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Apresentação

O SUAS-BH testemunha, mais uma vez, a ousadia que o marca, com uma reflexão de-
safiadora registrada nesta publicação. Trata de colocar luz e centralidade sobre o cotidiano, 
delineado pelas expressões da questão social e pelas as relações entre as pessoas, consideran-
do o território demarcado por sua história, pela configuração econômica, política e social. O 
cotidiano do SUAS conhece e convive com as formas mais perversas dessas expressões – a 
violência e violação de direitos – advindas das relações e, muitas delas, circunscritas no mundo 
privado e na insuficiente presença da proteção pública. 

Os caminhos construídos nessa Coletânea reconhecem o importante binômio entre subal-
ternidade/autonomia, cuja concepção se desenha pela necessidade de erigir um novo campo 
de força e de poder, de modo a enfrentar coletiva e organizadamente a violência e a violação 
de direitos. Trata-se de dar concretude a uma das funções do SUAS no que concerne à defesa 
de direitos sociais, cujo caminho mais curto e eficaz se dá, primordialmente, pelo reconheci-
mento da desigualdade de classes, de raça e de gênero.  Com isso, o maior desafio posto pelos 
autores nessa Coletânea foi oferecer um conjunto de olhares e práticas que possam indicar 
uma direção de mudança e de aprimoramento no cotidiano do trabalho social no SUAS. 

Este produto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da 
Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (Smasac), com o Centro 
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Zilah Spósito, uma Organização da So-
ciedade Civil (OSC). Parceria que se inicia na década de 1990 e se solidifica a cada período, e, 
atualmente avança na busca por aprimorar o diálogo com os Sistemas de Justiça e de Garantia 
de Direitos. Também contribui para a defesa e garantia de direitos, introduzindo uma nova 
orientação ao trabalho social que não se trata de atender à violação de direitos de um usuário, 
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mas reconhecer quantos, onde estão e como potencializar a prevenção da violência, a promo-
ção da cidadania e o enfrentamento da subalternidade. 

Os capítulos foram produzidos por professores, pesquisadores e gestores que transfor-
mam o vigor de sua indignação contra a injustiça social em conhecimentos e que não desistem 
de nos convocar às lutas coletivas e civilizatórias. Cabe ressaltar que os autores são de diversas 
formações e que reconhecem a primaz necessidade de reflexões e atuações que se concretizam 
na complementaridade de saberes e profissões integradas em equipes, com conhecimento das 
relações familiares e territoriais. Assim como, as proposições aqui postas não prescindem da 
compreensão de que o trabalho social no SUAS é interprofissional e requer intervenção cole-
tiva. 

O conteúdo trazido por essa Coletânea inicia-se com os conceitos e fundamentos do 
SUAS: um olhar para o aprimoramento do cotidiano, que aborda os temas centrais desse 
sistema público, configurados nas seguranças socioassistenciais, nos eixos que lhe conferem 
sustentação e na função precípua de garantir direitos e de efetivar a proteção social não con-
tributiva. O olhar sobre esses temas se faz a partir dos determinantes históricos, econômicos 
e políticos das políticas sociais em geral e da Assistência Social em particular, com o objetivo 
de dar centralidade à leitura de uma sociedade de classes que desenha a desigualdade estru-
turante no Brasil, configurada pela renda, raça e gênero, além de sofrer agravos do lugar e do 
território. 

Nessa linha, este Capítulo enfatiza a necessidade de aprimorar a compreensão das de-
mandas para o SUAS, identificar a escala de abrangência, e avaliar a amplitude e a qualidade 
da cobertura e das provisões, revisitando a apreensão da realidade social pelas(os) trabalhado-
ras(es), gestoras(es), conselheiras(os) e usuárias(os) como mote fundante para imprimir uma 
abordagem coletiva, democrática, conectada com a dimensão política do fazer profissional e 
da reafirmação por direitos sociais.  Além disso, as proposições do texto conferem a preponde-
rância na dimensão coletiva da ação prestada nos serviços socioassistenciais. 



6

Violências, territórios e estratégias de enfrentamento no âmbito do SUAS: Al-
gumas reflexões compõem o conteúdo do segundo capítulo, que apresenta ao leitor pressu-
postos teóricos para aprofundamento da compreensão do fenômeno das violências e violações 
de direitos, partindo-se do entendimento de que a primeira é uma das facetas da segunda e 
considerando a imbricada relação entre a dimensão macrossocial da violência objetiva/estru-
tural e a dimensão microssocial das violências subjetivas que se dão nas relações interpessoais 
cotidianas. Em seguida, recupera-se as reflexões sobre a leitura do território, no âmbito da 
Política de Assistência Social e, destacadamente, na Proteção Social Especial, como lugar vivo, 
histórico, constituído por teias complexas de relações e pela concomitância paradoxal de cenas 
de desigualdade, desproteção, violências, violações e as expressões e constituição de vínculos 
de proteção, solidariedade e potências de ação coletivas. Este Capítulo também apresenta uma 
reflexão sobre as estratégias de prevenção e enfrentamento às violências e violações de direi-
tos no âmbito da proteção social especial de média complexidade, procurando demonstrar 
a aproximação dos pressupostos teóricos da Assistência Social com os paradigmas da prática 
restaurativa, num esforço do exercício interdisciplinar de construção do conhecimento, bus-
cando traduzir as ancoragens ético-políticas e teórico-metodológicas, que podem amparar as 
tecnologias interventivas e o saber-fazer, que se constrói no cotidiano dos serviços socioas-
sistenciais. 

O Capítulo que se segue aborda os Espaços de diálogo nos serviços socioassisten-
ciais: um olhar para o potencial do CREAS, que objetiva detalhar a dimensão coletiva 
e dialógica, com o encadeamento de conteúdos demarcado pelas relações institucionais no 
cotidiano do trabalho. O olhar específico para o CREAS se pautou numa experiência junto à 
Prefeitura de Belo Horizonte que estabeleceu um processo de reordenamento interno e en-
sejou pensar caminhos de aprimoramento. A escolha reflexiva recaiu sobre a potencialização 
de espaços de diálogo com seus percalços e possibilidades, considerando os riscos a que estão 
submetidos e as desproteções sociais vivenciadas.  
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Dois campos analíticos compuseram o conteúdo: o primeiro diz respeito aos compromis-
sos do SUAS em relação ao trabalho em rede e à convivência familiar e comunitária diante das 
violações de direitos que se apresentam cotidianamente nos serviços de média complexidade. 
Ainda nessa linha, o segundo campo de análise se pautou na burocratização das estruturas 
organizacionais que impõem relações de poder, dominação e alienação. Os caminhos aponta-
dos nesse texto convergem com a necessidade de ter como horizonte espaços de diálogo, de 
socialização, de horizontalidade, que permitam construir novas abordagens. 

Para tanto, elegeu-se refletir sobre as relações: com a rede de serviços, em especial com o 
Sistema de Justiça; entre a equipe de trabalhadoras(es); trabalhadoras(es) com usuárias(os); 
e do serviço socioassistencial com os movimentos sociais. Com uma perspectiva de dialogar 
proximamente com a realidade cotidiana, o conteúdo destaca alguns caminhos para o aprimo-
ramento do trabalho cooperado e a relação com a construção dos direitos socioassistenciais 
afiançados pelo SUAS. 

O último Capítulo, mas fundamental nesse caminho reflexivo, trata especificamente das 
Práticas Restaurativas: reflexões e abordagens, tendo como parâmetro o SUAS como um 
sistema protetivo. Este Capítulo ressalta que há demanda contínua para o aperfeiçoamento 
do corpo teórico, das ações e modelos institucionais e, sobretudo, da práxis com o objetivo 
de criação de novos recursos e ferramentas que possam, de fato, contribuir para a o aprimo-
ramento do trabalho social cotidiano de equipes técnicas e gestoras e gestores do SUAS/BH.

Ademais, a Assistência Social como um conjunto de serviços, programas, projetos e bene-
fícios socioassistenciais revela-se como uma Política que acolhe e cria inúmeras relações entre 
as equipes, gestoras(es), usuárias(os) e Órgãos que compõem a rede de serviços. É neste con-
texto que as práticas restaurativas se aproximam do SUAS, com o intuito de contribuir para o 
fortalecimento de vínculos comunitários, familiares, institucionais e interinstitucionais (rede 
de serviços), considerando as várias relações que se estabelecem, por meio do diálogo, da co-
municação não violenta e até dos Círculos de Paz, metodologias caras ao Paradigma restaura-
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tivo, e que são apresentadas como ferramentas para o aprimoramento da atuação técnica dos 
Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade. Assim, no espaço desta obra, 
as Práticas Restaurativas são apresentadas e podem ser compreendidas como o conjunto de 
técnicas, metodologias e processos baseados nos valores e princípios que refletem o paradigma 
restaurativo. 

Esta obra nos convida a reflexões significativas sobre o caminho das abordagens coletivas 
e dialogadas que imprimem força no coletivo, pela superação da subalternidade e conquista da 
autonomia. A leitura propõe novos saberes, apresentando mais ferramentas de atuação e que 
podem contribuir com a efetivação da função da defesa e garantia de direitos das usuárias e 
usuários do Sistema Único da Assistência Social. 

Construído a muitas mãos e com lentes diferentes, o conteúdo complexo e denso desta 
Coletânea é interligado por um fio quase imperceptível que o integra pelo compromisso ético 
e político com uma sociedade menos desigual e violenta, além de plena em direitos. 

Diante do colar belo como um sonho, admirei, sobretudo, o fio invisível que unia as pérolas, 

e se imolava anônimo para que todos fossem um.

Dom Helder Câmara

Parabenizamos às autoras e autores dos textos, ao tempo em que agradecemos pelos mer-
gulhos teóricos realizados, que nos permitem suscitar novas ideias e novas discussões.

Boa leitura!

José Crus
Secretário Adjunto de Assistência Social

 Segurança Alimentar e Cidadania
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REFLEXÃO SOBRE CONCEITOS 
E FUNDAMENTOS DO 

SUAS: UM OLHAR PARA O 
APRIMORAMENTO

DO COTIDIANO

Maria Luiza Rizzotti1

Denise Ratmann Arruda Colin2

1 Assistente social, mestre e doutora em Serviço Social e Política Social pela PUC/SP; pesquisadora da Fapesq/CNPq - Univer-
sidade Federal da Paraíba; professora aposentada da UEL; secretária de Assistência Social em Londrina, 2001-2008; secretária 
nacional de Assistência Social do MDS, 2010. 
2 Assistente social do Ministério Público do Estado do Paraná; professora do curso de Serviço Social da PUC/PR; doutora 
em Sociologia pela UFPR e, atualmente, diretora de planejamento e gestão da Subprocuradoria de Planejamento do MPPR; 
secretária nacional de Assistência Social do MDS, 2011-2014.

Capítulo 1
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Apresentação

Ao longo de uma década e meia, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) vem sen-

do consolidado e já representa uma das maiores novidades em termos de modelo protetivo, 

reconhecido por um grande número de países. Esse sistema público não se erigiu sem que 

houvesse a conjunção de inúmeros fatores e atores. Dentre eles, destacam-se: (i) a conjuntura 

política de um governo compromissado com a garantia de direitos, de segmentos antes invisí-

veis ao Estado brasileiro; (ii) a visão prospectiva de um grupo de intelectuais e técnicos, com a 

qual plasmavam em suas competências as dimensões dos saber e do compromisso; e (iii) uma 

maioria de trabalhadores, inserida nos municípios de todo o Brasil, que concretizou a Assis-

tência Social como política pública. Desse modo, destaca-se ainda a imprescindível presença 

dos sujeitos3 e de seus compromissos com a ampliação do sistema protetivo para analisar e 

avançar na melhoria do SUAS. 

Muitos são os avanços neste tempo de construção, que se somam: as regulações, dando 

unidade a todo o território nacional para as provisões desse campo protetivo; a destinação 

do fundo público de forma crescente para a política de Assistência Social;  a consolidação de 

novas seguranças protetivas (acolhida, renda, convívio, autonomia, apoio e auxílio);  a ins-

tituição de um sistema de informação que fomenta e corrobora com a função da vigilância 

socioassistencial; e a capacidade de pautar a sociedade e o Estado brasileiro acerca de um novo 

direito – o direito à Assistência Social. Como a realidade social e as políticas sociais estão em 

constantes mudanças e seus caminhos não são, necessariamente, lineares, há de se ter sempre 

a preocupação com a resistência aos desmontes e a capacidade de aprimoramento. 

É neste contexto que o conteúdo aqui posto caminhará e, para tanto, optou-se por um tra-

3  Como sujeitos, reconhecemos o Estado na figura dos seus dirigentes, trabalhadores e a sociedade civil tanto os usuários da 
política de Assistência Social, como as organizações e movimentos sociais que têm como pauta a garantia de direitos sociais.
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çado pouco ortodoxo no que tange à leitura organizada, com temas clássicos do SUAS.  Ao con-

trário, a proposta é reconstruir os conceitos fundantes, abstraindo deles o que pode colocar o 

cotidiano em ebulição. Trata-se da difícil tarefa de fazer valer a certeza de que as instituições 

e as rotinas podem se modificar pela práxis concreta de seus sujeitos (trabalhadores, usuários 

e gestores). 

Como o caminho escolhido prevê estabelecer conexões com os fundamentos do SUAS que 

reconheçam pontos convergentes e facilitem a integração no trabalho cotidiano, esta apro-

ximação aprofunda-se em diferentes dimensões, algumas delas relacionadas a seguir: (i) o 

compromisso com a luta por um novo patamar civilizatório que tem seus sustentáculos em 

macrodeterminações que compõem o escopo utópico da sociedade, construindo convergência 

entre grupos populacionais, para que se transforme em luta coletiva; (ii) a aposta numa coesão 

social que fortaleça a ideia de que o indivíduo é resultante dos processos históricos, do lugar 

que ocupa na sociedade capitalista e da desproteção/proteção que recebeu do Estado, ao lon-

go de sua existência e, portanto, vítima da condição de violação que pratica e/ou vive - nessa 

linha, não se fala em exclusão, mas, sim, em diferentes formas de inclusão na sociedade, no 

território, na comunidade e na família; (iii) a equidade como pressuposto fundante, que re-

conhece as diferenças e proposição de caminhos específicos, quer de restauração de vínculos 

comunitários e/ou familiares, quer na integração e requisição de direitos sociais nas diferentes 

ofertas de políticas sociais; (iv) o acirramento da compreensão da práxis humana e da dialéti-

ca social, que permite a construção e reconstrução de trajetórias e vidas;  (v) a capacidade de 

extrapolar os muros institucionais e contrapor-se à rigidez das regras, para alcançar os territó-

rios de convivência em toda a sua dinamicidade e capacidade criativa de restauração e recons-

trução do cotidiano e dos atos e fatos que ferem a sociabilidade e, com isso, o favorecimento de 

espaços dialógicos entre os sujeitos com diferentes inserções na instituição, no território, na 

cidade e na família; e (vi) a capacidade de a política de Assistência Social, com seu escopo pro-
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tetivo, contribuir na travessia de indivíduos com necessidades sociais para sujeitos políticos e 

coletivos, que se colocam em luta por uma sociedade mais justa e igualitária.

Posto este caminho metodológico (de saberes em construção e a partir da realidade), tem-

-se como objetivo, neste Capítulo, analisar alguns aspectos que favorecem a institucionalidade 

do SUAS, sempre na perspectiva de reforçar o campo do direito e o caráter protetivo da polí-

tica de Assistência Social, suas funções e seguranças socioassistenciais. Os conceitos trazidos 

neste Capítulo não se ocupam em realizar um detalhamento teórico e conceitual (até porque a 

bibliografia no campo do estudo das políticas sociais é bastante substantiva, sobretudo sobre 

assuntos como direito social, risco social, realidade social), mas apenas o modo como estes 

temas integram a institucionalidade do SUAS e, com isso, nossa aposta está no fato de que 

voltar cotidianamente aos fundamentos permite o enfrentamento da alienação própria da 

cotidianidade, como afirma Ágnes Heller (1972). Desse modo, permeia a reflexão um enfoque 

sobre a necessidade de aprofundamento da leitura da realidade dos territórios de abrangência 

dos serviços socioassistenciais e transita metodologicamente entre os aspectos estruturantes 

e conjunturais, tendo como foco as explicações para a vulnerabilidade, a desproteção e o risco 

social. 

Por fim, nos cabe retomar os fundamentos e conteúdos que alimentaram o projeto da 

constituição desse sistema e que podem indicar seu aperfeiçoamento. O desafio, portanto, é 

tratar de temas antigos e já bem-delineados, dando a eles um enfoque que reacenda ou lance 

luz às necessárias mudanças no cotidiano do trabalho e que aperfeiçoem as abordagens coleti-

vas, com avanços no debate de sujeitos políticos e do direito social. Desse modo, inicialmente 

tratar-se-á de  alguns aspectos referentes ao sistema protetivo e, em seguida, uma reflexão 

sobre temas fundantes da proteção no escopo do SUAS, considerando-se a assertiva de que 

uma apreciação estruturante da realidade social à luz da desigualdade de classe, raça e gênero, 

e do recorte no território são elementos essenciais para a qualificação do trabalho neste siste-

ma público. 
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Proteção Social  
O foco recai na apropriação do tema da proteção social, e sua relação com o SUAS reside 

na demarcação de um novo campo de garantias e seguranças socioassistenciais. No entanto, 

torna-se premente demarcar a trajetória histórica e as determinações econômicas, sociais e 

políticas dos sistemas protetivos no mundo e que, em especial, no Brasil, conformam e in-

fluenciam o modelo em vigência hoje e, por conseguinte, a política de Assistência Social. A 

luta ideopolítica que se engendra na constituição de modelos de proteção não se dissipa por 
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decreto, como diria Drummond: “As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome 

é tumulto e inscreve-se na pedra”.4  O poeta observa muito bem que não há como descansar 

quando a luta entre a lei e a sua concretização estão latentes, referindo-se, particularmente, 

aos avanços conquistados na Constituição Federal de 1988, e as leis e regulamentações que 

dela emanaram, para dar institucionalidade ao SUAS. 

A tese que sustenta esta disputa intrínseca no cotidiano da execução do campo protetivo 

se fundamenta no modo histórico como o Brasil marcou as lutas de classes, cujas conquistas 

que pautaram os direitos sociais dialogaram com a deletéria marca do modelo econômico e a 

posição autoritária, colonialista e tacanha da elite brasileira. Para Fábio Guedes Gomes (2006): 

Com o avanço das políticas neoliberais e o desmonte das estruturas produtivas e executoras 

de políticas públicas do aparato estatal desenvolvimentista, alguns organismos privados 

multinacionais e nacionais ganharam espaços no tocante à produção de bens e serviços 

que eram, em certo sentido, pelo menos os mais importantes, prioridade do setor público, 

aprofundando, dessa maneira, ainda mais a mercantilização das condições de bem-estar dos 

indivíduos e famílias, tornando a universalização dos direitos sociais garantidos pela Cons-

tituição um sonho muito mais distante. (GOMES, 2006, p. 203)

São inúmeros os estudos sobre os sistemas protetivos, em especial no Brasil, cuja trajetó-

ria tem avanços e retrocessos demarcados pelas forças políticas, pela mobilização dos movi-

mentos e atores sociais, por acordos marcados pela manutenção do modelo econômico e pela 

ação do Estado no trato da questão social. O debate sobre este tema (questão social e Estado) é 

bastante fértil na Academia, mas vale o destaque para o posicionamento de Iamamoto (2004): 

4  Fragmentos de Nosso Tempo, Carlos Drummond de Andrade.
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Questão social diz respeito ao conjunto multifacetado das expressões das desigualdades 

sociais engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do 

Estado. A “questão social” expressa desigualdades econômicas, políticas e culturais das clas-

ses sociais, mediadas por disparidades nas relações de gênero, características étnico-raciais 

e formações regionais, colocando em causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso 

aos bens da civilização. (IAMAMOTO, 2004, p. 17)

  Destaca-se o reconhecimento de que a questão social é um fenômeno próprio da explo-

ração do trabalho no mundo capitalista e tem lugar na cena política pelas disputas de classe. 

Desse modo, toda a decorrência desta leitura nos leva à compreensão de que a proteção social 

e as políticas sociais estão sempre envoltas, necessariamente, numa cizânia contínua, que se 

expressa de forma concreta no uso e destinação do fundo público. Mas não só, pois resulta de 

uma grande conjugação de fatores econômicos, políticos e sociais que passam a interferir nos 

arranjos históricos dos sistemas protetivos. 

Os avanços autorizados pela Constituição Federal de 1988, que demarcam uma direção 

de Estado Social, tiveram de esperar mais de uma década para acelerarem o ritmo de sua im-

plantação. Foi com a chegada do campo democrático-popular ao poder que as proposições de 

universalização dos direitos sociais, democratização e descentralização da gestão ganharam 

ossatura. O SUAS é um bom exemplo disso, pois em conjunto com o SUS dá nova dimensão 

à Seguridade Social, adensando seu campo não contributivo e, por conseguinte, ampliando o 

sistema de proteção social brasileiro. 

Assim, todo esforço por mais proteção e direitos compõe a mesma chave com o pacto 

democrático, apontando para a necessidade de se identificar, no cotidiano da operação das 

políticas sociais, o aprimoramento e a oferta das provisões protetivas e a apropriação deste 

campo de luta pelos sujeitos das políticas setoriais e a sociedade civil organizada. 

A proteção social é garantida mediante a prestação de serviços, programas, projetos e 
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benefícios socioassistenciais, consubstanciados na oferta de bens materiais que viabilizam a 

sobrevivência; e de bens imateriais, culturais e simbólicos que promovem a inserção na vida 

social, tendo como destaque a dimensão relacional que orienta a intervenção da política de 

Assistência Social. 

Tal conformação sinaliza a manifestação de duas precondições: (i) a premente necessida-

de da presença do Estado, por meio da organização de políticas e de prestações públicas que 

ofertam serviços em parceria com a sociedade civil; e (ii) a qualificada atuação profissional no 

espectro coletivo, em estreita articulação com a rede intersetorial de proteção social.

Cabe realçar a existência de modelos diferenciados de proteção social na trajetória his-

tórica, sob um direcionamento residual e sob a égide universal, de acordo com a correlação 

de forças e as disputas de interesse na esfera do Estado, como expressão da desigualdade de 

classes (POULANTZAS, 2000), das respostas institucionais e das lutas sociais emanadas na 

relação capital x trabalho (COLIN e SILVEIRA, 2016). 

No caso da política de Assistência Social, esta evidência está intrinsicamente vinculada 

a riscos sociais gerados pela crise do capital e pela forma de desenvolvimento da produção e 

distribuição da riqueza na contemporaneidade, causando erosão no sistema de proteção social 

não contributivo, no viés universal - o que tem exigido o comparecimento de um Estado So-

cial forte no enfrentamento da questão social e para a superação da insegurança social (CAS-

TEL, 1998; SPOSATI, 2009) e, por consequência, está ligado à carência de direitos (OLIVEIRA, 

1994). 

No Brasil, o Estado corroborou, de forma própria, em cada contexto sócio-histórico, a ado-

ção da referida política pública que, inicialmente, esteve marcada pela intervenção repressiva, 

transitando a partir da década de 1930, para uma atenção pontual e fragmentada, com fulcro 

no amparo aos desvalidos, à maternidade e à infância. Da ditadura de 1964 até à abertura 

democrática, com a intenção de imprimir harmonia social, foram criadas estruturas governa-
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mentais centralizadas para prestar, mediante auxílios, subsídios e subvenções, ações de cará-

ter meritocrático e corporativista. Já na Constituição Federal de 1988 e com a promulgação 

da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/93, alterada pela Lei 11.435/11), 

a Assistência Social ganhou envergadura de política pública, direito do cidadão e dever do Es-

tado, portanto, se constituiu como direito reclamável.

O regramento jurídico absorveu, portanto, a exigência da organização da proteção social 

pelo Estado brasileiro, com o propósito de garantir a vida, reduzir os danos e prevenir a inci-

dência de riscos; acompanhado da análise protetiva das famílias e da realidade dos territórios, 

considerando as vulnerabilidades, as ameaças, as vitimizações e os danos existentes; e inte-

grado com o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais (art. 2º, 

LOAS, 1993).
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O SUAS e a Estrutura Protetiva 
O conteúdo a seguir recupera alguns pontos importantes do campo protetivo da política 

de Assistência Social, em que pese a produção já conhecida. Os pontos destacados, aqui, bus-

cam identificar as marcas da trajetória histórica e demarcar a diferença de projetos e conceitos 

que embasam o cotidiano trabalho nos serviços socioassistenciais do SUAS. Para olhar pros-

pectivamente e se colocar como sujeito capaz de modificar a rotina e os resultados, é funda-

mental um “voo” pela história e a construção de fundamentos.
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Inicialmente, falar-se-á um pouco sobre a concepção de proteção social, da contribuição 

da política de Assistência Social para o sistema e, em seguida, serão apontados alguns pontos 

estruturantes do SUAS, como suas funções precípuas e algumas de suas seguranças. O cami-

nho reflexivo traz dois traços importantes para a reflexão:(i) a conversa com o passado a ser 

superado e (ii) a relação da sociedade civil com o Estado como demarcação do campo do direito. 

 

O Sistema Único de Assistência Social 

O Sistema Único de Assistência Social tem uma estrutura fundada em princípios, diretri-

zes, objetivos, funções e seguranças. Os princípios e diretrizes rompem com um antigo mode-

lo seletivo, privatista e trazem para a esfera pública a responsabilidade primaz do Estado. Este 

ancoramento na esfera pública, institucionalizado por lei, define um novo campo de direitos 

chamados de “direitos socioassistenciais” e que ganham concretude por meio da organização 

dos serviços e benefícios. Alçar para a instância pública e constitucional o Sistema Único de 

Assistência Social o desenha sob a égide republicana, que exige transparência e democracia na 

gestão.
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Este desenho se delineia pelo acesso universal, pela equidade e respeito à autonomia dos 

cidadãos e cidadãs que deverão usufruir desse direito. Destaca-se que a universalidade tam-

bém incorpora a perspectiva da equidade social e da diversidade territorial, à medida que o 

direito se concretiza com o acesso e, para tanto, é necessário que sejam consideradas as condi-

ções e realidades diferentes, a fim de que o direito seja garantido.

Soma-se a isso a garantia de modelo participativo e descentralizado de gestão, com a pers-

pectiva de que as ofertas e provisões desta política pública aproximem-se das reais demandas 

com respeito às diferenças regionais, locais e considerem as especificidades de grupos e seg-

mentos populacionais. Ainda em relação a modelos democráticos e participativos, é funda-

mental reconhecê-los com maior aproximação para o aprimoramento de gestão da política 

social.

O debate das funções e das seguranças socioassistenciais que estruturam e organizam o 

SUAS deve ser feito a partir das instruções normativas. As funções do SUAS estão organiza-

das em um tripé: Proteção Social, Vigilância Socioassistencial e Defesa de Direitos, conforme 

disposto na NOB/SUAS/2005 e reiterada no Capítulo I da NOB-2012: 

Art. 1º A política de Assistência Social, que tem por funções a proteção social, a vigilância 

socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de sistema público não con-

tributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social.  

(BRASIL, 2012, p. 16)

Assim, toda a estrutura deste sistema público desenha-se para cumprir tais funções, cons-

truindo uma rede de serviços em níveis de complexidade (proteção básica e especial) e organi-

za um amplo e renovável sistema de informação que dá suporte à vigilância socioassistencial.5

Além das funções citadas, o delineamento do SUAS prevê um campo de seguranças que 

5 Não será disposto neste momento o conteúdo que detalha as funções e estruturas, pois todos os detalhes estão contidos nos 
documentos normativos. A intenção, aqui, é apenas identificar a estrutura do sistema. 
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elucidam as reponsabilidades da política pública no arcabouço protetivo brasileiro, que está 

organizado por diferentes políticas sociais. Considerando-se que o objetivo deste texto se vol-

ta para o aprimoramento da atenção nos serviços socioassistenciais, elegemos, para o apro-

fundamento da reflexão, as seguranças de acolhida; o convívio familiar e de autonomia e, no 

campo dos direitos socioassistenciais, o que está posto como direito aos serviços de qualidade 

e à participação. 

Segurança de Acolhida 

Toda a leitura das seguranças far-se-á considerando-se o campo protetivo da Assistência 

Social e os “novos” direitos que ela deve garantir. Os textos normativos - desde a PNAS em 

2004, a tipificação em 2009 e a NOB-2012 - indicam orientações para a segurança de acolhida. 

Destaca-se que o contexto principal das normas trata do direito ao acolhimento para aqueles 
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que têm perdas de vínculos, quer temporárias ou definitivas, atribuindo ao Estado, neste caso 

especificamente ao SUAS, a obrigatoriedade de acolhimento dentro dos padrões de qualidade 

definidos pela tipificação dos serviços (Resolução 109/2009 do CNAS). 

No entanto, já na NOB-2012, a referência à segurança de acolhida relaciona-se com a ca-

pacidade de receber de forma ampla, sem discriminação e com qualidade as demandas desta 

política pública. Assim posto: 

Art. 4º São seguranças afiançadas pelo SUAS:

I - Acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização da 

proteção social básica e especial, devendo as instalações físicas e a ação profissional conter:

a) condições de recepção;

b) escuta profissional qualificada;

c) informação;

d) referência;

e) concessão de benefícios;

f) aquisições materiais e sociais;

g) abordagem em territórios de incidência de situações de risco;

h) oferta de uma rede de serviços e de locais de permanência de indivíduos e famílias sob 

curta, média e longa permanência. (BRASIL, 2012, p. 2) 

Esta orientação amplia, expressivamente, o que significa acolher, transitando desde o re-

conhecimento aprofundado e amplo da demanda, não apenas individualmente trazida pelo 

usuário, até o reconhecimento da demanda e sua incidência no território. Também figura no 

escopo da segurança - acolhida - a garantia de inclusão na rede de serviços. Além disso, trata 

das condições materiais de acolhimento e das ofertas de qualidade do trabalho social no SUAS. 

Destaca-se que a acuidade ou qualificação da escuta do profissional no SUAS esteja, exata-

mente, na conjugação de sua formação profissional (implica um arcabouço teórico-prático in-
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terpretativo) como sua compreensão das responsabilidades estatais da política social em que 

atua (proteções e provisões previstas no SUAS). 

Já na acolhida, abre-se um campo dialógico de horizontalidade, cujo conhecimento do 

usuário tem força e verdade. Assim, além do conteúdo do relato dos sujeitos, o diálogo hori-

zontal que deve envolver a acolhida não pode prescindir de um olhar para a subalternidade 

que, muitas vezes, expressa-se na relação hierarquizada imposta, tanto pelo lugar institucio-

nal de poder atribuído ao técnico, como a autoridade do saber técnico e científico. Trata-se de 

reforçar que a dimensão dialógica, prevista como um dos pilares da prática restaurativa, pode 

contribuir para o aprimoramento da acolhida e imprimir a necessidade de fatores relacionais 

que envolvam os sujeitos nos serviços.

Não é sem motivo que a primeira instrução sobre acolhida já na PNAS/2004 tratava de 

autonomia. Sabe-se que a autonomia não se restringe à renda, mas ao empoderamento que 

confere ao sujeito/usuário o poder de escolha, de liberdade de expressão e manifestação. 

A acolhida implica atitude e orientação ética, de respeito às relações democráticas nas 

estruturas institucionais e reconhecimento da capacidade de autodeterminação dos sujeitos 

destinatários da política pública, mas para tanto, a rotina deve sempre garantir um trânsito 

límpido de informações e um profundo respeito aos saberes, pois as instituições se modificam 

com a construção de seus muitos sujeitos e de seus diversos saberes. Portanto, não há acolhi-

da, não há diálogo sem reconhecimento da autonomia e superação da subalternidade. 
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Segurança de Convivência Familiar e Comunitária

Sobre a segurança de convivência familiar e comunitária, já se tem muitos escritos que a 

relacionam diretamente a um dos eixos estruturantes do SUAS – a matricialidade sociofami-

liar. Para fazer-se uma reflexão sobre a segurança e o direito à convivência é importante levar 

em conta dois aspectos, que correspondem a uma leitura histórica. O primeiro deles, refere-se 

à quebra de paradigma institucionalizador que vigorou nesse campo protetivo desde os pri-

mórdios da Assistência Social brasileira, quando a máxima era o abrigamento, que desenhou 

um modelo de grandes asilos, orfanatos, entre outros. A proteção tinha uma relação direta 
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com a retirada das pessoas do seio familiar e se restringia ao suposto cuidado do indivíduo. A 

extensão do olhar protetivo à família reconhece a responsabilidade do Estado sobre a garantia 

de convivência, se e quando é possível e passa a exigir dos serviços socioassistenciais6 com-

petência técnica/operativa para lidar com esse campo relacional, antes reservado ao mundo 

íntimo e privado.   

