por questões de sobrevivência. O 

fortalecimento psicológico do adolescente, principalmente destas meninas abusadas, é 

fundamental no serviço de convivência e a equipe precisa se qualificar para lidar 

devidamente com esta situação tão complexa. A atenção com a qualidade dos vínculos 

familiares envolvendo as meninas deve ser intensificada, uma vez que elas fazem parte 

do grupo mais vulnerabilizado e violado na assistência social.  

Os adolescentes que se encontram com defasagem escolar, envolvidos no tráfico 

de drogas (e algumas vezes portando armas de fogo na comunidade), estão 

praticamente afastados de suas famílias e de seus responsáveis, com os vínculos muito 

frágeis ou totalmente rompidos.    
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Como podemos fazer para avaliar estes vínculos? 

Avaliar os vínculos é o que há de mais refinado em relação à convivência. Como 

mensurar e mencionar através de dados, a superação das vulnerabilidades relacionais, 

com a construção e o fortalecimento dos vínculos que foram alcançadas nos Serviços 

de Convivência? Para aprofundar no estudo dos vínculos, uma sugestão é adotar o 

autor Enrique Pichón-Rivière, que possui uma obra de referência e grande relevância 

neste assunto. 

Os procedimentos de estudo de caso, nos Serviços de Convivência, nos CRAS, nos 

CREAS e nos Serviços de Acolhimento, podem ajudar no processo de avaliação dos 

vínculos dos adolescentes e suas famílias.    
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Os responsáveis já não possuem autoridade sobre eles. Estes adolescentes 

também exercem uma liderança negativa em relação aos demais adolescentes das 

unidades de atendimento. A equipe de sistematização sugere que seja elaborado um 

trabalho social especial em relação a estas famílias, em parceria com os CRAS e 

CREAS, para dar um suporte maior (inclusive com apoio psicológico, para 

atendimentos breves e para encaminhamentos, com foco especial na figura da mãe, por 

todo o sofrimento que sente e que abala o seu domínio emocional) ao enfrentamento 

desta situação de vulnerabilidade.  

A identificação destes adolescentes que apresentam esta complexa situação de 

vulnerabilidade é fundamental no Serviço de Convivência. Trata-se de um público da 

mais alta prioridade no serviço. A temática “uso de drogas” deve sempre ser abordada 

nos percursos socioeducativos do Serviço de Convivência, e hoje, mais do que nunca, 

as mensagens aos adolescentes devem ser rápidas, objetivas e impactantes (com forte 

impacto emocional), pois as consequências da drogadição e da criminalidade são 

gravíssimas em suas vidas!  

Em conversas particulares com o adolescente e sua família, os profissionais 

devem ter ética e respeito, mas não devem ter receio de tocar nos pontos que são 

essenciais para serem discutidos, por mais fortes e “chatos” que possam ser.  



Algumas outras estratégias interessantes para obter informações sobre a 

qualidade dos vínculos estabelecidos seriam:  

(a) as rodas de conversa com os adolescentes e também nas reuniões de família; 

(b) os atendimentos individualizados com o adolescente e também com as 

famílias;  

(c) observações que podem ser feitas pelos profissionais por ocasião dos eventos 

organizados nas unidades;  

(d) o acompanhamento do controle de participação dos adolescentes (frequência 

na unidade);  

(e) a procura da família por atendimento na unidade e por solicitação de 

feedback sobre seus adolescentes atendidos;  

(f) as ligações telefônicas que as famílias fazem para a unidade (por motivos 

diversos);  

(g) o retorno dos bilhetes que são enviados aos responsáveis;  

(h) as solicitações de conversas individualizadas que os adolescentes fazem aos 

profissionais da unidade;  

(i) a participação das famílias nos eventos comunitários organizados pela 

unidade, sozinha ou em parceria com outras instituições;  

(j) as justificativas de ausências dos adolescentes na unidade que são feitas pelas 

famílias (por bilhete ou por ligação telefônica).  

O acolhimento e a afetividade do Serviço de Convivência ajudam a criar e a 

fortalecer os vínculos dos usuários e das famílias com a unidade. As famílias precisam 

compreender o serviço como uma fonte de apoio e orientação. 
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É possível fazer uma convergência entre o Plano de Acompanhamento 

Familiar (do PAIF) e o Plano Individual de Intervenção (do SCFV) 

quando o Serviço de Convivência identifica a necessidade de realização de 

ações com a família do educando? 



Como podemos fazer para avaliar estes vínculos? 

Avaliar os vínculos é o que há de mais refinado em relação à convivência. Como 

mensurar e mencionar através de dados, a superação das vulnerabilidades relacionais, 

com a construção e o fortalecimento dos vínculos que foram alcançadas nos Serviços 

de Convivência? Para aprofundar no estudo dos vínculos, uma sugestão é adotar o 

autor Enrique Pichón-Rivière, que possui uma obra de referência e grande relevância 

neste assunto. 

Os procedimentos de estudo de caso, nos Serviços de Convivência, nos CRAS, nos 

CREAS e nos Serviços de Acolhimento, podem ajudar no processo de avaliação dos 

vínculos dos adolescentes e suas famílias.    
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O instrumento Plano Individual de Intervenção, específico do serviço de 

convivência, irá ajudar no diálogo entre as equipes do Serviço de Convivência e do 

CRAS. O planejamento do acompanhamento das famílias e de seus usuários através 

deste plano é um direcionamento estruturado para as equipes, que pactua 

compromissos e estabelece metas, fortalecendo também o profissionalismo, a 

impessoalidade e o registro na unidade, nos prontuários, das ações que estão sendo 

desempenhadas junto às famílias.  

Nos estudos de caso entre os Serviços de Convivência e o CRAS, sempre devem 

ser utilizados, atualizados ou reelaborados os Planos Individuais de Intervenção.  

Como aprimorar o trabalho intersetorial da Assistência Social, através do 

SCFV, para melhorar o suporte às famílias atendidas? 

Para melhorarmos o trabalho intersetorial, principalmente com as áreas da 

Educação e da Saúde, é necessário que os procedimentos relativos à Assistência Social, 

particularmente aqueles ligados aos Serviços de Convivência, como o conhecimento de 

seus propósitos, objetivos, rotinas, metodologias, instrumentais e fluxos de 

encaminhamentos já construídos e validados, devem estar bem solidificados na prática 

profissional de seus trabalhadores.  



Portanto, deve-se sempre manter o estudo constante, por parte das equipes do 

serviço, sobre a atuação do e no Serviço de Convivência. Desta forma, as reuniões com 

as equipes de outras áreas, como da educação e da saúde, serão mais qualificadas e 

produtivas. Os Serviços de Convivência devem conhecer os equipamentos de outras 

áreas que estão presentes no seu território, principalmente os da saúde e da educação, 

e procurar contato para apresentações e estreitamento de ações.  

Nestas oportunidades, a equipe do Serviço de Convivência pode explicar como 

são os fluxos de encaminhamentos de usuários para as suas unidades, que estão sendo 

constantemente revistos e atualizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, em 

parceria com as Organizações da Sociedade Civil que executam os serviços.  

A aproximação do serviço de convivência com a rede intersetorial é fundamental 

para atendermos as demandas que as famílias apresentam. É importante conhecer as 

oportunidades de serviços, programas e projetos que estão disponíveis no território do 

Serviço de Convivência, também nas áreas de Esporte e Lazer e de Cultura 

(estruturação de uma rede de encaminhamentos).  
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As questões de raça, gênero, classe e  

território 
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Trata-se de um constructo social e historicamente construído. Biologicamente, 

raça não existe. Não existe uma hierarquia racial. As categorias de raça são 

construções sociais e estão intimamente ligadas às relações de poder que são 

estabelecidas na relação entre as pessoas na vida em sociedade.  

A conceituação de raça foi construída pelos homens, em seus interesses 

principalmente econômicos e políticos, onde uma classe dominante (principalmente 

europeia e branca) convencionou estabelecer a “raça” branca como mais evoluída, 

civilizada e superior às demais outras raças, como a asiática, a “amarela” e a negra. 

Por questões de fenótipo (características observáveis do corpo, como a cor da pele, 

textura do cabelo e o formato dos olhos e do nariz, por exemplo) os seres humanos 

foram classificados como pertencentes a uma determinada raça específica. 

Por interesses econômicos e políticos da classe dominante europeia branca, os 

demais indivíduos foram classificados como integrantes de uma raça, que deveria ser 

subordinada e submissa aos interesses desta determinada classe branca dominadora. 

A raça negra foi a mais explorada e violada em termos de direitos humanos, em toda 

a história da humanidade.  

Os indivíduos do continente africano, negros e negras, foram sequestrados, 

mortos e convertidos à escravidão durante séculos, em vários países colonizados do 

mundo, principalmente na América Latina. Os negros e negras eram tratados como 

animais e mercadorias, não como seres humanos, que bancaram as Grandes 

Navegações e o colonialismo (expansão do capitalismo), através do mercado de 

escravos, e foram usados como mão de obra no processo de usurpação das riquezas 

dos países e povos primitivos que habitaram a América. Aos povos negros, 

principalmente, foram cometidas as mais terríveis atrocidades e genocídios. 

As pessoas que possuem o fenótipo negro ainda são tratadas nesta sociedade de 

maneira inferiorizada, sofrendo inúmeras violações de seus direitos, cotidianamente. 

Isto vai impactar, de maneira importante, as relações entre as pessoas na vida diária, 

nas relações comunitárias, nas relações de trabalho, nas relações familiares e nos 

relacionamentos afetivos. 

Um pouco sobre raça. 
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O fenótipo, no Brasil, determina a violação de direitos. A cor da pele é um 

critério de determinação de violação de direitos. Os jovens negros, pobres, de 15 a 17 

anos, são os maiores alvos da violência urbana, principalmente. Muitos adolescentes 

negros ainda desconhecem que o seu fenótipo vai determinar o tipo de relação que a 

sociedade vai dispensar a eles, por uma herança histórica de preconceito e 

discriminação. Hoje, 53% da população brasileira é negra e a maioria é pobre.  
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Um pouco sobre gênero. 

