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IMPORTANCIA DA CRITICIDADE NO COTIDIANO PROFISSIONAL FRENTE AO 
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 
 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma discussão sobre a Resolução do Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) 01/2013, que apresenta quatro capítulos 

sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, tratando da oferta do 

serviço, reordenamento, os novos parâmetros de cofinanciamento e a transição. 

Assim, o trabalho tem enfoque no Capítulo I da Resolução, levando como base o Art. 

3º que trata do público em situação prioritária para a inclusão no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O estudo trará uma discussão frente ao 

que prevê o artigo, bem como o olhar técnico para a inclusão no serviço, 

considerando as mais diversas expressões da questão social. Nosso estudo 

objetivou levantar o perfil socioeconômico dos usuários, assim como analisar as 

principais demandas apresentadas pelos usuários de acordo com o olhar técnico, 

bem como de acordo com a Resolução para inclusão no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. Assim, após análise dos dados verificamos que as 

famílias atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(58,70%), tem renda entre 01 a 02 salários mínimos, são famílias chefiadas por 

mulheres (86,96%), são casadas (56,52%); e os usuários estão em situações 

vulnerabilidades (63,64%), sendo devido a questões relacionadas ao contexto 

familiar (38, 64%) e ainda, por situação socioeconômica (13, 64%). Assim, o olhar 

técnico do profissional é de grande importância, pois podemos observar as 

repercussões da questão social se agrava de acordo com o agravamento da situação 

socioeconômica e política do pais. 

 
Palavras-chave: serviço social, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos- 
demanda prioritária. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
 Conforme art. 1º da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),  

 

a assistência social é: “direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”.  

 

 A LOAS apresenta em seu artigo 6º a classificação da assistência, na qual 

divide- se em dois parâmetros: a proteção social básica e a proteção social especial, 

dividida em média e alta complexidade.  



A Proteção Social Básica tem seu foco de atuação na ação preventiva, 

protetiva e proativa, reconhecendo a importância de responder as necessidades 

humanas de forma integral, para além da atenção a situações emergenciais, 

centradas exclusivamente nas situações de risco social. Destina-se a pessoas que 

vivem em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou 

ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos, com vínculos 

familiares, comunitários e de pertencimento fragilizados e que vivenciam situações 

de discriminação etária, étnica, de gênero ou por deficiências, entre outros. 

 
 Assim o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que 

tem sua ação dentro da Proteção Básica, têm a finalidade de complementar o 

trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade 

e risco social. 

 
  Dessa forma a proposta do reordenamento do SCFV implica na adoção de 

novos parâmetros, visando garantir a qualificação da oferta na medida em que se 

propõe: equalizar a oferta; unificar a lógica de cofinanciamento, independente da 

faixa etária; planejar a oferta de acordo com a demanda local; garantir serviços 

continuados; e potencializar a inclusão dos usuários identificados nas situações 

prioritárias.  

 
  O trabalho foi desenvolvido em um projeto que atua na área da Proteção 

Social Básica, com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de uma 

Organização da Sociedade Civil. 

 
  Esse Projeto foi fundado em março/2016, e ainda está em período de 

implementação, visa ampliar o público atendido e melhoraria no atendimento 

prestado. Atende de segunda a sexta-feira 65 usuários na faixa etária de 06 a 15 

anos, no período matutino e vespertino. 

 

   Oferta atividades de Dança, Cantinho do Saber, Iniciação Musical, Teatro, 

Informática, Artesanato, Capoeira e Grupos Temáticos, através destas visa o pleno 

desenvolvimento de habilidades e potencialidades, além de melhorias no 

desempenho escolar, contribuições na sociabilidade, compreensão de regras e 



limites, assim como entender as demandas apresentadas por cada um no seu 

cotidiano, a fim de encontrar estratégias para a intervenção profissional. 

 

OBJETIVOS 

 
Levantar o perfil socioeconômico dos usuários; 

 
Analisar as principais demandas apresentadas pelos usuários de acordo com o 

olhar técnico, bem como de acordo com a Resolução para inclusão no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Realizou-se o levantamento de 65 prontuários dos usuários do serviço, visando 

entender o território que o serviço abrange e o perfil socioeconômico das famílias. 

 
Levantaram-se as demandas dos usuários conforme o olhar técnico do serviço 

social dentro da Proteção Básica, considerados em situação de prioridade para 

atendimento, haja vista que esta busca à proteção e prevenção das situações de 

risco, objetivando o desenvolvimento de potencialidades e habilidades dos usuários, 

com vistas a fortalecer os vínculos familiares e comunitários.  

 
Em contrapartida a Resolução CNAS 01/2013 e seus 11 itens para enquadrar 

as situações prioritárias, em sua grande maioria são de situações que já 

perpassaram a proteção social básica, estando enquadradas na proteção social de 

média e alta complexidade. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
O trabalho foi desenvolvido em uma Organização da Sociedade Civil, em um 

município de pequeno porte do Interior do Estado de São Paulo, segundo dados do 

IBGE (2010), o município possui uma população de 38.342 e tem sua econômica 

pautada em atividades agrícolas, com predominância a cana de açúcar, colheitas de 

café, limão e laranja, possui uma área territorial de 650.734 km².  