O segundo ponto importante sobre a convivência familiar relaciona-se à concepção de 

“família”, que permeia o cotidiano dos serviços. Há de se ter cuidado para que a visão conser-

vadora não paute o trabalho realizado no âmbito do PAIF, do PAEFI e demais serviços dessa 

rede socioassistencial. Os documentos normativos do SUAS são claros em reconhecer os dife-

rentes arranjos familiares e se desprover de um modelo moralista no tema. As orientações fir-

mam-se na compreensão de que a família é socialmente determinada pelo contexto histórico, 

econômico e social. Além da dimensão social e de classe, devem ser considerados os aspectos 

referentes à condição de gênero e etnia, que impactam as relações familiares e podem indicar 

tanto exposição a vulnerabilidades e riscos diferenciados, como vazios protetivos. A proposta 

interventiva dita no documento sobre Trabalho Social define:

Conjunto de procedimentos efetuados a partir de pressupostos éticos, conhecimento teó-

rico-metodológico e técnico-operativo, com a finalidade de contribuir para a convivência, 

reconhecimento de direitos e possibilidades de intervenção na vida social de um conjunto 

de pessoas, unidas por laços consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade – que se cons-

titui em um espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, com 

o objetivo de proteger seus direitos, apoiá-las no desempenho da sua função de proteção 

e socialização de seus membros, bem como assegurar o convívio familiar e comunitário, a 

partir do reconhecimento do papel do Estado na proteção às famílias e aos seus membros 

6 Destaca-se que outras políticas públicas também reconhecem o papel fundamental da família como lócus de direitos, a 
exemplo do SUS, com o Programa Saúde da Família e a educação, com a aproximação da escola na comunidade e família. Mas 
vale um bom debate o como tais serviços entendem a família e o seu papel protetivo. 
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mais vulneráveis. Tal objetivo materializa-se a partir do desenvolvimento de ações de ca-

ráter “preventivo, protetivo e proativo”, reconhecendo as famílias e seus membros como 

sujeitos de direitos e tendo por foco as potencialidades e vulnerabilidades presentes no seu 

território de vivência. (BRASIL, 2012, p.11)

A matricialidade sociofamiliar deve pautar todos os serviços e ofertas do SUAS, dentre o 

constructo do trabalho. Nesse aspecto, reconhece-se, por um lado, a importância da família 

como espaço privilegiado de sociabilidade humana e, portanto, a proteção estatal  estende-se 

a todos os seus membros, mas ao mesmo tempo, deve-se atentar para não impor à família res-

ponsabilidades para as quais não está apta, mesmo lhe tendo sido impingidas historicamente.

Em que pese a importância da concepção de família na qualificação das ações do SUAS, 

neste debate, ganha relevância a concepção de convivência, tanto no âmbito da família, quan-

to no âmbito da comunidade, do território e das organizações e das associações, que possam 

desenhar a capacidade de melhoria ou agravos das condições de vida, tendo como um dos indi-

cadores a possibilidade de convivência. Este aspecto recupera alguns elementos que delineiam 

o campo de relações familiares de vizinhança e de congregação em organizações políticas, mo-

vimentos sociais, igrejas, dentre outros. 

Além da dimensão econômica, que exerce grande determinação nas relações, é fundamen-

tal reconhecer outros elementos vinculados à sociabilidade humana que perpassam desde ca-

racterísticas que a sociedade vive na pós-modernidade, até motivações pessoais e afetivas. 

Permeiam, portanto, as relações familiares e comunitárias vários fatores materiais e imate-

riais (incluindo aí os éticos e morais), além da capacidade de sociabilidade que se reconhece 

na organização por direitos, na necessidade de pertencimento, na participação e, até mesmo, 

na necessidade de realização individual. Assim, cabe ao trabalhador do SUAS identificar os 

motivos e as consequências das agregações e convivências, considerando seu potencial de luta 

e resistência, além de identificar, se for o caso, níveis de isolamento. 
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Para a maioria do público da política de Assistência Social, a convivência comunitária tem 

sempre motivos que extrapolam a vontade dos sujeitos, em grande parte vinculados, inicial-

mente, às suas condições materiais, pois nem sempre o local de moradia foi uma escolha, 

assim como sua vizinhança. No entanto, este fato não é necessariamente impeditivo para que 

se estabeleçam relações de cooperação e de afeto entre os que convivem proximamente. Por 

muitos relatos, já se sabe que há muita solidariedade entre os que convivem por proximidade 

geográfica, sustentada, também, por identidade nas lutas e nas alegrias. Nesse sentido, cabe 

aos serviços compreenderem o nível de solidificação das relações e reconhecer, nelas, estraté-

gias na garantia de direitos e na melhoria da qualidade de vida. 

No que concerne ao convívio por integração em organizações religiosas e políticas, vale 

fazer a diferenciação motivadora do modo de integração e, ao mesmo tempo, reconhecer em 

que medida as orientações e construções dialógicas que os serviços do SUAS proporcionam 

e coadunam, ou não, com os valores políticos, éticos e morais que permeiam as organizações 

frequentadas pelos usuários. 

Ainda quanto às organizações que se inserem na luta por direitos sociais, é muito im-

portante identificar quais estão ativas e ao alcance de participação do público destinatário e 

estabelecer conexão com os  movimentos (mulheres, juventude, luta por moradia, etc.), pois 

há um protagonismo e uma visão teleológica que permitem embalar sonhos e favorecem o 

engajamento político dos cidadãos. 

Com isso, além dos traços já apontados até aqui (as condições materiais e a dimensão po-

lítica), faz-se necessário reconhecer a dimensão relacional e dialógica que envolve as atribui-

ções deste sistema público. Isso significa o aprimoramento do espaço profissional e qualificado 

para o trato da convivência familiar e comunitária. Trata-se de reconhecer que o convívio é 

parte essencial da vida humana e compõe direito e segurança socioassistencial, dialogando 

com os direitos humanos fundamentais e, por isso, exige apropriação (técnica e ética) para 
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oferecer serviços de forma cada vez mais qualificada, constituindo-se num passo fundamental 

da consolidação do SUAS. 

Assim, a segurança da convivência familiar e comunitária traz distintas dimensões que se 

complementam: (i) o imperativo do vínculo para a constituição dos sujeitos; (ii) o reconheci-

mento do núcleo familiar como espaço de proteção e/ou desproteção social; (iii) a identificação 

de que as situações de vulnerabilidade e risco ultrapassam as fragilidades individuais,  sendo 

fruto das desigualdades sociais impostas pela sociedade capitalista; (iv) a potencialidade da 

política de Assistência Social em atuar no espectro relacional e de fortalecimento de vínculos; 

(v) a amplitude das relações interpessoais, grupais e sociais estabelecidas pelos sujeitos na 

ótica do afeto e do pertencimento, influenciando a capacidade de construção e reconstrução 

dos projetos pessoais e sociais de vida em sociedade; (vi) a conformação como lócus de com-

preensão do contexto social, político e econômico, exercício da cidadania e tomada de decisão 

coletiva; e (vii) a configuração dessa segurança como direito socioassistencial intrínseco à dig-

nidade da pessoa humana e à organização societária, entre tantas outras.  

Segurança de Autonomia 

Naturalmente, a autonomia é uma tarefa de diferentes frentes interventivas que inte-

gram as políticas sociais e a vida política. Ao ser lida pela lente sociológica, relaciona-se com 

as mudanças das condições de reprodução material da sociedade, mas há de se reconhecer a 

possibilidade de desenvolvimento da capacidade humana de compreender as contradições do 

contexto social e se expressar, de forma criativa, diante da realidade social que se modifica e 

modifica os sujeitos. 

O norte da segurança de autonomia no SUAS deve, necessariamente, contribuir para a 

liberdade e o direito de escolha, a partir da compreensão da realidade cotidiana e social, da 
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diversidade de posições, da presença de conflitos e de diferentes conhecimentos, tomando por 

base o fato de que as relações que se estabelecem no território de abrangência da rede do SUAS 

não são homogêneas, e nem devem ser.

  O reconhecimento e o diálogo sobre os conflitos são importantes para a construção da 

emancipação política, cultural e social. Fechando o debate sobre a necessária e precisa leitura 

da realidade social, das especificidades dos territórios e do cotidiano da vida de seus sujeitos, 

inclui-se, aqui, como mais um elemento delineador da vulnerabilidade e do risco social a des-

proteção, cujo conceito chama fortemente à cena o Estado, com as ofertas das políticas sociais.

As seguranças do SUAS que tratamos acima são aquelas que mais possibilitam a reflexão 

sobre a qualificação dos serviços e, mesmo entendendo que a segurança de renda,  apoio e 
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auxílio, também previstas na NOB-2012, são essenciais para congregar o campo protetivo da 

política de Assistência Social, sua absorção na esfera das garantias e da amplitude da cobertu-

ra é bastante penosa. O direito à renda e a todos os benefícios socioassistenciais sofrem um 

ataque ético e moral, ancorado num pensamento liberal/burguês que impinge à população 

- desprovida de renda suficiente para sua sobrevivência - uma culpa individual. Desse modo, 

há uma batalha diária no âmbito do SUAS em fazer valer a transferência de renda como res-

ponsabilidade estatal e, na outra ponta, como direito. Esta batalha necessita superar a asso-

ciação da pobreza e da vulnerabilidade com a falta de esforço individual ou da incompetência 

em “aproveitar as oportunidades” que a vida apresenta. Trata-se, portanto, de desmistificar 

a ideia de que o capitalismo oferece oportunidades iguais e, ao mesmo tempo, firmar posição 

sobre a causalidade direta entre expressões da questão social e opções de modelo econômico 

(capitalismo financeiro) excludente de mão de obra e que se sustenta com a cumplicidade do 

Estado e das elites.  

 O conteúdo a seguir adota esta linha, ou seja, busca identificar na leitura da realidade so-

cial o “lugar” de encontros e de aprimoramentos. E por que a leitura da realidade? Por motivos 

diversos, que vão desde a orientação normativa e do II Plano Decenal sobre o aprimoramento 

das diferenças territoriais, até a certeza de que a competência do trabalhador do SUAS passa 

por sua capacidade (técnica, política e compromissada) de ler o território onde atua. É neste 

lugar dinâmico, eivado de relações de poder, de história e de vidas que se entrelaçam, que é 

possível a construção de uma nova sociabilidade. 
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Temas que se entrelaçam: a dimensão
da realidade social e do coletivo 

Inicia-se este item com o tema do aprimoramento da realidade social, trazendo à tona o 

conhecimento que o trabalhador tem da realidade em que atua e a construção continuada de 

saberes sobre ela. Tem-se, portanto, duas dimensões neste aspecto: saberes que contribuem e 

olhem para o cotidiano com a perspectiva de modificá-lo; e a certeza de que, sem coletivizar os 

saberes não se mantém um sistema democrático e aprimorado. 

José de Souza Martins (2002), ao discutir sobre a pobreza, ressalta o compromisso com 

o conhecimento da realidade. Diz o autor: “Os problemas sociais não poderão ser resolvidos 

Mãe, você
trouxe 
trabalho 
para casa 
de novo?
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se não forem desvendados inteiramente por quem se inquieta com sua ocorrência e atua no 

sentido de superá-los” (MARTINS, 2002, p. 23).  Desse modo, o lugar dos trabalhadores dos 

serviços socioassistenciais não poderia estar mais adequado à afirmação do autor, pois eles 

estão sempre acometidos de uma incessante inquietude que os movimenta e os comprometem 

com as mudanças. Mudanças que têm, como perspectiva, a garantia dos direitos à proteção e 

demais conquistas civilizatórias e convívios dialógicos em todos os espaços relacionais. 

A realidade cotidiana dos serviços socioassistenciais, em especial os da proteção especial, 

impulsiona a busca de explicações sobre as causas de tamanha rudeza na vida, que se expres-

sam por violação de direitos e violência. Esta busca está envolta num misto de explicações 

científicas consistentes e na necessidade de dar respostas que impulsionem mudanças. Não 

se trata de um saber técnico, como quem procura uma única verdade, mas de uma inquietude 

que transita do dado aparente, para explicações que permitam construir respostas para a es-

sência dos fenômenos que se apresentam. Ao trabalhador, na política pública, não é permitido 

apenas constatar os fatos ou mesmo colecionar surpresas das múltiplas formas das violações, 

violências, vulnerabilidades e desproteções, mas o movimento da práxis de transitar e trans-

formar teoria em prática e vice-versa... É um contínuo. Tal condição não é pouca coisa, pois 

há a necessidade de se munir de compreensão sobre os fenômenos sociais; das suas diferentes 

expressões; das explicações históricas, econômicas e políticas e, sobretudo, construir saberes 

e práticas estratégicas, pautadas na capacidade de superação dos indivíduos e dos coletivos. 

Todas as vezes que se coloca o campo do diálogo e da busca de coesão há de se compreen-

der a presença do elemento ideopolítico que sempre está composto por diferentes posições. 

Saviani (1983), ao tratar do tema, nos ensina: 

(...) no embate ideológico não basta anunciar a concepção correta para que os desvios se-

jam corrigidos; é necessário abalar as certezas, desautorizar o senso comum. E para isso 

nada melhor do que demonstrar a falsidade daquilo que é tido como obviamente verdadeiro 

demonstrando ao mesmo tempo a verdade daquilo que é tido como obviamente falso. (SA-

VIANI, 1983, p. 63)
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A realidade com a qual os trabalhadores do SUAS se deparam todos os dias, na sua concre-

tude nua e crua, já recebeu as mais diversas explicações sob diferentes lentes e matizes teóri-

cas. No Brasil, tem-se inúmeros pesquisadores que estudam com profundidade e que dão sen-

tido a temas como vulnerabilidade, pobreza, risco social, entre outros. Portanto, não se trata, 

aqui, de fazer uma revisão teórica, mas de resgatar os argumentos explicativos que melhor se 

adequam ao campo de atuação dos SUAS. Vale lembrar que este campo se desenha, não apenas 

pelas demandas que se apresentam, mas sobretudo, pelas ofertas protetivas que se propõe. 

No que se refere aos documentos oficiais do SUAS sobre esta realidade e que precisaria ser 

retomado, incluem-se a vulnerabilidade social e o risco social com as suas diferentes chaves. 

A preocupação deste debate é fazer a importante articulação entre a atenção individual e a co-

letiva, pois quando se olha para a realidade com sua dimensão histórica e estrutural, já não é 

mais suficiente tratar as demandas como causas isoladas e individuais, impulsionando a busca 

de um campo dialógico e de coesão social. 
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 A Realidade Social

O primeiro aspecto diz respeito às determinações macroestruturais que não podem es-

tar desvinculadas da realidade cotidiana, impondo aos trabalhadores (e partilhando com os 

usuários) a dimensão econômica de uma sociedade salarial, exploradora, cujo modelo avança 

na perspectiva de um capitalismo financeiro e vadio, que retira possibilidades de avanços, 

na direção de ampliação da empregabilidade e de diminuição da desigualdade. Apenas como 

exemplo (mas um tema central), não se pode discutir renda dentro das proposições do SUAS 

sem antes aprofundar o debate sobre o processo histórico, social e econômico e as escolhas 

governamentais sobre os modelos de desenvolvimento do Brasil. 
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Trata-se, portanto, de trazer ao centro de temas como vulnerabilidade, risco e pobreza, a 

compreensão de um projeto de classe social, de contradições e antagonismos que permeiam 

as relações sociais no Brasil. Com esta leitura, ao associar as garantias que o SUAS oferece ao 

debate político dos diferentes projetos de desenvolvimento, é que se constroem estratégias no 

âmbito do trabalho social, com a compreensão de que toda a caminhada dos usuários, como 

sujeitos políticos, pode e se deve colocar em movimento essa condição (coletivos de luta e 

resistência).

Ainda: na tentativa de delinear condição de vulnerabilidade, que vai além dos aspectos 

estruturantes do campo econômico, tem-se a dimensão ideopolítica, com a introjeção e dis-

seminação da perspectiva burguesa e liberal sobre os motivos pelos quais a pobreza existe 

e quais são seus caminhos de superação. Nesta perspectiva, estão todos os argumentos que 

individualizam e culpabilizam os pobres por sua pobreza. Uma das perversidades da classe 

burguesa brasileira é introjetar a ideia de que a maioria pobre da população não deveria depen-

der do Estado, a não ser em condições muito excepcionais, mas, enquanto isso, ela (a classe 

burguesa) se apropria do fundo público, bancando seus interesses e privilégios. A associação 

da vulnerabilidade à falta de apropriação das oportunidades que a vida oferece nada mais é do 

que culpabilizar individualmente os sujeitos mais vulneráveis, por sua condição. Imprime uma 

moralidade imposta pela sobrevivência da renda do trabalho e escamoteia a deterioração das 

condições de trabalho e salário, como que se a classe trabalhadora assalariada não estivesse 

privada do acesso aos bens socialmente produzidos.  Assim, resumem Raichelis et al. (2019): 

O trabalho assalariado perdeu força pela não recomposição do valor do salário mínimo após 

2016, o que se traduz pelo empobrecimento do(a) trabalhador(a) e suas famílias que, ao ter 

sua renda diminuída, busca atendimento de necessidades básicas nas políticas sociais e, 

principalmente, na Política não contributiva de Assistência Social. (RAICHELIS et al., 2019, 

p. 462)
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Este tema atinge, substancialmente, a função do Estado protetivo, para quem e o quanto, 

além de reconhecer que a proteção que o SUAS afiança é para trabalhadores/as formais e tra-

balhadores/asas fora do mercado de trabalho, temporária ou definitivamente. Deste modo, re-

coloca o debate da leitura da realidade social sob a lente de uma sociedade de classe e salarial.  

Vale recordar, neste momento, o porquê esse debate (aparentemente tão conhecido) tor-

na-se importante para falar sobre o aprimoramento do SUAS, pois sua resposta está na linha 

de raciocínio que temos seguido e que se inicia com a necessidade de conhecer a realidade a fim 

de modificá-la. Não é possível lidar com as demandas de vulnerabilidade, risco social e violação 

de direitos sem fazer os nexos históricos e estruturais. 

Na maioria das vezes, uma história ou o relato de uma situação apresentada como deman-

da num serviço socioassistencial sintetiza ou expressa o peso da questão social como fenôme-

no econômico, social, político e histórico. Não se trata de imaginar que a história adentrou o 

serviço, mas, sim, que tudo está posto (incluindo as responsabilidades da política de Assistên-

cia Social) como parte desse todo histórico e social, com a presença forte de uma relação ina-

lienável entre o Estado e a sociedade. Igualmente, aquela situação específica que se apresentou 

para um serviço (para um profissional) é muito mais do que um caso, uma situação específica 

(em que pese ter de dar resposta a esse sujeito/usuário), porque representa as lutas, as re-

sistências em torno de projetos políticos em disputa na sociedade brasileira ao longo de sua 

história, reconhecendo que nem os usuários nem os trabalhadores estão desprovidos de uma 

dimensão política que impõe uma leitura e um agir, com o foco nos fundamentos e motivos 

que, num dado momento, colocou uma história para um trabalhador. É muito mais que isso... 
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Vulnerabilidade e Território 

Outro aspecto importante sobre o tema diz respeito às especificidades que agravam a con-

dição de vulnerabilidade e risco que, além das determinações de classe, têm as de gênero, raça, 

orientação sexual, entre outras, cuja marca e gênese estão no preconceito e na discriminação, 

excrecências que acompanham a trajetória da sociedade brasileira. 

A história de discriminação, que tem origem econômica e de poder no escravismo e no 

modelo colonial, não pode ficar impune, ao contrário, as normativas da política de Assistência 

Social e, em especial do II Plano Decenal,7 trazem o debate para o aprimoramento da equidade 

social e de acesso universal neste sistema público que garante direitos socioassistenciais. 

No que concerne ao trato da violência e da violação de direitos, urge um olhar especial 

para fatores produtores de escolhas sobre quem tem acesso, quem é discriminado, para não 

7 O II Plano Decenal previsto para vigorar no período de 2016 a 2026 foi construído após amplo debate em todo o território 
nacional durante a realização de 95.53% das conferências municipais, que apresentaram para os Estados e União um total de 
27.515 prioridades e, destas, foram aprovadas na Conferência nacional 116. As prioridades se consubstanciaram em cinco 
diretrizes e objetivos estratégicos. 
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privar e crivar um grande grupo populacional de apresentar, sob sua lente e de seu lugar, o di-

reito, a igualdade e a proteção. Nesse sentido, no cotidiano dos serviços não se poderia deixar 

de dialogar, em nenhum momento, com as organizações e os movimentos que vocalizam tal 

visão e suas lutas.   

Com a preocupação de demarcar a complexidade da realidade social, mais um elemento 

deve ser trazido à cena: o território. Tema, aliás, muito discutido no âmbito da política de 

Assistência Social e com autores proeminentes no assunto, como é o caso de Dirce Koga e de 

alguns grupos de pesquisa,8 que têm publicado conteúdos importantes orientadores da gestão 

de políticas sociais. 

Não é nossa intenção reproduzir o já dito, mas reconhecer como o tema da especificidade 

territorial pode e deve compor a leitura da realidade, sobretudo, quando se trata de violação 

de direitos e se busca o caminho de mudanças coletivas. Esse olhar imprime, necessariamente, 

uma forma específica de oferecer os serviços e benefícios da política de Assistência Social, pois 

implica reconhecer os vazios de proteção e as potencialidades de resistência e de transforma-

ção. 

O tema do território deve sempre considerar que ele está mais determinado pela dimen-

são política - o que inclui as relações de poder - do que definido por sua delimitação geográfica. 

Também é substrato deste tema, a relação do direito à cidade, traduzido pela forma desigual 

que se deu a urbanização, que expressa, por um lado, a riqueza acumulada e, por outro, o pa-

drão excludente das periferias (LEFEBVRE, 2008). O modelo de desenvolvimento urbano é 

perverso, pois a disputa pela propriedade é acirrada, haja vista que a terra e o espaço não po-

dem produzir em novas escalas, implicando a luta histórica e cotidiana pela posse e pela domi-

8 Três diferentes Núcleos de pesquisas ligados a Programas de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais têm se 
dedicado ao estudo do território como um modo de qualificar a oferta das políticas sociais: PUC/SP; Universidade Estadual 
de Londrina; e a Universidade Federal da Paraíba. Além desses Núcleos, Dirce Koga tem importantes produções sobre o tema 
e, dentre elas, destacamos um texto que faz referência especial à relação da universalização de acesso e a territorialização, 
disponível em <file:///C:/Users/Maria%20Luiza/Downloads/17972-79037-1-PB%20(4).pdf>
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nação econômica que gera uma profunda exclusão do direito aos avanços da vida nas cidades. 

Esta leitura não pretende ser imobilizadora, mas tenta alertar o trabalhador do SUAS so-

bre a dimensão do enfrentamento, que exige a construção de estratégias que contemplem as 

relações de poder e de violações. Desse modo, o estudo e o conhecimento do território devem 

reconhecer as desigualdades que ele produz ou do que é resultante. Flavia Piovesan (2008) 

afirma, citando Boaventura de Souza Santos (2003):9

Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser 

diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualda-

de que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza ou alimente desigualda-

des. (PIOVESAN, 2008, p. 889)

O território, ao ser lido com a lente dos que nele vivem, tem especial significado, pois 

pode trazer à luz a realidade da desigualdade acrescida pelo lugar de vivência, favorecendo a 

percepção da realidade, que deve sofrer a intervenção dos serviços oferecidos pela política de 

Assistência Social e, ainda, quais as adaptações necessárias correspondem à realidade local, 

para que se reconheça as diferenças e se conduza essa política pública com equidade. 

A lógica territorial na atenção do SUAS amplia seu espectro protetivo, à medida que tran-

sita da dimensão familiar para o coletivo do território, ao se assentar na força dos que vi-

venciam a dinâmica do local, sua discriminação, as desigualdades, as lutas (o que se agrava 

em territórios marcados pela violência). Cenário que constrói caminhos técnico-políticos de 

atingimento maior e mais efetivo com a adequação entre a demanda e a oferta dos serviços. 

Para tanto, é recomendável que os trabalhadores olhem para as barreiras e muros que têm 

dificultado a ampliação da proteção social e dos direitos. Em texto publicado, Rizzotti (2018) 

analisou essas dificuldades, observando os muros que demarcam as relações de poder no mun-

do.10 São eles que: 

9 In: SANTOS, B. S. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitanismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003.
10 A exemplo de Muro de Berlim (derrubado em 1989), Muro da Faixa de Gaza, Muralha da China, dentre outros. 
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(i) separam o direito do acesso aos bens e serviços; (ii) dificultam a passagem da abordagem 

individual para o coletivo; (iii) impossibilitam a leitura da realidade de vulnerabilidade e as 

especificidades daquele território; (iv) apartam as políticas  setoriais, impedindo uma ação 

articulada; (v) segregam; (vi) obscurecem as potencialidades e a força políticas dos cidadãos 

que buscam os serviços. (RIZZOTTI, 2018, p. 45)

Reconhecer os territórios na sua relação de poder e de subalternidade11 e no seu potencial 

de soluções coletivas é um importante passo para a aproximação dos serviços e a politização 

das relações. Isso é complexo, considerando-se que é um dos caminhos para superar a lógica 

clientelista e despolitizada que permeia as relações institucionais das políticas sociais. 

Até aqui, traçou-se um caminho marcando um primeiro aspecto para o aprimoramento do 

SUAS – focar o olhar sobre a realidade – numa leitura dialética, estrutural, cotidiana e territo-

rial e isso é possível do lugar do trabalhador do SUAS inserido nos serviços. Este modo próprio 

de enxergar a realidade que a política pública de Assistência Social proporciona aos seus sujei-

tos só a eles pertence, porque descortina-lhes os detalhes da vulnerabilidade e da desproteção, 

e isso é um campo de força e poder. 

11 Yazbek, ao tratar sobre o tema da Classe Subalterna e a política de Assistência Social em seu livro Classe Subalterna e 
Assistência Social, afirma: “Em outras palavras, tratamos aqui de uma espécie de  ‘cultura política’ que nega a identidade 
social dos subalternos e seu pertencimento a uma classe; tratar de uma forma de ocultar o conflito e a resistência e de 
legitimar a dominação”  (YAZBEK, 2009, p. 52). Disponível em <http://www.cortezeditora.com/Algumas_paginas/Classes_
subalternas_e_assistencia_social.pdf >
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Risco Social 

Caminha-se um pouco mais neste descortinar olhando para outros aspectos que corrobo-

ram a leitura da realidade socioterritorial, se aproximam das demandas cotidianas na rede de 

serviços do SUAS e têm potencial para construir um impulsionamento do trabalho social no 

SUAS, de dentro para fora dos serviços – o que nos permite deslocar as causas e determina-

ções do indivíduo para o meio social e olhar para as dimensões econômicas, sociais, políticas e 

históricas, cujas expressões cotidianas concretizam-se nos territórios de vivência e adentram 

os serviços socioassistenciais. O trato dessas expressões ganhou a conotação de violação de 

direitos e risco social, sobretudo na definição de demandas da proteção social especial.  

Apesar do termo “risco” ter sido, inicialmente, utilizado vinculando-o ao mundo do tra-

balho (risco do não trabalho – acidente), no século XX este conceito se amplia e reconhece 

as condições de exclusão do mercado de trabalho por longo tempo, as formas precárias de 
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inserção e as expressões da pobreza que advêm dessas condições. E ainda: numa perspectiva 

individual, mas que permite ampliar o espectro da realidade de risco e o associa ao patamar 

de vulnerabilidade e à impossibilidade de exercer a autonomia e o enfrentamento das vicissi-

tudes da vida social. Este é o conceito mais aproximado nos documentos oficiais do SUAS. Em 

especial, no material editado para o CapacitaSUAS foi possível apresentar descritores desta 

condição de risco: 

Situações de violência intrafamiliar; negligência; maus-tratos; violência, abuso ou explora-

ção sexual; trabalho infantil; discriminação por gênero, etnia ou qualquer outra condição 

ou identidade;

Situações que denotam a fragilização ou rompimento de vínculos familiares ou comuni-

tários, tais como: vivência em situação de rua; afastamento de crianças e adolescentes do 

convívio familiar em decorrência de medidas protetivas; atos infracionais de adolescentes 

com consequente aplicação de medidas socioeducativas; privação do convívio familiar ou 

comunitário de idosos, crianças ou pessoas com deficiência em instituições de acolhimen-

to; qualquer outra privação do convívio comunitário vivenciada por pessoas dependentes 

(crianças, idosos, pessoas com deficiência), ainda que residindo com a própria família. 

(BRASIL, 2015, p. 20)

Estes indicadores de agravos de vulnerabilidade e de risco constituem-se em balizadores 

para a atenção no SUAS. É importante o avanço numa visão que nos permita superar a lógica 

individual, a partir de uma visão de risco social vinculada ao pensamento de uma sociedade, 

um território, um coletivo em risco, cuja chave explicativa recorre ao lugar social e economica-

mente determinado a parcelas da sociedade, a partir da redução do poder de compra do salário 

mínimo, da exacerbação do trabalho, dos vínculos precários e, ainda, de um sistema protetivo 

seletivo, que não reconhece nem protege com base na lógica da equidade. Desse modo, o risco 

se amplia, associando os fatores estruturantes do modelo de produção explorador do traba-
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lho; o lugar de moradia e vivência (incluindo a violência de todas as ordens) e a desproteção 

social.12

O campo socioassistencial, portanto, a despeito da concepção de risco abarcar inúmeras 

acepções, representa ameaça e exposição a efeitos não desejados, podendo tanto comportar 

conotação de imprevisibilidade quanto probabilidade, mas sempre como resultado da viola-

ção de direitos. É caro ao SUAS demarcar a amplitude e complexidade das situações de risco 

como resultado do modelo de desenvolvimento econômico adotado pela sociedade capitalista 

moderna, no qual foi apresentado seu conceito, as possíveis representações, as demandas e as 

implicações circunscritas à esfera da política de Assistência Social. 

Esta leitura remete a dois temas que permeiam a política de Assistência Social - o direito 

social e a autonomia - indicando o necessário alargamento do olhar sobre o risco: o risco de 

perder direitos. Além disso, o que já não é pouco, o risco social se vincula à ideia do não acesso 

aos bens socialmente produzidos e necessários à sobrevivência, e se aprofunda quando, nas 

relações individuais e coletivas, tal exclusão chega ao “aparta-se” do outro. Assim se manifesta 

Kowarick (2009), ao se referir ao âmago da exclusão, depois de já ter passado pelo já dito aci-

ma sobre a negação do direito a ter direitos: “O princípio da exclusão (...) é o instante extremo 

em que representações e práticas levam à exclusão do outro, tido e havido como encarnação da 

periculosidade e, portanto, passível de ser eliminado” (KOWARICK, 2009, p. 92). 

O risco se expressa em muitas dimensões em termos de amplitude e aprofundamento no 

cotidiano dos sujeitos, que vai desde o não acesso necessário ao sistema protetivo, aos meios 

de sobrevivência material e imaterial, até as cenas de intimidação, subjugação e violência a que 

estão submetidas grandes parcelas da população, sobretudo das periferias urbanas. 

Partindo-se do pressuposto de que a compreensão de risco social tem uma dimensão po-

lítica (além da econômica), chama à cena a premência de construir alguma coesão social nos 
12 Um estudo mais aprofundado sobre esse tema pode ser lido nos escritos de KOWARICK, Lúcio. Viver em risco: sobre a 
vulnerabilidade no Brasil urbano. São Paulo: Novos Estudos, 63, pp. 9-29, 2002.
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territórios de abrangência dos serviços em torno da garantia de direitos e cidadania. Os espa-

ços dialógicos previstos nos serviços devem ampliar-se para o meio social e debater as diferen-

ças, as contradições, as possibilidades e as conquistas no campo imaterial e político. Ampliar 

a proteção está num campo de disputa de projetos societários e permite avançar da leitura 

determinista sobre o papel do Estado. 

A superação da subalternidade e a conquista da autonomia (uma das seguranças socioa-

ssistenciais) integra-se e ganha força na luta pelo direito a ter direitos, sobretudo quando se 

está na eminência de perdê-los. Desse modo, a análise do alcance entre demandas e ofertas 

das políticas sociais e, mais do que isso, do modo como se oferta (superando a visão conserva-

dora, elitista, seletiva), deve compor o escopo da compreensão da realidade e, principalmente, 

povoar as orientações da vigilância socioassistencial.13

13 Vigilância socioassistencial: uma importante função da política de Assistência Social que constrói, interpreta e difunde 
informações sobre esse campo protetivo e, mais do que isso, permite a prevenção de agravos de vulnerabilidade e desproteção. 
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Aprimoramento do trabalho no SUAS
sob a lente de abordagem coletiva

Ao longo dessa reflexão, os conteúdos foram postos no sentido de demonstrar pontos 

convergentes entre os fundamentos do SUAS e a possibilidade de se aprimorar, pela adoção de 

metodologias que ampliem o olhar para o meio social e as ações que se definem por soluções 

coletivas e dialogadas.  Desse modo, o conteúdo, posto aqui, inicia-se reiterando o papel do 

trabalho social sob a égide da não neutralidade diante da realidade social e do papel das polí-

ticas sociais, ao localizar o SUAS no âmbito da concretização dos direitos humanos. Todo tra-

balho social é permeado de intencionalidade e fundamentado na capacidade ou propriedade 

constitutiva das profissões, construídas e reconstruídas no processo socio-histórico, de modo 

a propiciar a mediação do atendimento das demandas das classes sociais, subjugadas nas de-

terminações econômicas, políticas, sociais, culturais e ideológicas presentes no interior das 
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relações interpessoais e sociais, e nas relações contraditórias do capital e do trabalho. Assim, 

reclamam respostas profissionais frente às condições objetivas14 e subjetivas15 existentes no 

cotidiano (NETTO, 1987; GUERRA, 1995). 

As requisições para os trabalhadores não devem se reduzir à aplicação de instrumentais 

técnicos, metodológicos e operativos, visando apenas atender “imparcialmente” as solicita-

ções imediatas, como também preservar os padrões e as atitudes conservadoras e clientelistas. 