As constituições anatômicas (com destaque para a genitália), desde o 

nascimento, definidas por consenso, demarcam o que é “masculino” ou “feminino”, 

“macho” ou “fêmea” e atrelados a estes conceitos, existem uma série de 

comportamentos que são socialmente esperados de acordo com cada categoria 

estabelecida. O conceito de gênero é um dos mais complexos que existem e foi criado 

por feministas norte-americanas, que tentaram compreender como determinadas 

características biológicas do ser humano se transformam em comportamentos e 

diferenças sociais.  

O fato do indivíduo possuir pênis ou vagina, no nascimento, determina os 

comportamentos de sua vida (os papéis sociais) e como ele ou ela será tratado ou 

tratada de maneiras diferentes na sociedade, pelas outras pessoas. O conceito de 

gênero envolve aspectos de sexualidade e também de identidade.  

Uma questão para indagação seria: por quê as mulheres, pelo fato de possuírem 

vagina, executando as mesmas funções no mercado de trabalho, ganham menos que 

os homens, que possuem pênis? Tudo na vida é determinado por um referencial 

binário, ou seja, homem e mulher, rico e pobre, feio e bonito, preto e branco. 

O conceito de gênero vem para desconstruir o binarismo, quando possibilita a 

existência de outras identidades, para além dos referenciais baseados unicamente no 

sexo binário, masculino e feminino. Para as mulheres é determinado um certo 

comportamento e, de igual maneira, para os homens é determinada uma certa 

conduta. 



Existem mecanismos de controle permanentes na sociedade (agenciamento) 

para observação, avaliação e manutenção dos comportamentos pré-estabelecidos 

para os homens e para as mulheres, os seus papéis sociais, que são representados 

pelas escolas, pelas famílias, pelas empresas, pela sociedade de forma geral, que já 

está legitimado pelo senso comum. As orientações do desejo das pessoas devem ser 

respeitadas.  

Os mecanismos de agenciamento e de vigilância, através dos “marcadores 

culturais” (roupas, cores, adereços, cortes de cabelo, etc) estabelecem do quê cada 

pessoa deve ou não gostar, de acordo com o seu sexo, ou seja, é estabelecido, 

convencionalmente, do que as mulheres devem ou não gostar e do que os homens 

devem ou não gostar. A “transgressão” a estas regras preestabelecidas em nossa 

sociedade, dá direito a outras pessoas a violarem o direito dos ditos “transgressores”. 
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É necessário trabalhar a questão das origens das raças e as respectivas 

implicações sociológicas, antropológicas e políticas que lhes acometem, nos percursos 

socioeducativos que são elaborados nos Serviços de Convivência. Os preconceitos e o 

racismo são aprendidos e transmitidos de geração a geração.  

A temática do racismo deve ser um conteúdo de debate permanente nos 

ensinamentos do Serviço de Convivência, ao longo de todo o ano, devido a 

importância que possui na vida da maioria dos usuários atendidos nos serviços, que é 

negra e pobre, e vive todos os dias as suas consequências. É importante também 

trabalhar no serviço o conceito de “equidade”, que é “tratar desigualmente os 

desiguais”, pois nem sempre o tratamento igualitário vai ser justo. 

Há que haver um equilíbrio consciente do uso da igualdade e da equidade na 

atuação profissional, principalmente dentro da Assistência Social. Todos estes 

conteúdos: preconceito, racismo, equidade, igualdade, diversidade, etc, devem ser 

estudados e compreendidos pelos profissionais dos serviços e programas da 

Assistência Social, para que possam ser trabalhados de forma qualificada junto aos 

educandos e suas famílias. 

As relações de gênero são muito complexas e precisam ser estudadas com mais 

profundidade pelos profissionais dos Serviços de Convivência, devendo ser incluídas 

nos conteúdos formativos permanentes de todos os cargos e funções. O estudo da 

diversidade, de forma geral, precisa fazer parte dos estudos da Educação Social.  

O mais importante, com todas as preparações profissionais disponibilizadas, é 

que as pessoas (usuários e também os profissionais das unidades) sejam realmente 

tratadas como pessoas! 

 

 

Primeiras orientações para o trabalho em relação aos conteúdos de 

raça e gênero junto aos adolescente atendidos nos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 
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Os profissionais dos serviços e programas normalmente se sentem 

inseguros para trabalharem, sozinhos, as questões de raça e gênero 

diretamente com as famílias dos atendidos. O estudo constante destes temas 

nas unidades, por parte de todos os funcionários, é fundamental.  

Seria importante elaborar um Trabalho Social com Famílias com foco 

na diversidade e especificamente nas questões de raça e gênero. A 

capacitação e formação permanente das equipes das unidades executoras é 

imprescindível para a obtenção de uma maior qualificação na execução do 

trabalho socioeducativo.  

Os estudos de grupo, nos momentos de estudo de casos, que existem 

na unidade, sobre os educandos atendidos, também são importantes para 

embasar e fortalecer a necessidade de estudo sobre os temas de raça e 

gênero, que são inerentes aos contextos de vida de nossos adolescentes. As 

rodas de conversa realizadas com os adolescentes e com as famílias, 

também são importantes para promover discussões sobre a temática de 

raça e gênero.  

As unidades podem convidar pessoas especialistas nestas temáticas 

para participarem destes encontros, ministrando palestras e conduzindo 

com mais propriedade os debates. Com a finalidade de favorecer o estudo 

sobre as temáticas de raça e gênero nas unidades, é importante buscar um 

referencial teórico pertinente ao propósito dos serviços e programas da 

Assistência Social, validado por especialistas, e que esteja disponível para 

todas as equipes estudarem nas suas unidades. 
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Como qualificar o trabalho socioeducativo em relação às 

questões de raça e gênero com foco nos educandos, nas famílias 

e nos funcionários das unidades? 

62 

Como aprimorar o trabalho de oferecimento e encaminhamento 

de usuários às unidades de SCFV, em se tratando de 

esclarecimentos sobre raça e gênero, com um acolhimento mais 

qualificado por parte dos principais equipamentos, ou seja, 

CRAS, CREAS  e Serviços de Acolhimento Institucional? 



Os profissionais de CRAS, CREAS e Serviços de Acolhimento, principalmente, 

devem sempre utilizar uma linguagem menos técnica e mais compreensível, 

facilitada, ao lidarem com as famílias e os adolescentes que serão encaminhados aos 

Serviços de Convivência e também aos Programas de Inclusão Socioprodutiva. As 

equipes encaminhadoras precisam explicar com mais detalhes e com mais 

qualificação, para os adolescentes e para suas famílias, qual o propósito e quais os 

objetivos mais amplos dos serviços e programas, e não somente a descrição das 

oficinas que são oferecidas nas unidades.  

Pode ser programada uma capacitação específica neste sentido. Informações 

obtidas sobre as questões de raça e gênero devem ser transmitidas aos profissionais 

dos SCFV e de Inclusão Socioprodutiva, fazendo uso dos procedimentos existentes, 

como as planilhas de encaminhamento e os relatórios. As famílias devem ser 

estimuladas a “perderem o medo” de fornecerem informações para as equipes sobre 

as vulnerabilidades ou impotencialidades que lhes acometem.  

Esta busca pela confiança da família deve ser uma preocupação permanente dos 

profissionais dos serviços e programas, para que os adolescentes encaminhados, 

principalmente, possam ser conhecidos de forma mais profunda pelos profissionais 

das unidades que lidarão com eles.  

A solicitação de reuniões entre as equipes de ambos os serviços é bastante 

recomendável para a realização de estudos de caso sobre os adolescentes e famílias 

encaminhadas e acompanhadas (a responsabilidade do acompanhamento é conjunta). 

A escuta aos adolescentes e às suas famílias deve ser muito qualificada e pode 

também ser feita pelos próprios serviços e programas que receberam as planilhas, 

mesmo após os encaminhamentos realizados pelos CRAS, CREAS e Serviços de 

Acolhimento, visando à otimização das informações. 

.  
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A planilha usada para encaminhamento dos usuários aos SCFV está 

atendendo às necessidades de informação que as unidades necessitam, no 

que tange às questões de raça e gênero? 



Não. Não há menção sobre raça e gênero na planilha de encaminhamento. Não 

existem menções, em determinados campos de sinalizações na planilha, mesmo que 

superficiais, a determinadas situações vinculadas às questões de raça ou de gênero 

que possam ter ocorrido na história de vida do adolescente e que possam ter 

interferido no seu desenvolvimento, trazendo-lhe prejuízos emocionais.  

É necessário existir estes campos de sinalização nas planilhas de 

encaminhamento para os SCFV e também para os Programas de Inclusão 

Socioprodutiva. Na planilha de encaminhamentos existe um “campo para 

observações”, que deve ser utilizado pelos profissionais de CRAS, CREAS e Serviços 

de Acolhimento, para tecerem alguns comentários sobre os adolescentes que serão 

encaminhados. Nestes comentários do “campo para observações”, deve vir a menção 

de que informações mais detalhadas e sigilosas, serão encaminhadas por relatório à 

parte e poderão também ser discutidas, entre os profissionais dos SCFV e dos 

Programas de Inclusão Socioprodutiva, através dos “Estudos de Caso”, que fazem 

parte do fluxo de encaminhamentos entre estes equipamentos.  

Nos Serviços de Convivência, podem ser realizados, por iniciativa dos 

profissionais desta unidade, procedimentos de acolhida às famílias e aos adolescentes, 

em atendimento reservado, por profissional qualificado, com a aplicação de 

anamneses e outros instrumentais específicos, que possam ajudar na compreensão 

mais aprofundada da situação atual por que passam estes indivíduos. É muito 

importante fornecer às equipes de SCFV e dos Programas de Inclusão Socioprodutiva 

mais informações sobre os adolescentes encaminhados e suas famílias, para que estes 

equipamentos possam, a partir das informações recebidas, buscar elaborar 

estratégias mais efetivas de ajuda na superação das vulnerabilidades que foram 

mencionadas. 
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É possível criar um material de apoio educativo, didático, para o trabalho 

com as questões de raça e gênero nas unidades de SCFV? 

Muito material específico sobre esta temática já foi criado e outros tantos livros 

e manuais de diversos autores foram divulgados por ocasião da execução do curso 

“Diversidades na Roda”, ofertado pelo Departamento de Proteção Básica da SDS. 



Não necessariamente precisa ser criado um material novo, mas proporcionar 

que o conteúdo que já existe e que foi disponibilizado, seja realmente utilizado pelos 

profissionais nas unidades executoras. Muitos profissionais ainda não buscam os 

materiais disponíveis para estudar, para se aprofundarem e, fundamentalmente, para 

aplicarem os recursos em sua prática cotidiana.  