 



A Organização da Sociedade Civil a que nos referimos, não possui fins 

lucrativos e foi fundada 1916, numa cidade nas redondezas e transferida para este 

município em 1924, destinada inicialmente à proteção de meninas em situação de 

risco pessoal e vulnerabilidade, hoje, destina-se à manutenção de ações e serviços 

socioassistenciais de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, 

juventude e velhice.  

 
O serviço visa viabilizar a retomada do processo educativo, a internalização 

das regras de convivência social com ênfase na ética e cidadania, consolidação dos 

hábitos de higiene, saúde e alimentação, visando o crescimento da qualidade de vida 

e o desenvolvimento de um adulto saudável e cooperativo.  

 
Nesse passo, a Organização respeita os direitos, segundo os princípios e 

premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.   

 

Dessa forma destacamos para as ações que se iniciaram em 2016 na 

Organização que se trata de um Projeto socioassistencial que oferta o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 

anos, atende de segunda a sexta-feira contando hoje com 65 usuários nessa faixa 

etária, da região central e imediações do município. Com o desenvolvimento do 

trabalho, no ano de 2017, a organização da sociedade civil, expandiu seus serviços 

a um bairro com grande índice de vulnerabilidade social do município. 

 
Diante o apresentado, busca-se ressaltar a importância da atuação do 

profissional de Serviço Social diante os Projetos da OS- Organização Social, pois 

este é capacitado para utilizar sua visão de totalidade, sendo capaz de atuar perante 

as diversas expressões da questão social. Além de buscar constantemente 

estratégias de intervenção juntos as famílias, visando à garantia dos direitos das 

crianças e adolescentes.  

 
Para encontrar resultados em seu trabalho, o profissional deve manter-se 

atualizado, além de ser criativo para que sua prática não se torne repetitiva, não 

abrangendo todas as vulnerabilidades de cada caso. 

 
Assim, citamos Martinelli e Koumrouyan (1994, p.13) que apresentam que “as 

ações profissionais por serem tecidas no cotidiano, não podem ser repetitivas, 



rotineiras e esvaziadas de sentido, ao contrário é justamente daí que advém a sua 

preciosidade”, ou seja, o profissional tem o compromisso de manter sua prática 

atualizada constantemente, buscando acompanhar as transformações da sociedade. 

 
Levamos em consideração que a sociedade capitalista tem alterações 

diariamente nas leis, visto que tudo gira em torno do lucro a partir do capital. Neste 

contexto, se dá a pauperização dos serviços prestados, tendo as organizações da 

sociedade civil cada vez menos recursos cofinanciados pelo Estado para a sua 

prestação, gerando a seletividade do atendimento, como nos traz Iamamoto, na obra 

“O serviço Social na Contemporaneidade: Trabalho e Formação Profissional” (2007): 

 
“... amplia-se cada vez mais a seletividade dos atendimentos, fazendo com 
que a proclamada universalização dos direitos sociais se torne letra morta. 
O discurso governamental passa a espelhar a “lógica do contador”, como 
ressalta Menezes: embora direitos sejam legalmente comtemplados, não 
havendo recursos, altere-se a lei.” (p.160) 
 

 

Diante do contexto acima, levantamos a discussão em torno da Resolução do 

Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS) 01/2013, acerca da oferta do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o seu público prioritário. 

Segundo Art. 3º da referida resolução, entende-se como prioritário para o serviço 

crianças, adolescentes, adultos e idosos que estejam em situação de: 

 
I. Situação de isolamento; 
II. Trabalho infantil; 
III. Vivencia de violência e/ou negligência; 
IV. Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; 
V. Em situação de acolhimento; 
VI. Em cumprimento de medida socioeducativa em meio abertos; 
VII. Egressos de medidas socioeducativas; 
VIII. Situação de abuso e/ou exploração sexual; 
IX. Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA); 
X. Crianças e adolescentes em situação de rua; 
XI. Vulnerabilidade a que diz respeito a pessoas com deficiência; 

 

A visão técnica do profissional em serviço social perante os itens citados, é que 

esta não se mostra ampla o suficiente para englobar as diversas vulnerabilidades 

encontradas no cotidiano dos usuários. Ressalta-se a dificuldade em enquadrar as 

situações consideradas prioritárias pelos técnicos diante ao que impõe a Resolução. 

  
Entende-se que como o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é 

formado a partir dos ciclos de vida de cada usuário, cada caso é uma situação 



prioritária visto que cada um apresenta uma particularidade a ser trabalhada para o 

desenvolvimento. 

 
 

RESULTADOS 

 

 
Gráfico 01- Referente aos bairros atendidos e a renda familiar. 

 
Fonte: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- 06 a 15 anos, Agosto/2017. 
 