Por sua vez, ensejam uma postura crítica da realidade e uma atitude investigativa, permeadas 

por uma escolha ética e racional, que proceda à mediação das expressões da questão social16 

e dos diversos interesses que comparecem como produto das forças que marcam a sociedade 

contemporânea e os distintos projetos de sociedade e de concepção de Estado (IAMAMOTO, 

2009). 

Diante desse direcionamento, o aprofundamento de uma perspectiva coletiva e com foco 

no amalgamento do direito social como pressuposto fundante de todas as ações no cotidiano 

do SUAS  requisitam uma abordagem mais cuidadosa sobre a leitura das desproteções nos 

territórios de vulnerabilidade e daquelas que marcaram o lugar e a condição dos sujeitos que 

reclamam por proteção social, por meio das seguranças socioassistenciais, e que são tradu-

zidas na oferta de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, incluindo os 

programas de transferência de renda.

Cabe demarcar que o SUAS atua junto às relações sociais, políticas, econômicas e culturais, 

de gênero, raça, etc., visando aquisições materiais e imateriais, com fulcro na potencialização 

da participação cidadã e na organização política da comunidade no território. A proteção social 

14  Condições objetivas são aquelas relativas à produção material da sociedade e das condições do trabalho.
15  Condições subjetivas são relativas aos sujeitos, às suas escolhas, ao grau de qualificação e competência, aos valores éticos, 
morais e civilizatórios, aos referenciais teóricos, metodológicos, éticos e políticos utilizados, dentre outros.
16 A expressão “questão social” surgiu no século XIX, na Europa, como forma de manifestar as consequências sofridas pela 
emergente classe trabalhadora diante da exploração do trabalho impressa pelo modelo capitalista de produção. Se constitui 
em objeto de intervenção profissional do assistente social, conforme reconhecido nas Diretrizes Curriculares da ABPESS.



47

busca o enfrentamento das desigualdades, vulnerabilidades e riscos, gerados como consequ-

ência do modelo capitalista neoliberal adotado na sociedade contemporânea, na perspectiva 

de construção de outra sociabilidade e acesso aos direitos. É preciso cuidar para não restringir 

o conteúdo do conflito, e manter viva a atenção para as disputas de interesses e poderes, micro 

e macro, e para a totalidade das situações de que trata o SUAS, uma vez que são complexas e 

de diversas dimensões.

Os objetivos da política de Assistência Social encontram sustentação ética e política nos 

princípios inscritos no art. 4º, da LOAS, importam no reconhecimento de que a complexidade 

das situações de vulnerabilidade e risco - objeto de intervenção que caracteriza a política de 

Assistência Social -   requer, necessariamente, a leitura e a compreensão ampliada das neces-

sidades sociais, que estão além da precariedade de renda. Tal premissa aponta para a univer-

salização dos direitos sociais, da incompletude das ofertas socioassistenciais, lançando mão 

da intersetorialidade com as demais políticas sociais na prestação de serviços públicos e na 

defesa de direitos, eximidas de qualquer tipo de discriminação e comprovação vexatória da 

demanda, prevendo a equivalência das atenções para a população urbana e rural.

Resgata-se, aqui, a essência do art. 1º da CF/1988, ao assinalar a dignidade da pessoa 

humana como princípio fundamental, entrelaçado aos princípios éticos do trabalho social no 

SUAS, de modo a reforçar a autonomia; o protagonismo; a liberdade; o acesso à informação; 

a privacidade; a pluralidade e diversidade cultural, socioeconômica, política e religiosa; a in-

tegridade física, moral e psicológica de  todos os sujeitos de direito, na perspectiva das segu-

ranças socioassistenciais, assim como ao combate às discriminações etárias, étnicas, de classe 

social, de gênero, por orientação sexual ou por deficiência, dentre outras (BRASIL, 2015).

Para Sarlet (2001, p. 60), a dignidade da pessoa humana implica um “complexo de direitos 

e deveres fundamentais que asseguram a pessoa, tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, que venham garantir as condições existenciais mínimas para uma 
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vida saudável.” Portanto, constitui-se como uma qualidade inerente à condição de existir do 

ser humano e o eleva a um patamar de titular de direitos a serem promovidos pelo Estado, à 

medida que o valor da dignidade humana suscita a estruturação de sistemas nacionais de pro-

teção social, de caráter universal, proporcionando o acesso equitativo a bens, renda e serviços 

(COLIN e SILVEIRA, 2017). 

Como pode ser observado, a orientação principiológica e os objetivos do SUAS acima re-

latados encontram estreita aproximação com os princípios que se coadunam na garantia dos 

direitos humanos, sob a égide do Estado Democrático de Direito.

As violações de direitos e as violências normalmente ocorrerem de forma simultânea, isto 

é, comparecem em mais de uma modalidade e atingem diversos membros da família, inclusive 

da rede comunitária protetiva e, por conseguinte, precisam ser compreendidas de maneira 

complexa e multicausal, visto absorverem determinantes macroestruturais. Tal concepção im-

pacta diretamente no desenvolvimento do trabalho social, que passa a refletir e atuar sobre 

os valores que conformam o campo moral da sociedade, sobre as desigualdades, as condições 

objetivas de vida e de acesso aos direitos e aos bens materiais e imateriais, que marcam as 

estruturas e as relações societárias.

Este conjunto de determinantes que tem origem nas desigualdades de classe, raça e gêne-

ro se apresenta como demandas para a rede socioassistencial e exige a adoção de metodologias 

e práticas que garantam as provisões do SUAS. Dentre outras situações,  cabem aqui, alguns 

exemplos: (i) em se tratando dos atendimentos realizados no PAEFI - em situações de violên-

cia intrafamiliar e/ou institucional, com vistas a romper com o ciclo vicioso que a perpetuam; 

(ii) em grupos de apoio para mulheres agredidas e/ou de reflexão para autores de violência; 

(iii) no caso de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto 

(prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida) para desvelamento das implicações 

do ato infracional praticado, com realce para as consequências que recaíram sobre si e sobre 
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os envolvidos; (iv) no Centro Pop (população de rua), objetivando a reconstrução dos projetos 

de vida; (v) em unidades de acolhimento, quando da construção coletiva do regimento inter-

no que define as regras de funcionamento e de convivência; e (vi) em reuniões colegiadas dos 

equipamentos públicos e no órgão gestor, com o propósito de qualificar o trabalho interdisci-

plinar e intersetorial, além de aprimorar o relacionamento interpessoal, entre tantos outros 

casos.

Assim, o aprimoramento do trabalho social e as metodologias de atenção no âmbito dos 

serviços socioassistenciais não podem se distanciar da lente de atuação na esfera coletiva das 

relações sociais, tampouco, dos determinantes da desigualdade em suas vertentes política, 

econômica, social e cultural. Além dos cuidados a serem considerados: quanto às particulari-

dades pessoais e de história de vida; aos preconceitos a que estão expostos, como os de raça, 

cor, credo religioso, opção sexual, pobreza, etc.; e às desigualdades de condições suportadas, 

como as de acesso à renda, escolaridade, trabalho, serviços públicos, bens materiais e cultu-

rais. 

Aos trabalhadores cabe articular a compreensão dos fenômenos em sua totalidade his-

tórica, ao tempo em que pondera as singularidades próprias de cada indivíduo ou situação. 

Portanto, incumbe perceber as contradições como unidade indissolúvel presente no cotidiano 

profissional. É preciso, ainda, captar as reais demandas, necessidades e efetuar a leitura crítica 

da realidade dos usuários da política de Assistência Social, identificar a correlação de forças e 

os distintos interesses, e decidir coletivamente as alternativas viáveis na direção da proteção 

social. Pressupõe ouvir atentamente, dispensar posicionamentos hierarquizados, evitar o di-

recionamento impositivo das soluções e o ruído na comunicação, não confundir a crença pes-

soal como única verdade, além de sempre seguir orientações éticas que fujam do preconceito 

e garantam o sigilo. Ou seja, sua postura prima pela radicalização da crítica e pela intervenção 

no horizonte emancipatório. 
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Torna-se mister, todavia, estar sempre alerta para o princípio da equidade - a conjectura 

de fixação de regras ou interpretações aplicadas ao caso concreto e concernentes ao contexto, 

ao meio social e às condições de igualdade/desigualdade socioeconômica, cultural e política 

entre os seres humanos, diante de situações que não são idênticas ou equivalentes. Assim, 

está umbilicalmente vinculado ao senso de justiça social e do bem comum, quando almeja 

reconhecer e superar as diferenças ao tratar desigualmente os desiguais, com base nos crité-

rios de proporcionalidade, de valorização da ética e de preservação dos direitos humanos. Há 

estreita aproximação com o bem-estar, a dignidade humana e a tentativa de redução de danos, 

em contraposição às desigualdades substantivas, que figuram como verdadeiras solapadoras 

da vida em sociedade.
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A centralidade do tema do direito social no
aprimoramento do trabalho no SUAS 

Um velho, mas sempre presente tema, é a defesa de direitos como uma das funções precí-

puas do SUAS, cujo reforço do debate torna-se premente diante da necessidade de reafirmação 

da compreensão e de posicionamento ético e político em defesa do direito a provisões da po-

lítica de Assistência Social. Diante disso, não se pode passar sequer um dia sem dialogar com 

a população atendida, sobre as conquistas históricas e as que ainda precisam ser consolidadas 

e, para tanto, vale retomar, aqui, alguns apontamentos nesta direção. Considerando-se que 

se intenciona caminhar, dando ao cotidiano do trabalho no SUAS sua verdadeira dimensão 

coletiva e política, iniciada com a apresentação da essência de suas seguranças, transitou pela 

ampliação do olhar da realidade com recontes estruturais e territoriais e, agora, retoma o tema 

do direito social para fechar esse constructo de elementos de aprimoramento do trabalho so-

cial no SUAS.  

A partir da Constituição de 1988, que desenhou um modelo de Estado social com a am-

pliação dos direitos sociais e humanos, por meio do conceito de Estado Democrático de Direito 

e os Princípios Constitucionais que o norteiam, as políticas sociais voltaram-se a um campo de 

reconhecimento e garantia de direitos incluindo  condições (raça, gênero, orientação sexual, 

etc.). Porém, esses direitos só serão, de fato, concretizados se e quando os serviços e organiza-

ções reconhecerem a equidade como um princípio, e os vazios protetivos para esses segmentos 

como pressuposto para a oferta de provisões. Nos ensina Berenice Couto (2004), quanto ao 

acesso ao direito:  

Os direitos, enquanto constitutivos de um patamar de sociabilidade, têm jogado papel im-

portante na sociedade contemporânea que, ao discuti-los, coloca em xeque as formas de 

relação que são estabelecidas, tornando tenso o movimento por tê-los reconhecidos em 

lei, protegidos pelo Estado e, mais do que isso, explicitados na vida dos sujeitos concretos. 

(COUTO, 2004, p.37)
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Os trabalhadores da rede de serviços socioassistenciais deparam-se, todos os dias, com o 

desafio posto pela autora - tornar concreto o direito -, tanto pela complexidade da demanda, 

composta pela dimensão material e imaterial na vida dos cidadãos, quanto pela limitação de 

recursos materiais, profissionais, técnicos e políticos que se tornam insuficientes para respon-

der, de forma satisfatória, aos sujeitos demandatários das provisões do SUAS . Este contexto 

fica ainda mais desafiador, quando se lança o olhar para as demandas da proteção social es-

pecial e as histórias que entrecruzam sonhos, violações, desproteções e se é preciso construir 

caminhos com marcas em seguranças e direitos.

O tema dos direitos concretizados na vida dos cidadãos leva, necessariamente, à universa-

lização de acesso, o que exige uma reflexão sobre o princípio da política de Assistência Social, 

conforme previsto na LOAS, Capítulo II, seção I, artigo 4º: “Universalização dos direitos so-

ciais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas pú-

blicas” (BRASIL, 1993). Este princípio (universalização) é fundamental para que os trabalha-

dores do SUAS balizem e usem como parâmetro na análise da oferta de serviços, remetendo-se 

a diferentes frentes reflexivas: (i) a primeira, diz respeito ao próprio termo “universalização”, 

que não se restringe à quantidade de serviços e benefícios a serem ofertados, mas  à adequa-

ção da necessidade à oferta. Nessa linha, a universalização estabelece um binômio inseparável 

com a equidade, trazendo para os serviços e seus trabalhadores a responsabilidade de rever 

continuamente as regras e as rotinas, a partir da leitura de diferentes demandas; e (ii) o texto 

da lei indica a necessidade de complementariedade do direito à Assistência Social impulsionar 

o acesso às demais políticas, imprimindo a dimensão intersetorial e travando correspondência 

com uma das funções do SUAS – “defesa dos direitos socioassistenciais”17 (BRASIL, 2012 p. 

41). 

17  Em consonância com a NOB-2012, são funções do SUAS, entre outras: XI - afiançar a vigilância socioassistencial e a 
garantia de direitos como funções da política de Assistência Social. 
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No que concerne à essa função, vale destacar que imprime, tanto a ampliação de acesso à 

política de Assistência Social e demais políticas públicas, como permite aprimorar a  articula-

ção com as demais instâncias (políticas sociais, sistema de garantia de direitos, organizações 

da sociedade civil) e com as lutas por direitos adquiridos e por novos direitos sociais. 

Em que pese o chamamento da categoria do “direito” ao debate da desigualdade, motivado 

pelo combate ao racismo e à discriminação, ainda se tem muito a discutir sobre a associação 

inalienável entre os aspectos econômicos e os sociais no campo da vulnerabilidade. Não é pos-

sível a neutralidade de leitura da realidade diante desses fatores, para o trabalhador do SUAS. 

Esta dimensão impõe a intervenção coletiva, introduzindo outra orientação no trabalho 

do SUAS. Diante de uma realidade de riscos de perder direitos avolumando-se, não se trata 

mais de atender à violação de direitos de um adolescente ou de sua família, mas de reconhecer 

quantos são, onde estão e como atender todos os adolescentes em risco social (violência, cida-

dania, subalternidade, violação de direitos). 

O que se pretendeu até aqui foi refletir sobre pontos que não deixam dúvidas quanto à ne-

cessidade de aprimorar a acuidade sobre a realidade social e reconhecer a premente ampliação 

dos espaços dialógicos, tendo por objetivo caminhar no fortalecimento de coletivos políticos 

no campo da Assistência Social, além de servir de base para construir possibilidades de inte-

gração com as práticas restaurativas, que reconhecem a possibilidade de interromper ciclos 

de violações e violências, pela ação ativa dos sujeitos que se colocam capazes para o diálogo e 

corresponsabilização pelas mudanças em seu cotidiano local e social. 

Considerações Finais 

A relevância de trazer elementos que contribuem para a compreensão do SUAS ancora-se 

nas características do sistema de proteção social brasileiro, composto de diferentes políticas 
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públicas setoriais e transversais. Sendo assim, é fundamental compreender qual a responsa-

bilidade específica da política de Assistência Social nesse complexo protetivo, em especial, 

que se reconheça seus fundamentos, diretrizes, direitos afiançados e seguranças, que sempre 

deverão balizar o fazer profissional. 

Todos estes subsídios já estão bem-delineados nos documentos normativos a partir de 

2004, com a instituição do SUAS. Nesse sentido, trata-se apenas de reforçar aspectos que 

possam aprimorar a leitura do constructo orientativo e que podem dar direção ao trabalho, 

articulando os elementos estruturantes da política pública com respostas ao cotidiano. 

Até agora, caminhou-se na defesa do lugar central que ocupa o conhecimento da reali-

dade social e a capacidade de articular a demanda mais concreta (por benefícios e serviços) 

à sua determinação histórica e estruturante. Isto significa jamais desvincular as demandas 

que chegam nos serviços da exploração do trabalho, do modelo econômico que define acesso 

e não acesso aos bens e serviços socialmente produzidos, da história de expropriação e discri-

minação advinda de um modelo escravocrata, cuja lógica ainda está em vigência na sociedade 

brasileira. 

Também se apresentou a necessidade de reconhecer os vazios protetivos que, de muitas 

maneiras, levaram milhares de famílias à privação de direitos e, mais do que isso, ao total 

abandono do Estado em diferentes fases e momentos das vidas dos usuários dessa política 

pública. Todos os dias e a cada nova demanda há de se chamar à cena a figura do Estado, como 

o responsável por garantias de todas as ordens, incluindo o momento da atenção dos serviços 

previstos no SUAS, e entender, de forma impulsionadora, que é fundamental romper com esse 

ciclo desprotetivo. 

Esses dois aspectos (as determinações históricas e estruturantes das vulnerabilidades e 

a desproteção do Estado) levam aos direitos e seguranças que o SUAS prevê, pautado numa 
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leitura crítica e complexa da realidade dos territórios, incluindo, neste aspecto, a dimensão 

política e ideológica dos usuários e dos trabalhadores, além da certeza de que não há mu-

danças sem a travessia do clientelismo para o republicano e político, e sem a passagem do 

individual para o coletivo. Por “republicano e político” entende-se uma sociedade em que há a 

convivência de diferentes projetos de desenvolvimento e o campo das disputas políticas, que 

exigem transparência sobre condições e critérios democraticamente definidos, típicos de uma 

sociedade republicana; e uma arena de disputa por ideias e projetos com respeito às diferenças 

e posições, típico do campo político. 

Esta leitura reconhece dois importantes atores partícipes da institucionalização das polí-

ticas sociais: o Estado e a sociedade civil. No caso da política de Assistência Social,  pós-Consti-

tuição Federal de 1988, reconhece-se a primazia do Estado na gestão e oferta da política públi-

ca que os significa,  muito mais do que transitar do modelo privatista para o público (o que já é 

muito), mas atribuir ao Estado a responsabilidade de enfrentar e resolver a vulnerabilidade e a 

desproteção, fenômenos resultantes da coparticipação estatal. Além disso, oferecer respostas 

às necessidades, de forma a garantir que os sujeitos usuários dos serviços (indivíduos, famílias 

e comunidades) tenham certeza de que são destinatários de um direito social. 

A consolidação do direito socioassistencial exige dos trabalhadores do SUAS o aprofunda-

mento e, ao mesmo tempo, a construção de um conjunto de argumentos que faça sentido para 

os usuários dessa política em seu cotidiano. Nessa direção, o trato do tema dos direitos jamais 

virá desprovido e desconectado de outros temas, como as expressões da pobreza, da vulne-

rabilidade, da violação e da desproteção (já tratados acima, mas não esgotados). Instigar nos 

territórios e nos sujeitos coletivos a luta por direitos significa, sobretudo, provocar mudanças, 

implicando a necessidade de os trabalhadores da rede socioassistencial perguntarem-se, todos 

os dias, quais direitos e seguranças foram garantidos com a nossa intervenção no território da 

abrangência do trabalho.
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O SUAS cumpre um importante papel de, não apenas identificar essa realidade, mas, so-

bretudo, apresentar caminhos e soluções, reconhecendo que os territórios e famílias, além de 

desprovidos de bens materiais, padecem com a vulnerabilidade e a violação de direitos que 

têm uma dimensão imaterial, que abrange as relações, a convivência, aspectos culturais e, 

sentimentos que podem e devem merecer atenção.  

Nessa perspectiva, as responsabilidades na atenção a violações de direitos teriam um des-

locamento para espaços dialógicos, cujos conteúdos considerariam sempre as determinações 

do meio social e tudo o que define as dimensões econômicas, sociais, política e históricas, com 

foco nas expressões cotidianas que se concretizam nos territórios de vivência. Trata-se de ofe-

recer e construir espaços dialógicos e de compreender a realidade coletiva das famílias e ter-

ritórios que vivem sob o jugo da força, da violência, da desproteção e da ausência de direitos. 
Nesse momento, vale retomarmos os fios que teceram argumentos ao longo dessa refle-

xão. Iniciamos, indicando que a realidade, para ser modificada, necessita de uma leitura crítica 

e aguçada e a ela se associa  a clareza do campo protetivo da política de Assistência Social. Ten-

tou-se mostrar que em todos os temas há uma envoltura de dimensão política que representa, 

nesse caso, o reconhecimento de que há projetos em disputa na sociedade e que a política de 

Assistência Social, assim como todas as demais políticas sociais, não estão à parte do tecido 

social. Também identificamos que os sujeitos, ao demandarem os serviços e benefícios do 

SUAS, devem ser vistos como coletivos políticos capazes de construir campos de resistência e 

de luta em torno dos direitos. Vale destacar que a dimensão de “sujeito político” só se constrói 

com o olhar para o coletivo, já que a vulnerabilidade é multidimensional e o risco social na so-

ciedade atual está cravado pelo direito de não perder direitos. Em que pese a orientação para 

o coletivo, em nenhum momento deixamos de reconhecer os direitos individuais dos sujeitos 

e as provisões próprias da política pública, assim como, mesmo que não tenha sido tratado, o 

reconhecimento da necessária ação integrada de todas as políticas sociais. 
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Este Capítulo tem por objetivo apresentar, brevemente, pressupostos teóricos para o 

aprofundamento da compreensão do fenômeno das violências e violações de direitos, partin-

do-se do entendimento de que a primeira é uma das facetas da segunda.  Foi considerada a im-

bricada relação entre a dimensão macrossocial da violência objetiva/estrutural e a dimensão 

microssocial das violências subjetivas que se dão nas relações interpessoais cotidianas. 

Seguidamente, recuperamos as reflexões sobre a leitura do território, no âmbito da políti-

ca de Assistência Social, com  destaque para a proteção social especial como lugar vivo, histó-

rico, constituído por teias complexas de relações e pela concomitância paradoxal de cenas de 

desigualdade, desproteção, violências, violações, e as expressões e constituição de vínculos de 

proteção, solidariedade e potências de ação coletivas.

Por fim, refletimos sobre as estratégias de prevenção e enfrentamento às violências e vio-

lações no âmbito da proteção social especial de média complexidade, procurando demonstrar 

a aproximação dos pressupostos teóricos da Assistência Social com os paradigmas da prática 

restaurativa, num esforço do exercício interdisciplinar de construção do conhecimento, para 

traduzir as ancoragens ético-políticas e teórico-metodológicas que podem amparar as tecnolo-

gias interventivas e o saber-fazer que se constrói no cotidiano dos serviços socioassistenciais. 
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Violências: da dimensão macrossocial à microssocial, uma
expressão da violação dos direitos fundamentais

Violência é um conceito e realidade que estão na ordem do dia. Sua grande repercussão no 

século XX a tornou um fenômeno muito estudado e alvo de preocupações e intervenções em 

todo o mundo. Nelson Mandela, em Preâmbulo do Relatório Mundial sobre Violência e Saúde 

(OMS, 2002), afirma que o século XX foi marcado pela violência em uma dimensão jamais vis-

ta; houve destruição em massa como resultado das novas tecnologias a serviço das ideologias 

de ódio. Hanna Arendt avalia, em seu livro Da violência, que a geração de 1970 foi a primeira 

a crescer sob o risco da bomba atômica. Jovens escutaram nas escolas e universidades sobre 

campos de concentração e de extermínio, genocídio e tortura. Trata-se, hoje, de um fenômeno 

presente nas mídias impressas, de telecomunicação e na internet, e a tentativa de compreen-

dê-lo e de criar estratégias para seu enfrentamento são questões de âmbito global.
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O conceito de violência é complexo e multifacetado de elementos, implicando abordagens 

teóricas, bem como propostas de solução variadas. A origem do termo “violência”, do latim, 

violentia, anuncia o ato de violar o outro ou de se violar. Observamos, aqui, a imbricada relação 

da violência com a violação de direitos, sendo aquela uma das expressões dessa. 

A violação ou transgressão dos direitos é todo ato ou omissão que viola a vida e a liberda-

de de vivê-la em sua plenitude, impedindo o usufruto do direito de ser diferente e de não ser 

discriminado em decorrência de gênero, cor, idade ou orientação sexual. É mister compreen-

der que todos estamos expostos à situação de violação dos direitos humanos, mas que sua 

ocorrência é mais frequente nos sujeitos excluídos socialmente ou pertencentes a minorias 

étnicas, religiosas, sexuais e sociais (DIRIENZO, 2018). Ressalta-se que todo tipo de violência 

(física, psicológica, sexual, patrimonial, por discriminação de gênero, raça/etnia ou orientação 

sexual), praticado no âmbito da família, da comunidade ou da sociedade e em qualquer ciclo de 

vida é considerado uma violação dos direitos humanos fundamentais. 

Há diferentes caminhos teórico-conceituais para a definição da violência, que vão numa 

perspectiva exemplificativa desde sua definição como grave problema de saúde pública, pre-

sente nos relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS), até a sua compreensão filo-

sófica e ética, como violadora da vida humana em sua plenitude.   No âmbito filosófico, o 

ato da violência denota práticas contrárias à liberdade e vontade daquele a quem se dirige, 

apontando para um sentido moral e ético nesta definição, conforme demonstram os estudos 

e reflexões de Marilena Chauí (1999). Nesse sentido, o exercício da violência “impede o reco-

nhecimento do outro - pessoa, classe, gênero ou raça - mediante o uso de força ou da coerção, 

provocando algum tipo de dano (...) deixando pouco espaço para o aparecimento do sujeito da 

argumentação, da negociação ou da demanda” (ZALUAR, 1999, pp.13-14). 

O ato de violência exercido por um indivíduo sobre outro ou num determinado grupo 

familiar ou comunitário pode ser compreendido como uma violência subjetiva ou interpes-
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soal e podemos dizer que esta expressão da violência é mais explicitada e percebida em nosso 

cotidiano. É a violência estampada nas diferentes mídias e meios de comunicação de massa, 

com a qual nos preocupamos mais e que mobiliza muitos indivíduos e sociedades na missão 

de busca pela paz.

Para Žižek (2014), essa violência subjetiva, por desdobrar numa hiperatenção, tende a ca-

muflar a violência objetiva da desigualdade, da pobreza extrema, da exclusão social que acon-

tece cotidianamente, mas de modo implícito e sútil. Devemos com toda certeza nos atentar e 

mobilizar todos os esforços necessários tanto nas ações da sociedade civil quanto nas políticas 

públicas, para o enfrentamento da violência subjetiva, que em geral é praticada contra os su-

jeitos mais vulneráveis e expostos a riscos, como crianças, idosos e pessoas com deficiência. 

Mas precisamos ir além das intervenções individualizadas e concentradas apenas no aconteci-

mento interpessoal e ampliar as estratégias de proteção social, intercalando intervenções no 

âmbito microssocial e macrossocial, visando à defesa dos direitos sociais e coletivos. 

Nesse sentido, é pertinente a compreensão da violência como fenômeno social, que não 

se restringe às experiências particulares e interpessoais, mas perpassa as relações sociais e, 

muitas vezes, define modos de ser, de se relacionar e até a constituição histórica de muitas 

sociedades. Quando se analisa os assustadores números e estatísticas de ocorrências violen-

tas não apenas em nosso País, mas em todo o mundo, observa-se que a violência não pode 

ser considerada como algo pontual e resultado apenas de relações interpessoais do cotidiano, 

demonstrando se tratar de uma questão social mais ampla.  

A partir de análises estatísticas globais, verifica-se que a maior incidência de eventos vio-

lentos e de violação de direitos ocorre nos países com baixos indicadores de desenvolvimento 

humano (IDH) e de distribuição de riquezas, de modo a expressar reduzida proteção social e 

elevada desigualdade. No Brasil, há elevados índices em vários fenômenos de violência. Como 

exemplo, apenas no ano de 2016 foram contabilizadas mais de 60 mil mortes por homicídios 

no País (BRASIL, 2018). 
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O olhar para a violência requer uma perspectiva abrangente para observar não apenas 

o que está explícito, o acontecimento em si, mas o que está por detrás e o fundamenta, sus-

tenta, condiciona. Deste modo, assumimos o que Slajov  Žižek (2014) nomeia de dimensão 

estrutural, objetiva e sistêmica da violência: a violência estrutural que se consolida a partir 

da conjuntura capitalista, na qual prevalece a lógica da exploração e do maior lucro, sendo 

o valor do indivíduo  estabelecido pelo seu poder de compra e posse de bens materiais e não 

pelas virtudes do seu ser.  Esta violência macrossocial e estrutural vivenciada pelos sujeitos 

subalternizados, excluídos, desvalorizados em sua condição humana e violados em seus direi-

tos fundamentais não é explícita, não está escancarada nas reportagens dos jornais e se dá de 

modo tão sistematizado, arraigado na cultura e no modo de organização das sociedades, que, 

em grande parte do tempo, passa despercebida, sendo naturalizada. E não raramente, os gru-

pos mais vulneráveis que sofrem de modo desproporcional os impactos desta violência social 

implícita tendem a ser culpabilizados pela própria adversidade. 

A estrutura pode ser compreendida como a base social que sustenta as relações e inte-

rações microssociais e cotidianas, e diz respeito à dimensão macrossocial que condiciona a 

conjuntura em que as pessoas vivem. Tais estruturas podem ser construídas e desconstruídas 

por meio da ação do coletivo de sujeitos que compõem as sociedades. Assim, a violência se 

sustenta de fatos políticos, econômicos e culturais (Minayo e Souza, 1999).

No caso da sociedade brasileira, a violência é fundante das relações sociais estabelecidas, 

sob as lógicas do colonialismo, escravidão e genocídio das populações negras e indígenas, ló-

gicas do patriarcalismo e patrimonialismo, nas quais legitima-se a supremacia do masculino 

sobre o feminino. Desse modo, também se legitima o direito à vida como privilégio dos que 

podem pagar, em que os pobres são condenados e amaldiçoados por serem pobres; a lógica do 

preponderância do privado sobre o público (BRASIL, 2018). 

No  dia a dia dos sujeitos, a desigualdade observada na dimensão macrossocial se manifes-
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ta como sofrimento pela falta de acesso aos direitos básicos; falta de oportunidades; sobrecar-

ga laboral e submissão a trabalhos precários; luta cotidiana não para viver com dignidade, mas 

para sobreviver; pela vivência da exclusão, da estigmatização e da desesperança. 

Parafraseando Harvey (2014), em sua análise das ideias desenvolvidas por Franz Fannon 

e Hebert Marcurse, a partir desta triste perspectiva socio-histórica, duas perguntas inquie-

tantes se colocam: como o exercício de relações não violentas será possível num lugar e tempo 

estruturados historicamente pela violência sistemática realizada pelos colonizadores, escrava-

gistas, grandes latifundiários, pelas classes dominantes e, muitas vezes, pelo próprio Estado? 

Temos o dever de ser convencidos à prática virtuosa da tolerância frente ao intolerável? 

Indagações como “a violência é justificável; a violência pode ser evitada?” estão presentes 

em nosso cotidiano e nos estudos acerca do fenômeno da violência. Georges Eugene Sorel 

(1908), engenheiro formado pela Ecole Polytechnique, teórico francês do sindicalismo revolu-

cionário, citado por Arendt (1985), desenvolveu em seu livro Réflexions sur la violence algumas 

reflexões, considerando que dificilmente haverá uma moral, doutrina política ou social que 

ampare a violência como algo justificável por si só. No caso da revolução, em que o uso da vio-

lência pode ser frequente, a defesa não seria em relação à violência empregada, mas, sim, aos 

objetivos sociais da revolução. Desse ponto de vista, a violência seria compreendida como um 

meio, e não como um fim.

Hanna Arendt comunga da concepção de violência apresentada por Sorel, compreenden-

do-a como um meio instrumental e não como um fim em si mesma. Arendt explica que o mais 

comum no cotidiano é vermos a combinação entre violência, autoridade e poder, mas isso não 

significa que esses distintos fenômenos sejam a mesma coisa. Nas palavras da autora,

Uma vez que nas relações exteriores assim como nos negócios internos apresenta-se a vio-

lência como a última opção para que a estrutura de poder seja mantida intacta contra os 

vários tipos de desafios – do inimigo estrangeiro, do criminoso local parece realmente ser a 

violência o pré-requisito do poder. (ARENDT, 1985, p. 29) 
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Todavia, conforme ela bem explica, o fundamento essencial do poder está na opinião, con-

sentimento e apoio público, que tornam possíveis a obediência civil às leis, aos governantes 

e às instituições que são a própria representação do poder do povo. O poder é um fim em si 

mesmo; a violência, por sua vez, “é por natureza instrumental; como todos os meios, está sem-

pre à procura de orientação e de justificativas pelo fim que busca” (ARENDT, 1985, p. 28). Para 

Arendt, a violência não é a fonte do poder. Quanto mais poder, menos violência e vice-versa.  

A discussão filosófica e conceitual realizada por Arendt nos leva a refletir sobre como o 

esvaziamento de sentido, a crença no poder das instituições públicas do Estado e o enfra-

quecimento dos laços sociais e dos espaços de participação e controle social (onde o poder se 

constrói na argumentação, compartilhamento de necessidades e de construção coletiva de so-

luções) podem ser terreno fértil para o aparecimento, justificação e naturalização da violência. 

De todo modo, para que não se torne improducente o desenvolvimento de estratégias e in-

tervenções para a superação da violência, é premente conhecer e considerar as especificidades 

históricas de cada contexto social que afetam a sua ocorrência. Quando vistas como questão 

social, as diferentes formas de manifestação da violência exigem a responsabilidade de inter-

venção do Estado e de seus agentes públicos.

No âmbito da saúde pública, por exemplo, a violência tem sido compreendida e enfrenta-

da como uma das principais causas de mortes e de outros problemas de saúde, uma vez que 

“representa um risco maior para a realização do processo vital humano: ameaça a vida, altera 

a saúde, produz enfermidade e provoca a morte (MINAYO E SOUZA, 1999, p.11). Isso traz a 

discussão e as estratégias de prevenção para o cerne do debate no âmbito das políticas públicas 

sociais.