A seguinte mudança de mentalidade deve ser incentivada: do amadorismo para 

o verdadeiro profissionalismo. Profissionais estão sempre se atualizando, buscando 

conhecimento, aplicando na sua prática e avaliando continuadamente o seu 

progresso.  

Os serviços e programas podem buscar parcerias com universidades e 

faculdades, para elaborarem projetos conjuntos voltados para os adolescentes e suas 

famílias, com a participação de estagiários nas unidades, que serão fomentadores de 

estudos, criação de materiais específicos e poderão ajudar na capacitação dos 

profissionais. 
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Existem várias correntes teóricas e de pensamento que vão discutir e tratar do 

assunto território, desde a academia até os militares. Todas elas vão dizer que o 

território possui uma relação estreita entre o espaço e as relações de poder que se 

desenvolvem neste espaço. Os territórios, para serem territórios, precisam ter 

relações de poder se desenvolvendo em seus espaços. O poder exercido nos territórios 

não é aquele somente desenvolvido pelo Estado, mas por outros atores. 

As relações de poder e de micropoderes estão sempre presentes nos espaços e 

vão para além das delimitações físicas das fronteiras geográficas. Um território pode 

ter várias “territorialidades” onde diferentes tipos de relações de poder e de 

micropoderes estão presentes, ordenando as relações. O espaço antecede ao território, 

ou seja, um espaço se torna território quando um determinado grupo ou vários 

grupos se apropriam deste espaço e estabelecem aí, relações de poder. Estas relações 

de poder vão estabelecendo produções de identidades. A concepção de território 

evidencia questões como o espaço das relações, dos sentidos, do sentimento de 

pertença e, portanto, da cultura, expressando relações de poder. Nem sempre as 

territorialidades e os territórios possuem fronteiras visíveis, que estão no mapa 

cartográfico.  

Algumas vulnerabilidades e violações de direito, como a apartação, vão 

delimitando “fronteiras invisíveis” nos territórios, que vão estabelecendo limites, 

através das regras estabelecidas pelas relações de poder ali presentes. 

Os territórios são extremamente dinâmicos nas maneiras como vão se formando 

e se constituindo. Territórios não são fronteiras. Nem sempre os territórios 

correspondem às fronteiras que são delimitadas cartograficamente.  

O conceito de territorialidade tem a ver com o sentimento de pertencimento, de 

sentir pertencido a um determinado território ou territórios. As relações de poder nas 

territorialidades vão criando identidades. As pessoas agem na produção das 

territorialidades e territórios e, por consequência, as territorialidades vão agindo 

sobre as pessoas, produzindo identidades pertencentes àqueles territórios.  

Um pouco sobre território. 
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A frase é: “Eu ajo sobre o território e ele age sobre mim”, criando sentimentos 

de pertença e de identidade. O indivíduo pode criar sentimentos de pertencimento 

relacionados a diversas territorialidades que existem em um único território (escola, 

serviço de convivência, time de futebol, boca de fumo, bar, etc).  

As territorialidades não são estáticas, são dinâmicas e mutáveis. Nos territórios 

e segundo a presença das territorialidades, vão se formando redes de 

relacionamentos. Segundo o geógrafo Milton Santos, existem as redes verticais 

(montadas e impostas pelo poder público, com uma determinada ordem de 

hierarquia) e horizontais (criadas pelas próprias pessoas que habitam o território, em 

sua vida cotidiana) de relacionamentos, que precisam ser estudadas pelas equipes das 

unidades de atendimento. 

Uma outra pergunta importante seria: o que os territórios e suas 

territorialidades querem para si? É preciso ouvir as pessoas, é necessário ouvir as 

territorialidades para entender o que o território quer, quais são os desejos das 

pessoas que o constrói. Quais são as potencialidades e impotencialidades de seu 

território?  

Alguns equipamentos da assistência social foram criados e colocados nos 

territórios de forma arbitrária, sem um estudo prévio das potencialidades e 

impotencialidades destes territórios e isto pode causar subaproveitamento de suas 

potencialidades. Alguns equipamentos estão no território, mas estão mal localizados e 

não atendem aos reais desejos das comunidades, por isso acabam sendo sucateados e 

subaproveitados.  

Quando a comunidade não vê utilidade e benefício no serviço ou programa que 

foi colocado no território, quando ela não pode ter acesso facilitado a estes serviços e 

programas, ela não cria sentimento de pertencimento e de identidade com aquele 

equipamento e com a equipe que ali atua. As redes horizontais nos territórios 

precisam ser escutadas e consideradas pelo poder público e efetivamente precisam 

fazer parte de seus elementos de gestão. Normalmente, a construção das redes pelo 

poder público nos territórios possui o viés vertical, porém os saberes locais, com as 

suas constituições culturais, nunca podem ser desprezados (suas redes horizontais).  
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Através da imersão no território podem ser criadas as redes de fortalecimento, 

com o uso de suas potencialidades presentes. A capacitação sobre como fazer a leitura 

do território onde está inserido o Serviço de Convivência é muito importante para 

todos os profissionais que atuam na unidade (este “olhar” pode ser ensinado). Isto 

fará com que os profissionais estejam mais sensibilizados em relação aos propósitos 

do serviço, que possam se apropriar mais da realidade de nossos usuários e que sejam 

provocadas mudanças positivas e significativas na prática cotidiana de toda a equipe, 

beneficiando o indivíduo atendido.  

De forma geral, as impotencialidades dos territórios onde estão os adolescentes 

dos serviços e programas são: ausência ou descaso do poder público pela região; 

presença da violência e do tráfico de drogas; venda de bebida alcoólica para os 

adolescentes por comerciantes irresponsáveis; bairros com má fama de ser “ruim”; 

grande distância entre as suas residências e os equipamentos de atendimento público, 

que também são em quantidade insuficiente para atender a toda a demanda 

existente; poucas ou inexistentes ofertas de educação, cultura, esporte e lazer; 

existência de poluição atmosférica; falta de saneamento básico; habitações precárias, 

irregulares e em locais perigosos (muitas originárias de invasões de terrenos); 

ausência de praças públicas ou, quando existentes, estão em péssimo estado de 

conservação e sendo usadas para o uso e para o tráfico de drogas; ausência de 

creches; brigas de gangues e brigas entre adolescentes moradores de bairros 

diferentes; sentimento de medo e insegurança por parte das pessoas, por viverem em 

um ambiente perigoso e insalubre; direção perigosa, imprudente e irresponsável de 

veículos (motos e carros), por adultos e adolescentes inabilitados, que causam 

atropelamentos e acidentes; reduzida oferta de transporte público; aumento da 

vulnerabilidade relacional de apartação nos territórios; falta de diálogo e de 

acompanhamento das famílias em relação a o quê seus adolescentes estão fazendo no 

território (os avós estão assumindo as responsabilidades que seriam dos pais); 

sentimentos de depressão manifestados por várias pessoas das famílias (adolescentes, 

responsáveis, mas, principalmente as mulheres); influências religiosas (de pastores, 

padres) que dificultam e, às vezes proíbem as pessoas (os adolescentes e suas famílias, 

ou seja, seus fiéis) de participarem de ofertas presentes nos territórios (inclusive dos 

serviços de convivência), que,  
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a seu modo de entender, induzem a práticas de determinadas atividades, como a 

capoeira, que são contrárias aos seus ensinamentos religiosos; alguns adolescentes 

têm medo de ir para o centro da cidade para participarem dos serviços e programas 

dos bairros centrais.  

De forma geral, as potencialidades dos territórios onde estão os usuários dos 

serviços e programas são: a presença dos Serviços de Convivência; especificamente 

nos territórios do centro da cidade, os adolescentes têm muito acesso a outros projetos 

e serviços, há escola de tempo integral, o transporte público é favorável e o acesso ao 

CRAS não é difícil; existem serviços de saúde; já nos territórios periféricos, dentre as 

suas potencialidades são destacadas os campos de futebol de várzea, os grupos de 

dança (principalmente o hip-hop), tentativas de participação dos adolescentes nas 

“peneiras de futebol” que detectam talentos para clubes de futebol; as igrejas que 

buscam parcerias culturais com os serviços de convivência, um maior respeito às 

igrejas de matriz africana por parte da comunidade; sentimento de busca pelo estudo 

e de melhoria da formação escolar; prática de esportes; criação de grupos de 

artesanato. 
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Um pouco sobre classe social. 

Existem várias definições sobre o que seria classe social. Seria um grupo 

constituído por pessoas que possuem padrões culturais e econômicos semelhantes, 

com a mesma possibilidade de acesso aos recursos culturais e financeiros, e ainda, 

com formas parecidas de pensar e entender a vida. A dimensão financeira, econômica, 

é o atributo mais marcante na definição de uma classe social. O que se tem de 

dinheiro e posses (renda) é o principal recorte para a definição de pertencimento a 

uma determinada classe social. As classes correspondem ao sistema de estratificação 

das sociedades capitalistas. Podemos definir uma classe social como um amplo grupo 

de pessoas que ocupam a mesma posição nas relações sociais de produção, que 

corresponde a uma dada posição em relação ao mercado de bens, de capital e de 

consumo. Logo, ser ou não proprietário dos meios de produção (como terras, 

fábricas, empresas, máquinas, equipamentos, fontes de energia, tecnologias, bancos, 

grandes mídias, etc) e o volume ou montante dessa posse determinarão a posição de 

classe do indivíduo,  



suas fontes de renda, seu acesso ao conhecimento e o seu estilo e modo de pensar a 

vida. 

A existência de classes sociais em uma sociedade indica que há distâncias entre 

as pessoas, distanciamentos, estratificações. Existem pessoas que vivem com 

determinados recursos, possibilidades e modos de pensar a vida e existem outras 

pessoas que vivem de forma diferente dos padrões estabelecidos para a marcação 

destas divisões.  

A luta de classes (motor da história, segundo Karl Marx) caracteriza a 

sociedade capitalista. Existe uma classe dominante, que é dona dos meios de produção 

e uma classe dominada, que é explorada pela classe dominante. Com esta relação vão 

se construindo conflitos, que vão formando o tipo de sociedade que possuímos e na 

qual vivemos. A vida das pessoas e as relações de classe, portanto, nas bases 

capitalistas, nunca será harmônica. 

