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RESUMO 

A convivência é a base do ser social; pertencer a grupos, reconhecer‐se num 

contexto, construir referências de atitudes e valores, perceber e respeitar a 

diversidade são caminhos que só podem ser percorridos nas relações sociais. E a 

convivência no campo socioeducativo é uma oportunidade de vivência e afirmação 

de atitudes e valores que fortaleçam e despertem o prazer de viver em comunidade, 

a importância da vida. O Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ‐ SCFV 

para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos tem por foco o fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária; buscando o retorno ou permanência dos 

adolescentes e jovens na escola; buscando o desenvolvimento de atividades que 

estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o 

mundo do trabalho. As atividades também devem desenvolver habilidades gerais, 

tais como a capacidade, comunicativa e a inclusão digital; 
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INTRODUÇÃO 

 
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV trata-se de um 

Serviço da Proteção Social Básica - PSB do Sistema Único da Assistência Social - 

SUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

(Resolução CNAS nº 109/2009). E foi reordenado em 2013 por meio da Resolução 

CNAS nº01/2013. 

Sua oferta se dá de forma complementar ao trabalho social com famílias 

realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias -PAIF 

e/ou Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos -

PAEFI. Possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de 

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

vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das 

vulnerabilidades sociais. 

Em especial, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV para 

adolescentes de 15 a 17 anos visa assegurar a este ciclo de vida a oportunidade de 



convívio, cidadania, emancipação e autonomia diante da formação da identidade 

pessoal e comunitária. 

 

OBJETIVOS 

 
Avaliar as ações desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos-SCFV para adolescentes de 15 a 17 anos que integram o Centro de 

Referência de Assistência Social; 

Traçar o perfil socioeconômico das famílias dos adolescentes atendidos; 

Conhecer as formas de emprego do benefício financeiro; 

Analisar as representações sociais da participação em atividade coletiva. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Utilizou-se a amostragem probabilística aleatória simples, sendo esta composta 

por vinte e dois adolescentes devidamente inclusos e participantes no SCFV do 

território de abrangência do CRAS Norte que representaram 50% do total de 

atendidos. 

Utilizamos abordagem quantitativa através da aplicação de um instrumento 

institucional próprio com perguntas abertas e fechadas que objetivava a avaliação 

dos serviços prestados ainda durante a participação dos usuários (segmento), 

mediante entrevistas individuais após convocação e se deram no espaço 

institucional do CRAS Norte somente, e após o consentimento livre e esclarecido 

dos adolescentes participantes e seus responsáveis.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 
De forma ampliada e conceitual, políticas sociais são as chamadas ações 

governamentais desenvolvidas em conjunto através de programas capazes de 

proporcionar a garantia de direitos e condições dignas de vida ao cidadão de forma 

equânime e justa. Salienta-se que as políticas sociais devem assegurar à população 

o exercício de direito e da cidadania e, entre elas destacamos: Educação, Saúde, 

Trabalho, Assistência Social, Previdência Social, Justiça, Agricultura, Saneamento, 

Habitação Popular e Meio Ambiente (LUCHESE, 2004). 



A Constituição Federal – CF/88, conhecida como Constituição Cidadã é a lei 

suprema e fundamental do Brasil que serve como parâmetro de validade para todas 

as demais espécies normativas do país. Esta legislação apresenta o chamado tripé 

da seguridade social que compreende três políticas sociais que garantem proteção 

social aos cidadãos brasileiros, contudo, com características particulares, sendo 

elas, a política de Saúde que possui caráter universal e igualitário independente de 

contribuição; a política de Previdência Social sendo este direito assegurado àqueles 

que contribuem para seu custeio e manutenção; e a política de Assistência Social 

que é não contributiva e destinada a quem dela necessitar (FERREIRA, 2011). 

No tocante à Assistência Social, a CF/88 dedica uma sessão específica no 

capítulo da seguridade social com os artigos 203 e 204 e, com esta configuração, a 

assistência social ganha status de política de direito contestando o conceito de 

marginalidade e carência da população beneficiaria (SPOSATI, 2004). 

Faz-se importante destacar a tentativa de superação de práticas clientelistas, e, 

a fim de regulamentar e institucionalizar as prerrogativas da CF/88, sancionou-se em 

7 de dezembro de 1993 a Lei nº 8.742, a chamada Lei Orgânica de Assistência 

Social – LOAS (BRASIL, 1993). 

De acordo com Lonardoni et al (2006), a LOAS introduziu uma nova realidade 

institucional e propôs mudanças estruturais e conceituais, e, obviamente, a história 

da Política de Assistência Social não se finda sob sua promulgação. 

Em 2004, em cumprimento das deliberações da IV Conferência Nacional de 

Assistência Social, realizada na cidade de Brasília em 2003 é sancionada a Política 

Nacional de Assistência Social - PNAS que denota o compromisso de se materializar 

as diretrizes da LOAS/93 (BRASIL, 2004). 