O Estado, por meio de suas políticas públicas, tem responsabilidade central na proteção 

e desenvolvimento dos povos e na implantação de estratégias para mudanças estruturais das 

condições de vida na sociedade. Considerando que a violência é compreendida como fenôme-
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no complexo, multicausal e multifacetado, seu enfrentamento deve ocorrer, concomitante-

mente, em diferentes níveis e esferas de atuação.

O trabalho das políticas públicas frente às situações de violência se dá a partir do que 

é específico ao escopo de cada política;  de estratégias de prevenção (antes do evento) e de 

proteção e reparação (após ou na ocorrência “cronificada” do evento);  da atuação tanto na 

esfera microssocial (dos indivíduos e grupos) quanto na esfera macrossocial (dos contextos e 

estruturas). 

O relatório da OMS apresenta alguns caminhos de intervenção que podem ser trabalha-

dos pelas distintas políticas públicas: reconhecer e lidar com os fatores culturais, sociais e eco-

nômicos que condicionam e dão sustentação aos acontecimentos violentos; reconhecer e lidar 

com as desigualdades de gênero e raça; reconhecer e lidar com os fatores de risco individuais, 

trabalhando em estratégias para modificar os comportamentos de risco individuais; favorecer 

relacionamentos interpessoais próximos e ambientes familiares saudáveis, de modo a ofertar 

apoio profissional às famílias (KRUG et al., 2002).

No âmbito da política de Assistência Social para o enfrentamento e superação das situa-

ções de violência, é importante antes de tudo trabalhar de modo a efetivar a cultura do direito 

e superar a lógica conservadora das práticas assistencialistas e culpabilizantes que ainda per-

sistem em algumas práticas profissionais, a despeito da inovação do ordenamento jurídico, 

que dá substância à Assistência Social como política pública e direito social. 

Desigualdade Social, Territórios e Violência no SUAS

“Igualdade e desigualdade se decidem por chances concretas de acesso a bens materiais 

e simbólicos escassos e que pressupõem luta e competição social” (SOUZA, 2009, pp.75-76). 

Com esta perspectiva do sociólogo Jessé Souza, iniciamos as reflexões sobre a desigualdade 

social e sua relação com os territórios e violência no SUAS.



70

Embora tenha caráter multifacetado e multidimensional, a desigualdade social mantém 

estreita relação com a pobreza, bem como com aspectos étnico-raciais e relações de gênero, 

com os ciclos etários, com o não acesso a serviços e políticas públicas, com o trabalho precá-

rio, e com outras formas de privação e submissão que expõem indivíduos e famílias, de forma 

pontual ou continuada, a cenas e ou situações de risco pessoal, social e de desproteção. E desta 

forma, converge a cenas e cenários de violência.

Submersos na configuração de uma sociedade capitalista, observamos a conservação e o 

reforço de traços sociais marcados pela divisão de classes, que sustentam privilégios historica-

mente reservados às elites, em que uma minoria concentra a renda e com isso as possibilida-

des de acesso a bens e serviços de qualidade; e a outra grande parte da sociedade não consegue 

acessar os mínimos sociais para a promoção do seu bem-estar (CALEIRO, 2018).

No âmbito da política pública de Assistência Social, os dados do Cad-Único nos revelam 

que os usuários referenciados pelos serviços, programas e benefícios ilustram o quadro de 

desigualdade social que assola o nosso País, destacado pela baixa renda econômica associada 

à defasagem escolar, não inclusão no mercado de trabalho, preconceito racial e de gênero. Em-

bora haja outros fatores agregados, tais demarcadores são suficientes para produzir cenários 

de vulnerabilidade, que desencadeiam cenas de violência e violações de direitos que afetam 

diretamente estes indivíduos, seus familiares e suas comunidades.

Além disso, as famílias pobres, residentes em territórios de maior vulnerabilidade, são 

constantemente estigmatizadas por estereótipos que reforçam práticas criminalizantes, as 

quais produzem verdadeiras barreiras de não inclusão social. Uma sociedade desigual e opres-

sora, em que a violência se confunde com o poder, certamente tem por produto criminalidade, 

mais violência e violação de direitos. Mesmo em espaços públicos de proteção, infelizmente, 

é comum nos depararmos com histórias de violência institucional, manifestada pelas suas 

diferentes facetas de expressão e crueldade.  
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As instituições de atendimento, que deveriam ter por objetivo promover proteção social 

e contribuir para a diminuição das desigualdades, por vezes reproduzem as práticas segrega-

cionistas, fomentando processos de inclusão marginal na sociedade. Em verdade, estes indi-

víduos e suas famílias não estão fora de um sistema; pelo contrário, ocupam um lugar dentro 

da estrutura cíclica de uma realidade problemática e viciada, tal como Martins (1997) destaca:

Por isso, rigorosamente falando, não existe exclusão: existe contradição, existe o conflito 

pelo qual a vítima dos processos excludentes proclama seu inconformismo, seu mal-estar, 

sua revolta, sua esperança, sua força reivindicativa e sua reivindicação corrosiva. Essas rea-

ções, porque não se trata estritamente de exclusão, não se dão fora dos sistemas econômi-

cos e dos sistemas de poder. Elas constituem o imponderável de tais sistemas, fazem parte 

deles ainda que negando. As reações não ocorrem de fora para dentro; elas ocorrem no 

interior da realidade problemática, “dentro” da realidade que produziu os problemas que as 

causam. (MARTINS, 1997, p. 14)

A necessidade de ressignificação das representações acerca dos usuários da política pú-

blica de Assistência Social não é per se (uma autorressignificação), mas principalmente pelas 

unidades públicas estatais e não governamentais, responsáveis pelo acolhimento destes su-

jeitos e pela oferta desta política. Sabemos que as instituições são constituídas por pessoas, 

que também necessitam fazer um exercício contínuo de se despir de seus (pre)conceitos, que 

por vezes são estruturais. A defesa em questão é por um modelo de política pública que seja 

protetivo, fundado em valores democráticos e libertadores.

Essas reflexões confrontam a formulação das políticas públicas atuais, visto que as famí-

lias e os indivíduos permanecem submersos neste contexto de desigualdade e têm reduzidas 

possibilidades de operarem mudanças se não contarem com a atuação de políticas públicas 

sociais fortes. Por isso, a função social de proteção dos CRAS e dos CREAS são fundamentais 

nos territórios, ou seja, produz para o cidadão um sentimento de segurança, a partir do qual 
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ele possa afirmar “se eu precisar, sei que posso contar”. Essa certeza é a primeira ideia que 

devemos fixar quando queremos construir referência. (BRASIL, NOB-RH/SUAS - Anotada e 

Comentada, 2011).

A disparidade social entre as camadas privilegiadas e a “ralé” é ainda mais marcante quan-

do se avalia a qualidade dos acessos a direitos individuais e sociais e as políticas públicas. 

Nesse aspecto, mesmo que o acesso seja garantido, em termos normativos, não se traduz em 

equidade de condições, como salienta Souza (2009):

[...] para que exista justiça social, as crianças deveriam chegar à escola em condições seme-

lhantes de competição. É essa “gênese da desigualdade social” que nenhuma teoria liberal 

alcança. Existe um verdadeiro abismo entre as crianças da classe média e da “ralé” brasilei-

ra. Enquanto as primeiras chegam à escola já tendo recebido dos pais todo o estímulo, os 

melhores exemplos e a carga de motivação diária necessária para o difícil aprendizado que 

a disciplina escolar significa para as crianças, as crianças da “ralé” chegam completamente 

despreparadas para os mesmos desafios. (SOUZA, 2009, p. 82)

Refletir sobre desigualdades sociais, territórios e violências no SUAS nos implica reconhe-

cer que as “desigualdades” estão presentes nos “territórios” e provocam “violências” no campo 

relacional que podem ser acolhidas no âmbito do SUAS. Não se trata, portanto, de uma amal-

gamação aleatória de conceitos, mas do reconhecimento da interface e da produção de efeitos 

que cada um destes conceitos provoca na vida das pessoas e que nos convoca a novas práticas 

interventivas, de caráter restaurador e emancipatório. 

A correlação entre território e violência é histórica e fundamental no âmbito do SUAS, 

podendo ser observada a partir do conjunto de características que delimitam um espaço que 

vai além de sua dimensão geográfica, características que remetem às dimensões culturais, eco-

nômicas, políticas e, essencialmente, pelo modo relacional em que os indivíduos e famílias 

se organizam em redes de proteção (pessoais, familiares e estatais) e de apoio mútuo. Nesta 
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perspectiva, o território-espaço é “um verdadeiro campo de forças cuja formação é desigual. 

Eis a razão pela qual a evolução espacial não se apresenta de igual forma em todos os lugares” 

(SANTOS, 1978, p. 122).

Assim, os territórios se diferem e se assemelham, de acordo com seus movimentos histó-

ricos e com as dinâmicas que neles ocorrem e por eles são determinadas, podendo assumir as 

mais variadas dimensões, e fazendo com que a territorialização das políticas públicas passe a 

ser abordada como um processo que segue a lógica do reconhecimento do espaço para a inter-

venção (MINAS GERAIS, 2018a).

A presença ou ausência de serviços públicos interfere na produção de padrões de violên-

cias, vulnerabilidades e riscos pessoais e sociais, alterando a dinâmica e a organização dos 

territórios. E mais especificamente, a presença de serviços socioassistenciais impacta nas rela-

ções que os indivíduos estabelecem no âmbito das relações familiares e comunitárias. Proteger 

e fortalecer vínculos, promover acesso dos cidadãos às demais políticas sociais, ofertar apoio, 

orientação e acompanhamento às famílias resultam em proteção e contribuem na construção 

de uma cultura da não violência.  

Assim, podemos usar o substantivo “território” com  o complemento “de proteção social”, 

aproximando-se de uma noção dos territórios de vivências (KOGA, 2002), que enfatiza a rea-

lidade social das pessoas e, em especial, no modo como se relacionam, e na atenção e cuidados 

a serem garantidos pelo Estado, como direciona a política pública de Assistência Social.

A expressão “territórios de proteção social” nos parece mais adequada no contexto do 

SUAS, pois compreende o território como “conjunto de relações, condições e acessos” associa-

do à proteção social pública. A implementação de serviços e unidades socioassistenciais, com 

destaque para aquelas de proteção social especial que se relacionam ainda mais diretamente 

com contextos de violência, incide na “delimitação de regiões de alta vulnerabilidade social”, 

como espaços prioritários de intervenção do SUAS. Nessa dimensão, o conceito de “vulnerabi-
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lidade” corresponde, por um lado, à exposição ao risco (condições adversas de sobrevivência) 

e, por outro lado, à capacidade de enfrentamento e resposta ao risco - o que inclui o acesso às 

políticas públicas, ou seja, os territórios de proteção social podem ser compreendidos como 

divisões geográficas onde é operacionalizada a política de Assistência Social, em estreita cor-

relação com as demais políticas setoriais (MINAS GERAIS, 2018).

Contudo, a concepção de “territórios de proteção social”, no âmbito do SUAS, só é possível 

a partir da leitura da integralidade de proteção, com a oferta de provisões em sua completude, 

por meio de um conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassis-

tenciais, e perpassa ainda outras políticas e atores do sistema de garantia de direitos. Este ciclo 

pode nos remeter à seguinte imagem:

FIGURA 1 – TERRITÓRIO DE PROTEÇÃO SOCIAL

  Fonte: Produção dos autores, adaptada de MINAS GERAIS/SEDESE, 2018b, p. 28.
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As perspectivas de proteção nos territórios visam correlacionar, ainda, o impacto social 

esperado pelos serviços, projetando expectativas que vão além das aquisições dos sujeitos que 

utilizam os serviços e avançam na direção de mudanças positivas em relação a indicadores de 

vulnerabilidades e de riscos sociais. E é neste ponto que as violências devem ser trabalhadas 

no âmbito do SUAS.

A partir do conceito de “violência” trabalhado na primeira parte deste Capítulo, podemos 

concluir que, ao SUAS compete o trabalho preventivo e interventivo nas situações em que a 

ocorrência ou em decorrência da violência resultem agravos no convívio ou vivência familiar, 

comunitária e social e exigem a oferta pública de uma rede continuada de serviços que ga-

rantam oportunidades e ação profissional para a construção, restauração e o fortalecimento 

de laços de pertencimento, de natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e 

interesses comuns e societários, ou o exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e 

de projetos pessoais e sociais de vida em sociedade (BRASIL, NOB/SUAS-2012).

Na proteção social especial, por exemplo, ao considerarmos as situações de violações de 

direitos, é necessário realizar uma ação diferenciada face à complexidade apresentada, exi-

gindo tempo, estratégia e qualificação da intervenção para o restabelecimento do direito e 

das condições de convivência, sendo indispensável o planejamento e as articulações entre as 

ações: atendimento especializado, encaminhamento à rede socioassistencial,  articulação com 

outras políticas públicas e com o órgão de defesa e garantia de direitos. 

A dimensão especializada do trabalho desenvolvido nos CREAS é constituída pelo con-

junto de ações planejadas, organizadas e executadas pela equipe de referência da Unidade, 

considerando-se as especificidades de cada serviço, e o constante monitoramento e avaliação 

de cada ação realizada. Assim, se difere da atenção da proteção social básica, por ter uma in-

tervenção pautada não mais na prevenção de uma violação, mas na construção de itinerários 

de proteção e reparo a um direito já violado.
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É caracteristicamente demarcada pela incorporação de processos de trabalho que precisam 

de maior densidade relacional, que perpassa o próprio direito violado e/ou medida aplicada. 

Os usuários acompanhados por serviços de proteção social especial apresentam, naquele ins-

tante, a necessidade de cuidados diferenciados e muitas vezes mais intensivos que na proteção 

social básica e cuja atenção deve ser qualificada, a fim de superar ou minimizar as violações, o 

que requer a construção de estratégias no trabalho social e o fortalecimento da interdiscipli-

naridade, conforme veremos adiante. 

Dessa forma, o que se espera da relação estreita entre o SUAS e as demais políticas públi-

cas na consolidação de territórios de proteção social é que a interação possa proporcionar não 

só uma atenção conjunta na proteção de famílias e indivíduos, mas um esforço integrado, local 

e regional, para a redução das desigualdades, o rompimento do ciclo geracional de pobreza, o 

desenvolvimento da autonomia dos usuários, a qualificação dos serviços públicos ofertados e 

o fretamento das violências relacionais.
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Estratégias do trabalho social na prevenção e enfrentamento às situa-
ções de violências e violações de direitos: da acolhida e fortalecimento 
de vínculos à interdisciplinaridade

 
Todas as vezes que nos é dada a missão de escrever algo sobre o fazer profissional na po-

lítica de Assistência Social emergem as lembranças dos encontros afetivos, singulares e trans-

formadores com cada usuário do SUAS. A experiência viva do território e das vidas e coletivos 

que nos tocam e as quais tocamos a partir do trabalho nos serviços socioassistenciais é o que 

nos inspira a tentar buscar palavras que possam representar ou expressar algum tipo de sa-

ber-fazer. É no acontecimento cotidiano das políticas públicas que tudo se revela e se ilumina 

de significado real. 

Nas situações de violência atendidas pelos trabalhadores da política de Assistência Social 

é comum a percepção naturalizada da violência pelos indivíduos e famílias, entendida como 
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algo do destino, algo normal e que escapa à possibilidade de controle humano. Também é co-

mum, no público atendido, a dificuldade em expressar seus desejos, formular projetos e uma 

baixa autovalorização (BRASIL, 2016).

Para o desenvolvimento da cidadania e a desconstrução da violência estrutural que per-

meia as posições de subalternidade, é necessária a construção de sujeitos cientes de seus di-

reitos e responsabilidades e do papel das instituições públicas - o que nos remete à função de 

defesa de direitos do SUAS, bem como ao desenvolvimento das seguranças socioassistenciais, 

em especial a de acolhida e de autonomia.  

O trabalho de enfrentamento à violência requer aproximação e amalgamação de indiví-

duos que compartilham as vivências de desproteção, exclusão e sofrimento, de modo a cons-

tituir coletivos conscientes dos direitos sociais negados e violados e que busquem estratégias 

coletivas de transformação da condição de violação de direitos que compartilham. Conforme 

Arendt (1985), o poder é uma habilidade humana para agir em conjunto, em comunidade. 

Assim, o poder é para ela uma capacidade humana, mas nunca um atributo individual, pois é 

pertencente ao grupo e continua a ser apenas enquanto o grupo estiver unido. Caso o grupo se 

dissolva, o poder desaparece e dá lugar ao aparecimento da violência. Deste modo, na visão da 

autora, a violência e o poder são termos inversamente proporcionais, pois, quando um deles 

se eleva, o outro tende, necessariamente, a enfraquecer. 

A disponibilização de informações e de serviços de qualidade, a criação e o fortalecimento 

de vínculos de solidariedade e proteção no âmbito da família, da comunidade e da sociedade 

são ações atreladas ao desenvolvimento da segurança de acolhida e de convivência, que tam-

bém contribuem para a formação dos sujeitos de direitos. 

É preciso partir de um princípio fundamental: a compreensão de que o sujeito, mesmo em 

sua dimensão singular, em sua experimentação da vida, suas emoções e decisões se constitui 

e se torna “eu” na relação com o outro, com o mundo social circundante, atravessado pelas 
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condições econômicas, culturais, históricas de sua sociedade e de seu tempo. A partir desta 

compreensão ontológica, o investimento no fortalecimento dos vínculos e laços sociais se 

torna pedra fundamental para a construção de sociedades menos violentas, mais solidárias 

e mais fortes para o enfrentamento das vicissitudes e contingências enfrentadas individual e 

coletivamente. 

A intervenção frente às situações de violência e violação de direitos requer das equipes 

profissionais uma escuta atenta, acolhedora e que estimule a expressão das necessidades mais 

imediatas do sujeito/família, e sobre os desejos e necessidades pessoais e sociais de longo pra-

zo e projetos para o porvir. É importante estimular e propiciar a cultura do diálogo entre os 

membros da família e, por meio do estímulo à convivência comunitária, propiciar a vivência 

e a experimentação de diferentes formas de se relacionar, de modo a estimar os interesses, 

potencialidades e estimular a autovalorização dos indivíduos e coletivos (BRASIL, 2018). 

É preciso investir na arte do encontro intersubjetivo que ocorre entre usuários e 

trabalhadores da política de Assistência Social; do encontro dialógico possível entre os membros 

de cada família; e do encontro entre os indivíduos e as famílias, que ocorre nos espaços de 

vivência e convivência e práticas coletivas oportunizadas pelos serviços socioassistenciais nos 

territórios. Este encontro é a força motriz dos processos de superação das subalternidades, 

das vulnerabilidades, das violências e violações de direitos, pois no encontro e na experiência 

da alteridade, o indivíduo pode perceber a si mesmo e ao outro como sujeitos de direitos, 

conectados pela condição humana, por suas vulnerabilidades, condições de exclusão, 

necessidade de justiça social e maiores patamares de dignidade; conectados pelo exercício da 

autovalorização e da valorização do outro; pelo exercício do respeito às diferenças; pelo exer-

cício da solidariedade; pela necessidade de luta cotidiana por melhores condições de vida; pela 

esperança e projetos futuros para si,  sua comunidade e  seus descendentes; pela possibilidade 

de transformação; por uma existência com significado e felicidade. O encontro, a possibilidade 
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de construção de vínculos e compartilhamento de vivências são potência para os caminhos da 

felicidade ética, na qual o bem-estar individual está atrelado ao bem-estar coletivo (CARMO-

NA, 2019). 

Os caminhos teórico-metodológicos para o saber-fazer no âmbito do trabalho social de-

senvolvido pelos trabalhadores da política de Assistência Social encontram sua ancoragem 

nos princípios éticos do SUAS, consubstanciados a partir dos fundamentos da Constituição 

Federal de 1988 e nos arcabouços conceituais das distintas formações profissionais que inte-

gram as equipes de referência. Podemos dizer que bebemos um pouco das águas do paradig-

ma da hermenêutica histórico-dialética e da perspectiva psicossocial, por meio das quais se 

compreende o mundo a partir das relações complexas e interdependentes entre a dimensão 

individual e a dimensão social e coletiva. 

Tendo em vista a necessidade de estruturar e aprofundar melhor os instrumentos técni-

cos e operativos do trabalho social3 e a partir do reconhecimento da incompletude conceitual 

e institucional, que nos impulsiona à necessária interdisciplinaridade, nos desafiamos, nesta 

publicação, ao diálogo entre as concepções fundantes da política de Assistência Social e os 

conhecimentos advindos das fundamentações teóricas da prática restaurativa, campo do sa-

ber que se ocupa dos pressupostos teóricos e práticos da comunicação e do exercício dialógico 

como formas de enfrentamento da violência. 

O exercício de interdisciplinaridade buscado, aqui, diz do posicionamento ético-político 

frente a um objeto de trabalho que é complexo e multidimensional e que, por isso, requer 

conhecimentos, ações e intervenções de proteção social que também tenham caráter multidi-

mensional. 

Dirce Koga (2014) destaca a importância da construção coletiva do conhecimento, par-

tindo dos produtores do conhecimento que são os trabalhadores em atuação no provimento 

3 Podemos compreender por instrumentos técnico-operativos do trabalho social a realização dos atendimentos individuais e 
grupais, das visitas domiciliares, dos encaminhamentos, das reuniões, assembleias e oficinas (BRASIL, 2016). 
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dos serviços, programas, projetos e benefícios, em articulação com o conhecimento produzi-

do pelos próprios usuários e demais atores que se relacionam com a política de Assistência 

Social nos territórios. Para a autora, a dimensão coletiva na produção do conhecimento e na 

compreensão das situações contribui para a democratização e a circulação dos conhecimentos 

produzidos. 

Como veremos a seguir, a proposta da comunicação não violenta tem estreita relação com 

a lógica do fortalecimento de vínculos e o exercício da interdisciplinaridade, como disponi-

bilidade e investimento nas trocas de saberes, pontos de vista e de diferentes perspectivas, 

almejando resoluções para os problemas, construídas não individualmente, mas dialógica e 

coletivamente. 

Cabe ressaltar, a partir de reflexões de Koga (2014), a necessidade de reconhecer a cons-

trução do conhecimento como um processo que não se limita ao formato do conhecimento 

científico, baseado em procedimentos rigorosos. Uma compreensão mais ampla do mundo 

nos impele à valorização da experiência social como forma de construção do conhecimento. 

Por que a discussão do SUAS no amparo das Práticas Restaurativas?

Conforme visto nesta publicação, o percurso da política pública de Assistência Social é 

marcado por importantes acontecimentos até sua garantia, como direito social, na Constitui-

ção Federal de 1988. Embora a lei, de forma isolada, não seja capaz de transformar a realidade, 

ela norteia os caminhos e orienta os indivíduos e a sociedade sobre seus direitos, possibilitan-

do a exigência do que nela está prescrito, constituindo, assim, um direito conquistado no cam-

po social, que simboliza a luta de indivíduos e coletivos em prol de justiça social (SPÍNDOLA, 

2019).

Os leitores desta produção perceberão que, embora parta de fundamentos conceituais e 
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correntes teóricas distintas, há muitos preceitos e premissas da prática restaurativa que con-

vergem com a perspectiva do SUAS, a começar pela coadunação no reconhecimento da essen-

cialidade da nossa condição humana como seres relacionais e o investimento no exercício da 

alteridade e do senso de comunidade, como formas de superação das violências e violações de 

direitos e pela melhoria da qualidade de vida no âmbito individual e coletivo. 

Conforme já apresentado, os conceitos fundamentais do SUAS e considerações acerca do 

fortalecimento dos espaços de diálogo nos serviços socioassistenciais na construção deste Sis-

tema se alicerçam em princípios éticos que coadunam com a defesa incondicional da liberdade, 

da dignidade da pessoa humana, do protagonismo e da autonomia dos usuários, respeito à 

pluralidade e diversidade, garantia incondicional do exercício do direito à participação demo-

crática, entre outros.

Tais aspectos elevam as intervenções socioassistenciais a uma via emancipatória, que 

busca possibilitar aos usuários uma (re)leitura crítica do escopo social, preocupada com no-

vas dimensões de proteção. Neste caso, há o rompimento definitivo com práticas de caráter 

clientelista, vexatório ou com intuito de benesse ou ajuda. E, é pela via emancipatória, que 

se converge a discussão do SUAS no amparo das práticas restaurativas, pois muito mais que 

promover acesso ou reparar um direito negado (que também é importante), a intervenção 

assume o papel de emancipação social, de humanização destes sujeitos, por meio de práticas 

libertadoras que questionam a desigualdade social. 

O processo de emancipação representa uma conquista política frente a situações de opres-

são produzidas por uma sociedade extremamente injusta, que retira da maioria da população 

o acesso aos elementos constitutivos de uma vida cidadã, resultado do modelo econômico vi-

gente. Nesse aspecto, compreendemos emancipação como sinônimo de proteção e liberdade. 
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A emancipação não é mais do que um conjunto de lutas processuais, sem fim definido. 

O que a distingue de outros conjuntos de lutas é o sentido político das processuali-

dades das lutas. Esse sentido é, para o campo social da emancipação, a ampliação e o 

aprofundamento das lutas democráticas em todos os espaços estruturais da prática 

social. (SANTOS, 2008, p. 277)

Conforme já afirmado, a injusta distribuição de riqueza e renda contribui diretamente 

para a formação do hiato posto entre as garantias fundamentais de direitos sociais e a pro-

dução de famílias vulneráveis, criando um cenário propício para a violação de direitos. É na 

perspectiva dos direitos sociais de forma emancipatória que o acesso aos serviços socioassis-

tenciais, a partir de uma intervenção restaurativa, se apresenta como um Direito, uma vez que 

suas práticas podem interferir no campo das relações sociais. Esta aposta intencional se pauta 

no respeito à diversidade e à diferença. Para que se tenha igualdade de condições, é importan-

te trilhar caminhos que se apoiam na equidade e na horizontalidade das relações.

As práticas restaurativas assumem, assim, um papel importante na superação das vio-

lências e violações de direitos no campo relacional que pode qualificar os serviços socioassis-

tenciais, não devendo, entretanto, serem confundidas como uma entrega exclusiva do SUAS. 

É fundamental que as diferentes instituições e serviços envolvidos na proteção das famílias 

e indivíduos desenvolvam estratégias de fomento às práticas restaurativas e incorporem, em 

suas práxis, a promoção de ações reparadoras.  

Por fim, consideramos que a convivência com histórias de exclusão e violência, às quais 

diariamente as equipes de referência estão habituadas, requerem intervenções que contri-

buam para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários, po-

dendo provocar lampejos para a cidadania e um elo comum na luta pelo pertencimento e em 

defesa de relações sociais mais justas.
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Introdução

Inúmeros estudos já foram realizados para avaliar os caminhos de aprimoramento dos 

serviços no SUAS e, em sua maioria, o principal foco tem sido identificar desafios na imple-

mentação das seguranças e direitos socioassistenciais. Este propósito tem cumprido a im-

portante função de construir sustentação para a rede socioassistencial e, por conseguinte, de 

refinamento da oferta das provisões deste sistema público. 

Nesse artigo, buscou-se o caminho do aprimoramento, com o propósito de compreender 

que há necessidade de ocupar uma lacuna de diálogo com a dimensão relacional e a política no 

cotidiano do trabalho. Desse modo, elegeu-se o olhar para os diferentes lugares de encontro 

entre os muitos sujeitos da política de Assistência Social, identificando seu potencial de diálo-

go e de coletivização das demandas e das ações integradas. 

O caminho reflexivo apontará aspectos da relação e interlocução entre: (i) a rede de servi-

ços, com a perspectiva de que a complexidade deste campo protetivo não pode prescindir da 
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atenção das diferentes áreas. Neste aspecto da relação com a rede de proteção está assinalada 

uma preocupação específica com o Sistema de Justiça; (ii) a equipe no interior dos serviços, 

considerando que o trato diário dos trabalhadores do CREAS no interior desta Unidade públi-

ca merece atenção e identificação de pontos de aprimoramento; (iii) os usuários dos serviços, 

com a dinâmica das suas ofertas, entendendo que é no convívio cotidiano que se amplia a di-

mensão de sujeito coletivo e político de cidadãos que buscam os serviços, além do fato de que 

só com o aprimoramento dos espaços de diálogo se pode estreitar a relação entre demanda e 

oferta; e (iv) com os movimentos sociais, pois a política de Assistência Social tem como uma 

de suas funções a garantia de direitos e o caminho mais efetivo para concretizá-los é na luta 

coletiva de movimentos e grupos organizados. 

O estudo do campo relacional reconhece como necessária a superação de etapas de apro-

ximações sucessivas, tanto no campo conceitual, como no político e ideológico, tendo como 

fundamento o que os une: a diminuição da violação de direitos sociais e a ampliação de marcos 

civilizatórios – um caminho de excelência.

O trabalho social na rede de proteção

A complexidade e o caráter multidimensional das situações de vulnerabilidade e de risco 

que demandam a intervenção dos serviços socioassistenciais trazem à tona a discussão da 

incompletude das atenções, quando ofertadas por um único campo do conhecimento e/ou 

por uma especialidade de política social. Melhor dizendo: o olhar ampliado de análise críti-

ca das determinações estruturais e conjunturais, das múltiplas dimensões que configuram o 

território e das condições vivenciadas pelos sujeitos usuários da Assistência Social – políticas, 

econômicas, sociais, culturais, históricas, ambientais, naturais, acrescidas dos preconceitos 

– de raça, gênero, orientação sexual incitam e delimitam o escopo alargado de atuação dos 

trabalhadores no âmbito da esfera pública, para a garantia do acesso aos direitos sociais. 
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Nessa linha de raciocínio, está inscrito na própria LOAS que, para o enfrentamento da 

pobreza, a política de Assistência Social, conforme o art. 2º, parágrafo único, deve se dar “de 

forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições 

para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais” (BRA-

SIL, 1993). Esta previsão remete, imediatamente, à incorporação das concepções de interse-

torialidade e de interdisciplinaridade sob dois prismas, tanto no âmbito interno das proteções 

do SUAS, quanto na relação com as demais políticas setoriais, e de defesa de direitos, assim 

como com o Sistema de Justiça, e nos direciona para uma atuação integrada em rede. 

Trata-se de uma nova lógica de gestão pública, que integra os processos de trabalho com a 

realidade do território e busca superar a fragmentação das políticas, considerando o indivíduo 

como um todo. Isso confere maior efetividade e eficiência nas ofertas públicas, por permitir a 

concentração de conhecimentos, de esforços e de recursos, e evitar que os encaminhamentos 

se esgotem em si mesmos. Desse modo, evita-se, também, a sobreposição de ações desarti-

culadas que geram ônus ao Poder Público e comprometem os resultados e impactos para a 

população. Parte-se, então, do conceito de intersetorialidade como “uma articulação de sabe-

res e experiências no planejamento, na realização e na avaliação de ações, com o objetivo de 

alcançar resultados integrados em situações complexas, visando um efeito sinérgico no desen-

volvimento social” (INOJOSA, 1998, p. 43). 

Segundo Grossi et al. (2011), a intersetorialidade nas políticas públicas não ocorre espon-

taneamente, sendo fundamental desencadear: 

(...) uma construção compartilhada, que necessita de mudanças nos processos técnico-ope-

rativos, de gestão e de planejamento, sendo, sobretudo, uma determinação política, e em-

bora se configure como algo recente, já está sendo considerada como uma alternativa de 

resolução de problemas com os quais a gestão pública pode contar para alcançar maior efeti-

vidade e impacto sobre os problemas e demandas da população. (GROSSI et al., 2001, p. 29)
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A afirmação do autor potencializa uma visão integrada dos elementos constitutivos da 

questão social e orienta a intervenção no caminho de uma visão orgânica para a superação 

da incompletude e o reforço da efetividade. É, portanto, corroborada por distintas óticas do 

conhecimento produzido e das atribuições correspondentes a cada política social, o que per-

mite prospectar a totalidade na especificidade, no intento de responder qualitativamente às 

necessidades e demandas sociais, ao mesmo tempo em que vislumbra reconhecer suas causas, 

efeitos e possibilidades de enfrentamento. Ademais, ao incorporar diferentes competências 

que também são complementares, culmina na qualificação da oferta dos serviços e na otimiza-

ção das responsabilidades públicas. Enseja, assim, uma ambiência de colaboração mútua entre 

atores e áreas, e um rearranjo organizacional interno e externo. 

Tal enfoque reporta-se à assimilação de determinados requisitos para a atuação interseto-

rial: (i) a produção coletiva dos diagnósticos; (ii) o compartilhamento de informações e experi-

ências; (iii) a construção de conhecimento e objetivos comuns; (iv) a integralidade na atenção, 

considerando a interrelação entre os problemas vivenciados pelos sujeitos; (v) a elaboração 

conjunta das estratégias e metodologias de intervenção e dos planos de ação; (vi) o referen-

ciamento e o contrarreferenciamento para a complementariedade dos atendimentos; (vii) a 

elaboração de protocolos e fluxos de atendimento adequados à realidade local; (viii) a confor-

mação de uma efetiva rede de proteção social; e (ix) a permeabilidade para a participação do 

cidadão e o controle social. 