São os conflitos que fazem a história caminhar. A classe dominante, além de 

possuir o controle econômico, também possui o controle das ideias. A busca da classe 

dominante é pelo controle do Estado, pois ele possibilita o controle, tanto da economia 

quanto das ideias vigentes na sociedade, visando a perpetuação de sua hegemonia.  

Na sociedade existem as figuras cotidianas do opressor e do oprimido, que são 

bastante próximas de todos os indivíduos. Os oprimidos, por manipulação, em um 

processo de normatização e normalização, vão reproduzindo nas suas ações 

cotidianas, os interesses ideológicos da classe dominante opressora. As grandes 

mídias, que estão de posse das classes dominadoras, são uma poderosa ferramenta de 

manipulação ideológica da classe dominada, seja nos aspectos financeiros ou e, 

principalmente, a nível político (nas relações de poder) e de mentalidade. A classe 

dominadora possui do seu lado também os poderes militar e jurídico, que amparam e 

protegem as suas ações. O que se tem visto na contemporaneidade é que os aparatos 

jurídicos e militares não garantem os direitos das pessoas mais pobres e 

desfavorecidas, mas sim das pessoas ricas e poderosas.  

A divisão de classes afeta a todos no dia a dia. O capitalismo interfere em todos 

os setores e dimensões de nossas vidas e é muito responsável pela iminência da 

ocorrência de um “estado de barbárie” na sociedade. 
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É importante também conhecer os conceitos de instituição e de ideologia e os 

seus efeitos na vida em sociedade. A instituição é um valor ou regra social 

reproduzida no cotidiano com estatuto de verdade, que serve como guia básico de 

comportamento e de padrão ético para as pessoas, em geral. A instituição é o que 

mais se reproduz e o que menos se percebe nas relações sociais, atravessando, de 

forma invisível, todo tipo de organização social e toda a relação de grupos sociais. Se 

a instituição é o corpo de regras e valores, a base concreta da sociedade é a 

organização.  

As organizações (escola, família, igrejas, Estado) representam o aparato que 

reproduz o quadro de instituições no cotidiano da sociedade. As organizações ajudam 

a centralizar, controlar, normatizar e submeter os indivíduos a uma determinada 

ideologia.  

Ideologia é toda crença adotada como controle dos comportamentos coletivos, 

compreendendo o termo crença em seu significado mais amplo, como noção que 

compreende conduta e que pode ou não ter validade subjetiva. Estudar a ideologia é 

estudar as maneiras como o sentido (ações, falas, imagens, textos, padrões, condutas) 

é utilizado para estabelecer e sustentar relações de dominação. O capitalismo sempre 

irá criar desigualdades entre as pessoas. O capitalismo causa a precarização da vida 

das pessoas mais pobres para que os sistemas geradores de lucro sejam mantidos. 
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Os profissionais dos serviços devem procurar conhecer e perceber quais são as 

territorialidades e sentimentos de pertencimento, com as suas redes, que estão 

presentes no território onde sua unidade de atendimento está localizada. A própria 

unidade de Serviço de Convivência é uma territorialidade, que produz identidades e 

sentimentos de pertencimento.  

Somente através de uma “imersão” é possível conhecer o seu território. É 

preciso andar pelo território, conhecer os lugares, as pessoas viventes ali, os 

equipamentos, as rotinas, as redes e suas dinâmicas. Somente através da imersão é 

possível conhecer as relações de poder que estão presentes e direcionando a criação 

de vínculos e de pertencimento entre as pessoas e coisas no território. Quais são as 

potências (potencialidades) e as impotências (impotencialidades) presentes nos 

territórios?  

Os profissionais dos serviços precisam mapear, através de imersão, e manter 

atualizadas, as potencialidades e impotencialidades (vulnerabilidades) de seu 

território. Os canais de diálogo somente poderão ser criados através da formação de 

redes potenciais nos territórios, através da aproximação das pessoas e dos 

equipamentos que representam as potencialidades (materiais e simbólicas) presentes 

nos territórios. 

Referências importantes para estudo sobre território, são os autores Milton 

Santos (geógrafo e advogado) e Rogério Haesbaert (geógrafo). 

Assuntos como sistema capitalista, ideologia, dominação, hegemonia, relações de 

poder, poder midiático, imediatismo e leitura crítica dos cenários da vida devem ser 

explorados como temáticas junto aos adolescentes nos Serviços de Convivência.  

Não há como o profissional dos equipamentos da Assistência Social realizar uma 

intervenção qualificada junto aos seus usuários sem ter, primeiramente, uma 

compreensão clara de como o sistema capitalista produz as vulnerabilidades 

(estruturais e relacionais) que estão presentes na vida das pessoas. 

Primeiras orientações para o trabalho em relação aos conteúdos de 

classe e território junto aos adolescente atendidos nos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 
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É preciso criar percursos socioeducativos com o tema “território” e 

elaborar atividades onde os educandos, com a orientação dos profissionais 

do serviço, deverão procurar, por eles mesmos, conhecer os territórios onde 

estão inseridos. Existem diversas estratégias didáticas que podem ser 

utilizadas (desenhar as ruas, os serviços que existem, as lojas, os espaços de 

cultura, lazer, educação, etc).  

É preciso pesquisar e buscar por atividades didáticas que existem na 

literatura, na internet, sobre “como compreender o território onde estamos 

inseridos”, para que possam subsidiar os trabalhos dos técnicos e 

educadores sociais junto aos educandos. Mostrar aos adolescentes como é o 

seu território também fazendo uso das tecnologias, por exemplo, através do 

Google Maps no computador.  

A discussão sobre as relações de poder e de micropoderes 

(micropolíticas) que estão presentes nos espaços, que vão além das meras 

delimitações físicas das fronteiras geográficas, também é importante ser 

direcionada para os adolescentes.   
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Como discutir as questões de territorialidade com os 

adolescentes nos Serviços de Convivência? 
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Como os adolescentes percebem os territórios onde estão 

inseridos, com suas impotencialidades e potencialidades? 

Primeiramente é preciso trabalhar com os adolescentes os conceitos 

de potencialidade e de impotencialidade de um território. A partir daí, será 

possível criar os percursos socioeducativos com o tema “território” e 

elaborar atividades onde os educandos deverão procurar perceber quais 

são as potencialidades e as impotencialidades que estão presentes nos 

territórios onde eles estão inseridos. Existem também diversas estratégias 

didáticas que podem ser utilizadas para a elaboração destas atividades 

socioeducativas. As rodas de conversa são boas estratégias para este tipo de 

discussão.  



Pode ser elaborado um desafio para os adolescentes, onde eles deverão buscar 

“mapear” o território onde está inserido o Serviço de Convivência, com seus aspectos 

físicos, econômicos e também humanos, com a identificação de suas potencialidades 

(possibilidades e contextos que ajudam o desenvolvimento das pessoas) e 

impotencialidades (circunstâncias que dificultam o desenvolvimento das pessoas).  

A escuta ao adolescente vai ser então, fundamental neste processo. 
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De que maneira podemos compreender as potencialidades e 

impotencialidades dos territórios onde estão inseridos os SCFV? 

O mapeamento detalhado dos territórios onde está inserido o Serviço de 

Convivência é a principal estratégia. Os equipamentos de CRAS e SCFV, 

principalmente, podem trabalhar de forma conjunta para a elaboração de um mapa 

da rede mais detalhado e aprofundado sobre as ofertas de atividades e ações que 

existem nos territórios, com suas localizações precisas.  

Nas reuniões de rede que são promovidas pelos CRAS, existe a oportunidade de 

integrar neste propósito os demais equipamentos (da saúde, educação, esporte, 

cultura, etc), que poderão contribuir na elaboração deste mapa atualizado, que será 

posteriormente amplamente divulgado para todos estes atores.  

A pergunta a ser feita para a equipe de trabalho na unidade é: você conhece 

bem o território onde atuamos, com suas potencialidades e impotencialidades?  

De que maneira os funcionários das unidades podem compreender as 

potencialidades e impotencialidades dos territórios onde estão inseridos 

os SCFV e nos quais os adolescentes residem? 

Através da elaboração dos percursos socioeducativos com a temática do 

território, que vai exigir estudo, preparação adequada e planejamento, os 

profissionais da unidade, com destaque para os educadores sociais, terão subsídios 

para compreenderem as potencialidades e impotencialidades dos territórios onde 

estão inseridos os serviços.  

Conforme já foi dito anteriormente, existem diversas estratégias didáticas que 

podem ser utilizadas para a elaboração destas atividades socioeducativas com foco no 

conhecimento do território socioassistencial.  



Por vezes, as próprias planilhas de encaminhamento dos adolescentes, 

acompanhadas de relatórios específicos e as informações que são obtidas nos estudos 

de caso, também podem fornecer informações sobre o território onde habita o 

adolescente e sua família. A imersão no território é fundamental! 

Uma estratégia interessante para conhecer o território é convidar pessoas que 

são moradoras da comunidade, residentes antigos e atuais, para conversarem com os 

adolescentes sobre os bairros, dentro das unidades. Acompanhar as notícias que são 

publicadas na mídia sobre os territórios onde estão inseridos os serviços é importante 

para propor debates na unidade a respeito do enfoque que é dado pela imprensa e as 

diferenças de destaque para as notícias ruins e boas. Uma pergunta seria: como o 

território onde atuamos é visto pela mídia e pela sociedade? 

Uma característica interessante dos serviços e programas é que muitos 

funcionários que estão atuando nas unidades também residem nos próprios 

territórios socioassistenciais que fazem parte do entorno. Isto traz uma consequência. 

Por vezes, alguns funcionários trazem para a unidade determinados pré-conceitos 

que são criados historicamente nas comunidades, que podem ser pejorativos ou não. 

 O fato é que é preciso fazer uso constante da ética e do profissionalismo na 

atuação na unidade, independente do cargo e função desempenhados, não deixando 

que valores e crenças pessoais se sobreponham ao que é esperado de todos como 

educadores. 

 

 

Como as potencialidades e as impotencialidades dos territórios 

interferem nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos? 