A PNAS/ 2004 visa incorporar as demandas presentes na sociedade brasileira 

no tocante à responsabilidade política e, objetivando tornar clara suas diretrizes na 

efetivação da assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do 

Estado, bem como na consolidação de um pilar do Sistema de Proteção Social 

Brasileiro. Esta aprovação traz consigo a perspectiva de implementação do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS que também se configurou como a principal 

deliberação da IV Conferência Nacional de Assistência Social.  



Consequentemente a isso, no ano de 2005 fez-se necessário a edição de uma 

Norma Operacional Básica que pudesse definir bases para efetiva implantação do 

SUAS (LONARDONI et al, 2006). 

A chamada NOB/ SUAS trata-se de um modelo emancipatório que visa 

disciplinar a gestão pública da Política de Assistência Social no Brasil. Pode-se dizer 

que o SUAS configura-se como um “regime geral” para a Assistência Social no país, 

ou seja, uma forma padrão para oferta de serviços bem como para com as 

terminologias empregadas.  

No ano de 2012, a Resolução CNAS nº 33/2012 aprova a nova Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social e revoga a NOB/SUAS 

2005. A nova NOB representa um novo patamar de oferta do SUAS, uma vez que 

introduz novas estratégias que possibilitam maior qualidade na gestão e na 

prestação de serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais (BRASIL, 

2012) 

Entende-se por proteção social o conjunto de ações, cuidados, atenções, 

benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS. É a garantia de inclusão de todos os 

cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade ou risco. A PSB é 

destinada à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de 

pertencimento. Objetiva prioritariamente a prevenção de situações de risco por meio 

do desenvolvimento de potencialidades e aquisições bem como o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários. Desenvolve-se nos Centros de Referência de 

Assistência Social – CRAS que ofertam continuadamente serviços de PSB, bem 

como em outras unidades públicas de assistência social e de forma indireta nas 

entidades e organizações de assistência social da área de abrangência dos CRAS 

(BRASIL, 2004). 

 São serviços de PSB: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – 

PAIF; Serviço de Proteção Social Básica no domicilio para pessoas com deficiência 

e idosas; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV (BRASIL, 

2009) 

A fim de unificar as regras de oferta e estabelecer os recursos de financiamento, 

a resolução CNAS 01/2013 instituiu o reordenamento dos SCFV o que garantiu 

flexibilidade em sua operacionalização (BRASIL, 2013) 



O Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos‐SCFV reconhece a 

importância de todo o trabalho social, realizado em diferentes ciclos de vida, 

considerando suas especificidades e singularidades, sendo eles divididos em: SCFV 

para crianças até 6 anos, SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos; SCFV 

para adolescentes de 15 a 17 anos; SCFV para jovens de 18 a 29 anos; SCFV para 

adultos de 30 a 59 anos (BRASIL, 2014). 

O SCFV para adolescentes de 15 a 17 anos vislumbra assegurar espaços de 

convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e 

sociabilidade, bem como valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo 

resgate de suas culturas e a promoção de vivências lúdicas e ainda, desenvolver o 

sentimento de pertença e de identidade promovendo a  socialização e convivência. 

Estabelece-se público prioritário pessoas em situação de isolamento; Trabalho 

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

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

em meio aberto; Egressos de medidas socioeducativas; Situação de abuso e/ou 

exploração sexual; Com medidas de proteção do ECA; Crianças e adolescentes em 

situação de rua; Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência 

(BRASIL, 2013). 

No município, optamos pela oferta/ operacionalização do SCFV para 

adolescentes de 15 a 17 anos associado ao Programa Estadual de Transferência de 

Renda Ação Jovem que fora instituído pelo Decreto Nº 56.922, de abril de 2011 e 

tem por objetivo promover a inclusão social de jovens que vivem em áreas de 

concentração de extrema pobreza, pertencem a famílias com renda per capita 

mensal de até meio salário mínimo e que estejam frequentando o ensino 

Fundamental e/ou Médio, ou frequentam o Ensino de Jovens e Adultos – EJA. 

Mediante a transferência direta de renda no valor fixo de R$80,00, o Programa Ação 

Jovem visa estimular a conclusão da escolaridade básica, somada a ações 

complementares e de apoio à iniciação profissional (SEADS, 2014) 

O formato do trabalho social se consolida através da abordagem coletiva cuja 

coordenação da oferta fica a cargo de uma assistente social, uma estagiária de 

serviço social e uma monitora. São ofertados também cursos profissionalizantes com 

vistas ao ingresso e permanência no mercado de trabalho.  



O SCFV permite que os adolescentes construam vínculo, confiança para com os 

demais integrantes do grupo e com os técnicos de referência. Nesses espaços 

coletivos, há a socialização das necessidades e dificuldades que fazem parte do seu 

cotidiano, sendo estas, na maioria das vezes, relacionadas ás condições e 

vulnerabilidade no território onde vivem. 

Os eixos estruturantes que baseiam as discussões são cidadania, meio 

ambiente, cotidiano, saúde, sexualidade, mercado de trabalho e família.  

Faz-se indispensável o olhar para com as famílias dos adolescentes atendidos a 

fim de fornecer orientações específicas para o melhor manejo da fase que os 

mesmos se encontram, bem como preservar os vínculos e motivar a afetividade 

nesses núcleos. 