A rede de proteção social é composta pela agregação dos serviços e atores da rede socioa-

ssistencial, além das demais políticas setoriais (educação, saúde, trabalho, habitação, esporte, 

cultura, segurança alimentar, direitos humanos, segurança pública) e de defesa de direitos 

(criança e adolescente, mulher, idoso, pessoa com deficiência, igualdade racial, povos e comu-

nidades tradicionais, população LGBTI+, população em situação de rua, migrantes, entre ou-

tros.), além das instâncias de controle social (conferências, conselhos, fóruns). Cabe lembrar 
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que sempre ao envolver questões ligadas à área da infância e da juventude haverá a participa-

ção do Conselho Tutelar. Em particular, no tocante à proteção social especial comparece, tam-

bém, o Sistema de Justiça, constituído pelo Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria 

Pública. 

O art. 1º da LOAS prevê que a política de Assistência Social: 

É realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, e 

o art. 6o-B especifica que as proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede so-

cioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades 

e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de 

cada ação. (BRASIL, 1993)  

A essência do conceito de rede pressupõe “a existência de entes autônomos que, movidos 

por uma ideia abraçada coletiva e livremente, e mantendo sua própria identidade, articulam-

-se para realizar objetivos comuns” (INOJOZA, 1998, pp. 1-2). Nesse espectro de abrangên-

cia, a proposta de rede incorpora como elementos constitutivos: (i) a relação horizontalizada, 

superando a lógica hierarquizada e piramidal; (ii) o reconhecimento de diferentes saberes, na 

construção de uma intervenção integral, totalizante e humanizada; (iii) a interconexão dos 

propósitos, visando à garantia da proteção e ao pleno exercício da cidadania na efetivação dos 

direitos; (iv) o compartilhamento de objetivos e tarefas comuns de maneira cooperada; (v) a 

descentralização na tomada de decisão, que implica  ser participativa e extensiva a todos os 

integrantes; (vi) a autonomia e o envolvimento dos participantes no cumprimento das atri-

buições de cada área envolvida; (vii) a desconcentração de poder durante todo o processo de 

discussão, planejamento, execução, monitoramento e avaliação; (viii) a imprescindibilidade 

de uma ação articulada, eliminando práticas segmentadas, focalizadas e excludentes; e (ix) a 

transversalidade dos atendimentos qualificados. 
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Como a matricialidade sociofamiliar e o território se constituem nos eixos estruturantes 

da política de Assistência Social e postulam atenções nas ramificações objetivas e subjetivas, 

materiais e imateriais da vida cotidiana, conforme já descrito no Capítulo 1 desta publicação, 

há que se delimitar o trabalho em rede em duas lógicas: (i) na determinação da agenda política 

acerca das desproteções sociais e das demandas coletivas, com o empoderamento dos usuários 

para o enfrentamento das vulnerabilidades e riscos; e (ii) no atendimento das fragilidades e 

carências individuais e familiares.

Cabe, aqui, demarcar claramente que a matricialidade sociofamiliar jamais deve ser abor-

dada como uma forma de culpabilização dos indivíduos e famílias, pela situação de vulnerabi-

lidade e risco em que se encontram, tampouco, como um processo de desresponsabilização do 

Estado e da sociedade pelas prestações e pelo cofinanciamento que asseguram direitos socio-

assistenciais. A centralidade da família no campo da Assistência Social parte da compreensão 

das potencialidades de cada sujeito histórico e de seu engajamento no território, visando ao 

estímulo de práticas que promovam a proteção social e a participação cidadã. Além do mais, 

a inserção do termo “família” na Política Nacional de Assistência Social e sua conceituação na 

Norma Operacional Básica do SUAS (2005) tem uma conotação em seu espectro de organici-

dade, compreendida como “núcleo afetivo, composto por laços consanguíneos, de aliança ou 

afinidade, onde os vínculos circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em 

torno de relações intergeracionais e de gênero” (BRASIL, 2005, p. 90), e que requer a aplica-

ção da máxima constitucional de que a garantia dos direitos sociais importa na efetivação do 

direito do cidadão e do dever do Estado brasileiro. 

Mioto (2008) enfatiza que a família é, simultaneamente, singular e complexa, única e, 

ao mesmo tempo, possui as mais variadas formas de organização e de relação com o meio.  

Transforma-se, altera-se no tempo,  constrói-se e se reconstrói histórica e cotidianamente 

por meio das relações entre os membros e com os contextos históricos, sociais, econômicos e 
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culturais específicos, o que foge do mito de que é apenas uma apropriação privada, resgatando 

o enfoque da responsabilidade pública e publicizando o que estava silenciado no âmbito de seu 

espaço restrito. 

Outro mito importante a ser ultrapassado está circunscrito à romantização da função 

da família. Ela realmente se caracteriza como núcleo primário de proteção, cuidado, afeto, 

acolhida, convívio, sociabilidade, autonomia, sustentabilidade. Todavia, em determinados 

momentos, também comparece como lócus de conflito, de violência e de violação de direi-

tos, até mesmo como mecanismo de reprodução dos modelos e aprendizagens vivenciados e 

como consequência das desproteções a que seus membros estão submetidos no território e no 

processo de disputa de classes. Ademais, há de se reconhecer os diversos arranjos familiares 

que direcionam o olhar para os recasamentos, as recomposições de múltiplas ordens (monopa-

rentais, homoafetivas, ampliadas, entre outros), e a sobrecarga das funções de cuidado pela 

mulher, como membro que tem arcado com grande parte das atribuições de provedora e so-

cializadora.

Em todas estas situações, o trabalho social embasa-se em princípios éticos, de respeito 

à dignidade humana, de acolhimento e não-discriminação das diversidades (arranjos fami-

liares, gênero, etnia, orientação sexual, orientação religiosa), de valorização da liberdade e 

autonomia das famílias, de horizontalidade nas relações entre os profissionais e os usuários, 

de equidade nas ofertas, de integralidade na atenção e de intersetorialidade nas prestações de 

serviço. Em contrapartida, descarta as abordagens e posturas funcionalistas e conservadoras, 

fundamentadas na tutela, na subalternidade, no julgamento de ordem moral e no ajustamen-

to a modelos preconcebidos, eivados de valores pessoais, de preconceitos ou de convicções do 

senso comum. 

Aliar o trabalho social com as correspondentes funções da política de Assistência Social 

- quais sejam, a de viabilizar o acesso aos direitos sociais,  garantir a proteção social e pro-
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mover a vigilância socioassistencial, acompanhada da análise sistemática dos territórios, que 

visa reconhecer os condicionantes das vulnerabilidades e riscos sociais, que atingem direta ou 

indiretamente as famílias - mostra-se essencial. É preciso desvendar e, de forma simultânea, 

desnaturalizar as violações de direitos. Em concomitância, ocorre a análise da correspondên-

cia ao atendimento das demandas familiares e territoriais, e da qualidade e impacto da pres-

tação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, sempre com o cuidado 

de considerar a história de vida dos indivíduos e famílias, suas necessidades, seus desejos e 

suas potencialidades.  Conforme destacam Bronzo e Veiga (2014), “em territórios definidos 

como vulneráveis há uma sobreposição perversa da falta de recursos ou baixa capacidade dos 

moradores com os riscos decorrentes da prestação inadequada de serviços públicos” (BRON-

ZO e VEIGA, 2014, p. 4) - o que sinaliza que as metodologias de trabalho social com famílias, 

necessariamente, contemplam intervenções voltadas para as questões objetivas e estruturais, 

que tratam do acesso a recursos, bens, serviços e riquezas, e para as questões subjetivas e con-

junturais, que contribuem para o fortalecimento da autoestima, da autonomia e das relações, 

com resgate, fortalecimento ou construção de novos vínculos familiares e comunitários.  

Para Bourguignon (2007), “pensar em rede nesta perspectiva exige sintonia com a re-

alidade local, com sua cultura de organização social, bem como uma sociedade civil forte e 

organizada capaz de se fazer ativa e participativa diante da administração pública” (BOUR-

GUIGNON, 2007, p. 248). E acrescenta que, se entrelaçada com a essência do caráter das 

potencialidades da coletividade e da cooperação mútua, germinam estratégias que viabilizam 

a auto-organização e o engajamento na luta política pela edificação de um novo projeto socie-

tário. O que se coaduna, na íntegra, com as funções da política de Assistência Social, que são 

efetivadas quando da implementação do trabalho social nos serviços socioassistenciais, e que 

têm por objetivos: (i) fortalecer os vínculos relacionais, a autonomia, a autoestima, a recons-

trução de projetos de vida, o estabelecimento de redes sociais de apoio; (ii) apoiar os sujeitos 



96

para o acesso aos direitos sociais, aos serviços sociais públicos e ao Sistema de Justiça; e (iii) 

estimular a mobilização social e política para o exercício da cidadania.

Visualiza-se, então, duas possibilidades de rede de solidariedade: (i) a rede de proteção 

social e/ou rede secundária formal, já descrita acima, representada pelos laços estabelecidos 

entre as Instituições, o Estado, as organizações da sociedade civil e até o Mercado; (ii) a rede 

primária, configurada por laços de família, parentesco, vizinhança e trabalho, de modo a de-

sencadear uma trama de relações que visam constituir identidade e sentimento de pertenci-

mento (SANICOLA, 2008). Fato é que ambas estão absolutamente imbricadas e em perma-

nente integração, à medida que, diante do entendimento mais abrangente das situações de 

vulnerabilidade e risco social, torna-se inconcebível a focalização das responsabilidades no 

âmbito da família e inclui-se como fundamento a forte presença do Estado na oferta de pres-

tações individuais e coletivas e das aquisições materiais e imateriais.

A organicidade da rede de proteção social requisita a instituição de reuniões periódicas, 

tanto para o estabelecimento do plano de atuação no território quanto para a discussão das fa-

mílias e indivíduos em atendimento conjunto. O ideal seria desdobrar a articulação em proto-

colos intersetoriais de ação, com o delineamento das atribuições de cada política social envol-

vida e o descritivo dos processos de intervenção a serem desencadeados, além da definição dos 

fluxos de referência e contrarreferência. As redes primárias são sempre acionadas pela rede de 

proteção social e/ou secundária formal na intenção de considerar as necessidades subjetivas, 

objetivas e conjunturais dos sujeitos, cuja leitura aponta para a existência de conflitos ineren-

tes às relações sociais, interpessoais e intrafamiliares. Nestas circunstâncias, é vislumbrada a 

potencialidade de aplicação das práticas e abordagens coletivas, em particular no escopo dos 

serviços da proteção social especial de média complexidade.

Sugere-se algumas etapas para a construção do trabalho em rede nos territórios: 
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I - Mapeamento do território, para identificar as situações de vulnerabilidade e de risco 

pessoal e social, com violação de direitos, e para levantar os recursos existentes e necessários, 

incluindo todos os órgãos e instituições que compõem o Sistema de Proteção Social, o Sistema 

de Justiça e o Sistema de Garantia de Direitos. A produção e sistematização deste material 

envolve a participação ativa da vigilância socioassistencial, e precisa ser precedida da partici-

pação e validação dos integrantes da rede de proteção social nessa visão ampliada. Incumbe, 

também, o desencadeamento de um movimento sistemático de monitoramento e avaliação 

dos dados, e da cobertura e qualidade dos serviços prestados;

II - Ativação da rede, no intuito de mobilizar os atores e as instituições engajadas, anali-

sar as competências e as disponibilidades de cada integrante, e delimitar os objetivos comuns 

e específicos de cada área, de modo a estabelecer consensos e combinados para o desenvolvi-

mento das prestações. Nessa perspectiva, cabe perfeitamente a elaboração coletiva dos pro-

tocolos intersetoriais de ação e dos fluxos de referência e contrarreferência para delinear as 

responsabilidades e a organização dos processos de trabalho dos respectivos atendimentos;

III - Construção das possibilidades de atuação integrada e em rede, ao estabelecer o 

planejamento, as metodologias de intervenção, a dinâmica das reuniões, os sistemas de infor-

mação, os instrumentos de registro e a sistemática de monitoramento e avaliação. Mostra-se 

conveniente que as definições sejam efetuadas em conjunto, e as reuniões com os membros da 

rede possam ocorrer em periodicidade mensal ou sempre que a situação apontar necessidade;

IV - Pactuação e publicização dos protocolos e fluxos de referência e contrarrefe-
rência, contemplando discussões prévias com as instâncias de participação e de controle so-

cial das políticas sociais envolvidas, tais como os Conselhos Municipais, as Comissões Locais 

e de serviços/equipamentos públicos e, particularmente, com a Mesa de Diálogo e Negociação 

Permanente do Sistema Único de Assistência Social,  o Sistema de Garantia de Direitos e o 

Sistema de Justiça, instituídas pela Portaria SMASAC nº 088/2019, da Secretaria Municipal 
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de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (BELO HORIZONTE, 2019a).  As-

sim, nos moldes da Instrução Operacional SUAS/SMASAC nº 04/2019 (BELO HORIZONTE, 

2019b), que dispõe sobre orientações acerca do desenvolvimento de ações, atividades e proce-

dimentos organizadores do fluxo de respostas às demandas encaminhadas à Subsecretaria de 

Assistência Social pelo Sistema de Justiça e outros Órgãos de Defesa e Garantia de Direitos, 

bem como do Protocolo nº 001/2019, que dispõe sobre a proposição de fluxos municipais 

envolvendo denúncias recebidas do Disque 100, coordenados pela Ouvidoria Nacional dos 

Direitos Humanos, vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 

outros documentos podem ser pactuados, e de preferência por tipologia de serviço  e por ca-

racterísticas e origem da demanda; 

V - Criação de bases institucionais para a cooperação, notadamente de apoio po-

lítico e gerencial para a implementação das ações planejadas em parceria, acompanhado do 

suporte técnico-administrativo, material e financeiro; 

VI - Instituição de modelo de comunicação permanente e ágil, de integração dos 

membros, de mobilização dos Órgãos e atores e de divulgação dos resultados alcançados. Cabe, 

ainda, o estabelecimento de canal amplo de participação dos usuários e da sociedade em geral 

para promover o controle social das ações e dos recursos investidos, e analisar a qualidade e 

resolutividade das ofertas; 

VII - Avaliação da capacidade da rede, sob o viés do capital social e do apoio político; 

da institucionalização das arenas decisórias; da divisão de competências, das práticas adota-

das e dos papéis desempenhados; dos instrumentos de coordenação e de normatização; e da 

sustentabilidade das ações e dos recursos. 
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Relação com o Sistema de Justiça
 

A relação interinstitucional da rede de proteção envolve diretamente a inserção do Sis-

tema de Justiça que, embora se denomine “Sistema”, o que representa um todo orgânico, é 

composto por órgãos distintos (destaque ao Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria 

Pública), com autonomia político-administrativa, responsabilidades intrínsecas, e com carrei-

ras e quadros próprios. Isso significa que os Órgãos possuem atribuições bastante específicas 

e finalidades diferenciadas de atuação, o que sinaliza que as articulações devem ser estabeleci-

das com cada qual e no formato de seu funcionamento.

Ademais, existe, no mínimo, duas particularidades fundamentais para considerar: a pri-

meira diz respeito ao princípio da autonomia funcional, que concede a cada integrante das 

respectivas Instituições a prerrogativa de decidir dentre as medidas judiciais e extrajudiciais 

cabíveis de serem aplicadas e dentre as articulações passíveis de serem firmadas. Todavia, isso 

não impede, muito pelo contrário, direciona para a necessidade de buscar, cotidianamente, 

um canal de comunicação e interação aberto e de cooperação mútua.  
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A segunda se refere à lógica de intervenção: (i) a política de Assistência Social orienta-se 

pelos eixos estruturantes da matricialidade sociofamiliar e do território e, por sua vez, os 

Órgãos do Sistema de Justiça atuam por segmentos (criança e adolescente; idoso; pessoa com 

deficiência; mulher; população em situação de rua; migrante, entre outros.) e/ou por atribui-

ção de política setorial (saúde; educação; assistência social; habitação; direitos humanos, e 

outros); (ii) a política de Assistência Social prioriza a organização do trabalho social na pers-

pectiva da atenção do grupo e da coletividade, da emancipação política dos cidadãos, do prota-

gonismo do sujeito histórico e da apropriação dos espaços e dos bens públicos, e os Órgãos do 

Sistema de Justiça normalmente conferem prevalência à ação judicial para o atendimento das 

demandas individuais frente às coletivas, ou seja, para a visão do caso, por vezes desvinculado 

do diagnóstico socioterritorial; (iii) a política de Assistência Social oferece serviços, progra-

mas, projetos e benefícios socioassistenciais, e os Órgãos do Sistema de Justiça possuem fun-

ções específicas frente às políticas sociais, quais sejam: a de fomento, fiscalização, requisição, 

procedimentalização e judicialização.

Contudo, a política de Assistência Social prevê a atuação articulada entre os serviços so-

cioassistenciais e os serviços das políticas sociais, sendo pautada pela complexidade das situ-

ações de vulnerabilidade e risco e pela premência da integralidade da proteção social, o que 

requer a articulação também com o Sistema de Justiça e o Sistema de Garantia de Direitos, 

culminante na concepção da rede de proteção com a presença de todos, a despeito das diferen-

ças existentes e relatadas acima. Impera, para as Instituições componentes, a compreensão 

da complementariedade e da responsabilidade pública na defesa dos direitos humanos e da 

democracia, permeada pela participação de sistemas públicos com competências de normati-

zação, execução, defesa de direitos, fiscalização e judicialização, quando envolver fenômenos 

de conflitos em disputa.

Na esfera do Sistema de Justiça, o Poder Judiciário se constitui na Instituição que repre-

senta o Estado na missão de aplicar as leis, vigiar sua execução e reparar violações às relações 
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jurídicas, para resolução dos conflitos no âmbito judicial, processual e geralmente individual. 

Já o Ministério Público se caracteriza como Instituição permanente, essencial à função ju-

risdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, e atua no âmbito individual e coletivo, por meio 

de ações preventivas, punitivas e de fiscalização, assim como de fomento à estruturação e 

ofertas qualificadas de políticas públicas. E a Defensoria Pública comparece como Instituição 

permanente e essencial à administração da Justiça, promovendo a prestação de orientação 

jurídica, de garantia de defesa e da promoção dos direitos humanos, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita, em todos os graus, aos que comprovarem insuficiência 

de recursos, renda individual de até três salários mínimos ou cinco salários para toda a família, 

visando garantir o direito do cidadão de acesso à Justiça. 

Em regra, tais Instituições possuem quadro de pessoal concursado, composto por mem-

bros e servidores de várias categorias profissionais, inclusive daquelas que também compre-

endem as categorias de trabalhadores do SUAS, como advogados, assistentes sociais, pedago-

gos e psicólogos. E, novamente, reconhece-se mais um motivo para que seja desencadeada a 

aproximação entre os Sistemas, acompanhada da definição das responsabilidades e dos fluxos 

entre as referidas Instituições e seus integrantes, com a constituição de uma rede integrada, 

para análise das situações e discussões coletivas acerca dos atendimentos e encaminhamentos 

que melhor respondem aos direitos da população. 

Para tanto, alguns pressupostos se tornam imprescindíveis na concepção da mencionada 

relação, consubstanciados nos seguintes princípios:

I - Princípio da horizontalidade, ao reconhecer a afinidade dos objetivos, a interde-

pendência das ações e a totalidade dos saberes e conhecimentos produzidos pelos diversos 

intervenientes;

II - Princípio da não subordinação, ou seja, cada Instituição tem sua parcela de atri-

buição bem-definida, com interações em fases sequenciadas, e necessidade de aproximações 

sucessivas para aferição de resultados positivos;
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III - Princípio da autonomia, visto que cada membro da rede, por prerrogativa funcio-

nal ou pela correspondente previsão em seu Código de Ética, possui formação técnica e ins-

trumental-operacional, que comandam seu fazer profissional com propriedade e responsabili-

dade, cabendo-lhe a decisão no que se refere às teorias e ferramentas mais adequadas a serem 

utilizadas, sempre tendo em mente que toda intervenção está carregada de intencionalidade 

e de preconcepções, mas que é preciso imperar a finalidade última institucional e a de melhor 

interesse dos usuários;

IV - Princípio do compartilhamento de informações, considerando as especificidades 

das prestações públicas de cada Instituição, e sempre primando pela qualidade dos serviços 

oferecidos. Assim, muitas conexões podem ser estruturadas, tendo como parâmetro a rotina 

do trabalho e da relação interinstitucional, como, por exemplo, na aplicação das medidas de 

proteção à criança e ao adolescente, ao idoso, à mulher, aos pais e responsáveis, entre outros; 

na aplicação das medidas socioeducativas aos adolescentes em conflito com a lei; na aborda-

gem e atenção à população em situação de rua, migrantes, entre inúmeras outras demandas 

por serviços;

V - Princípio da preservação do sigilo, como forma de resguardar a privacidade e a 

vinculação de confiança consignadas entre os profissionais e os usuários/atendidos. 

Mostra-se interessante, então, discorrer sobre algumas possibilidades relativas aos ser-

viços socioassistenciais vinculados à proteção social especial de média complexidade. Nas si-

tuações de violência intrafamiliar, contra mulheres, idosos, pessoas com deficiência, crianças 

e adolescentes, entre outros, o o CREAS é acionado por várias frentes, como o Disque 100 e 

Disque 1803, demanda espontânea dos indivíduos e famílias, encaminhamentos dos CRAS, 

Unidade Básica de Saúde, Hospitais, Escola, Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, Ministério 

Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário e outros. 

3 Nas situações e procedimentos dispostos no Protocolo nº 001/2020 da Mesa de Diálogo e Negociação Permanente do 
Sistema Único de Assistência Social e o Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça, que dispõe sobre a proposição 
de fluxos municipais envolvendo denúncias recebidas do Disque 100, coordenados pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Hu-
manos vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
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Quando da existência de rede e da definição de protocolos e fluxos são delimitadas as atri-

buições próprias dos Órgãos, a dinâmica e expectativa dos encaminhamentos, as ferramentas 

de registro e os respectivos retornos.  No caso de apuração das violências, cabe o esclarecimen-

to da investigação pela autoridade policial (oitiva do acusado, oitiva das testemunhas, realiza-

ção de perícias e outras diligências), e da análise e convicção do agente do Ministério Público, 

como substrato para denúncia de autoria e materialidade junto ao Juízo, que irá manifestar 

a sentença. Frente às suspeitas ou comprovações, os serviços devem ser mobilizados para as 

prestações correspondentes às políticas sociais públicas, e as requisições de informações esta-

rão circunscritas aos relatórios dos atendimentos prestados, jamais com o intuito de produção 

de provas, mas para subsidiar as decisões dos integrantes dos Órgãos do Sistema de Justiça. 

Conclui-se que, além da articulação dos serviços, outras potencialidades podem ser vis-

lumbradas na relação do SUAS com o Sistema de Justiça: (i) a troca sistemática de informa-

ções, com o estabelecimento de mecanismos para repasse de conteúdos que venham embasar 

e qualificar as decisões e as intervenções; (ii) a instituição de sistema informacional integrado 

ou único de registro dos atendimentos prestados e dos encaminhamentos efetuados, conso-

lidando os fluxos de referência e contrarreferência, com a possibilidade de acompanhamento 

em tempo real por todos os envolvidos, e com definição dos níveis de acesso para resguardo do 

sigilo; (iii) a elaboração de materiais instrucionais e de Notas Técnicas que orientem e aperfei-

çoem a intervenção integrada; (iv) a realização de cursos e eventos de formação continuada, 

com trilhas de aprendizagem, que viabilizem o domínio de cada área e o aprofundamento 

na abordagem e no trato das demandas; e (v) a continuidade de produção de  consensos e 

combinados pela Mesa de Diálogo e Negociação Permanente do Sistema Único de Assistência 

Social e o Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça, que representem os acordos 

interinstitucionais firmados.

O Plano no âmbito coletivo deve ser observado sobre dupla perspectiva: a primeira diz 

dos elementos de gestão a serem adotados na Unidade, com a elaboração de projeto técnico-
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-político do CREAS, que aborde aspectos de seu funcionamento interno, serviço/s ofertado/s, 

metodologia de trabalho que será adotada pela equipe, relacionamento com os usuários e com 

a rede (BRASIL/MDS, 2011, p. 76); e a segunda, de modo a organizar a intervenções coletivas 

e comunitárias que serão possibilitadas aos usuários e famílias. 

Relação entre a equipe

Aqui, não se tem a pretensão de esgotar o assunto, mas apenas apresentar alguns aspectos 

sobre os entraves e as possibilidades do aprimoramento do trabalho em equipe interdiscipli-

nar e, neste caso, atinge a ideia de que a equipe é composta por todos os trabalhadores do 

Serviço e da Unidade pública de Assistência Social, sobretudo, no nosso foco preferencial, o 

CREAS, incluindo todos os serviços que ele oferece. Nessa linha, inicia-se com a discussão das 

dificuldades existentes nas estruturas organizacionais e, em seguida, sugere-se alguns cami-

nhos que podem ajudar na articulação da equipe em seu cotidiano. 
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O desenvolvimento da rotina do CREAS não foge à regra dos demais protocolos das insti-

tuições/organizações4 envoltas na burocracia que, em nome da organização, divide, hierarqui-

za, cria nichos de mando e separa. Portanto, pensar a ampliação do espaço de diálogo é uma 

tarefa que passa, necessariamente, pela leitura nua e crua dos elementos constitutivos das 

relações de poder das instituições/organizações. 

Os entraves na relação dos membros da equipe

Para construir caminhos do trabalho em equipe é preciso reconhecer seus reais entraves 

que, na maioria das vezes, alojam-se fora do campo da vontade ou das intenções dos traba-

lhadores de se unirem, em uníssono, no interior dos serviços - próprias das estruturas das 

organizações definidas pelas tramas da burocracia e da tecnocracia, e assim, o primeiro passo 

é desvendá-las. 

4 O uso do termo instituições/organizações neste texto refere-se à estrutura organizadora de rotinas e procedimentos para 
oferecer uma determinada provisão e, para o caso em tela, vale para a análise tanto da Unidade pública - como é o caso do 
CREAS, como para os serviços que se instituem no seu interior. 
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A identificação da burocracia comumente entendida como sede de organização e regra-
mento, assenta-se, verdadeiramente, em categorias muito mais abrangentes, como: o poder, o 
controle e a alienação (MOTTA, 1984). Para Fernando Prestes Motta (1984), as organizações 
estão envoltas numa sociedade burocrática com fundamento no modelo econômico e político. 
Assim, olhar para a rotina das organizações (o que inclui os serviços socioassistenciais), signi-
fica apreender a estrutura de poder e controle, os mecanismos de alienação com sua capacida-
de de separação entre os que pensam e executam e, também, a separação entre trabalhadores 
e seus produtos. 

Trazendo para o cotidiano do CREAS e de suas equipes, pergunta-se onde estão os focos 
de poder na estrutura desses equipamentos? Lembrando que tais focos vão muito além da 
organização hierárquica de chefias e atribuições de mando. Pode estar na hierarquização dos 
saberes, que entende ter áreas de conhecimento mais científicas ou capazes de produzir mais 
verdades que as outras; aloja-se na relação entre o trabalho dos técnicos e dos administrativos; 
pode estar na divisão de tarefas que segrega grupos ou forma rígidos subgrupos; e se instala 
na desconsideração da capacidade de participação e engajamento dos usuários na reestrutura-
ção de seus projetos de vida e da sociedade.

A apropriação do poder autoriza o exercício da dominação e, desse modo, não basta iden-
tificar os nichos de poder, mas também os instrumentos de dominação, cujo leque é amplo, 
indo desde o modo como se registra, como se comunica entre si, até o uso de estratégias de 
subjugação. Assim, a construção do espaço de diálogo deve passar pela identificação deste 
campo de poder nas rotinas do serviço e enfrentar essa realidade com uma perspectiva de 
horizontalidade entre os saberes e as funções de mando. 

Outro aspecto importante é a capacidade de as relações burocráticas produzirem aliena-
ção, como já dito, tem a perversidade de separar mãos e mentes, que retiram do trabalho 

tido por “não intelectual” o reconhecimento da capacidade de pensar e planejar. Não se pode 

conceber um caminho dialógico entre a equipe sem que se inclua todos os trabalhadores da 
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Unidade de Serviço e se reconheça seus saberes e seus olhares - todo trabalho é intelectual.

Demerval Saviani (2008), ao tratar da relação teoria e prática – da práxis, afirma: 

É um movimento prioritariamente prático, mas que se fundamenta teoricamente, alimen-

ta-se da teoria para esclarecer o sentido, para dar direção à prática. Então, a prática tem 

primado sobre a teoria, na medida em que é originante. A teoria é derivada. Isso significa 

que a prática é, ao mesmo tempo, fundamento, critério de verdade e finalidade da teoria. 

(SAVIANI, 2008, p. 142)

Com esta afirmação do autor, pode-se realçar que até a atividade mais simples realizada 

no interior de uma instituição/organização, como é o caso do CREAS, tem uma dimensão inte-

lectual e valorativa, e seu reconhecimento pode se constituir num antídoto contra o processo 

de alienação. Para Motta (1984), no processo de alienação, “o trabalhador se defronta com 

o produto do seu trabalho como um objeto que lhe é estranho, com o qual não se identifica” 

(MOTTA, 1984, p. 71). 

Ainda nessa perspectiva da alienação própria das estruturas organizacionais, vale desta-

car a relação do trabalhador com o seu produto, ou seja, recuperar todos os dias o motivo e o 

objetivo da política de Assistência Social. Avaliar , ao fim e ao cabo, se há o reconhecimento 

do papel exercido pelo trabalhador na construção de direitos sociais e na luta para não os 

perder. Tal exercício, que deve ser cotidiano, vale para a atenção individualizada (entendendo 

que o individualizado traz consigo a família) e para o coletivo. Assim, é fundamental que a 

equipe olhe e se reconheça como promotora de avanços protetivos e de direitos. Este exercício 

de avaliação e, ao mesmo tempo, de olhar prospectivo estabelecem uma importante conexão 

com a vigilância socioassistencial5 e coloca a equipe de trabalhadores do serviço e da Unidade 

pública de Assistência Social em constante alerta sobre os resultados e a correção de rumos do 

trabalho social.  

5  Uma das funções da política de Assistência Social, cujo modo de operar (leitura socioterritorial, análise e síntese da 
capacidade protetiva do SUAS) considera os territórios e a rede, a conexão é fundamental na provisão das seguranças 
socioassistenciais e na prevenção dos agravos de desproteção e de violações. 
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Por fim, cabe mencionar o incentivo e a valorização dos usuários dos serviços na ótica 

de sujeitos históricos e políticos de direitos, com reconhecimento de seu potencial de leitura 

crítica da realidade vivenciada, identificação de suas demandas e especificidades, mobilização 

das ações coletivas e de exercício da luta política para garantia da cidadania e da dignidade da 

pessoa humana. 

Caminhos de articulação da equipe de trabalhadores do CREAS

Posta até aqui a necessidade de se olhar para os entraves da ampliação do campo dialógico 

da equipe, cabe refletir sobre alguns caminhos agregadores, uns já enunciados. São eles: (i) a 

possibilidade de construir convergência no campo ideopolítico; (ii) a complementariedade dos 

saberes e práticas e a superação da hierarquização; e (iii) a instalação de medidas de democra-

tização da gestão dos serviços. 
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I – Construção de convergências ideopolíticas – Trata-se, inicialmente, de se apro-

priar do posicionamento de cada trabalhador da Unidade pública, sobre temas que fundam o 

campo protetivo do SUAS, e balizar preceitos dos quais não se pode abrir mão, principalmente 

os princípios de direitos afiançados na Constituição Federal de 1988, nas normativas infra-

constitucionais que regulamentam tais direitos (LOAS, PNAS, NOB-SUAS, NOB-RH-SUAS, 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, entre outras), nos fundamentos da nor-

matização do SUAS e, em particular, da proteção especial (em função do lócus do trabalho). 

Nessa direção, na perspectiva de construir espaços dialógicos, é importante que se tenha, na 

rotina do trabalho, espaços de debate sobre este campo de saber, mas para tanto faz-se ne-

cessário ler os pressupostos à luz dos matizes teóricos que os explicam. Trata-se, portanto, 

de se apropriar dos princípios, diretrizes e conceitos fundantes, comprometendo-se política e 

ideologicamente com eles. 

II – Complementariedade de saberes e práticas – A complexidade da realidade social 

dinâmica e multidimensional, assim como a complexidade da oferta protetiva, exige, inicial-

mente, o reconhecimento da insuficiência de uma única área de saber, para explicar e respon-

der tanto a realidade quanto o campo protetivo, dadas as suas múltiplas dimensões (histórica, 

material, imaterial, social, econômica, política, e outras). Desse modo, o “tamanho e força da 

tarefa” direcionam para o trabalho cooperado, e tal cooperação não pode prescindir do traba-

lho de muitos, que só se organiza pela definição de objetivos comuns. Esse processo, que im-

plica compreensão da complexidade do fenômeno, da cooperação e da definição de objetivos 

comuns instala necessariamente o campo do diálogo contínuo, democrático, transparente e 

honesto.  Vale lembrar que este objetivo comum, no limite, é de tamanha monta que inclui 

a interrupção de ciclos de violação e violência e instala um novo sentido de luta coletiva por 

mais proteção e direitos, assim  é como um alerta para as vicissitudes da vulnerabilidade e 

da pobreza que se concretizam, de diferentes formas, na vida dos sujeitos que procuram os 
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serviços e de suas famílias. Trata-se, portanto, de integração da equipe na busca de objetivos 

comuns e de complementariedade de suas tarefas e funções. 