Logicamente, todas as características do território, sejam positivas ou negativas, 

impactam no Serviço de Convivência. Pode ser criada uma atividade junto aos 

adolescentes com o propósito de discutir sobre a seguinte pergunta: quais são as 

consequências, em nosso Serviço de Convivência, dos atos cotidianos que são 

realizados pelas pessoas nos territórios onde estamos inseridos? E dando sequência: o 

que podemos fazer em relação a isto?  
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Como preparar os trabalhadores dos SCFV para abordarem, de forma 

educativa, as questões que envolvem o sistema capitalista e a 

estratificação das pessoas em classes sociais, junto aos adolescentes? 

A capacitação continuada e permanente é extremamente necessária. Como base 

para o sucesso de qualquer ação de formação junto aos profissionais é importante 

fazê-los entender, primeiramente, que estes momentos devem ser valorizados, 

defendidos e aproveitados.  

Serviços e programas da Assistência Social somente serão qualificados e 

executarão ações de excelência, se tiverem no seu quadro de funcionários, 

profissionais qualificados! A utilização de estudos de caso, com a elaboração de 

situações do cotidiano dos usuários e das famílias que são atendidas nos serviços e 

programas é uma estratégia interessante para debater junto aos profissionais o “que 

fazer” e “como fazer”. 

Os educadores sociais irão compreender melhor o conteúdo teórico e fazer sua 

associação com a prática, através da análise dos estudos de caso que são realizados na 

unidade, quando conduzidos pela equipe técnica e coordenação. Convidar 

profissionais que possuem mais experiência no estudo das relações de classe social e 

do sistema capitalista de forma geral, é também uma ótima estratégia para ser 

adotada nas unidades de atendimento para capacitar os profissionais. 

Os momentos de estudo com os profissionais devem ser garantidos nas unidades 

executoras, sendo ações que devem ser prioritariamente organizadas e acompanhadas 

pela coordenação. A direção destes momentos pode ficar a cargo da equipe técnica, 

pela coordenação da unidade ou ser realizada de forma conjunta entre elas.  

A periodicidade dos momentos de estudo pode variar, podendo ser semanal, ou 

quinzenal, mas de forma alguma pode deixar de existir. O tempo de estudo com os 

profissionais pode variar entre uma ou duas horas de duração, no máximo. 

A análise das situações cotidianas das unidades, que vão sendo captadas pela 

coordenação e pela equipe técnica, são elementos cruciais e se tornam elementos para 

a realização do estudo e a educação permanente de todos os profissionais.  

A elaboração de um material de apoio pedagógico, com fontes confiáveis e 

qualificadas, a adoção de autores que são referências na área, especialistas no estudo 

das questões de classe social, é uma forma efetiva de ajudar na compreensão deste 

tema.  



Estes autores de referência devem ser adotados por todas as unidades 

executoras de serviços e programas que atendem a adolescentes no município 

(alinhamento das referências literárias). A realização de eventos maiores de 

capacitação, como seminários, encontros e cursos específicos é essencial para a 

ampliação dos conhecimentos para todos os profissionais.  

A participação de todos os profissionais dos Serviços de Convivência nos 

momentos de estudo, de capacitação, deve ser obrigatória, fazendo parte de seus 

compromissos contratuais e de sua função. Estas formações estão alinhadas com a 

Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social.  

Como desenvolver os conteúdos referentes às questões de classe social nos 

percursos socioeducativos junto aos adolescentes? 

Primeiramente, estes conteúdos devem ser compreendidos como integrantes 

obrigatórios do processo socioeducativo que é desenvolvido nos Serviços de 

Convivência, uma vez que são cruciais para o entendimento da vida em sociedade e 

impactam de forma singular e complexa os nossos atendidos. Todas as questões que 

permeiam as relações de classe social precisam ser abordadas, através de discussões 

direcionadas profissionalmente com os adolescentes atendidos.  

É interessante também trabalhar estas questões paralelamente com suas famílias, 

através da construção de um Trabalho Social com Família, adaptando-se os conteúdos 

que foram abordados com os adolescentes de forma que sejam entendidos por seus 

responsáveis.  

Apontamos os seguintes destaques para abordagem socioeducativa, no tocante à 

temática de classe social: 

(a) a influência da internet e as ideias preconceituosas que as mídias sociais 

divulgam sobre as classes sociais;  

(b) a necessidade de aprender a fazer escolhas que sejam baseadas em uma visão 

crítica e não influenciada pelo desejo de outras pessoas e de grupos de pertencimento; 

(c) a compreensão necessária do funcionamento do sistema capitalista, com o 

fornecimento de bases teóricas, mas fundamentalmente através do estudo de “cenas do 

nosso cotidiano”;  
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(d) fazer os adolescentes “observarem de forma diferente” aquilo que sempre 

viram;  

(e) analisar criticamente as crenças que são formadas sobre a adolescência pobre e 

a adolescência rica de nosso país;  

(f) analisar criticamente as crenças que são formadas sobre as famílias do 

adolescente pobre e sobre as famílias do adolescente rico de nosso país;  

(g) os impactos das características de estratificação das classes sociais produzidas 

pelo capitalismo no desenvolvimento do adolescente, enquanto pessoa e cidadão;  

(h) a necessidade de proporcionar a ampliação das redes de relacionamento e de 

espaços de reconhecimento dos adolescentes;  

(i) trabalhar a percepção sobre a violência presente no entendimento dos 

adolescentes;  

(j) proporcionar informações sobre direitos e encaminhamentos jurídicos 

disponíveis e proporcionar o conhecimento dos direitos humanos acessível aos 

adolescentes;  

(k) realizar “atuação direta e imediata” sobre os sinais de alerta manifestados 

pelos adolescentes quando de seu envolvimento em atividades ilícitas;  

(l) preparar os espaços socioeducativos para valorizarem as potencialidades e 

habilidades que os adolescentes possuem;  

(m) proporcionar espaços de convivência com outros adolescentes e jovens e/ou 

adultos para troca de experiências e influências positivas;  

(n) ter o território como ponto de partida do diagnóstico das intervenções; 

(o) proporcionar a ocupação educativa de espaços públicos;  

(p) tornar as oficinas informativas, educativas e reflexivas;  

(q) realizar um diálogo direto com o adolescente e com a sua família, fazendo uso 

da escuta ativa e qualificada;  

(r) ampliar o repertório comportamental do adolescente;  

(s) ampliar a consciência do adolescente sobre a sua situação vivenciada em 

relação à sua classe social.  

Na promoção das oportunidades de aprendizagem, podem ser usadas duas 

estratégias, basicamente: através de repetições constantes e atenuadas ou através de 

ações com forte impacto emocional.  



A aprendizagem vem nos momentos de desestabilização. É interessante utilizar 

estas duas estratégias durante o trabalho com o adolescente, na elaboração dos 

percursos socioeducativos.  

O racismo no Brasil “pega pesado”! Os jovens pobres e negros no Brasil estão 

morrendo com menos de 25 anos! O trabalho do educador social é muito rico e não 

pode ser subaproveitado com poucos recursos de exploração do imenso potencial 

educativo existente na Educação Social. Além do mais, saber e não fazer é a mesma 

coisa que não saber!  

O adolescente precisa ser acolhido e ouvido. Incluir o adolescente na construção 

das soluções para as suas próprias “perguntas problematizadoras” é praticar a inclusão 

social crítica e com mentalidade emancipatória, é “dar resposta com os próprios 

adolescentes” para questões práticas e concretas de suas vidas, que são singulares. Em 

relação aos adolescentes mais vulneráveis, a construção conjunta destas perguntas 

problematizadoras e de suas respectivas respostas, pode ser realizada de forma 

conjunta também com a participação de suas famílias, sendo mapeada nos Planos 

Individuais de Intervenção, direcionados pela equipe do Serviço de Convivência.  
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O mundo do trabalho 
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Uma das características dos adolescentes, que faz parte do seu universo de 

vulnerabilidades, é a defasagem escolar, que por si só, já os exclui do mercado de 

trabalho. Os adolescentes possuem muita ansiedade para entrarem no mundo do 

trabalho. Sofrem pressão da família para ajudarem com as despesas de casa. A 

família diz: “já que vocês não gostam de estudar, então vocês precisam trabalhar”. 

Eles sofrem imensa pressão do consumismo da sociedade capitalista com os 

apelos das mercadorias. Os adolescentes manifestam interesse em ter dinheiro, mas 

não apresentam o interesse em um trabalho específico.  

Algumas das características manifestadas pelos adolescentes que atrapalham o 

seu desenvolvimento: a preguiça, a baixa escolaridade (inclusive o analfabetismo), a 

falta de disciplina e não gostar de obedecer ordens dos outros.  

Os adolescentes fazem seu currículo para buscar qualquer trabalho que 

aparecer. Porém, alguns adolescentes possuem sonhos específicos em relação a 

determinadas profissões, mas possuem algumas dificuldades para seguirem no 

caminho, principalmente econômicas (a distância da residência até os locais de 

cursos, falta de vale-transporte e de dinheiro para pagarem os cursos, ausência de 

internet disponível para fazerem cursos a distância, etc).  

Determinados adolescentes são fantasiosos e se iludem com algumas coisas que 

são colocadas nas redes sociais, sendo facilmente enganados e iludidos com falsas 

promessas de sucesso. Os adolescentes são imediatistas e não querem um 

“crescimento lento”, não querem estudar para aprender aquilo que precisam fazer 

para trabalhar ou para conquistarem um trabalho ou emprego. 

Em todo processo de crescimento há um “preço a pagar” e muitos adolescentes 

não querem se esforçar e não desejam passar por isto. O racismo, o preconceito e a 

cobrança de uma “boa imagem” e uma “conduta normal”, também prejudicam o 

acesso dos adolescentes ao mercado de trabalho, principalmente dos negros e 

homossexuais.  

Um pouco sobre as relações de nossos adolescentes com o mundo do 

trabalho. 
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Uma das características dos adolescentes, que faz parte do seu universo de 

vulnerabilidades, é a defasagem escolar, que por si só, já os exclui do mercado de 

trabalho. Os adolescentes possuem muita ansiedade para entrarem no mundo do 

trabalho. Sofrem pressão da família para ajudarem com as despesas de casa. A 

família diz: “já que vocês não gostam de estudar, então vocês precisam trabalhar”. 

Eles sofrem imensa pressão do consumismo da sociedade capitalista com os 

apelos das mercadorias. Os adolescentes manifestam interesse em ter dinheiro, mas 

não apresentam o interesse em um trabalho específico.  