 

Verificamos que 58,70% das famílias atendidas pelo Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos, tem sua renda entre 01 a 02 salários mínimos, para 

prover todas as necessidades de cada membro. Quanto aos bairros atendidos, 

19,57% são moradores do bairro da periférico que se localiza a aproximadamente 

10 minutos de distancia da Sede do Projeto, e 17,39% de moradores do Bairro 

central, localizado nos quarteirões próximos do Serviço. Portanto, público alvo do 

serviço pelas situações de vulnerabilidades tanto sociais como econômicas. 
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Gráfico 2- Referente ao responsável pela família e estado civil 

 

Fonte: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- 06 a 15 anos, Agosto/2017. 

 

Nos dados acima, analisamos que 86,96% dos responsáveis pelas famílias 

são as mães, pois estas que se mostram presentes para discussão sobre o 

desenvolvimento de seu filho, além de ser a quem procura a organização para a 

inclusão da criança ou adolescente. Destas, 56,52% são casadas. Diante disso, 

apresenta-se a grande reprodução do machismo embutido em nossa sociedade, 

onde a mulher é a maior responsável pelo desenvolvimento dos filhos, bem como 

educação e demais questões que estes apresentam. Assim, citamos OKIN (2008): 

 
 “os homens são vistos como os protagonistas da esfera da vida econômica 
e política e responsável por elas, enquanto as mulheres seriam 
responsáveis pelas ocupações da esfera privada da domesticidade e 
reprodução. As mulheres têm sido vistas como “naturalmente” inadequadas 
à esfera pública, dependentes dos homens e subordinadas à família.”. 
(p.161) 
 

 

Assim, conclui-se que historicamente a mulher é vista como responsável pelos 

filhos e a sua manutenção, por ter “cuidados naturais de maternidade”, a partir de 

que pode parir uma vida. 
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Gráfico 03- Referente às demandas consideradas prioritárias pela Equipe técnica, 
bem como as que se enquadraram dentro do Art. 3º da Resolução CNAS/2013. 

 

Fonte: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- 06 a 15 anos- Agosto/2017. 
 
 

Verificamos que a demanda prioritária conforme os 11 itens da resolução do 

CNAS 01/2013, dentre os usuários do serviço enquadraram-se apenas 36, 37%, 

tendo o maior número nos itens: 3- vivência de violência e/ou negligência e 5- 

situações de acolhimento, contando com 15,91% da população, respectivamente; 

 
 Conforme o olhar técnico do serviço social, que nesta politica tem sua prática 

voltada para a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, a fim de trabalhar 

estratégias para que estes se tornem cidadãos participantes do território e assim, 

protagonistas de sua própria história, levantamos a demanda considerada prioritária 

por este profissional. No entanto, 63,64% dos usuários são situações prioritárias, 

sendo 38, 64% devido a questões de contexto familiar e 13, 64% por situação 

socioeconômica, além de 2,27% em questões de sociabilidade e questões de 

sexualidade, respectivamente. E 6,82% em questões de saúde. Para tais, não se 

encontra brechas na resolução para a inclusão destes. 

 
 Diante o contexto, citamos IAMAMOTO (2007, p.161) que discute em sua obra 

“Serviço Social na Contemporaneidade” sobre a crescente restrição da capacidade 

38,64%

13,64% 15,91% 15,91%

Demanda prioritária, segundo
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de atendimento dos campos de trabalho do assistente social, tendo este que exercer 

a função de “juiz rigoroso da pobreza”, pois atualmente existe a seleção do público 

beneficiado, citando como exemplo a situação para a distribuição de cesta básica 

em um município próximo a São Paulo, onde é realizado pelo seguinte critério: “entre 

os desempregados, os mais pauperizados”. 

 
 Através da análise, entendemos a importância da luta dos assistentes sociais 

para a efetivação dos direitos de seus usuários, visto que a sociedade se mantém 

em constantes transformações, onde o capitalismo sempre acaba favorecendo os 

detentores de poder. 

 
Gráfico 04- Referente a importância dos usuários realizarem acompanhamento 
minucioso da rede socioassistencial devido às demandas apresentadas, e se estes 
realizam. 

 

Fonte: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- 06 a 15 anos, Agosto/2017. 
 

 Com relação ao trabalho em rede realizado no município, verificamos que a 

partir da visão critica que o assistente social mantem perante o desenvolvimento dos 

usuários e suas demandas pertinentes, 89,29% da população analisada tem 

necessidade de um acompanhamento mais minucioso da rede decorrente de suas 

demandas, porém apenas 10,71% do público atendido recebe esse 

acompanhamento. 

 

Entendemos a questão da precarização e seletividade no atendimento que 

acontece diante as politicas publicas do país, não conseguindo dar o suporte a todas 

as demandas da sociedade atual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Diante todo o contexto apresentado, concluímos a importância do olhar 

técnico do assistente social diante as expressões da questão social encontradas no 

cotidiano e a sua dificuldade na seletividade de situações prioritárias dentro do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visto que a Resolução 

apresentada se mostra engessada diante as diversas vulnerabilidades encontradas 

dentro da Proteção Básica, além de pontuar a precarização deste trabalho, visto que 

enquadra-se em vários itens  da resolução o público prioritário a ser atendido pela 

Proteção de média e alta complexidade, pois já perpassaram as situações de 

prevenção que se trabalha na Proteção Social Básica.  
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