III – Democratização das relações na estrutura hierárquica – As formas de orga-

nização dos serviços e estruturas organizacionais são, em sua maioria, disciplinadas e dis-

tribuídas com funções e rotinas sem previsão de espaços coletivos de diálogo, impondo um 

desafio configurado na instalação de novos arranjos, que permitam a construção coletiva e a 

partilha dos espaços de poder. Mais do que isso, a capacidade de reconhecimento da existên-

cia de diferentes posicionamentos e a necessária complementariedade de saberes, práticas e 

experiências, para tornar o serviço mais qualificado. Um aspecto fundamental neste processo 

é a instalação de espaços de planificação conjuntos e sistemáticos envolvendo toda a equipe.  
Postos o reconhecimento sobre uma estrutura que divide e hierarquiza, e a necessidade de 

integração e democratização cabe, aos trabalhadores, estabelecerem pactos de convergência 

conceitual e de compromissos que balizem as necessárias mudanças nas rotinas do CREAS, 

inclusive no que concerne à rigidez de tarefas e obrigações. Desse modo, parte-se para o pró-

ximo espaço dialógico que se plasma e integra totalmente com o já dito aqui: a relação entre o 

Serviço e os seus Usuários. 
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Relação dos Serviços com os Usuários 

O ponto central da nossa argumentação é a defesa de que os cidadãos usuários dos ser-

viços são sujeitos políticos e se integram à luta em defesa dos direitos afiançados pelo SUAS, 

em geral, e os serviços da proteção especial, em particular. A presença de cidadãos nas rotinas 

institucionais deve superar a sua condição de destinatário do trabalho social e dos benefícios, 

para serem compreendidos como mandatários de informações e força política, capaz de tornar 

os direitos socioassistenciais alcançáveis para todos os que deles necessitem. 

Outro aspecto fundamental a ser considerado é a necessidade de romper com uma cultura 
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de favor – assistencialismo, clientelismo e subalternidade –  muitas vezes imposta pela supos-

ta supremacia do saber técnico e científico das organizações, além da lógica burocrática, dita 

anteriormente, que também contamina as relações entre os serviços e seus usuários, exercen-

do poder e dominação. Assim, esses dois temas são fundamentais num debate que defende 

a ampliação e o aprofundamento dos espaços relacionais e dialógicos entre os trabalhadores 

(que corporificam os serviços) e os usuários.  

O debate do tema sobre a relação do serviço e da Unidade de atendimento com os seus 

usuários é profícuo, sobretudo em literaturas que se dedicam a refletir sobre a relação de poder 

e a sua capacidade de camuflagem ou de suposta diluição. Toda a argumentação neste campo 

não se pauta, simplesmente, pela postura ou vontade do trabalhador de estabelecer tipos di-

ferentes de convívio institucional, mas na natureza organizativa que, por si só, representa a 

condensação de imposições de saberes, rotinas e técnicas, que não têm caráter neutro. Trocan-

do em miúdos, a instalação de um serviço que se designa a ofertar determinada provisão já lhe 

confere, de início, a autorização (teórica, técnica e legal) para definir qual é a melhor oferta. 

No caso específico do campo de ação do SUAS, os serviços de média complexidade da 

proteção social, prestados ou referenciados ao CREAS, têm autoridade para definir a melhor 

oferta aos seus usuários. Nesse momento, salienta-se a investidura pública e credenciada que, 

por si só, confere-lhe poder de decidir e configurar o quanto, o modo e a quem proteger, deno-

tando um campo de poder. Definir regras e adotar rotinas, técnicas e o uso do instrumental 

para atender o usuário, nessa lógica, parece algo dado, sem questionamento, à medida que os 

trabalhadores estão investidos de conhecimento técnico e científico que desenha a atenção. 

Assim, o molde das organizações e, neste caso, dos serviços e Unidades socioassistenciais, está 

dado pela competência dos técnicos e das regras já escritas dessa política pública. Esta lógica 

parece não deixar dúvidas sobre a sua rotina e ofertas. 

Vale destacar que as regras não foram definidas sem o fundamento do direito à proteção, 
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ao conhecimento científico, à escolha de um caminho de provisionamento de seguranças, por-

tanto, não se trata de desmontar o já posto, mas de reconhecer a existência da necessidade de 

aprimoramentos, o que deve ser feito com  diferentes olhares, incluindo o dos usuários. Sob a 

lente dos cidadãos que buscam os serviços, ao adentrar num CREAS, ser-lhe-á ofertado o me-

lhor, a partir do conhecimento técnico, tido por verdadeiro e, apenas por isso, já está colocada 

uma relação de poder, sem que sequer o atendimento se inicie. 

Como apresentado acima, as regras organizativas, próprias da burocracia institucional 

que se colocam de forma aparentemente justas, nem sempre são cabíveis para todas as situ-

ações, até porque as demandas e os sujeitos são diferentes. Desse modo, inicia-se, aqui, duas 

importantes teses para ampliar a capacidade dialógica com os usuários dos serviços. São elas: 

(i) há sempre uma relação de poder existente, de antemão, entre a estrutura organizacional 

dos serviços e os seus usuários; e (ii) não se pode apostar, em hipótese alguma, na rigidez das 

regras e rotinas.   

Outro ponto fundamental diz respeito ao selo de subalternidade, que marca os usuários 

dos serviços, não apenas da condição de usuários, mas antes e, sobretudo, porque é uma con-

dição imposta pela luta de classes. Luta que é demarcada por um subjugo de uma classe sobre 

a outra, melhor dizendo, de uma elite minoritária sobre a classe trabalhadora, cujo fulcro 

central está exatamente no lugar que cada um ocupa na estrutura econômica, social e política 

das relações sociais. 

Pergunta-se se esta compreensão é tão fundamental quando discutida a relação entre ser-

viços e usuários. A resposta recai, exatamente, na leitura de que do antagonismo de classes 

faz transpor do olhar do indivíduo ou família violada nos direitos, para uma classe violada 

nos direitos. É esta dimensão que compreende as dificuldades na superação das desigualdades 

de classe, raça e gênero como estrutural na sociedade, demarcando firmemente o campo das 

violações, do não direito e da vulnerabilidade, apresentadas, em sua maioria, como demanda 
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individual, mas que acometem coletivos. A travessia do individual para o coletivo inicia-se 

pelo reconhecimento do usuário como integrante de uma classe social e de todas as caracte-

rísticas que demarcam a condição da exploração e expropriação dos trabalhadores dos bens 

socialmente produzidos. 

A segunda tese que sustenta a reflexão é aqui apresentada: os cidadãos usuários dos ser-

viços do SUAS devem ser atendidos em sua individualidade e necessidades particulares, consi-

derando todas as suas diferenças. Todavia, além disso, eles precisam ser vistos como coletivos 

políticos, capazes de provocar transformações em dimensões sociais mais amplas. 

É fundamental reconhecer que a passagem da leitura individual para a coletiva tem inú-

meras mediações e implica vislumbrar os coletivos e as potencialidades de lutas e resistências 

que existem no território de abrangência dos serviços, além de abordar, no interior da rotina 

do trabalho, as contradições comuns entre os sujeitos, que permitam o diálogo entre eles. Um 

exemplo poderia ser o trato coletivo com mulheres e mães, cujos filhos são autores de ato in-

fracional. Com toda a certeza, elas teriam o que dizer sobre suas histórias, seus sentimentos, 

desafios, estratégias de sobrevivência, esperanças e limitações. Nesse espaço de diálogo, elas 

se identificariam e poderiam traçar caminhos de organização e mobilização, ser apoiadas nas 

suas denúncias, entre outras situações.

Assim, os serviços do CREAS cumpririam sua função em pelo menos três instâncias dia-

lógicas: 

I - A atenção individual/familiar de forma horizontalizada, reconhecendo a importân-

cia do saber e do olhar do usuário sobre si próprio, sua compreensão da violação/violência/

desproteção e dos direitos. Conhecer, com a perspectiva de incorporar no saber institucional, 

seus sentimentos, sua dor, a capacidade de resistência e resiliência diante de cada situação. 

Este enfoque pode ser ilustrado a partir de um samba famoso – Saudosa Maloca – em que 

Adoniram Barbosa dizia: “Que tristeza que nóis sentia cada taubua que caía doía o coração” (refe-
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rindo-se à expulsão das pessoas do local da moradia).6  Há de se conhecer a dor no coração, e 

torná-la um campo de proteção.  

A perspectiva horizontalizada não pode suportar a subalternidade. Assim, identificá-la e 

buscar formas de superação precisam constituir-se num objetivo de todos os trabalhadores 

do CREAS. Para Maria Carmelita Yazbek (1999), a subalternidade tem uma relação intrínseca 

com a condição de classe, com a exclusão dos bens socialmente produzidos e, muitas vezes, no 

modo como os sujeitos são considerados assistidos nas políticas sociais. 

Busca-se, aqui, avançar no reconhecimento de como as condições materiais e espirituais de 

existência de um segmento de classes subalternas, os “assistidos”, vão gerando sobre ela, 

lentamente, uma imagem de si mesma que se constrói numa longa trajetória de exclusão e 

resistência. (YAZBEK, 1999, p. 73)

A condição se constrói no cotidiano, na busca pela sobrevivência e na superação da vio-

lência e da violação de direitos. Esse cotidiano designa “um lugar no mundo”. Não se trata, 

portanto, de acreditar que, como num passe de mágica, apenas os serviços ofertados no SUAS 

serão capazes de garantir essa superação, mas é fundamental que se caminhe com os pés na 

realidade e, ao mesmo tempo, com o olhar na capacidade de integradamente (serviços, usuá-

rios, organizações e movimentos sociais) alcançar o propósito de superação.  

II - Na atenção grupal, capaz de construir e reconstruir estratégias coletivas, nas quais 

os usuários se veem acolhidos por um coletivo. Neste campo de intervenção, vale a partilha, 

a comunhão, o diálogo, o fazer-se grupo, tornar-se igual na dor e integrado na resistência.  

Guimarães Rosa, em Grandes Sertões: Veredas, afirma: “Digo: o real não está na saída nem na 

chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia” (ROSA, 1984, p. 49). As travessias, 

como o caminhar no Sertão, podem e devem ser menos solitárias e mais solidárias. Trata-se, 

6 Samba de Adoniran Barbosa, de 1961, que já retratava a especulação imobiliária e a luta por moradia, num olhar subalterno 
e resiliente.  
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aqui, de uma “solidariedade de classe”, como nos diria Georges Friedmann (1983), até porque, 

como já enunciamos, as condições e violações estão diretamente relacionadas à condição e ao 

lugar na sociedade. No entanto, há desigualdades, desproteções e violações que  tomam con-

figuração com determinações étnicas, de gênero, de local de moradia e na vivência, que preci-

sam ser compartilhadas entre os frequentadores dos serviços, mas também servirem de base 

para reconstruírem rotinas nas quais a disposição de cadeiras em grupo disputa os lugares 

das mesas e dos assentos individuais, portanto,  os Planos Individuais de Acompanhamento 

(PIAs) devem ser acrescidos de planos coletivos de enfrentamento de violências, violações, 

vulnerabilidades e desproteções.   

III - Na luta política na instância do território e da sociedade, como sujeitos capa-

zes de mudar a ordem determinista da lógica subalterna e exploradora em que se encontram 

os vazios de direitos e proteções. Nesse ponto, o serviço e a equipe de trabalhadores, neces-

sariamente, têm de identificar e fazer articulação com os movimentos sociais e organizações 

com convergência e/ou que coadunem com as expressões da questão social adentradas no 

CREAS. Trata-se de colocar em operação a compreensão de que a dimensão estrutural da desi-

gualdade e das violações só se resolve num campo de luta política. Pode-se tomar, como exem-

plo, a própria garantia da Assistência Social como direito, resultante das lutas por democracia 

e igualdade, que permearam o fim do regime ditatorial e, também, o contexto da elaboração 

da Constituição Federal de 1988. 

O avanço dos direitos da classe trabalhadora está sempre associado à capacidade de orga-

nização de diferentes segmentos da sociedade. Foi assim, também, a mudança de paradigma 

da proteção da criança e do adolescente, das mulheres, dos idosos e de tantos outros segmen-

tos da população. 

Tem muita mulher que não sabe seus direitos. Dentro de casa o marido humilha, judia, mais 

na reunião a gente discute, conversa, e daí vai aprendendo que ela pode fazer isso, isso e 
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isso, e que ela não nasceu grudada junto dele. Então, é tipo assim, a mulher fica mais inde-

pendente, ela daí sabe reagir. (Depoimento de uma mulher que participava dos grupos na 

rede socioassistencial).7

Com o depoimento acima, tem-se a certeza de que cada trabalhador do SUAS acumula inú-

meras histórias de mudança de superação e de conquistas. Histórias que representam a luta 

pela sobrevivência, a batalha contra a desproteção, a violência e a concretização de direitos. 

Todavia, tais avanços civilizatórios não estão totalmente consolidados e precisam de fortaleci-

mento. Retoma-se, aqui, a necessidade de se ater aos resultados e objetivos do trabalho em seu 

cotidiano e, com isso, reconhecer a alienação, a fim de superá-la, dentro dos limites possíveis, 

considerando-se que a sociedade burocrática é um fenômeno estrutural, sobretudo na socie-

dade moderna. Nos ensina Motta (1984): 

O homem, diante da sociedade organizacional, vê as relações de dominação serem reprodu-

zidas diante dele, através dele e por meio dele. É o homem que faz a empresa e o Estado, a 

sua vida e a sua obra, ou que nega qualquer convivência com a dominação. Continua, porém, 

a ser agente da história, continua precisando viver uma prática que implica ideais, certa-

mente, mas não um idealismo fantástico e estéril. (MOTTA, 1984, p.109)

O autor chama a atenção para a necessidade de aprofundar a leitura crítica da sociedade 

e das organizações, identificando os nichos de subalternidade, dominação e alienação. Ainda, 

convoca um olhar, com a mesma criticidade, para a própria ação profissional, com o objetivo 

de reorganização e revisão de rumos. Para Motta (1984), esse caminho fica mais facilitado 

quando se faz em conjunto: “Uma percepção que apenas em conjunto com outros homens 

poderá construir a história e superar a repressão que se edifica sob seus olhos e ameaça seu 

chão”(MOTTA, 1984, p. 109).
7 Esse depoimento foi colhido por uma pesquisadora (Adriana Parecida dos Santos) que se preocupou em estudar a pobreza 
e a vulnerabilidade presentes além da transferência monetária. Ela realizou diferentes grupos focais com mulheres que 
participavam dos grupos de discussão nos CRAS, em Londrina.  O estudo resultou da dissertação de Mestrado no Programa 
de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da UEL. 
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Trata-se de construir espaços de reflexões conjuntas que permitam suspender do cotidia-

no e reconhecer a grandeza do trabalho de cada trabalhador/a do SUAS. Desse modo, contri-

buir para a superação de riscos e vulnerabilidades - o que não é pouco. Para Aldaíza Sposati 

(2007), os riscos e vulnerabilidades têm múltiplas dimensões:  

Os riscos e vulnerabilidades sociais decorrem de contingências humanas, do próprio ciclo 

de vida, de contingências geradas por deficiências, como também, de fatores relacionais e 

do convívio humano desde o núcleo familiar até o societário. Os riscos produzem violações 

de várias montas e significados, como: transgressões, agressões, expropriações, discrimina-

ções, apartações, exclusões, marginalizações, desfiliações, desagregações, privações, contin-

gências. Enfim, um múltiplo de situações que vão da interdição à sociabilidade, segurança e 

respeito à dignidade humana e à cidadania. (SPOSATI 2007, p. 12)

Caminhando nessa lógica, a autora reitera a necessidade de se construírem resistências, o 

que pode ficar facilitado quando os serviços se integram e, ao mesmo tempo, oferecerem in-

formações aos movimentos organizados, havendo um contínuo aprimoramento e integração 

entre serviços e movimentos, à medida que se tem convergência em muitos aspectos, quer 

pela responsabilidade de oferta de proteção ou pela luta social. 
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A relação com os movimentos sociais

As políticas sociais são conquistas históricas, que figuram no campo econômico, político 

e social. A dimensão política está marcada pelas inúmeras lutas que, ao longo da história do 

Brasil, travaram disputas por avanços protetivos e outros direitos sociais. Um grande marco 

foi a Constituição Federal de 1988, cuja formatação do Capítulo da Ordem Social é resultante 

de inúmeros movimentos da sociedade civil organizada, a exemplo do Movimento de Meni-

nos e Meninas de Rua; das mulheres, da saúde, da educação, etc. O campo progressista deixou 

cravado, em lei, um arcabouço de novos patamares de cidadania. 

Os estudos sobre participação têm diferentes interpretações, sobretudo no que concerne 

às potencialidades e configurações da luta por democracia. No entanto, não cabe, aqui, fazer 

o debate conceitual e suas vertentes, mas reconhecer a dimensão que associa a ampliação do 
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sistema protetivo à democracia, às lutas sociais e à conquista de direitos. Segundo Maria da 

Glória Gohn (2001),

O entendimento de processos participativos da sociedade civil e sua presença nas políticas 

públicas nos conduz ao entendimento do processo de democratização da sociedade brasi-

leira; o resgate dos processos de participação nos leva, portanto, às lutas da sociedade por 

acesso a direitos sociais e à cidadania. Nesse sentido, a participação é, também, luta por 

melhores condições de vida e pelos benefícios da civilização. (GOHN, 2001a, p. 14)

Desse modo, a mobilização e a participação, como já citadas anteriormente, deve ser um 

contínuo de lutas e resistências. O sistema legal, ao longo dos anos de regularidade política e 

democrática, vem se consolidando com a formação dos movimentos sociais, que permanecem 

lutando para que haja concretude do já afiançado em lei e que avance, como foi o caso da Lei 

Maria da Penha (BRASIL, 2006) e tantas outras conquistas que levaram em consideração as 

questões de gênero, raça, trabalho e outras. A garantia de direitos previstos para o SUAS está 

intrinsecamente vinculada às lutas sociais, que se mantêm em alerta na sociedade. Assim, a 

relação com esses movimentos é um campo fértil de aprendizagem e de emancipação para os 

usuários dos serviços socioassistenciais. 

A educação ganha destaque, não tanto por seus aspectos na área do ensino formal, mas 

pelos aspectos não-formais, do aprendizado gerado pela experiência cotidiana. Os indivídu-

os escolhem, optam, posicionam-se, recusam-se, resistem ou alavancam e impulsionam as 

ações sociais em que estão envolvidos, segundo a cultura que herdaram do passado e na qual 

estão envolvidas no presente. (GOHN, 2001, p. 54)  

Em estudo realizado por Rizotti (2006) sobre a relação das lutas sociais no Brasil e os 

avanços dos direitos protetivos, a autora reitera a tese de que, no Brasil, tanto o espectro 

dos avanços constitucionais quanto outros direitos foram protagonizados em espaços de lutas 
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sociais. A relação entre os avanços constitucionais e o contexto político e econômico permite 

reconhecer que a sociedade necessita se manter organizada. Só como exemplo, vale destacar 

que pelo menos três Constituições (1934, 1946 e 1988) incluíram um Capítulo da Ordem So-

cial associada à Ordem Econômica.

A Constituição Federal de 1934 traz, pela primeira vez, um Capítulo da Ordem Econômica 

e Social, prevendo responsabilidades sociais estatais relacionadas à assistência médica e sani-

tária, para o trabalhador e a gestante. Esses avanços não foram conquistados sem a pressão de 

forças políticas, num momento em que o Brasil vivia a ebulição da organização trabalhista nos 

centros urbanos. Foi no período posterior ao Estado Novo (compreendido entre 1945 e 1964), 

em franca ebulição dos movimentos sociais e do governo populista, que se registra, na Cons-

tituição Federal de 1946 (DUARTE, 1947), avanços em relação ao papel do Estado na proteção 

social, apresentando no seu artigo 145: 

(...) ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios de justiça social, con-

ciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano. Parágrafo único. 

A todos é assegurado que possibilite existência digna. O trabalho é obrigação social. (In: 

DUARTE, 1947)

Foi na Constituição Federal de 1988, marco legal da democracia recente e a mais longa 

do Estado brasileiro, que se acolheu as muitas bandeiras por direitos e proteção social. Desse 

modo, é possível afirmar que as políticas sociais adentram o escopo de responsabilidades es-

tatais. A Assembleia Nacional Constituinte catalisou as lutas em curso na sociedade brasilei-

ra, convergindo para a construção do texto constitucional, com avanços ainda em disputa na 

sociedade brasileira. Os movimentos sociais à época, fortalecidos e organizados em torno das 

reivindicações populares, elegeram o momento desse marco normativo como palco de lutas, 

que teriam continuidade pelos anos que se seguiram. 

Tem sido assim: uma luta incansável para fazer valer os avanços e seguir ampliando o 
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escopo dos direitos com princípios e diretrizes que reforçam o caráter republicano e universal 

das políticas sociais brasileiras. Esse período guarda relevância histórica, pois evidenciou que 

a sociedade brasileira é marcada por diferentes interesses e a conquista dos direitos sociais 

está diretamente relacionada à identidade coletiva. Segundo O’Donnel (1987) a constituição 

de identidades coletivas dá substância a “uma concepção moderna de cidadania e forja novas 

formas de solidariedade social” (O’DONNEL, 1987, p. 29).

Os avanços e a extensão dos direitos sociais e das políticas sociais, assim como a Assistên-

cia Social, estão diretamente relacionados à organização de segmentos e, muitos deles ainda 

carecem de visibilidade e força política. Desse modo, os serviços que operam tais direitos e 

que reconhecem a necessidade de ampliação em muitas áreas não podem prescindir de uma 

relação próxima com as organizações, dentro e fora dos territórios de abrangência.  Bobbio 

(1992) nos ensina que:

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, 

nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades 

contra velhos poderes e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez 

por todas. (BOBBIO, 1992, p. 5)

Nessa ótica, faz parte do trabalho efetivo do CREAS buscar a articulação com os movi-

mentos que estão presentes no território, ou mesmo aqueles de abrangência municipal, além 

do incentivo à participação nos conselhos gestores das políticas sociais.  Essa articulação im-

plica envolver e associar as demandas acolhidas no cotidiano dos serviços às lutas coletivas e, 

na medida do possível, fazer uma aliança estratégica entre os usuários e a militância política 

nesses movimentos e contribuir para a importante travessia de voz solitária e individual para 

o clamor coletivo e político, somando-se à bandeira do direito a ter direitos. 
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Aspectos a serem considerados na elaboração de Planos
Coletivos e Individuais no âmbito do CREAS

 

A abordagem sobre planejamento inicia-se com a certeza de que o processo de planejar é 

uma necessidade e, não, uma formalidade. Pensar à luz da Teleologia compõe o trabalho inte-

lectual. Trata-se da capacidade de antever-se, de anteceder-se aos fatos e provocar mudanças. 

Para Matus (1989), os partícipes do planejamento devem apresentar objetivos de mudanças 

da realidade a ser alterada, reconhecendo os diferentes cenários, atores, forças, sobretudo, 

explicitando as diferentes intencionalidades. 

Este último ponto do Capítulo traz à tona a dimensão política do planejamento que se 

constitui num espaço de decisão e, decidir, implica tomar posição, ao tempo em que alude 

divisão de poder. Nessa linha, Miriam Veras Baptista (2000) chama a atenção para a dimen-
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são política do planejamento, ao afirmar que “decorre do fato de que ele (planejamento) é um 

processo contínuo de tomada de decisões, inscritas nas relações de poder” (BAPTISTA, 2000, 

p. 17). Com posição clara, a autora reconhece que não há dissociabilidade da relação técnica 

e política, na medida em que relações de poder incidem em escolhas e estas estão eivadas de 

componente axiológico/valorativos, ou seja, sem neutralidade de posicionamento. 

Essa compreensão de planificação não se estanca em um dado momento da agenda da 

Unidade pública/organização/serviço, mas deve constituir-se num exercício contínuo, que 

passa a exigir o debate permanente sobre a realidade, o contexto da oferta, os objetivos e as 

metas, além dos demais elementos do processo de planificação. A leitura da realidade implica 

análise crítica da conjuntura, diferentes interesses e disputas políticas, e inclui a compreensão 

da correlação de forças, das condições objetivas de realização das ações, para a concretização 

das funções e finalidades. 

Ainda em relação ao planejamento como um ato técnico e político, Baptista (2000) afirma: 

Hoje  tem-se clareza de que, para o planejado  efetivar-se na direção desejada é fundamental 

que, além do conteúdo tradicional de leitura da realidade para o planejamento da ação, se-

jam aliados à compreensão as condições objetivas o conhecimento e a captura das condições 

subjetivas do ambiente em que ela decorre: o jogo das vontades políticas dos diferentes 

grupos envolvidos, a correlação de forças, a articulação desses grupos, a aliança ou as in-

compatibilidades existentes entre os diversos segmentos. (BAPTISTA, 2000, p. 17)

A autora destaca a existência de diferenças dentro da estrutura institucional e fora dela, 

sendo assim, implica a necessidade de construir-se espaços dialógicos, comunicativos e de 

debate na rotina dos serviços, para que se possa reconhecer as diferenças e construir conver-

gência. Não se planeja, coletiva e democraticamente, sem o aprimoramento do diálogo.   
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A dimensão individual dos Planos no âmbito do CREAS

Ainda que toda a atenção socioassistencial leve sempre em consideração o aspecto relacio-

nal na vertente da totalidade e da mediação para acesso aos direitos sociais e ao exercício da 

participação cidadã, há de se observar que, na esfera do planejamento dos atendimentos pelos 

serviços,  impõe-se o viés da dimensão individual, mas de modo vinculado com a dimensão 

coletiva, que a título exemplificativo cita-se o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Ser-

viços à Comunidade (PSC).

Para o seu cumprimento, percebe-se que, a necessária associação com as medidas de pro-

teção, requerendo articulação imediata dos serviços socioassistenciais aos serviços das demais 

políticas setoriais e de defesa de direitos. Por conseguinte, o Estatuto da Criança e do Adoles-

cente (ECA) e o Sistema Nacional de Socioeducação (SINASE) preveem a elaboração de Plano 

Individual de Atendimento  (PIA), que deve contemplar as diversas áreas de proteção integral: 

assistência social, cultura, educação, esporte, lazer, saúde, trabalho, habitação, etc. 

 O Plano no âmbito coletivo deve ser observado sobre dupla perspectiva: a primeira diz 

dos elementos de gestão a serem adotados na Unidade, com a elaboração de projeto técnico-

-político do CREAS, que aborde aspectos de seu funcionamento interno, serviço/s ofertado/s, 

metodologia de trabalho que será adotada pela equipe, relacionamento com os usuários e com 

a rede (BRASIL/MDS, 2011, p. 76). E a segunda, de modo a organizar a intervenções coletivas 
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e comunitárias que serão possibilitadas aos usuários e famílias.

 Por sua vez, as fases processuais de apuração do ato infracional são determinadas pelo 

espectro da responsabilização, mas jamais podem perder seu caráter socioeducativo e proteti-

vo. Neste sentido, no âmbito socioassitencial, a “responsabilização” do adolescente, como um 

dos objetivos da medida socioeducativa previstos no SINASE, deve ser compreendida a partir 

das requisições esperadas do serviço, que se materializa na contribuição de vínculos familiares 

e comunitários fortalecidos, redução do ciclo da violência e da reincidência na prática do ato 

infracional, ou seja, uma responsabilização que implique modelos protetivos de relação com o 

outro.

Compreendemos que a adoção de formatos complementares de abordagem e a articulação 

devem ser intersetoriais e interdisciplinares, como previsto no Estatuto da Criança e do Ado-

lescente, conforme apresentado a seguir:  

I - Policial, responsabilidade da Polícia Militar e Polícia Civil: quando da apreen-

são; elaboração de boletim de ocorrência/BO; apresentação à autoridade policial; lavratura do 

auto de apreensão; comunicação aos pais ou responsáveis; oitiva de vítimas, testemunhas e 

adolescente; realização de exames, perícias e diligências; entrega aos pais ou responsáveis para 

apresentação ao Ministério Público ou custódia da Polícia para posterior apresentação ao Mi-

nistério Público. Esse momento carece ser melhor potencializado, e em muito pode contribuir 

na realização concomitante de levantamento das vulnerabilidades e riscos a que o adolescente 

e seus familiares estão submetidos, seguido da solicitação de medida protetiva via Conselho 

Tutelar. Outra requisição importante é a participação da Defensoria Pública, para o assegura-

mento do princípio processual do contraditório e da ampla defesa;

II - Defesa: realizado pela Defensoria Pública ou advogado particular do adolescente, 

para assegurar o princípio processual do contraditório e da ampla defesa, bem como possibili-

tar a orientação e apoio ao adolescente e sua família sobre as fases processuais, possibilidades 
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de intervenção recursal e a promoção dos direitos humanos e de defesa, em todos os graus, 

judicial e extrajudicial, na forma da lei.

III - Ministerial, desenvolvida pelo Ministério Público: na oitiva informal do ado-

lescente, e se possível dos responsáveis, vítimas e testemunhas; tomada de termo de declara-

ção; convicção da decisão; promoção de arquivamento ou concessão de remissão, com ou sem 

aplicação de medida socioeducativa; representação ao Juízo para aplicação de medida socioe-

ducativa em meio aberto, restritiva ou privativa de liberdade; acompanhamento e fiscalização 

da medida aplicada. Vale ressaltar que, neste momento, são indicadas a solicitação e a análise 

de relatórios técnicos, produzidos pela própria equipe de assessoramento do Ministério Pú-

blico e complementados pelas informações enviadas, quando requeridas, pelos serviços da 

rede de proteção, contendo a trajetória dos atendimentos e o indicativo das vulnerabilidades 

e riscos vivenciados - o que pode indicar a proposição de medida de proteção ao adolescente e 

sua família, ou seja, o direcionamento para os serviços socioassistenciais e de outras políticas 

setoriais;

IV - Judicial, desencadeada pelo Poder Judiciário: na recepção da representação mi-

nisterial; designação de audiência de apresentação; decisão da internação provisória por, no 

máximo, 45 dias, considerando indícios suficientes de autoria de materialidade e demons-

tração da imperiosa necessidade da medida; oitiva do adolescente e de seus responsáveis; 

apresentação de defesa prévia, com rol de testemunhas, se houver; convocação de audiência 

de continuação, com oitiva de testemunhas indicadas pelo Ministério Público e pela Defe-

sa; solicitação de diligência, com apresentação de documentos e realização de novas perícias; 

descrição das alegações finais pelo Ministério Público e pela Defesa; promoção da sentença 

com concessão de remissão ou aplicação de outra medida socioeducativa; acompanhamento 

e fiscalização da medida aplicada via audiência de continuação. Destaca-se a possibilidade de 

concomitantemente aplicação de medidas de proteção aos adolescentes e seus familiares, com 
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o encaminhamento para serviços públicos diante das desproteções identificadas. Para subsi-

diar as decisões, carece dos pareceres e laudos das equipes interprofissionais de assessoria à 

Justiça da Infância e da Juventude, conforme previsão do art. 150 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente;

V - Execução da sentença e cumprimento da medida socioeducativa: formaliza-

ção do processo de execução; comunicação e encaminhamento oficial à Instituição responsá-

vel pelo acompanhamento socioeducativo; - CREAS de cada regional; elaboração do plano de 

acompanhamento e de relatórios avaliativos da evolução pela equipe técnica; encaminhamen-

to do relatório para apreciação do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública 

ou Defesa; decisão judicial pela permanência ou encerramento da medida, ou suspensão do 

processo.

Oportuno destacar que Belo Horizonte, conta com o Centro Integrado de Atendimento ao 

Adolescente Autor de Ato Infracional – CIA/BH, criado por meio da Resolução-Conjunta nº 

68, datada de 02 de setembro de 2008, em cumprimento ao disposto no art. 88, inciso V, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que visa ao pronto e efetivo atendimento ao ado-

lescente autor de ato infracional, reunindo, num mesmo espaço físico, equipes de diferentes 

institucionais, composta por Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia de 

Polícia, Polícia Militar, Subsecretaria de Estado de Atendimento as Medidas Socioeducativas 

(responsável pelas medidas de semiliberdade e internação, além da internação provisória e da 

internação sanção) e da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio do Núcleo de Atendimento às 

Medidas Socioeducativas e Protetivas (Namsep-PBH), que realiza a acolhida dos adolescentes 

e suas famílias e os primeiros encaminhamentos à rede de proteção.

Como pode ser observado, no âmbito dos serviços socioassistenciais, torna-se imprescin-

dível retomar os elementos constitutivos inerentes aos instrumentos técnicos que norteiam 

a atenção às famílias e indivíduos, como os Planos de Acompanhamento Familiar e o Plano 
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Individualizado de Atendimento (PIA), formatados e revisados constantemente pela equipe 

e usuários, tendo por base a escuta qualificada e o respeito às perspectivas e aos atributos do 

projeto de vida de cada sujeito, no intuito de efetivar a proteção social, fortalecer a convivên-

cia familiar e comunitária e promover a participação política cidadã. 

Também a título de exemplo, constam relacionados os principais aspectos a serem consi-

derados no processo de construção coletiva e execução dos mencionados Planos, observando 

ainda aqueles dispostos em Lei quando for o caso:

Caracterização do perfil dos atendidos e familiares.

Identificação da documentação e das condições processuais, quando houver.

Descrição das circunstâncias das medidas protetivas e socioeducativas aplicadas.

Indicativos das desproteções, das vulnerabilidades e dos riscos sociais e pessoais.

Contextualização da situação familiar, do território e da capacidade protetiva.

Detalhamento das principais demandas identificadas por área de política pública e por serviço 

correspondente.

Definição do conjunto de benefícios e serviços já acessados e necessários, acompanhado do tipo de 

atendimento recebido ou indicado.