Algumas das características manifestadas pelos adolescentes que atrapalham o 

seu desenvolvimento: a preguiça, a baixa escolaridade (inclusive o analfabetismo), a 

falta de disciplina e não gostar de obedecer ordens dos outros.  

Os adolescentes fazem seu currículo para buscar qualquer trabalho que 

aparecer. Porém, alguns adolescentes possuem sonhos específicos em relação a 

determinadas profissões, mas possuem algumas dificuldades para seguirem no 

caminho, principalmente econômicas (a distância da residência até os locais de 

cursos, falta de vale-transporte e de dinheiro para pagarem os cursos, ausência de 

internet disponível para fazerem cursos a distância, etc).  

Determinados adolescentes são fantasiosos e se iludem com algumas coisas que 

são colocadas nas redes sociais, sendo facilmente enganados e iludidos com falsas 

promessas de sucesso. Os adolescentes são imediatistas e não querem um 

“crescimento lento”, não querem estudar para aprender aquilo que precisam fazer 

para trabalhar ou para conquistarem um trabalho ou emprego. 

Em todo processo de crescimento há um “preço a pagar” e muitos adolescentes 

não querem se esforçar e não desejam passar por isto. O racismo, o preconceito e a 

cobrança de uma “boa imagem” e uma “conduta normal”, também prejudicam o 

acesso dos adolescentes ao mercado de trabalho, principalmente dos negros e 

homossexuais. As famílias estão desistindo do acompanhamento de seus adolescentes 

mais complexos, principalmente aqueles que estão envolvidos no tráfico de drogas. 

Estas famílias estão sem recursos e competências para lidar com esta situação. As 

famílias que não possuem escolaridade e não valorizam o estudo, também não 

incentivam os seus adolescentes para os estudos. 
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A burocracia da documentação exigida para os adolescentes e suas famílias 

dificulta a sua inserção nas oportunidades que existem, uma vez que eles possuem 

problemas com a sua documentação pessoal (falta de dinheiro para pagar as taxas, 

emissão das vias e manutenção destes documentos em bom estado).  

Quais são as habilidades que os adolescentes possuem? Possuem muita 

solidariedade e um “sorriso no rosto”, apesar das dificuldades por que passam em 

suas vidas. São amigos e acolhedores. São proativos. Possuem vontade de aprender e 

possuem sonhos. Possuem esperança no futuro. São preocupados com sua auto-

imagem e a sua aparência. Alguns adolescentes se destacam como líderes. 
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É importante trabalhar com os adolescentes nos serviços a partir dos 12 anos de 

idade, para que o fortalecimento psicológico e o aprendizado de valores e de posturas 

éticas possam ser mais fortemente abordados com eles, em maior profundidade, em 

um processo mais longo, para que possam lidar melhor com as vulnerabilidades e as 

situações de risco que fazem parte de suas vidas. Esta formação de base é 

fundamental! Os adolescentes que entraram no serviço mais cedo possuem muito 

mais sucesso em situações de sua vida do que aqueles que entraram com uma idade 

mais avançada.  

O comportamento e a mentalidade dos adolescentes precisam ser trabalhados 

de forma que possam ser melhor preparados para a vida em sociedade e para a 

entrada e permanência no mercado de trabalho, que é cada vez mais exigente. A 

autoestima dos adolescentes precisa ser trabalhada, aprender a seguir regras e a 

desenvolver habilidades sociais.  

Os adolescentes precisam aprender a construir seus projetos de vida.  

Nos serviços é fundamental oferecer conhecimentos (uma oficina específica) 

sobre “Formação básica de profissionais” para qualquer área: mentalidade, conduta, 

aprendizados e informações importantes para os adolescentes (incentivo ao estudo na 

escola formal, lidar com computadores, internet e tecnologia, montagem de 

currículo). 

É preciso transmitir aos adolescentes as habilidades que as empresas estão 

procurando (as chamadas “softskills” [habilidades comportamentais e de 

relacionamento]: comunicação; resiliência; criatividade, flexibilidade e persuasão), 

que não possuem relação direta com a escolaridade formal e os currículos escolares, 

mas sim com inteligência emocional e habilidades sociais. As pessoas serão 

contratadas no futuro não para empregos fixos, mas para participarem de projetos 

temporários (preparação para a flexibilização das novas Leis Trabalhistas 

brasileiras)!  

Primeiras orientações para o trabalho em relação aos conteúdos do 

mundo do trabalho junto aos adolescente atendidos nos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 
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Devemos estimular os adolescentes também para serem empreendedores e não 

desistirem rápido de seus objetivos quando se depararem com dificuldades 

(resiliência e persistência). “Fazer dinheiro” com projetos que ainda não são a sua 

grande paixão, podem dar uma ajuda financeira para a construção do seu grande 

projeto de vida (“The Big Picture”: A Grande Pintura). A adolescência de hoje 

apresenta coragem, mas não apresenta persistência. 

A internet tem influenciado bastante o comportamento dos adolescentes, 

portanto é necessário ensiná-los a lidar devidamente com o acesso a estes conteúdos 

disponíveis. 
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Os adolescentes apresentam baixa escolaridade, dificuldades com o 

aprendizado escolar e também analfabetismo, o que dificulta o acesso ao 

mercado de trabalho. Há dificuldade também em compreender o que é o 

mundo do trabalho e seus significados.  

Os adolescentes possuem dificuldades de se motivarem para descobrir 

o que querem ser no futuro.  

As famílias cobram que o adolescente trabalhe, em qualquer coisa, 

independente da qualidade ou de seu gosto pessoal, somente para conseguir 

renda para ajudar na sobrevivência da família. Os responsáveis têm 

dificuldade ou não se vêm na responsabilidade de acompanhar o 

adolescente neste processo de inserção no mercado de trabalho.  

As famílias são muito vulneráveis e esta situação agrava a sua 

condição de orientadora no processo de inserção de seus adolescentes no 

mercado de trabalho. Algumas famílias abandonam os adolescentes neste 

processo e eles ficam sem um ponto de apoio familiar. Em alguns arranjos 

familiares (com padrasto ou madrasta), há o foco do adulto no 

companheiro ou companheira,  ficando o adolescente em segundo plano.  

Algumas famílias não incentivam os seus adolescentes a estudarem 

para melhorarem de vida (não acreditam no estudo como instrumento de 

promoção), acreditando que somente trabalhar em “qualquer coisa” já é o 

suficiente. Há a necessidade de se elaborar um Trabalho Social com 

Família, no sentido de resgatar a responsabilidade dos responsáveis junto 

ao acompanhamento de seus adolescentes nesta jornada de inserção no 

mundo do trabalho. 

É importante também, em virtude da incapacidade da família em dar 

o suporte necessário, que os adolescentes possam adquirir uma 

independência relativa e um espírito de protagonismo em relação ao 

caminho de suas vidas. 
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Quais são as principais dificuldades que os adolescentes 

apresentam na sua relação com o mundo do trabalho? 
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A burocracia e a velocidade com que as mudanças dentro do mundo do trabalho 

vêm acontecendo não estão sendo acompanhadas suficientemente pelas famílias, que, 

com seus poucos recursos, não conseguem orientar os seus adolescentes.  

Dentro dos Serviços de Convivência, devem ser criados cursos de formação para 

o mundo do trabalho, sem o caráter profissionalizante específico, mas com 

conhecimentos básicos de forma geral, fornecendo inclusive uma declaração de 

conclusão desta formação, para que possa constar de seu currículo.  

As famílias têm acompanhado mais de perto as crianças e adolescentes até os 12 

anos. Em idades mais velhas, o nível de acompanhamento diminui bastante.  

As festividades de aniversariantes do mês nas unidades ajudam a fortalecer a 

construção da identidade dos adolescentes (data de nascimento, idade).  

Trabalhos específicos em relação à documentação pessoal (certidão de 

nascimento, carteira de identidade, carteira de trabalho) são extremamente 

importantes de serem criados! 

Como os adolescentes compreendem e quais são as suas expectativas em 

relação ao mundo do trabalho? 

A principal expectativa é ganhar dinheiro! Eles possuem sonhos, mas não sabem 

como fazer para colocá-los em prática.  

Eles têm dificuldade de aceitar que é necessário estudar para ter sucesso no 

mundo do trabalho. Eles precisam “aprender a aprender”!  

É preciso escutar o adolescente para entender o que eles querem e ajudá-los neste 

processo.  
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Como incentivar a melhoria da escolaridade dos adolescentes e o seu 

gosto pelos estudos? 

Através da criação de “Oficinas de Incentivo ao Estudo, à Leitura e a 

Interpretação de Textos” e uso de materiais alternativos, que podem ser direcionados 

pelo SCFV ou em parceria com alguma instituição da rede.  



A criação de “Oficinas de Debates” são importantes.  

É importante criar momentos de celebração e de valorização das conquistas 

escolares no espaço do serviço de convivência.  

Realizar atendimentos individualizados aos adolescentes, como 

acompanhamento e incentivo. Aproveitar os atendimentos individualizados para 

identificar vulnerabilidades e dificuldades na área escolar.  

Incentivar os educadores e equipes técnicas a elaborarem projetos inovadores 

nesta área de incentivo ao estudo e ao desenvolvimento pessoal.  

Manter uma interlocução com a escola, acompanhando o rendimento escolar. 

Os projetos de vida envolvem também o desenvolvimento da escolaridade e do 

aprendizado de capacidades cognitivas e habilidades sociais acadêmicas importantes.  

Atuar em parceria com a rede (outras organizações) que trabalha com 

atividades de apoio às atividades escolares (reforço escolar), que podem ser realizadas 

dentro do SCFV, lembrando que não é de nossa responsabilidade aplicar a política de 

educação escolar, mas sim, apoiá-la, com prioridade para os adolescentes mais 

vulneráveis nesta questão de aprendizado escolar (projeto com estagiários de 

pedagogia; elaboração dos “Laboratórios de Conhecimento”). Ao educador social, 

técnico de referência e coordenador, não é obrigatória a atuação com conhecimentos 

da educação escolar, mas não é proibida sua atuação com projetos alternativos que 

incentivem e ajudem o estudo e a aprendizagem escolar. 

Organizar palestras com convidados que tiveram uma trajetória de vida difícil e 

conseguiram vencer com a valorização dos estudos.  

