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Resumo 

O presente trabalho objetiva apresentar os resultados preliminares de uma pesquisa 

que está sendo desenvolvida no âmbito da Assistência Social junto aos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 anos e de 6 a 15 anos em um 

município de médio porte.  Assim, este trabalho discute a inserção dos assistentes 

sociais nesse âmbito de atuação, bem como os desafios e perspectivas da pratica 

profissional. Para tanto a pesquisa foi dividida em três momentos que se 

complementaram, sendo esses: o levantamento bibliográfico, o mapeamento dos 

serviços e a entrevista. Nesse ultimo momento adotou-se o desenho da pesquisa 

qualitativa, sendo que as informações analisadas serão obtidas por meio de 

entrevista semi- estruturada cujos participantes serão as assistentes sociais que 

atuam nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.  As entrevistas 

serão transcritas e submetidas à técnica de análise de conteúdo de Bardin. Os 

resultados preliminares, obtidos com a execução dos dois primeiros momentos da 

pesquisa, revelam que os profissionais encontram dificuldades para expressar e 

significar o cotidiano de trabalho principalmente no que se refere ao agir profissional 

e a aplicação do conjunto de instrumentos e técnicas que compõe a dimensão 

técnico-operativa do Serviço Social. 

Introdução 

O presente trabalho é fruto da experiência vivencia enquanto estudantes de 

serviço social inseridos em campos de estágio no âmbito da assistência social.  

Assim o estudo propõe tecer discussões acerca da prática dos assistentes 

sociais nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos de 6 a 15 anos em 

um município de médio porte, com foco no cotidiano profissional, bem como nas 

vivencias e significados atribuídos pelos assistentes sociais no exercício da prática. 

Assim parte-se da premissa de que o trabalho do serviço social envolve-se 

com as múltiplas expressões da questão social, o que torna o exercício profissional 

cada vez mais desafiador, tendo em vista a necessidade de enfrentamento das 

desigualdades e injustiças sociais, como também do fortalecimento dos processos 

de resistências dos sujeitos, na perspectiva da democratização, autonomia e acesso 

a direitos. 

Objetivos:  



 Apreender os significados e as vivências estabelecidas pelos assistentes 

sociais no cotidiano da prática profissional junto aos Serviços de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos em um município de médio porte; 

 Mapear e conhecer a realidade desses serviços; 

Metodologia 

O presente estudo está organizado em três momentos, cabendo ressaltar 

que já foram concluídos os dois primeiros. Assim esses momentos consistem em: 

1) Levantamento Bibliográfico: Esse levantamento ocorreu com ênfase na 

Política de Assistência Social, na Política de Proteção Social Básica nos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) bem como a inserção do 

assistente social nesse âmbito de atuação, sendo esse momento imprescindível 

para a pesquisa, pois possibilita ao pesquisador fundamentar e ampliar as 

discussões em torno do tema e também do problema levantado. 

2) Mapeamento dos Serviços: Em contato com a Secretaria de Assistência 

Social municipal foi possível levantar todos os SCFV que atuam com o público de 0 

a 6 anos e de 6 a 15 anos, sendo esses escolhidos por se tratarem do foco do 

presente estudo. 

Dessa forma foram identificados 21 SCFV executados pelo poder público e 

ligados a Secretaria de Assistência Social e também Instituições que atuam no 

âmbito do terceiro setor inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social desse 

município. 

3) Entrevista em profundidade: Para esse momento da pesquisa será adotada 

a técnica da entrevista, entendendo esta como: “uma das estratégias (técnica) de 

coleta de dados que cria ao pesquisador a oportunidade de compreender a visão de 

mundo dos participantes (sujeitos, atores, informantes), descrita por meio de suas 

próprias palavras”. (Mayan, 2001) 

Para essa fase do estudo opta-se pela metodologia qualitativa por entender-

se que essa abordagem segundo Minayo (2007) permite a aproximação e a 

compreensão do universo dos significados das representações, dos valores e 

crenças das relações humanas e, portanto vai ao encontro do objeto de estudo. 

Desenvolvimento 

A Proteção Social Básica definida pelo SUAS (Sistema Único de Assistência 

Social) destaca o caráter fundamental dos serviços de convivência e fortalecimento 



de vínculos, tendo em vista que esses devem ampliar a possibilidade de 

compartilhamento entre as diferentes experiências de vida  bem como trocas 

culturais e vivências entre as pessoas, tendo como finalidade o desenvolvimento do 

sentimento de pertença e de identidade, por meio do fortalecimento de vínculos 

familiares e sociais, incentivando a participação social e o convívio comunitário e 

atuando diretamente nos territórios de vulnerabilidade. (Brasil, 2010) 

O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é realizado em grupos 

organizados a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos 

seus usuários de acordo com o ciclo de vida. E nesses espaços o profissional de 

serviço social se faz presente e por essa razão exige-se que o mesmo conheça, se 

aproprie e, sobretudo, crie um conjunto de habilidades e técnicas que permitam 

desenvolver as ações profissionais junto à população usuária, portanto “mais do que 

copiar e seguir manuais de instruções, o que se coloca para o Assistente Social hoje 

é sua capacidade criativa, o que inclui o potencial de utilizar instrumentos 

consagrados da profissão, mas também de criar outros tantos que possam produzir 

mudanças na realidade social” (Souza, 2008, p.124) 

Resultados preliminares 

Os resultados preliminares, da pesquisa, revelam que os profissionais 

encontram dificuldades para expressar e significar o cotidiano de trabalho 

principalmente no que se refere ao agir profissional e a aplicação do conjunto de 

instrumentos e técnicas que compõe a dimensão técnico-operativa do Serviço 

Social. 
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