Planejamento da atuação integrada da rede de proteção, envolvendo as políticas de assistência 

social, educação, saúde, trabalho, esporte, cultura, habitação, entre outras.

Descrição das atividades a serem desenvolvidas por área de política pública e por serviço, 

considerando suplantar as demandas apresentadas.

Estabelecimento de acordos firmados para engajamento nos atendimentos grupais e individuais, 

bem como junto aos encaminhamentos efetuados.

Levantamento do grau de envolvimento e incentivo para participação política cidadã no território 

e na coletividade.

Monitoramento das ações desenvolvidas e preparação para o desligamento. 
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 Torna-se primordial, portanto, reforçar a necessária correlação entre os insumos que con-

gregam os Planos e os relatórios técnicos elaborados pela equipe, no sentido de traduzir o tra-

balho social emanado nos serviços socioassistenciais, nos serviços das demais políticas e nas 

equipes interdisciplinares das Instituições do Sistema de Justiça, a fim de que se incremente a 

tão almejada assimilação da intervenção planejada, colaborativa, orgânica e totalizante. Ainda 

que os olhares e as interpretações sejam próprios de cada área de formação profissional, ca-

bendo um campo específico para essas manifestações, a produção técnica final deve incorporar 

a análise integral da equipe, com as dimensões que permeiam a realidade dos indivíduos, das 

famílias e dos territórios. Na esteira de fornecer subsídios ao Sistema de Justiça, outras inicia-

tivas podem ser adotadas, como o delineamento dos itens de composição dos instrumentos, 

a assiduidade nas audiências concentradas, a sustentação oral dos relatórios, o assentamento 

de convenções e entendimentos no âmbito das ofertas públicas.     

Considerações finais 

Iniciou-se essa reflexão com o propósito de provocar o debate sobre o aprimoramento dos 

espaços dialógicos e relacionais no cotidiano dos serviços do CREAS, mesmo sabendo que, 

em sua maioria, a demanda para os serviços que compõem essa Unidade pública se apresenta 

individual e com profunda complexidade e histórico de diferentes desproteções. Uma mulher 

que frequentava um dos serviços socioassistenciais, assim se pronunciou: 

A gente antes era cada um por si, Deus por todos; aí depois que todo mês tava todo mundo 

junto, a gente foi fazendo amizade, mais conhecimento uma da outra. A gente parou de 

julgar uma a outra pela aparência e passou a conhecer a realidade de cada uma. Conhecer 
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mesmo o sofrimento de cada uma. (Depoimento de uma mulher que participava dos grupos 

na rede socioassistencial)8

Vale destacar, nessa consideração, a capacidade de construir identidade e de se reconhecer 

no outro. Conhecer o “sofrimento” não é pouco, muito pelo contrário, é um importante pas-

so para construir interação, convivência, solidariedade. Nessa linha, proporcionar lugares de 

conhecimento, debate, interação, sociabilidade faz parte do processo de aprofundamento da 

proteção social, previsto nas seguranças socioassistenciais no SUAS. 

Tornou-se premente a necessidade de ampliar os espaços coletivos entre os trabalhadores 

e usuários, além de aprofundar a interação desses dois grupos. Esta compreensão ancora-se 

no fato de que ambos (trabalhadores e usuários) são sujeitos individuais com suas especifi-

cidades. No entanto, na perspectiva coletiva constrói-se a identidade de sujeitos políticos, 

favorecendo mudanças no seu cotidiano. A ação dos trabalhadores do CREAS pode consubs-

tanciar-se na interrupção de círculos de violência e de violação de direitos e avançar na luta 

por novos direitos. 

Esta proposta de aprimoramento considera a importância da rede de serviços socioas-

sistenciais, das demais políticas sociais e dos movimentos sociais capturarem, ao máximo, a 

potencialidade emancipatória que pode ser facilitada com a ampliação dos espaços de diálogo, 

sob a égide da democratização das relações. Entende-se que sua construção deve ir além das 

formas e tocar na retomada de clássicos compromissos, não com a justiça social e liberdade 

despidas de leitura crítica, ao contrário, com compromissos fixados na luta por novos espaços 

de vida, no protagonismo político e no fundamento de libertação político-social.       

8 Esse depoimento foi colhido por uma pesquisadora (Adriana Parecida dos Santos) que procurou estudar a pobreza e a 
vulnerabilidade, presentes além da transferência monetária. Assim, ela realizou diferentes grupos focais com mulheres que 
participavam dos grupos de discussão nos CRAS, em Londrina.  Esse estudo resultou da dissertação de Mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da UEL. 
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Considerações iniciais

Este Capítulo apresenta conceitos, técnicas, abordagens e práticas de caráter essencialmente 

restaurativo e que, vislumbra-se, possam ser aplicadas no cotidiano de trabalho no CREAS. 

Representa um conteúdo básico para os trabalhadores que pretendam conhecer e aplicar 

algumas dessas ferramentas, como forma de qualificar sua atuação profissional, incrementando 

o olhar sobre as relações humanas e seus conflitos interpessoais inerentes. 

No âmbito do Sistema Único de Assistência social (SUAS), no contexto da proteção social 

especial de média complexidade, o trabalho social com famílias  e indivíduos em situação de 

risco pessoal e social, por violação de direitos (BRASIL, 2011, p. 8) oferece importantes desafios 

a serem enfrentados pelos trabalhadores do SUAS. É considerando tais desafios nos serviços 

de média complexidade e as suas diretrizes de segurança (segurança de acolhida; segurança 

de convívio ou vivência familiar, comunitária e social; segurança de desenvolvimento de 

autonomia individual, familiar e social), que se destaca, nesta publicação, algumas práticas 

referentes ao cuidado das múltiplas relações expressas em meio à vida cotidiana.

O enfoque sobre as dimensões da restauração em diálogo com o SUAS advém, justamente, 

a partir das normas que regulamentam e tipificam os seus serviços. A Resolução nº 109 de 

2009, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que institui a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais, elenca alguns dos objetivos do Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI): 

Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva; [...] 

contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia 

dos usuários; [...] contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direi-

tos. (BRASIL, 2009, grifo nosso)
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No mesmo documento, no que tange à tipificação do Serviço Especializado para Pessoas 

em Situação de Rua, são considerados como alguns dos objetivos: 

Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuá-

rios e as especificidades do atendimento; [...] contribuir para restaurar e preservar a 

integridade e a autonomia da população em situação de rua; [...] promover ações para 

a reinserção familiar e/ou comunitária. (BRASIL, 2009, grifo nosso)

A partir dos objetivos apresentados, nota-se a evidente associação da palavra “restauração” 

à preservação da integridade e da autonomia. E indica um alinhamento essencial de que o que 

se busca restaurar, por meio dos serviços, é a dignidade da pessoa humana e seus direitos 

fundamentais, prejudicados e desamparados pelas condições de violações e desigualdades 

estruturais. 

Complementarmente, a Resolução nº 33 de 2012, também do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), que aprovou a Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social - NOB/SUAS, estabelece como uma das seguranças a ser afiançada (art. 4°):

III - convívio ou vivência familiar, comunitária e social: exige a oferta pública de rede conti-

nuada de serviços que garantam oportunidades e ação profissional para: 

a construção, a restauração e o fortalecimento de laços de pertencimento, de na-

tureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses comuns e 

societários; 

o exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de 

vida em sociedade. (BRASIL, 2012a, grifo nosso)

A NOB-SUAS lista a tríade “construir”, “restaurar” e “fortalecer” como ações profissionais 

qualificadas que incidem sobre os laços de pertencimento no nível familiar, comunitário e 
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social. Ao fazê-lo, explicita e frisa o aspecto contínuo e coletivo que se estende sobre a vivência 

e a convivência humana, reafirmando a necessidade de garantia de oportunidades pela oferta 

de serviços em rede, aos usuários da Assistência Social. 

Este olhar sobre as relações coletivas será o escopo das práticas restaurativas e, para tanto, 

importa esclarecer os conceitos que respaldam a ideia de “restauração”, a fim de se garantir uma 

harmonização teórica sobre o que se denomina paradigma restaurativo e o SUAS,  englobando 

possibilidades que se façam oportunas dentro dos processos de trabalhos já estabelecidos 

pelas normativas nacionais da Assistência Social. É dizer que o conteúdo deste Capítulo não 

representa novas obrigações ou novas funções, mas  um olhar mais próximo ao relacional e às 

dimensões pessoais e institucionais que impactam os trabalhadores, a oferta dos serviços e o 

contato com os usuários.

Paradigma restaurativo traduz-se, basicamente, como um enfoque atento e cuidadoso sobre 

como assimilar os fenômenos sociais e resolver problemas (ZEHR, 2018, p. 89), com o cerne 

no caráter interrelacional dos conflitos. Representa um paradigma, pois abrange princípios, 

valores e metodologias que lhes são próprios e que impactam transversalmente as relações 

sociais, independentemente de onde elas ocorram, conformando marcos de consistência e 

coerência teórica, prática e metodológica.

A palavra “restaurativa”, dentre as suas várias possibilidades semânticas, adquire 

múltiplas perspectivas atreladas à restauração do sujeito, sobre como ele se vê, e as suas 

relações. O que se busca restaurar é o poder do sujeito sobre si mesmo e, paralelamente, sobre 

seus laços sociais. Restaurar relações sustentadas por novos significados acerca da convivência 

social e por estratégias de não violência no lugar de relações agressivas e hostis. Restaurar 

a dignidade rompida por danos físicos, emocionais e mentais que usualmente são causados 

como resultantes de desafetos interpessoais. Restaurar a criatividade humana de estabelecer 

novos começos e as condições pessoais de reinventar trajetórias, a partir do apoio comunitário 

e da superação de traumas individuais e coletivos.



139

A noção de restauração compreende que conflitos e violências são fenômenos multicausais, 

que reproduzem padrões e comportamentos inseridos em um sistema social. Encontram 

bases pessoais, relacionais, culturais e estruturais, que se manifestam nos âmbitos familiares, 

comunitários, institucionais, religiosos, jurídicos, etc. E é nesse sentido que os mecanismos 

restaurativos são eminentemente relacionais e comunitários, e englobam programas, 

processos, práticas e abordagens, que visam ampliar a forma de participação dos envolvidos 

em situações conflitivas.

No primeiro tópico deste Capítulo serão destacados os fundamentos, princípios e valores 

norteadores do paradigma restaurativo. Em seguida, será apresentada a Comunicação Não 

Violenta como recurso comunicacional que pode auxiliar os trabalhadores da Assistência Social 

a compreenderem parte da dinâmica das relações no espaço de trabalho e no atendimento aos 

usuários, modificando a interação, por meio do processo da expressão verbal e não verbal, e 

da escuta. 

Quanto às práticas restaurativas, estas são estruturadas em caráter metodológico, à 

medida que possuem fases e etapas para sua implementação. Contempla a comunicação e, 

também, o envolvimento, a participação e uma expressão mais ativa dos participantes. O 

enfoque é igualmente relacional, visando estabelecer maior conexão entre as pessoas e sentido 

de pertencimento no grupo com quem se trabalha. As principais práticas abordadas neste 

material serão os Círculos de Construção de Paz, uma vez que possibilitam aos trabalhadores 

flexibilidade e múltiplas possibilidades de utilização.   

No âmbito do CREAS, qualquer trabalhador, independentemente de sua formação 

profissional ou da função que exerça, poderá realizar as práticas restaurativas essencialmente 

não conflitivas - para a construção de relacionamentos e fortalecimento de laços de 

pertencimento - desde que se voluntarie para conduzi-las. Recomenda-se que a facilitação 

seja conduzida por trabalhador com formação específica para tanto, o que possibilita que 
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esteja habilitado para a realização de quaisquer processos restaurativos, incluindo os mais 

complexos e, tendo em vista que o público prioritário do CREAS vivencia condições particulares 

de vulnerabilidade e, não raro, também de violências, para lidar com alguns fatores próprios 

desse contexto.5

Em Belo Horizonte, os casos mais complexos, graves ou judicializados requerem a atuação 

de facilitadores capacitados em técnicas autocompositivas específicas de Justiça Restaurativa. 

No Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Zilah Spósito, por exemplo, 

funciona um dos núcleos conveniados com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

para receber casos encaminhados pelo Centro Integrado de Adolescentes Autores de Ato 

Infracional (CIABH).

5 As situações de violência podem suscitar a judicialização dos conflitos. Nesses casos, pode haver medida legal ou judicial a 
impedir a aproximação entre determinados usuários e, consequentemente, impactar na realização das práticas restaurativas. 
Assim, recomendamos, sempre que possível, especialmente nos casos de violência intrafamiliar, a consulta aos orientadores 
jurídicos do CREAS na fase de planejamento das práticas, com o objetivo de prevenir consequências indesejadas do ponto de 
vista jurídico.
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O convite aos leitores deste material é, primeiramente, ao exercício da curiosidade atenta 

e responsável. Observar com proximidade e atenção para as possibilidades de aplicação no 

espaço de trabalho e se abrir a um caminho de construção coparticipada na busca por respostas 

e por novas perguntas sobre o que tem sido feito para o cuidado das relações entre as pessoas.

Fundamentos das Práticas Restaurativas

Origens e conceitos
   

As práticas restaurativas se definem como o conjunto de técnicas, metodologias e processos 

baseados nos valores e princípios que refletem o paradigma restaurativo, que amplia e propõe 

novos conceitos, adjetivando e complementando várias áreas, como Justiça Restaurativa, 

Educação Restaurativa, Filosofia Restaurativa, dentre outras. Todos esses conceitos têm em 

comum o foco nas relações humanas e sociais e o compromisso pela efetivação de relações 

mais dialógicas, responsáveis e justas.



142

   Nesse contexto, faz-se importante apresentar os aspectos fundamentais do paradigma 

restaurativo e suas influências no campo do acesso à Justiça, da Justiça Restaurativa e, 

principalmente, das práticas restaurativas, incluindo as dimensões técnicas deste vasto 

campo teórico, filosófico e metodológico, principalmente quando se trata da interlocução com 

as políticas públicas.

   Inicialmente, é relevante destacar que as matrizes principiológicas do paradigma 

restaurativo estão associadas, predominantemente, à concepção de Justiça Restaurativa, 

eixo que ganhou mais notoriedade e repercussão mundial nas últimas décadas. Essa noção 

restaurativa de Justiça remonta às práticas comunais ancestrais (sociedades pré-estatais 

europeias e coletividades nativas da Austrália, Nova Zelândia, dentre outros países), que 

priorizavam a coesão e a cooperação, ampliando a noção de pertencimento em honra das 

necessidades individuais e coletivas, como grupo e comunidade.

   Não obstante, a sistematização e a formação das bases teóricas da Justiça Restaurativa 

ganham mais consistência na década de 1970, no seio da Criminologia Crítica, em movimentos 

de reação ao paradigma retributivo, pautado na imposição de dor, na busca por um culpado, e 

na utilização da punição (pena) como principal ferramenta repressora. Retributivo vem de 

“retribuir”, vingar o dano causado pelo indivíduo, com imposição de novos danos. Uma lógica 

adotada dentro do processo de racionalização do Direito e, consequentemente, do Estado. 

Assim, identificar culpados e aplicar punições como retribuição tornou-se lugar comum, 

designou que “pessoas com poder podem distribuir dor” (CHRISTIE, 2018), e reafirmou, 

consequentemente, que a dor não seria um problema, pois estaria justificada na culpa de quem 

a sente. Uma pauta que reverbera relações desequilibradas, fomenta competições e disputas, 

cria estereótipos, assédios, manipulações, é causa de violações de direitos humanos pelos 

elementos de segregação que caracterizariam estratégias clássicas de uma sociedade punitiva 

(FOUCAULT, 2018).
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   Nesse contexto, a Justiça Restaurativa se apresentava como um novo paradigma de 

Justiça, que se ocupou de três movimentos distintos: i) questionar o lugar e importância da 

vítima, sempre alijada do processo penal; ii) apresentar e desenvolver um novo conceito de 

crime, menos formal e mais voltado para os sujeitos e para os danos e consequências causadas; 

e iii) o movimento de exaltação da comunidade, questionando estruturas de poder e repressão 

que tradicionalmente retiram parcelas de autonomia e autodeterminação da sociedade 

(JACCOUD, 2005, p. 164).

   É nesse sentido que podemos conceber a aproximação entre o paradigma restaurativo 

e o SUAS, uma vez que ambos se anunciam como movimentos de resposta, que rompem e 

buscam alternativas frente a um paradigma tradicional de Justiça e de oferta de serviços, 

respectivamente. Ambos questionam a eficácia e a efetividade do sistema tradicional de 

garantia de direitos, pautando a necessidade de novas práticas e novos modelos de políticas 

públicas e de articulação responsável entre pessoas e instituições.

   Muitas experiências e caminhos foram percorridos no campo teórico e prático da 

Justiça Restaurativa, que passou a não se resumir a uma alternativa ao Sistema Judiciário 

e à abordagem e tratamento do crime e ato infracional. Pelo contrário, cada vez mais vem 

ganhando espaço no campo social como um todo, ampliando para famílias, escolas, vizinhanças 

e até instituições públicas e privadas em geral. 

O que se propõe é um paradigma centrado em relações humanas mais justas, nas 

abordagens de conflitos e violências de modo inclusivo, cooperativo e reparador, na dimensão 

da responsabilidade, pela via do empoderamento, da informação, da participação e do 

fortalecimento de vínculos sociais e comunitários (ZEHR, 2018). 

  É por tais razões que a palavra “justiça”, no paradigma restaurativo, não se restringe 

a “Poder Judiciário”. Representa um sentido amplo de Justiça atrelado à Justiça social, que 

busca proteger e satisfazer as necessidade humanas como premissa fundamental da promoção 
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da dignidade e do respeito à diversidade em contextos democráticos. Amplia a noção de Justiça 

como satisfação, coesão, equilíbrio das relações sociais equalizadas pela responsabilidade 

e proteção de direitos, com proeminência da autonomia e da participação individual em 

construir parâmetros de relações mais equânimes.

  Feitas todas essas considerações, imprescindíveis à compreensão das práticas 

restaurativas e às possibilidades de utilização delas no campo das políticas públicas e da 

Assistência Social, passamos à apresentação dos valores e princípios que fundamentam e 

norteiam tais práticas.
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Práticas Restaurativas: uma abordagem centrada

em princípios e valores   
  

 Para Howard Zehr (2008, 2015) e Kay Pranis (2010), princípios e valores são 

inseparáveis da Justiça e práticas restaurativas. As práticas honram determinados princípios 

que as definem e, ao mesmo tempo, buscam colocá-las em ação. Uma prática somente pode 

ser considerada restaurativa se estiver alicerçada em princípios que estejam em harmonia com 

determinados valores subjacentes e compartilhados.

   Os valores que embasam as práticas são construídos conjuntamente e deve-se nomeá-

los explicitamente, pois mesmo valores como justiça, paz e empatia não são universalmente 

compreendidos (ELLIOT, 2018, p. 152). Pressupor consensos e mencionar valores 

abstratamente podem camuflar diferenças significativas, pois “os valores competem com as 

práticas cotidianas de um contexto capitalista – no caso, brasileiro – que dita as condições 

necessárias para ter um lugar social, prestígio e respeito entre os pares” (CDHEP, 2014, p. 

137).

   Importante destacar que muitos são os documentos, leis e normas em âmbito 

nacional e internacional que tratam dos procedimentos restaurativos, bem como dos valores 

e princípios determinantes destes procedimentos. Contudo, elegemos a Carta de Brasília 

(2005),6 documento elaborado por painelistas e participantes da Conferência Internacional 

Acesso à Justiça por meios Alternativos de Resolução de Conflitos, realizada entre os dias 14 e 17 

de junho de 2005, em Brasília/DF, por entendermos que o referido documento é o que mais 

converge com as normativas e princípios do SUAS. Dentre os valores e princípios expressos 

nesta Carta, destacamos:

6  Documento disponível em <https://justicarestaurativaemdebate.blogspot.com/2008/10/carta-de-brasilia .html>
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Dignidade da Pessoa Humana

A dignidade da pessoa humana, reconhecida como princípio no preâmbulo da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, é uma das pedras de toque das práticas restaurativas, 

que permeiam e iluminam todos os demais princípios que iremos abordar. Trata-se de 

um princípio tão amplo e profundo que constitui uma das bases de nossa ordem social e 

democrática, como fundamento de todas as relações e instituições.

A dignidade da pessoa humana é composta por um conjunto de direitos existenciais – 

liberdade, igualdade, reconhecimento – que coroam todas as pessoas desde o seu nascimento, 

validando a todos como sujeitos de direitos, com igualdade de importância e merecimento. 

É um atributo inerente à condição humana; um valor universal, que tem reflexos jurídicos, 

culturais e sociais.

 No aspecto jurídico, estabelece que todos temos direitos e garantias individuais 

fundamentais e direitos sociais, incluindo o direito de assistência social, conforme previsto 

na Constituição Federal de 1988. Como princípio constitucional, visa proporcionar proteção 

integral, irradiando seus efeitos para todo o ordenamento jurídico, orientando todas as leis, 

normas, decisões e atos judiciais. No aspecto cultural, revela a alteridade como valor que pugna 

pelo reconhecimento e respeito às diferenças culturais, econômicas e sociais, afastando todos 

os tipos de exploração, segregação e dominação. Quanto ao aspecto econômico, a dignidade 

da pessoa humana reforça a concepção do mínimo existencial como um direito inafastável – 

como garantia de um mínimo necessário à vida, à sobrevivência e à existência digna.

Infelizmente, a concretização e a universalização deste princípio são um grande desafio, 

sobretudo no Brasil, onde as desigualdades sociais, econômicas e culturais são tão marcantes:

Trata-se de uma desigualdade multidimensional, que não diz respeito apenas à elevada con-

centração de renda. Ela também se manifesta em outros planos, como na falta de acesso 

universal às liberdades básicas e aos serviços públicos, no tratamento dispensado às pesso-
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as por agentes estatais e por particulares, na pluto-

cratização da política e no desrespeito às diferenças 

identitárias. Essa desigualdade tem um forte com-

ponente econômico, mas também se deixa permear 

por outros critérios de diferenciação para a eleição 

das suas vítimas. Além dos pobres, ela também estig-

matiza outros grupos vulneráveis, como os negros, os 

indígenas, as mulheres, os homossexuais, os presos 

e as pessoas com deficiência, cada um do seu modo. 

(SARMENTO, 2016, p. 58)

Nesse sentido, as práticas restaurativas reconhecem os 

obstáculos e as mazelas vivenciadas em nossa sociedade e 

persistem na importância do princípio da dignidade da pessoa 

humana e no seu reconhecimento como valor e condição à 

realização de todos os procedimentos e metodologias que 

compõem essas práticas.

Autonomia, voluntariedade e consensualidade
 

 O princípio da autonomia e da voluntariedade decorre 

da própria dignidade humana, da premissa de que todos os seres 

humanos são dotados de igual valor e gozam de liberdade. Foi 

um dos princípios mais importantes trazidos pela Resolução 

n. 2002/12 da ONU,7 tendo a voluntariedade também sido 

7 Regulamenta os princípios básicos para a utilização de Programas de Justiça 
Restaurativa em Matéria Criminal. Disponível em <http://www.juridica.mppr.
mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Materialdeapoio/Resolu-
cao_ONU_2002.pdf>
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apontada na Resolução nº 225/2016 do CNJ,8 no art. 2º, §2º: “É condição fundamental para 
que ocorra a prática restaurativa, o prévio consentimento, livre e espontâneo, de todos os seus 
participantes” (BRASIL, 2016).

   A ética restaurativa pressupõe que todos os participantes são protagonistas, têm vez 
e voz e que existe um cuidado com as necessidades de cada um dos envolvidos para que os 
procedimentos sejam efetivamente justos. Este protagonismo somente pode ser exercido com 
liberdade, respeito à autonomia e à vontade de cada participante. A voluntariedade implica que 
a participação é uma escolha livre e individual. Mas, ao mesmo tempo, o exercício da autonomia 
pressupõe respeito aos pares, pauta-se num equilíbrio entre o respeito à individualidade e a 
interconexão com a coletividade.

  Nesse sentido, os envolvidos podem decidir participar e jamais devem ser coagidos. O 
chamado é sempre um convite – a participação pode ser encorajada, mas nunca imposta. Este 
princípio também está relacionado ao poder de autodeterminação, à possibilidade de escolher 
fazer parte, e de permitir ao participante desistir em qualquer momento.

   Para que uma prática seja considerada restaurativa, deve refletir os princípios em que 
se fundamenta e, portanto, concretizar voluntariedade e autonomia. Em razão deste ponto de 
partida, as práticas restaurativas não admitem coação, imposição de obrigações, de silêncio ou 
de constrangimento a qualquer participante.

Confidencialidade
         
O diálogo é central nas práticas restaurativas e, em vários momentos, os participantes 

podem ser convidados a falarem e a se escutarem. Para Howard Zehr (2015), todos os modelos 
restaurativos “abrem oportunidade para que os participantes explorem fatos, sentimentos 
e resoluções. Eles são estimulados a contar suas histórias, fazer perguntas, expressar seus 

sentimentos e trabalhar a fim de chegar a uma decisão mutuamente aceitável” (ZEHR, 2015, 

p. 62).

8 Dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Disponível 
em <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2289> 
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Para que haja um espaço seguro para a conversação, propiciador de trocas reais entre 

os participantes, na qual se sintam confortáveis em partilhar suas próprias histórias e 

sentimentos, o acordo sobre o sigilo se torna fundamental. A Resolução nº 225/2016 do CNJ 

afirma que o sigilo deve ser guardado nas práticas restaurativas (BRASIL, 2016), ou seja, os 

participantes devem ser incentivados a manter a confidencialidade do que é dito durante os 

encontros e a não revelar a terceiros eventuais informações de que tomem conhecimento, 

relacionadas aos demais envolvidos.

  O princípio da confidencialidade, ou sigilo, recomenda que o conteúdo das discussões 

realizadas durante as práticas não seja divulgado, exceto se consentirem todos os envolvidos, 

por exigência legal, ou em situações que possam colocar em risco a segurança dos participantes.

Informação Plena

Assim como os outros princípios descritos, a informação plena é uma das diretrizes 

fundamentais das práticas restaurativas, pois define que a autonomia e a voluntariedade 

dos participantes sejam um requisito imprescindível e que deve ser viabilizado pela ampla 

informação sobre o processo restaurativo.
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Portanto, a possibilidade de as pessoas sentarem-se em círculo para dialogar sobre qualquer 

assunto, situação ou conflito e traçar estratégias para solucioná-lo requer que as pessoas 

tenham informação prévia, ou seja, que sejam devidamente orientadas sobre o significado do 

procedimento, suas fases e os possíveis resultados. Da mesma forma, o consentimento prévio, 

livre e espontâneo é necessário, para que a prática possa ter mais eficácia e envolvimento dos 

participantes.

Nessa esteira, o princípio da informação plena sobre o procedimento é uma orientação 

dirigida aos profissionais que atuam com as práticas restaurativas, responsáveis por garantir 

aos participantes o acesso ao conhecimento sobre seus elementos práticos, e aos próprios 

participantes, à medida que reforça a importância da autonomia e da voluntariedade, baseadas 

na informação.

Não hierarquia e horizontalidade

Visto que as práticas restaurativas buscam o diálogo e a interação entre os participantes e 

a própria comunidade como um todo, elas se desenvolvem a partir de técnicas que estimulam 

a aproximação e a troca de experiências. São sempre pautadas no respeito à diversidade étnica, 

religiosa, de gênero e na participação ativa de todos os envolvidos, incluindo os facilitadores.
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As práticas restaurativas buscam a humanização das experiências, conectando os 

participantes por meio das identificações e dos sentimentos. Da mesma forma, são práticas 

que oportunizam o encontro com a alteridade, com as peculiaridades de outras famílias, 

culturas, instituições. Por isso, o cuidado e o respeito pelo espaço individual e coletivo, ambos 

como referência das potencialidades e fragilidades dos indivíduos e seus grupos:

O modelo restaurativo propõe trabalhar o conflito em dois âmbitos: na dimensão individual 

e da comunidade (corresponsabilização). A primeira frente diz respeito ao acolhimento das 

singularidades existenciais e à prática de uma ética da reflexão da “própria moral perante 

outras morais”, que possibilita a formação de normas e valores concretos, de acordo com as 

condições de existência. (CDHEP, 2014, p. 72) 

         O foco das práticas restaurativas está no compartilhamento de histórias 

e na produção conjunta de meios para superação de dificuldades e de formas violentas de 

comunicação, que inviabilizam as relações e o convívio. Por isso, é importante que os 

participantes estejam em “pé de igualdade”, não podendo ser inibidos ou desestimulados por 

diferenças socioeconômicas e culturais.
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Participação e envolvimento da comunidade
         

Um dos pilares de sustentação das práticas restaurativas é o engajamento (ZEHR, 2012, 

p. 35). As práticas restaurativas requerem a participação ativa dos interessados, direta e 

indiretamente, nas questões propostas. Esta participação se dá por meio de um encontro, 

no qual os participantes são convidados a se expressar, apresentando suas dificuldades, 

necessidades e assumindo responsabilidades para a construção das soluções.

As práticas restaurativas partem do pressuposto de que os mais afetados pela ocorrência 

dos problemas, impasses ou conflitos têm muito a contribuir com a resolução (MARSHALL, 

BOYACK e BOWEN,  2005, p. 271), sendo  desnecessária a presença de uma terceira pessoa, 

alheia ao contexto, para tomar a decisão pelos envolvidos.

A participação em um encontro restaurativo oportuniza o pleno envolvimento das 

pessoas interessadas numa dimensão individual e coletiva. Consequentemente, gera tanto 

nos sujeitos quanto na comunidade o sentimento de pertencimento, de coesão do grupo, 
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ampliando a consciência do próprio território e das possibilidades de intervenção. Da mesma 

forma, revela a importância das relações e vínculos que se estabelecem no tempo e no espaço 

da comunidade, favorecendo a aproximação e o compartilhamento de experiências.

 A presença de uma comunidade mais ampla nas práticas restaurativas assume, portanto, 

duas dimensões ou papéis: (i) de fortalecimento e apoio às pessoas envolvidas direta e 

indiretamente nos conflitos; e (ii) de contribuição para a elaboração e efetivação dos planos 

e propostas construídas (CDHEP, 2014, p. 74). Observando-se as dinâmicas comunitárias, 

diferentes níveis de relações9 podem ser observados: são as comunidades de afeto, nas quais os 

indivíduos mantêm vínculos familiares e laços de proximidade e afetividade; as comunidades 

de vizinhança, em que se vivenciam experiências de solidariedade, proteção e apoio; e um outro 

nível de relação que se estabelece com a rede de serviços, cuja responsabilidade é propiciar 

uma estrutura de proteção e garantias de acesso  para a população. 

A atuação e a articulação intersetorial de políticas públicas (assistência social, saúde, 

educação, dentre outras), de natureza governamental ou não governamental, quando 

necessárias, são fundamentais nas práticas restaurativas. A participação de membros destas 

políticas pode contribuir com o processo restaurativo, auxiliando no encaminhamento e 

efetivação das necessidades dos envolvidos diretamente no conflito, que são oriundas ou 

levaram à sua ocorrência.

Além de oportunizar a construção de planos de ação para os envolvidos no contexto 

do conflito, as práticas restaurativas contribuem com a construção proativa de relações e 

fortalecem o senso de comunidade, com o intuito de se prevenir a violência (GRECCO et al., 

2014, p. 57).     

9 Esta reflexão, extraída da obra Justiça Restaurativa Juvenil: Reconhecer, Responsabilizar-se, Restaurar, publicada pelo CDHEP, 
é feita em referência às dinâmicas comunitárias e níveis de relação entre as pessoas afetadas pelo crime. Não obstante, 
transpusemos essa referência também para as dinâmicas comunitárias existentes em um conflito. Isso porque as práticas 
restaurativas podem ser utilizadas para solucioná-lo, antes mesmo que um dano, crime ou ato infracional possam ocorrer. 
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Interdisciplinaridade

O atendimento às necessidades das pessoas envolvidas no contexto do conflito é 

fundamental nas práticas restaurativas. Essas necessidades, que podem ser oriundas do 

conflito e/ou terem levado a ele, muitas vezes são de naturezas diversas, sendo que o 

tratamento adequado pode evitar o desencadeamento de violência e litígios.

No Brasil, um País cuja desigualdade social e falta de acesso de muitas famílias às políticas 

públicas ainda é um traço característico, observa-se um número significativo de necessidades 

sociais de diferentes naturezas existentes no interior das famílias e comunidades. Aliados 
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à insuficiência de oferta dos serviços e benefícios sociais, outros problemas estruturais 

contribuem com o acirramento das diferenças e conflitos, tornando-se necessário que 

eles sejam problematizados e que uma abordagem não punitiva sobre os indivíduos e suas 

necessidades ganhe vez e voz.

     A Carta de Brasília (2005) estabelece que as práticas restaurativas devem se orientar, 

dentre outros princípios e valores, pela interdisciplinaridade da intervenção, buscando o apoio 

da rede de proteção e de serviços, para a implementação de políticas públicas integradas.

    Nesse sentido, o atendimento das necessidades pessoais e interpessoais dos indivíduos 

reflete na maneira como se relacionam e no seu comportamento em sociedade. As práticas 

restaurativas devem oportunizar que as necessidades dos indivíduos sejam ouvidas e 

encaminhadas, por meio do acionamento de uma rede de políticas públicas de apoio que 

contemplem áreas como assistência social, saúde, educação, dentre outras. Desta forma, 

garante-se a efetivação dos direitos humanos dos participantes, o que pode contribuir para a 

restauração e a solução dos conflitos.