Como trabalhar com a questão da ansiedade e do imediatismo que os 

adolescentes apresentam? 

Aplicar projetos de Inteligência Emocional junto aos adolescentes. Ensinar aos 

adolescentes que o “caminho mais fácil” talvez seja o pior!  

O caminho de maior resistência pode ser a maneira mais grandiosa de preparar 

o sujeito para que ele tenha mais conhecimentos, mais confiança em si mesmo e maior 

competência. 
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Como ajudar a desenvolver as competências de persistência, foco e 

determinação nos adolescentes para que eles possam lutar pelos seus 

sonhos? 

Trabalhar propósito e gestão do tempo com os adolescentes!  

Os profissionais das unidades precisam aprender novas metodologias para poder 

trabalhar dinâmicas e vivências com os adolescentes a respeito de construção de 

propósito de vida, foco, disciplina, persistência e gestão do tempo. 

89 

Como ajudar a desenvolver a inteligência emocional dos adolescentes? 

Trabalhar o bloqueio que é causado pelo medo em buscar os sonhos.  

As equipes técnicas devem preparar projetos mais elaborados e realizar 

intervenções junto aos adolescentes atendidos, em parceria com os educadores sociais e 

outras organizações parceiras no tema da inteligência emocional.  

Trabalhar meditação e técnicas de respiração com os adolescentes ajuda no 

controle emocional e no controle da ansiedade.  

Como fazer com que os adolescentes confiem e façam uso da rede de 

apoio existente nas políticas públicas? 

A desconfiança vem da frustração com a fragilização da rede, devido a algum 

ponto que não pôde fazer a sua parte ou atuou de forma não satisfatória.  

É preciso trabalhar com os adolescentes a necessidade de sua participação nas 

instâncias de reivindicação de seus direitos (conselhos, por exemplo), para que possam 

exercitar a sua cidadania. Trabalhar com os adolescentes os direitos garantidos na 

Constituição Federal. Exercitar esta ação através plenárias/assembléias nas unidades 

de Serviço de Convivência.  

É fundamental que seja criado um Programa de Inclusão Socioprodutiva que 

absorva os adolescentes que saírem imediatamente dos SCFV com a idade de 18 anos e 

sejam atendidos até a idade limite de 24 anos, conforme a resolução específica. Todos 

os adolescentes dos SCFV de adolescentes devem ter prioridade de encaminhamento 

aos Programas de Inclusão Socioprodutiva. 



Aplicar métodos e técnicas de elaboração de projetos de vida junto aos 

adolescentes. 

 

Como ajudar o adolescente a construir projetos de vida vinculados ao 

mundo do trabalho?  
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Ensiná-los a superar o medo e os bloqueios mentais.  

Ensinar técnicas de gestão do tempo e de produtividade também são 

importantes.  

Aplicar métodos e técnicas de elaboração de projetos de vida, construção de 

metas e objetivos que abrangem as diferentes áreas da vida junto aos adolescentes. 

Apresentar métodos concretos que realmente possam ajudar neste propósito.  

Trazer pessoas de sucesso na unidade, para falarem de suas experiências de vida 

para os adolescentes. 

Como ensinar o adolescente a construir o passo a passo de suas ações 

para que possa alcançar as suas metas em diferentes área da vida?  

Deve ser elaborado um projeto de Trabalho Social com Família específico em 

relação à necessidade de acompanhamento e suporte aos seus adolescentes (encontros 

grupais com as famílias dos atendidos e também a realização de atendimento 

individualizado com as famílias). Buscar diversas parcerias, com foco na inserção do 

adolescente no mundo do trabalho. 

Em relação às Habilidades Sociais, existe especificamente as Habilidades Sociais 

Parentais, que podem ajudar na aproximação entre os integrantes das famílias.  

Nos momentos de reunião de oferecimento dos serviços de convivência nos 

equipamentos encaminhadores (CRAS, CREAS), que estes reforcem a necessidade de 

acompanhamento dos familiares junto aos adolescentes ao longo do processo de 

participação nos SCFV. Uma sugestão seria criar um grupo de Whatsapp específico 

para as famílias atendidas na unidade de SCFV, mas que sejam elaborados encontros 

de orientação sobre o uso adequado deste mecanismo.  

Como desenvolver um trabalho social com as famílias para que elas não 

deixem de acompanhar o processo de inserção de seus adolescentes no 

mundo do trabalho?  



Criar eventos na unidade que sirvam de aproximação dos adolescentes com seus 

responsáveis (noite de caldos, festival de pipoca, almoço, lanches, comemorações, etc), 

onde possam ser realizadas estratégias de debates sobre a necessidade de 

acompanhamento familiar e sobre a inserção dos adolescentes no mundo do trabalho.   

Como alinhar os objetivos do SCFV de adolescentes com os objetivos das 

empresas parceiras? 

Procurar conhecer a missão, a visão e os valores das empresas e trabalhar estas 

temáticas com os adolescentes. Fazer um detalhamento sobre as competências que são 

exigidas em cada oferta de emprego e debater sobre elas em rodas de conversa.   

Como o SCFV pode acompanhar o adolescente e sua família nas 

diferentes etapas do processo de busca por trabalho? 

As intervenções com o adolescente precisam ir até o fim e a equipe não pode 

desistir no meio do caminho (aplicar os três C´s: começar, continuar e concluir).  

Os trabalhos sociais com as famílias podem contemplar este acompanhamento 

particular daquelas famílias mais vulneráveis. 

Como divulgar nas unidades de SCFV, as ofertas de trabalho que são 

compatíveis com a idade dos adolescentes? 

Criar um painel de informações na unidade e incentivar os adolescentes a 

visualizá-lo e acompanhar as novidades.  

Fazer um detalhamento sobre as competências que são exigidas em cada oferta 

de emprego e debater sobre elas em rodas de conversa. 

Como podemos fazer para conhecer as habilidades e competências que os 

adolescentes possuem e direcioná-las para a utilização no mundo do 

trabalho? 

Realizar atividades e dinâmicas para a revelação destes potenciais, tendo o 

cuidado de adequar as atividades ao perfil de cada grupo (mais falantes, menos 

falantes, mais tímidos, mais extrovertidos, novatos na unidade, veteranos na unidade, 

etc).  

91 



Trabalhar oficinas itinerantes e ofertas de várias atividades de curta e média 

duração, ou seja, com, no máximo, 3 a 6 meses de duração (onde vai sei ser 

proporcionado o contato com o maior número possível de conhecimentos e estímulos 

diferentes). As oficinas longas saturam e cansam os adolescentes.  

Criar os representantes de grupo nas unidades e organizar plenárias ou rodas 

de conversa e debate com os adolescentes e profissionais da unidade.  

Criar as “Comissões de Convivência” nas unidades, com a participação de 

funcionários, adolescentes e familiares. Isto ajuda no sentimento de pertencimento 

dos adolescentes ao serviço. 

Criar os “monitores de atividades” nas unidades, para que haja estimulação e 

motivação para estes e os demais educandos da unidade (procurar recursos para 

ofertar uma bolsa de monitoria para estes adolescentes). Estes projetos de monitoria 

devem ser criados e acompanhados pela coordenação, equipe técnica e educadores 

sociais da unidade. Devem ser criados os “mentores” imediatos destes adolescentes, 

que ficarão a cargo dos educadores sociais. 
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Como ensinar aos adolescentes as competências que as empresas 

necessitam? 

Proporcionar acesso a cursos técnicos oferecidos por organizações parceiras. 

Proporcionar passeios e visitas aos adolescentes para que possam conhecer outros 

espaços, outras pessoas e profissionais e vivenciar novas experiências para estimulá-los 

e motivá-los.  

Criar as monitorias nas unidades, com o acompanhamento da equipe e 

supervisão específica de um “mentor” ou “mentora” para os adolescentes. Incentivar 

os adolescentes a aprenderem estas novas habilidades (softskills). 

Em relação às Habilidades Sociais, existem as Habilidades Sociais Laborais, que 

podem ser abordadas na unidade. 

Ter cuidado com o ambiente que é preparado e construído na unidade, pois o 

ambiente é capaz de influenciar e moldar os pontos de vista e os comportamentos das 

pessoas. Manter os ambientes organizados e limpos. O exemplo comportamental dos 

educadores e demais funcionários para os educandos é de extrema importância.  

 

 



Como trabalhar a questão das tecnologias com os adolescentes devido a 

sua grande interface com o mundo do trabalho? 

Deve ser trabalhado, de forma educativa, o uso ético, positivo e produtivo das 

tecnologias junto aos adolescentes, além do seu uso meramente recreativo. Devem ser 

trabalhadas oficinas e atividades nas áreas de audiovisual e tecnológicas de forma 

geral, com o uso da internet, fornecendo orientações para o seu uso profissional e para 

desenvolvimento pessoal.  

Fazer uso, caso necessário, do profissional “Facilitador de Oficina” nas 

atividades do SCFV, que possua maiores conhecimentos sobre tecnologia.  

O uso de “oficinas volantes”, com “profissionais volantes” nas diversas unidades 

de SCFV é importante, pois otimiza o conhecimento especializado em tecnologias do 

profissional para um maior número de usuários.  

“Fim dos empregos”! Como levar esta discussão para os adolescentes? 

As discussões sobre os rumos do mercado de trabalho e do emprego devem ser 

constantes na programação dos serviços. Em relação a este tema, é muito importante 

ensinar sobre empreendedorismo, protagonismo e atitude para os adolescentes. 

 Elaborar oficinas ou “Laboratórios de Conhecimento” com a temática de 

Elaboração de Projetos e Visão de Mercado e Segmentos para os adolescentes, para 

lidar com a flexibilização das Leis Trabalhistas brasileiras e a inconsistência do 

mercado e das profissões de forma geral.  

Orientações sobre vendas (físicas ou virtuais), de forma geral, são fundamentais. 

 Fazer discussões sobre as “profissões mais valorizadas no presente e no futuro”.  

Como podemos trabalhar a questão do empreendedorismo com os 

adolescentes? 

Alimentar os sonhos dos adolescentes! Elaborar projetos específicos sobre 

empreendedorismo para os adolescentes.  

Proporcionar palestras e cursos nesta área.  
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Como podemos trabalhar Educação Financeira com os adolescentes? 