Diante do exposto, avaliar as ações ofertadas no âmbito do SCFV mostra-se 

significativamente importante, uma vez que compreendemos que avaliações devem 

ser continuadas e permanentes e não apenas ao encerramento das ofertas, pois 

assim, pode-se em tempo hábil construir estratégias, redimensionar as práticas e 

agir pontualmente frente aos interesses da população usuária.  

 

RESULTADOS 

 
A seguir apresentamos uma análise dos resultados obtidos a partir da presente 

pesquisa, sendo os dados demonstrados apresentados através de gráficos que 

facilitam a visualização dos resultados coletados que apontam “Avaliação do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes de 15 a 17 anos no 

âmbito da Proteção Social Básica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO 1 - Quanto a situação civil, ocupação, composição familiar, renda 
familiar e percapta e condição de moradia 

 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos adolescentes do Programa SCFV-CRAS Norte – Agosto 2014 

 
Verificamos que 95,45% dos adolescentes são solteiros e não trabalham; 50% têm 

16 anos de idade, destes, 45,45% possui ensino médio incompleto; 45,45% têm 17 

anos e destes, 36,565 tem ensino médio incompleto. São adolescentes que estão na 

fase de frequentar o ensino médio, e para frequentar o programa deve estar 

frequentando a escola e por estudarem ainda não trabalham. 

Com relação à família, esta são composta de  (40,90)% de 3 a 4 membros ou de 5 a 

6 membros, respectivamente; e quanto a renda, 40% tem renda percapta de R$ 

201,00, destes, 13,63% a renda familiar é de R$701,00 a R$ 800,00;  31,81% tem 

renda percapta de R$ 140,00, destes, 13,63% tem renda familiar de R$ 701,00 a R$ 

800,00; 54% residem em casa própria, destes, 31,81% das casas possuem de 5 a 6 

cômodos. Esses dados nos mostra que as famílias são de media a numerosa, de 

baixa renda tanto familiar quanto percapta, mas o fato da casa ser própria minimiza 

a questão financeira pelo fato de não haver despesas de aluguel, já o numero de 

cômodos é adequado com o numero de membros. 
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GRÁFICO 2 - Quanto aos programas e benefícios inseridos, tempo no 
programa, utilização beneficio, conhece técnico responsável e nível 
relacionamento. 

 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos adolescentes do Programa SCFV-CRAS Norte – Agosto 2014 

 

Verificamos que 100% estão inseridos em algum programa ou benefícios, destes, 

63,63% recebe renda cidadã e 31,81% bolsa família; 59,09% estão inseridos no 

programa entre 4 e 7 meses e 22,72% de 1 a 3 meses, quanto a utilização do 

beneficio,27,27% utiliza em alimentação e 54,54% em vestuário. Todos os 

adolescente estão inserido em programas de transferência de renda, embora há 

pouco tempo, utilização o beneficio para vestuário, ou seja, não complementa a 

renda familiar, mas atende as necessidades do próprio adolescente. 

Quanto, a saber, que é o técnico responsável, 100% tem conhecimento e avaliam 

que o relacionamento é fácil, o que é positivo para melhor aproveitamento e 

resultado dos trabalhos junto ao adolescente, principalmente por estarem em uma 

fase de transição comportamental. 
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GRÁFICO 3 – Quanto importância atividade, as  que mais gosta e sugestões 

 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos adolescentes do Programa SCFV-CRAS Norte – Agosto 2014 

 

Verificamos que 100% dos adolescentes avaliam positivamente o programa, pois 

tem atividades socioeducativas e de qualificação profissional; com relação ao tema 

que mais gosta, 72,72% refere-se o tema sobre família e 27,72% sobre drogas. 

Quanto a sugestões, 27,27% sugeriram como tema as drogas ou mercado de 

trabalho, respectivamente. Esses dados nos mostra que os jovens se identificam 

com as atividades do programa e o tema abordado, inclusive reforçando o tema 

drogas e mercado de trabalho, ficando mais uma vez evidente                                                                                                                                                                          

a preocupação dos adolescentes com a questão das drogas e inserção ao mercado 

de trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho social realizado com os adolescentes requer daqueles que o 

conduzem criatividade, dinamismo e astúcia. A adolescência enquanto fase que 

divide o ser criança do ser adulto representa importante ciclo que presume a 

consolidação da identidade. O Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos‐

SCFV possibilita a contribuição para com o desenvolvimento pessoal dos 

participantes do grupo, bem como o reforço de informações que tragam melhoria na 
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qualidade de vida, com vista a construção da cidadania e da valorização dos 

vínculos já existentes ou que serão consolidados. 

Os jovens sentem necessidade de socializarem-se e construírem rede de apoio 

e ainda, devem ser vistos como agentes multiplicadores de boas informações em 

seus territórios. 

Ouvi-los no cotidiano é essencial para oferta de ações focadas e direcionadas, 

todavia avaliar sistematicamente, continuadamente e permanentemente tem se 

apresentado como fator potencial para garantia do direito à qualidade de 

atendimento.  
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