Proporcionar rodas de conversa na unidade, palestras e cursos específicos nesta 

área, através de parcerias do SCFV com outras organizações especialistas.  

Como despertar a necessidade do desenvolvimento pessoal e profissional 

constante do adolescente? 

Propiciar o maior número possível de estímulos e ofertas neste sentido, 

mostrando que o aprendizado constante é inevitável (incentivar a teoria do LLL - Life 

Long Learning: Aprendizado para a Vida Toda).  

É importante transmitir ao adolescente que é necessário aprender sempre para 

ser bom naquilo que se deseja ser ou atuar. Da mesma forma, é necessário aprender a 

ter clareza e foco naquilo que se quer e aprender as condutas que levam ao sucesso em 

qualquer área. 

Como trabalhar a confiança e a autoestima dos adolescentes para que 

eles possam construir um Projeto de Vida? 

Confiança e autoestima são padrões mentais e emocionais. Mais uma vez, 

destaca-se a importância da abordagem da Inteligência Emocional na programação do 

serviço. Trabalhar meditação e técnicas de relaxamento e de respiração com os 

adolescentes.  

Podem ser criadas as monitorias nas unidades, ou seja, adolescentes monitores de 

oficinas socioeducativas, com o acompanhamento da equipe e com a supervisão 

específica de um “mentor” ou “mentora” para os adolescentes. Incentivar os 

adolescentes a aprenderem as habilidades soft skills.  

Como podemos mapear os casos de alguns adolescentes que estão em 

situação de maior vulnerabilidade para que possam ser acompanhados 

pelas equipes com mais detalhamento na sua busca por trabalho? 

Através da elaboração do Plano Individual de Intervenção e de um Trabalho 

Social com Família, incentivando o acompanhamento por parte de seus familiares 

responsáveis, priorizando aqueles com mais baixa escolaridade, com defasagem 

escolar e com famílias mais vulneráveis.  
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      A fala dos adolescentes 
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Para a realização da coleta de opiniões dos adolescentes atendidos nas unidades 

foram feitos os seguintes procedimentos:  

a) reunião com as coordenações das unidades executoras para fornecer 

informações sobre o procedimento de coleta de dados junto aos adolescentes, através 

de uma dinâmica específica;  

b) aplicação do procedimento de coleta de dados junto aos adolescentes. 

A dinâmica utilizada foi a seguinte: 

1º Momento: SENSIBILIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES 

O profissional responsável pela condução da dinâmica nas unidades executoras 

convidou e incentivou os adolescentes atendidos a participarem da atividade de coleta 

de opiniões. Com o grupo de adolescentes reunido, explicou o propósito da atividade, 

que é escutar a opinião dos jovens atendidos sobre os SCFV que estão sendo 

oferecidos a eles, analisando e criticando sobre o que estivessem gostando e também 

sobre o que não estaria do agrado deles. Durante todo o processo de realização das 

atividades, mediou os trabalhos dos grupos, de modo a garantir a realização dos 

objetivos propostos. 

2º Momento: PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES MEDIADORES E 

DOS ADOLESCENTES RELATORES NOS GRUPOS DE DISCUSSÃO  

O profissional responsável pela condução da dinâmica nas unidades executoras 

dividiu os adolescentes em grupos e convidou, em cada grupo, dois adolescentes para 

realizarem as seguintes funções: 

(a) Adolescente Mediador do grupo: iria liderar a Roda de Conversa e conduzir 

o processo de debate sobre as questões colocadas para discussão. O adolescente 

mediador precisaria estar apropriado, implicado e ser conhecedor do grupo (deveria 

vivenciar o espaço educativo), sabendo o quê o grupo iria avaliar e por quê. Este 

adolescente mediador iria iniciar, conduzir e encerrar todo o momento de coleta de 

opiniões, não havendo, durante toda esta fase, a presença e a participação de nenhum 

funcionário da unidade executora.  
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Um pouco sobre a metodologia utilizada para coletar as 

opiniões dos adolescentes: 



O grupo de adolescentes, juntamente com o adolescente mediador e o 

adolescente relator (que será mencionado a seguir) deveria estar posicionado, 

sozinho, em uma sala devidamente apropriada para esta atividade. Logicamente, o 

adolescente mediador também poderia manifestar-se com suas opiniões sobre o 

SCFV. 

(b) Adolescente Relator do grupo: iria anotar (registrar), no formulário próprio, 

todas as opiniões coletadas na Roda de Conversa do grupo. O adolescente relator, da 

mesma forma que o mediador, precisaria estar apropriado, implicado e ser 

conhecedor do grupo, sabendo o quê o grupo irá avaliar e por quê. O adolescente 

relator também poderia manifestar-se com suas opiniões sobre o SCFV. 

3º Momento: ENVELOPAMENTO DO FORMULÁRIO COM AS OPINIÕES 

DO GRUPO 

Após o término das discussões na roda de conversa e tendo sido preenchido o 

formulário por parte do Adolescente Relator, este formulário deveria ser colocado 

dentro de um envelope. O encerramento dos debates e a colocação do formulário 

dentro do envelope ficaria a cargo do Adolescente Mediador. Logo em seguida, este 

mediador deveria lacrar o envelope e entregá-lo ao profissional responsável pela 

condução da dinâmica nas unidades executoras. Nenhum profissional da unidade 

executora poderia abrir este envelope.  

4º Momento: ENTREGA DOS ENVELOPES PARA A SDS  

O profissional responsável pela condução da dinâmica nas unidades executoras 

deveria entregar os envelopes lacrados na Secretaria de Desenvolvimento Social, 

direcionados para a Equipe de Sistematização, na sala da Supervisão dos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

As perguntas feitas para os adolescentes foram as seguintes: 

(Nº1) Do que nós temos gostado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos? 

(Nº2) Do que nós não temos gostado no Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos? 

(Nº3) O que nós achamos das Regras de Convivência do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos? 
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(Nº4) O que nós achamos da forma como somos tratados no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos? 

(Nº5) Como nós queremos que seja o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos? 
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Análise de Conteúdo: conjunto de técnicas utilizadas para 

analisar as falas dos adolescentes 

A Análise de Conteúdo3 é um esforço de interpretação de qualquer mensagem, 

baseada na dedução ou inferência. O objeto da análise de conteúdo é a fala. Tudo o 

que é dito ou escrito pode ser submetido a uma análise de conteúdo, que faz um 

tratamento da informação contida nas mensagens, ou seja, realiza uma descrição 

analítica do que foi dito.  

Na análise de conteúdo há uma atração pelo escondido, o latente, o não 

aparente, o “não dito”, que é retido por qualquer mensagem. Trata-se de uma tarefa 

de desocultação. O analista de conteúdo trata a informação contida nas mensagens 

que manipula, fazendo uma descrição analítica da mesma, para inferir (deduzir de 

maneira lógica) conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o meio.  

A análise de conteúdo espera compreender o pensamento do sujeito através do 

conteúdo expresso no texto, tomando em consideração os significados destes 

conteúdos e a distribuição destes conteúdos e formas, procurando conhecer aquilo 

que está por trás das palavras sobre as quais se debruça.  

O tratamento4 da informação contida nos textos é feito com a Análise dos 

Significantes (parte quantitativa) que lida com os aspectos materiais (fonema ou 

frequência de fonemas), como por exemplo: casa, livro, bola, e com a Análise dos 

Significados (parte qualitativa) que lida com os aspectos conceituais (sentido, valor, 

importância, relevância), como por exemplo: segurança, medo, satisfação.  

 

 3 Bardin, L. (2009) Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70. 

4 Dentro da Análise de Conteúdo foi utilizado o Método da Categorização, onde, a 

partir da classificação das palavras-plenas, ou seja, aquelas portadoras de 

significado, foram criadas categorias que portavam sentido e relevância de acordo 

com o objeto do estudo, facilitando a inferência.  

 



Em todos os encontros da Equipe de Sistematização para a realização 

da Análise de Conteúdo, foram seguidas as seguintes etapas da exploração 

do material com as opiniões dos adolescentes, para cada uma das unidades 

executoras de serviços e programas: 

a) leitura do texto produzido pelos adolescentes nas respostas das 

perguntas; 

b) verificação, no decorrer do texto, da frequência de ocorrência (número 

de vezes que apareceram no texto) das palavras-instrumentos e das 

palavras-plenas; 

c) ordenação das palavras-plenas, agrupando-as, condensando-as por 

aproximações de sentido, por serem idênticas ou por serem sinônimas; 

d) organização e classificação por ordem decrescente de frequência com 

que as palavras-plenas apareceram no texto; 

e) criação das categorias que serviram para classificar as palavras-plenas, 

com a aplicação das regras para a sua categorização; 

f) realização da inferência e da interpretação das mensagens a partir da 

categorização construída. 

O tratamento dos resultados, a criação das categorias, a realização 

das inferências e a interpretação das mensagens dos adolescentes foram 

feitas com a participação das coordenações das unidades executoras que 

participaram da análise de conteúdo. Todo este processo foi coletivo e, 

independentemente da lotação profissional de cada coordenação, todas 

participaram da análise de conteúdo de todas as mensagens captadas dos 

adolescentes, mesmo que eles não fossem educandos de sua própria 

unidade. 

De forma geral, a partir das palavras-plenas captadas nas respostas 

dos adolescentes, com a realização das inferências e das interpretações, foi 

possível elencar 12 categorias ou elementos-chave, que precisam servir 

como base para a composição de um serviço voltado para a adolescência em 

situação de vulnerabilidade. 
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Elementos de referência para a execução de um 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

adolescentes de 14 a 17 anos: 

A diversificação das atividades ofertadas, mesclando temas culturais, 

esportivos, tecnológicos e a preparação para o mundo do trabalho 

A organização do funcionamento da unidade 

A infraestrutura adequada da unidade 

A qualidade dos profissionais atuantes na unidade 

A qualidade da convivência existente na unidade 

A oferta de alimentação 

A oportunidade do adolescente em expressar suas opiniões e 

sentimentos 

O sentimento de pertencimento do adolescente ao serviço 

A oferta de passagem de ônibus para deslocamento ao serviço 

O tratamento dispensado aos adolescentes por parte dos profissionais 

O entendimento sobre o adolescente em situação de vulnerabilidade 

por parte dos profissionais 

Apoio nas relações familiares do adolescente 
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