A participação de representantes das políticas públicas nas práticas restaurativas é 

possível e defensável, ampliando a responsabilidade pela ocorrência de conflitos e violência 

na sociedade, que perpassa uma dimensão individual e também coletiva. O Estado, nessa 

perspectiva, quando necessário, deve ser chamado a participar da realização das práticas 

restaurativas, ao lado da comunidade e das partes interessadas, para viabilizar o acesso aos 

serviços e a satisfação das demandas.

 

Interdependência

 A perspectiva que norteia as práticas restaurativas deste artigo é a de que conflitos são 

fenômenos de incompatibilidades, que se expressam nas relações sociais de interdependência 
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(SOLER, 2014). Estar em conflito com alguém é, primeiramente, reconhecer que ambos têm 

algo em comum e que, para a consecução de seus objetivos individuais, existem barreiras, 

discordâncias e limites que se interpõem uns aos outros. Não fosse assim, não haveria conflito.

Interdependência é o que nos conecta à humanidade e sugere que as decisões tomadas por 

um indivíduo impactam todo o grupo, direta ou indiretamente. Não significa que as pessoas 

necessariamente se gostem, mas, sim, que compartilham dos mesmos recursos, nos mesmos 

espaço e período de tempo. Por isso estão em conflito, há contemporaneidade.

O reconhecimento da interdependência das relações é a base do paradigma restaurativo, 

já que ressalta a importância das comunidades e da realização da justiça para a coesão social. 

Reforça medidas mais igualitárias e equânimes que propiciem o bem-estar de todos, e a 

promoção dos direitos humanos como inalienáveis, respaldados pela dignidade como vetor 

fundamental.

Neste aspecto, sempre que o exercício do poder é individual e reforça as polaridades entre 

um grupo e outro, a interdependência é violada e gera violências como resposta. Os processos 

restaurativos suscitam o exercício do poder coletivo pela geração de acordos plurais, de forma 

consensual e voluntária, com estratégias de não violência, que reconheçam os interlocutores 

como igualmente importantes. Esse reconhecimento evita a transição do conflito para a 

violência, propiciando o contato com conceitos, como empatia, alteridade e cooperação, 

em busca de outras possibilidades de integração das diferenças que sobreleve a convivência 

respeitosa em detrimento da competição e da exclusão.

Pela via da interdependência, os envolvidos em situações de conflito e violência precisam 

ter a oportunidade de participação, uma vez que contribuem para que tais situações se 

desenvolvam e se agravem. Sendo assim, podem contribuir também para a transformação dos 

contextos e a superação dos impasses.
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Práticas Restaurativas: principais elementos

 As práticas restaurativas vêm se consolidando nos mais diferentes espaços, por meio da 

experiência de programas e iniciativas que se desenvolvem em vários países (Nova Zelândia, 

Austrália, Colômbia, Argentina, Portugal, África do Sul, etc.), inclusive no Brasil, onde existem 

programas sólidos e pujantes no Rio Grande Sul, São Paulo, Brasília, Maranhão e na cidade 

de Belo Horizonte, como é o caso do Programa NÓS10 (Núcleos para a orientação e solução 

de conflitos escolares). Muitos destes programas são vinculados ao sistema socioeducativo e 

10 O Programa NÓS foi constituído no âmbito das ações da Comissão de Justiça e Práticas Restaurativas do Fórum 
Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte, criado em 2014, e foi formalizado no Termo de 
Cooperação Técnica n. 006/2018, com o objetivo de promover a justiça e as práticas restaurativas, a formação de facilitadores 
e a implantação de Núcleos de Práticas Restaurativas nas escolas públicas das Redes municipal e estadual de ensino de Belo 
Horizonte.
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se desenvolvem com apoio ou intervenção de Órgãos estatais (Poder Judiciário, Ministério 

Público). Outros são voltados para as escolas na abordagem dos conflitos escolares, existindo 

ainda aqueles que partem de iniciativas e movimentos comunitários.

Independentemente da realidade atendida nos programas existentes, a característica mais 

marcante das práticas restaurativas é a flexibilidade. As práticas restaurativas são adaptáveis, 

ou seja, podem ser modificadas e adequadas por seus realizadores aos mais diversos contextos, 

contanto que se mantenham a estrutura de seus princípios e os valores orientadores, a fim de 

preservar o seu caráter e a coesão com a ética restaurativa.

Como bem-definidas por Marshall, Boyack e Bowen (2005, p. 270), as práticas restaurativas 

são uma “abordagem colaborativa e pacificadora para a resolução de conflitos e podem ser 

empregadas em uma variedade de situações (familiar, profissional, escolar, no sistema judicial, 

etc.).”

Sem prejuízo da plasticidade que reveste as práticas restaurativas, na dimensão de 

aplicabilidade, existem elementos que são indispensáveis e devem ser considerados no 

momento da elaboração de projetos e agendas. Na lista destes elementos, destacamos:

I - Pautar-se no encontro: O encontro é indispensável às práticas restaurativas, 

pois todos os demais elementos dependem da reunião das pessoas direta e indiretamente 

envolvidas no conflito ou interessadas no processo restaurativo. Para que tal reunião tenha 

caráter verdadeiramente restaurativo, é preciso apostar em técnicas e ferramentas que 

favoreçam o diálogo e permitam que os participantes possam vivenciar um espaço de fala e 

escuta atentas e respeitosas;  

 II - Utilizar processos inclusivos e colaborativos: O processo restaurativo deve ser 

aberto e os participantes terem liberdade para expressar seus sentimentos e opiniões, de 

modo que quaisquer encaminhamentos, propostas ou resultados sejam fruto de elaborações 

conjuntas. Logo, o processo não será restaurativo se os participantes forem inibidos ou 
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controlados por profissionais que imponham a sua própria agenda. Da mesma forma, não 

será restaurativo se as práticas visam extrair soluções e respostas forçadas ou impostas aos 

participantes;

III - Enfocar necessidades:  As práticas restaurativas são prospectivas, ou seja, 

estimulam os participantes a identificar seus problemas e conflitos, contudo, mantêm sua 

dinâmica sempre orientada para as soluções e as possibilidades futuras, vislumbradas a partir 

das necessidades presentes;

IV - Reconhecer convenções culturais: Os procedimentos restaurativos devem se 

atentar à identidade cultural dos participantes, respeitando suas crenças e convicções. Nesse 

sentido, os processos de historicização, o compartilhamento de experiências e a construção de 

saberes coletivos são diretrizes de grande importância, que devem ser observadas nas práticas;

V - Observar as limitações dos processos restaurativos: É necessário ter clareza 

quanto ao alcance das práticas restaurativas, que não buscam soluções definitivas e absolutas. 

Portanto, não se pode esperar que atendam a todas as demandas pessoais ou coletivas. Nesse 

sentido, ressalta-se a importância de fornecer aos participantes o máximo de informações 

sobre os resultados pretendidos, bem como acerca do lugar das práticas no espaço em que se 

aplicam.

Feitas tais considerações, podemos afirmar que o que caracteriza a prática ou o processo 

como restaurativo e o distingue de outras metodologias alternativas como a mediação são os 

seus fundamentos, objetivos e resultados.

Sobre os fundamentos, estão fortemente calcados nos princípios e valores já discorridos 

neste Capítulo – “conquanto estes valores sejam honrados, há espaço para vários processos e 

uma flexibilidade de práticas” (MARSHALL, BOYACK e BOWEN, 2005, p. 271).

Quanto aos objetivos, variam conforme o contexto trabalhado e a metodologia empregada 

(círculos de resolução de conflitos, círculos de paz, mediação vítima ofensor, conferências 
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familiares, etc.). Não obstante, as práticas restaurativas sempre guardam alguns objetivos e 

orientações comuns a todas as metodologias. São práticas que visam, direta ou indiretamente, 

às relações e a sua importância, buscando, sempre que possível, a aproximação, a recomposição, 

a ressignificação, bem como a construção de alternativas à violência. Por outro lado, a elaboração 

de um acordo ou plano restaurativo não é uma meta a ser perseguida, mas consequência do 

amadurecimento e disposição dos envolvidos e, principalmente, da qualidade da comunicação 

e do diálogo estabelecidos. Vale destacar que as práticas restaurativas podem ser utilizadas 

como aposta na prevenção dos conflitos.

Os resultados das práticas restaurativas decorrem, portanto, dos escopos pretendidos. 

No plano das políticas sociais, o tracejar das finalidades das práticas restaurativas pode ter 

como ponto de partida a definição da agenda restaurativa, delimitando o campo de aplicação 

dessa nova metodologia e como se pretende conjugá-la com a realidade dos serviços ofertados 

e das relações institucionais. Nessa linha, alguns projetos podem ter metas estreitas e 

específicas, como os que atendem ao sistema socioeducativo e funcionam como metodologia 

complementar para a abordagem dos atos infracionais cometidos pelos adolescentes, bem 

como dos conflitos decorrentes destes atos no espaço das famílias e medidas socioeducativas. 

Por outro lado, outros programas têm esquemas mais abrangentes como, por exemplo, os 

que se desenvolvem no âmbito das escolas e que buscam, além do tratamento dos conflitos 

escolares, a transformação das relações, do clima e da cultura escolar.  

Conforme apresentado, a introdução das práticas restaurativas no cotidiano de atendimento 

e da gestão dos serviços socioassistenciais busca contribuir para o aprimoramento das técnicas 

e ferramentas de trabalho, apostando em abordagens que favoreçam o diálogo, a inclusão e a 

conexão, considerando as três vertentes propostas: i) a relação entre a política de Assistência 

Social e demais serviços da rede; ii) a relação entre as equipes no interior dos serviços; e iii) a 

relação entre os usuários com a dinâmica de oferta dos serviços.
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Nesse sentido, vale reforçar que o aspecto relacional é o eixo estabelecido neste trabalho, 

partindo-se do pressuposto de que as práticas restaurativas têm por objetivo primordial o 

equilíbrio das relações que se estabelecem tanto no plano interpessoal quanto institucional, 

assim como no âmbito da rede de serviços.

Comunicação Não Violenta

O enfoque teórico-prático norteador do paradigma restaurativo, como explicitado, é sobre 

as relações humanas, reconhecendo a importância de cada pessoa e o valor dignificante dos 

sentimentos e das necessidades que lhes são indissociáveis. No presente tópico, a abordagem 

que complementa os desígnios restaurativos anteriormente expostos é a comunicação, como 

expressão viva, dinâmica e criativa das interações interpessoais.
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Em face da oferta de serviços socioassistenciais, a comunicação é, sem dúvida, parte 

integrante da execução de políticas públicas. Afiançar direitos requer o contato com a prática, 

pela disponibilidade da escuta, da expressão e da escrita das narrativas pessoais e comunitárias. 

Age-se diretamente sobre as condições de vida do sujeito, havendo estreita proximidade dos 

trabalhadores com as múltiplas realidades e vínculos que se entrelaçam nos territórios. 

Evidentemente, os trabalhadores interagem, e é na atuação conjunta que se envida 

esforços para o enfrentamento das desigualdades, exclusões e vulnerabilidades sociais. Há, 

portanto, um envolvimento psíquico e emocional de todos que estão à frente das políticas de 

garantia das necessidades dos usuários, da proteção social e do acesso aos direitos humanos e 

fundamentais. 

É com base neste contexto que a comunicação é transversal à Assistência Social. Ninguém 

está à margem das relações ou é impermeável aos conflitos que por meio dela se manifestam. 

Em todos os serviços e equipamentos estão presentes dimensões de vivência e convivência 

que requerem um trato comunicativo constante e, por sua vez, congruentes com a qualidade 

de trabalho e de saúde dos trabalhadores. 

Seja na gestão dos serviços, em reuniões de equipe, estudos de casos, supervisão, 

atendimentos individuais ou coletivos, abordagens de rua, atividades diretamente no 

território, por telefone e até por e-mail e mensagens instantâneas, onde e como for possível 

interagir, o foco na comunicação é primordial e eminentemente democrático. E é assim, 

tendo em vista que todas as pessoas se comunicam, sendo que a comunicação prescinde de 

instrumentos tecnológicos obrigatórios para sua ocorrência.  Se comunicar é intelectualmente 

acessível, pois desde tenra idade e independentemente da formação acadêmica, todos nos 

comunicamos. 

No cotidiano social, a interlocução é premissa para se estabelecer um processo de 

convivência. Quem nega a expressão e a escuta nega a principal forma pela qual se manifesta 
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a humanidade. Nega-se a expressão contínua, participativa e proativa da existência em 

comunidade. Neste aspecto, aperfeiçoar as habilidades de comunicação é priorizar um trabalho 

inclusivo, atento e cuidadoso em que a dignidade das pessoas é preservada quando, somada à 

oferta de serviços, se oferece também a humanização, por meio da comunicação intencional e 

da presença qualificada às equipes e aos usuários.

A comunicação não violenta é apresentada nesta publicação como conhecimento prévio 

aos processos circulares, pois os constitui e os fundamenta. As práticas restaurativas não se 

efetivam sem a comunicação e sem o despertar para a dimensão transformadora da presença, 

na fenomenologia do rosto e da alteridade que atravessam os laços e as relações (LEVINAS 

e PIVATTO, 1997). O paradigma restaurativo da comunicação reverbera os pressupostos 

apresentados por Muller (2007, p. 49), de que “só é possível construir sua humanidade, e 

reivindicar sua identidade, conquistar sua verdade e adquirir sua autenticidade, situando-

se resolutamente na dinâmica da não violência”. Por este ângulo, o conflito é fundamental, 

constitutivo, existencial; a violência seria um desregulamento desse conflito que passou a não 

mais cumprir sua função de estabelecer a justiça entre seus adversários (MULLER, 2007). 

Recuperar a justiça relacional em declínio requer a reflexão sobre as violências que subjazem 

o convívio social.

Fundamentos da Comunicação Não Violenta

A Comunicação Não Violenta (CNV) integra, propriamente, este campo de atenção e de 

cuidado sobre a forma como conflitos e violências perpassam a linguagem e afetam diretamente 

a qualidade das relações e conexões humanas. Reflexões simples nos ajudam a entender seu 

propósito: Como a comunicação afeta seu espaço de trabalho? Você se considera uma pessoa 

disponível para escutar ideias e opiniões diferentes das suas? Com quem você se sente mais 
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confortável para manter uma comunicação aberta e sem julgamentos? As estratégias que usa 

para se comunicar têm lhe ajudado a estabelecer relações de confiança e proximidade? Você 

considera ter mais facilidade para se expressar ou para escutar? Você tem se escutado?

Na perspectiva da Comunicação Não Violenta, considera-se que, às vezes, o modo como 

comunica-se, de forma verbal e não verbal, pouco expressa o que realmente sente-se, necessita-

se e o que se quer pedir naquela interação para que as necessidades possam ser atendidas. 

Quando o assunto é relação conflitiva, o repertório da linguagem é frequentemente 

associado a mecanismos de defesa e ataque. A comunicação direta se torna truncada e assume-

se outras estratégias que correspondam ao nível de insatisfação vivenciado individualmente. 

Estes mecanismos e estratégias reforçam a desconexão humana e propiciam um ciclo de 

violência que a Comunicação Não Violenta descortina, a fim de se fundamentar outros 

aspectos da expressão e da escuta com base na construção de relações empáticas.

A sistematização da Comunicação Não Violenta é atribuída ao psicólogo PhD Marshall 

Bertram Rosenberg. A partir da década de 1960, em um contexto pós-Segunda Guerra 

Mundial e em meio a tensões e polaridades políticas e econômicas, a necessidade emergente 

seria a de descobrir estratégias e recursos que resguardassem uma convivência humana digna, 

com enfoque sobre os efeitos da violência na forma como as pessoas se comunicam e repassam 

as violências nas palavras e na cultura.

O papel da comunicação ganha notoriedade, uma vez que a linguagem revela e reforça 

os resultados advindos da alienação de indivíduos, grupos, raças, etnias, regiões e países, 

a partir de processos históricos dolorosos. Os mecanismos de exclusão, dominação e 

subjugação manifestos por percursos aterradores de genocídios, colonizações, imperialismos, 

escravizações, disputas de territórios, extermínio de comunidades tradicionais originárias, 

guerras regionais e mundiais e seus desdobramentos em âmbitos urbanos, rurais e domésticos 

deixaram marcas registradas em um tipo de comunicação que Rosenberg denomina de 

“comunicação alienante da vida” (ROSENBERG, 2006, p. 37).
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Na atualidade, a herança deste tipo de comunicação se faz presente por meio de 

algumas características que afetam a forma como as pessoas se desconectam umas das 

outras e estabelecem, entre si, hostilidades, fofocas, fragmentações nas equipes, e reforçam 

as polarizações dentro e fora das instituições, como mecanismos reacionários de defesa 

em situações de desavença. Há uma reprodução, em cenário microssocial, das disputas 

engendradas em contextos macros, ao se estabelecer grupos de colisão e exercício de poder 

entre os conflitantes.

A comunicação é contextualizada e evidencia aspectos culturais e estruturais subjacentes 

à expressão comunicacional. Rosenberg (2006) afirma que são exemplos desta comunicação 

alienante algumas características, como os julgamentos moralizantes, o uso de ameaças e 

exigências com base na obrigatoriedade, a imposição de culpa, medo e vergonha às pessoas e 

a desresponsabilização, como um artifício de esquivar-se de uma decisão tomada, atribuindo 

culpa a terceiros ou a condições diversas.

As estratégias são decorrentes de segregações, exercício de autoridade e controle social, 

que se infiltram e impregnam na forma como a comunicação é expressa em matizes verbais e 

não verbais. Quem se utiliza de julgamentos, ameaças e obrigações inferioriza a experiência de 

vida alheia, nega a alteridade e a empatia, delega a si mesmo um poder débil de atribuir rótulos 

ou deveres e se distancia, ainda mais, da sua própria humanidade, ao desumanizar quem lhe 

é próximo. Em suma, esconde sua vulnerabilidade ao, superficialmente, julgar o outro como 

mais “fraco”.

Diante deste cenário, a Comunicação Não Violenta representa um modo de vida que 

valoriza primeiramente a vida em si, que pulsa e vibra em todas as pessoas em sua integralidade. 

Fundamenta-se na conexão, restauração de vínculos, construção contextualizada de empatia 

e pertencimento, e minimização de danos advindos da convivência, por meio da comunicação, 

nos cenários de “guerras cotidianas” (ROSENBERG, 2019).
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A CNV é uma via de autoeducação, autoempatia e conscientização sobre o papel da 

comunicação frente à interdependência humana - o que significa dizer que não se trata de 

gostar ou não das pessoas, mas de respeitar-se e respeitar a diversidade da vida, tornando as 

relações mais saudáveis, a partir da expressão e da escuta com responsabilidade. 

Segundo Rosenberg, “a CNV se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que 

fortalecem a capacidade de continuar humanos, mesmo em condições adversas” (2006, p. 

21). Ela tem por objetivo reformular a maneira pela qual expressa-se e ouve-se os outros, 

tornando-os mais conscientes das respostas, a partir do que se percebe, sente-se e deseja-se, 

além de reações repetitivas e automáticas (ROSENBERG, 2006, p. 22).

Diante disso, o processo da Comunicação Não Violenta é sistematizado em quatro 

componentes: i) observação; ii) identificação de sentimentos; iii) compreensão das 

necessidades, e iv) formulação de pedidos. São esses elementos estruturantes, didáticos 

e acessíveis que ancoram o exercício de se conectar consigo e, posteriormente, qualificar a 

expressão e a escuta, em um propósito de transformar o resultado das interações sociais. 

Veremos cada um destes aspectos e seus fundamentos, a seguir:

Observação

O primeiro componente para o exercício da CNV é a observação sem avaliação. Avaliar 

está no âmbito do julgamento e da interpretação. Restringe, afasta, encerra o conhecimento 

em uma forma de perceber limitada aos parâmetros e critérios da pessoa que avalia. Avaliar 

é reativo, defensivo, esquivo. Quando se avalia, “diminui-se a probabilidade de que os outros 

ouçam a mensagem que deseja transmitir. Em vez disso, é provável que eles a escutem como 

crítica e, assim, resistam ao que se diz.” (ROSENBERG, 2006, p. 50).

A observação, por sua vez, é uma habilidade a ser desenvolvida. Tem por objetivo 

identificar comportamentos e condições que circundam situações, permitindo que as pessoas 
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sejam honestas ao expressarem como estão e o que lhes agrada ou desagrada em suas relações 

cotidianas. É um primeiro passo para o processo de tomada de consciência, pois permite sair 

do precipício do julgamento e caminhar em direção à transparência consigo e com os outros.

Quando uma pessoa tem consciência sobre o que lhe faz bem, pode decidir com maior 

autonomia pelo seu próprio bem-estar, buscando recursos, pessoas e condições para acessar 

possibilidades de crescimento. Ao identificar o que lhe desagrada pode, a partir de então, 

refletir, buscar compreender, buscar saídas e alternativas, recorrer ao apoio interpessoal, 

acolher-se com maior cuidado e tomar decisões que lhe permitam modificar o cenário. Em 

qualquer das hipóteses, observar e identificar é o primeiro passo do processo.

Em narrativas como “meu colega de trabalho é insuportável”; “meu filho é folgado”; “meu 

vizinho é mentiroso”; e “meus pais são irresponsáveis”, o que se nota são julgamentos. Não 

há transparência sobre as ações, comportamentos e atitudes que influenciam na avaliação do 

narrador e que poderiam indicar o que é essencial ser visto, para a transformação do convívio 

das pessoas. Por certo, o julgamento revela a dor, mas não a origem da ferida.

Observar consiste na identificação e expressão sincera de comportamentos e condições que 

circundam as relações e as tornam mais próximas ou distanciadas. É transpassar a avaliação e 

buscar ações e atitudes que a materializam, por exemplo:
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Pergunta que auxilia no processo de observação:

Quais comportamentos em relação a (pessoa) ______________ faz você compreender a 

situação dessa forma?

a)Avaliação: “Meu colega de trabalho é insuportável”

Observação: Quando eu vejo que meu colega não termina o trabalho que está sob sua 

responsabilidade e acaba sobrando para mim, a situação parece insuportável. É muito para eu 

fazer sozinho.

b)Avaliação: “Meu filho é folgado”

Observação: Quando eu peço para meu filho arrumar o quarto e ele o deixa como estava 

antes de eu sair para trabalhar, eu o considero como folgado.

c)Avaliação: “Meu vizinho é mentiroso”

Observação: Quando meu vizinho diz para os outros moradores que eu atraso o pagamento 

do condomínio todo mês, ele age como mentiroso, na minha opinião.

d) Avaliação: “Meus pais são irresponsáveis”

Observação: Quando eu peço para os meus pais tomarem o remédio prescrito pelo médico e 

eles deixam de tomá-lo, além de consumirem bebida alcóolica sabendo que não podem, para 

mim, agem de forma irresponsável.

O julgamento é alienante, pois se finda na incompreensão do rótulo. Isso se explica, 

porque mantém um ciclo em que não se oportuniza à pessoa rotulada a consciência sobre o 

que poderia fazer de diferente para melhorar a relação, e não garante à pessoa que rotula a 

atenção às suas necessidades na relação. O recurso da observação significa transpassar a ideia 

de que alguém possa ser fixamente de um modo, por exemplo, “insuportável” (afinal, o que é 

ser insuportável?), para a identificação sobre o que tem sido difícil suportar na relação. 

A observação, neste aspecto, consiste em separar as pessoas dos seus comportamentos. 
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Quando os comportamentos são identificados, há uma possibilidade de diálogo, de mudança 

e de busca por alternativas. Indica que as ações, atitudes, comportamentos, pensamentos, 

ideias e tudo o que compõe o ser humano é mutável e, sendo assim, observar é atualizar as suas 

próprias perspectivas, redescobrir a si e ao outro na relação, à medida que o tempo permite-

lhe modificar-se.

OBSERVAÇÃO E EXPRESSÃO DE COMPORTAMENTOS 

Pense em uma situação de conflito de relação que esteja vivenciando. Quais comportamentos 
seus e da outra pessoa impactam esse conflito? O que você observa na relação que a 
caracteriza como conflitiva? Em qual contexto o conflito se estabelece? Como você se vê 
diante dessa situação? Quem mais você observa como parte dessa situação?

Sentimentos

O segundo componente estruturante da CNV é a identificação de sentimentos. Todos 

os seres humanos sentem, mas nem todos sabem nomear o que estão sentindo diante das 

situações (*ver lista de sentimentos no Apêndice desta publicação). Além disso, culturalmente, 

alguns sentimentos são privilegiados em detrimento de outros e há grande intervenção social 

sobre o sentir humano.

Frases como “engole o choro”, “é feio ficar triste”, “homem não chora”, “pessoas boas não 

sentem raiva”, “medo é para os fracos”, “joga fora essa tristeza ”, “bota a alegria na cara”, “deixa 
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esse medo bobo pra lá”, “pessoas felizes estão sempre sorrindo”, entre outros, demonstram 

as concepções e crenças que atravessam os sentimentos e como na relação social há uma 

formatação, ou moldura, sobre o que é esperado que cada um sinta, sob pena de sentir-se 

culpado. 

Como reflexo, sentimentos como raiva, medo, angústia, aflição, cansaço, entre outros, 

são classificados, equivocadamente, como sentimentos “ruins”, enquanto alegria, entusiasmo, 

tranquilidade, esperança, alívio e outros são classificados como sentimentos “bons”. Como 

resultado, ao passo em que nos tornamos adultos, há pouco espaço para compartilhamento de 

sentimentos, pois expressá-los pode sugerir “fraqueza” ou “vitimismo”.

Neste aspecto, é comum observar-se algumas narrativas que invalidam e deslegitimam a 

expressão dos sentimentos, tais como: “você sabia que passaria por isso antes de entrar nesta 

instituição”, “foi você quem quis morar junto”, “é preciso ser forte para trabalhar aqui, nada de 

reclamações”, “não quero ninguém de mau humor”, “você casou, agora aguenta!”, “se reclamar, 

apanha”. São respostas de usurpação dos sentimentos na vida social e que, paradoxalmente, 

retroalimentam desmotivação, frustração, angústia, cansaço, aflição, raiva e medo. Reforçam 

relações desconexas e alienadas.

É diante desta complexidade que, no processo da Comunicação Não Violenta, todos os 

sentimentos são importantes e precisam ser validados e legitimados como tais, pois indicam 

o que está vivo em nós, sem disfarces ou máscaras, sem mitigar as múltiplas formas de sentir 

a experiência do corpo provocadas pelas interações. 

Sentimentos são reguladores, calibram a forma que cada indivíduo tem de vivenciar sua 

individualidade em situações e contextos diversos e adversos. Acolhê-los permite entrar em 

contato com a nossa vulnerabilidade humana, falível e imperfeita. E é na vulnerabilidade 

que nos conectamos com a coragem pessoal de não declinar à cultura que nos estimula a 

usar máscaras e a esconder a verdade sobre como nos sentimos (BROWN, 2016). Só quem 
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reconhece em si um sentimento é que pode reconhecer no outro tamanha expressão de dor ou 

de contentamento. Sentimento não se resolve, se valida, se acolhe.

Com base nas frases expostas no tópico anterior, o segundo componente da CNV segue para 

a identificação e expressão de quais sentimentos estão correlacionados à situação observada:

Pergunta que auxilia no processo de identificação

e expressão de sentimentos:

Como você se sente/ tem se sentido, em relação a essa situação?

a)Avaliação: “Meu colega de trabalho é insuportável”

Observação: Quando eu vejo que meu colega não termina o trabalho que está sob sua 

responsabilidade e acaba sobrando para mim, é muito para eu fazer sozinho. 

Sentimento: Me sinto frustrado e com raiva

b)Avaliação: “Meu filho é folgado”

Observação: Quando eu peço para meu filho arrumar o quarto e ele o deixa como estava 

antes de eu sair para trabalhar, eu o considero como folgado.

Sentimento: Eu fico me sentindo aborrecido e impaciente

c)Avaliação: “Meu vizinho é mentiroso”

Observação: Quando meu vizinho diz para os outros moradores que eu atraso o pagamento 

do condomínio todo mês, ele age como mentiroso, na minha opinião.

Sentimento: Eu me sinto constrangido e muito nervoso 

d)Avaliação: “Meus pais são irresponsáveis”

Observação: Quando eu peço para os meus pais tomarem o remédio prescrito pelo médico e 

eles deixam de tomá-lo, além de consumirem bebida alcóolica sabendo que não podem, para 

mim, agem de forma irresponsável.

Sentimento: Eu me sinto preocupado, desapontado e impaciente
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É importante notar que todas as situações são marcadas por sentimentos. O sentir se 

expressa individualmente. Ao mesmo tempo, conecta os sentimentos presentes em todos nós. 

Estão, portanto, estritamente associados ao elemento seguinte: as necessidades humanas. 

IDENTIFICAÇÃO E EXPRESSÃO DE SENTIMENTOS

Em relação ao conflito observado no tópico anterior, quais são os sentimentos 
envolvidos? Se pudesse estabelecer uma ordem de intensidade entre esses sentimentos, 
qual seria? Como é se sentir assim? 

 

Necessidades

Como terceiro componente estruturante da CNV, as necessidades se referem à sobrevivência 

humana e aos recursos físicos, emocionais, mentais e espirituais de que todos precisam para 

manterem-se conectados à vida (*ver lista de necessidades no Apêndice deste documento). 

As necessidades estão intrinsecamente associadas aos sentimentos, de modo que, quando 

são atendidas, os sentimentos são coerentes ao bem-estar emocional, e o contrário acontece 

quando não são atendidas, identificando-se um mal-estar. 

Como preconiza Rosenberg, julgamentos são expressões trágicas e alienadas de 

necessidades não atendidas (2006, p. 84). O que indica que julgamentos, xingamentos, 

palavrões, gritos, ironia, sarcasmo e expressões não verbais ligadas à agressão podem estar 

associados a estratégias que as pessoas usam para reagir a situações que não atendem às suas 

necessidades naquele contexto.  É a forma como a pessoa encontra de dizer que algo não está 

bem e requer atenção.
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E é nesse sentido que logo após a identificação de sentimentos, o próximo passo é 

a compreensão das necessidades que estão latentes diante do conteúdo que está sendo 

comunicado. Nesse ponto, são duas as premissas fundamentais: i) não reconhecer e valorizar 

as próprias necessidades dificulta que as outras pessoas também as valorizem; e, ii) expressar 

as necessidades aumenta a probabilidade de que elas sejam atendidas (ROSENBERG, 2006).

Seguindo ainda os exemplos:

Pergunta que auxilia no processo de identificação e expressão das necessidades:

Qual(is) necessidade(s) sua(s) não está(estão) sendo atendida(s) nessa situação?

a)Avaliação: “Meu colega de trabalho é insuportável”

Observação: Quando eu vejo que meu colega não termina o trabalho que está sob sua 

responsabilidade e acaba sobrando para mim, é muito para eu fazer sozinho.

Sentimento: Me sinto frustrado e com raiva.

Necessidade: Tenho necessidade de consideração, respeito e confiança com as pessoas com 

quem eu trabalho

b)Avaliação: “Meu filho é folgado”

Observação: Quando eu peço para meu filho arrumar o quarto e ele o deixa como estava 

antes de eu sair para trabalhar, eu o considero como folgado.

Sentimento: Eu fico me sentindo aborrecido e impaciente

Necessidade: Eu preciso de compreensão e organização da parte dele 

c)Avaliação: “Meu vizinho é mentiroso”

Observação: Quando meu vizinho diz para os outros moradores que eu atraso o pagamento 

do condomínio todo mês, ele age como mentiroso, na minha opinião.

Sentimento: Eu me sinto constrangido e muito nervoso com tudo isso

Necessidade: Para mim, honestidade e respeito são fundamentais
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a)Avaliação: “Meus pais são irresponsáveis”

Observação: Quando eu peço para os meus pais tomarem o remédio prescrito pelo médico e 

eles deixam de toma-lo, além de consumirem bebida alcóolica sabendo que não podem, para 

mim, agem de forma irresponsável.

Sentimento: Eu me sinto preocupado, desapontado e impaciente

Necessidade: Eu queria mais compreensão da parte deles e segurança emocional para lidar 

com essa situação

IDENTIFICAÇÃO E EXPRESSÃO DE NECESSIDADES

Em relação ao conflito que você escolheu, quais necessidades suas não estão sendo 
atendidas? Como você costuma cuidar das suas necessidades, normalmente? Com base em 
quais necessidades você pauta as suas relações?  

Pedido

O quarto componente do processo da CNV é a formulação de pedido. Pedir é manifestar, 

expressar o que precisa para que as necessidades pessoais sejam atendidas na relação. 

Diferentemente da exigência, que se refere à obrigatoriedade e à imposição de poder, o pedido 

representa uma expressão autêntica e direta em uma interlocução. Oportuniza um ciclo 

comunicacional, que reconhece o potencial criativo dos interlocutores e o impacto coletivo dos 

conflitos e dá lugar à geração de opções e à construção de alternativas e ideias que transformem 

aquele contexto.
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Em situações conflitivas, as pessoas tendem a se fechar ao diálogo, a responsabilizar 

um ao outro por tomar decisões e a mudar comportamentos. Uma expectativa unilateral do 

convívio que mantém alienações, frustra os sentimentos e as necessidades dos envolvidos e 

tarda possíveis soluções. Formular pedidos requer, em um primeiro momento, a consciência 

dos componentes anteriores do processo da CNV: observe o que lhe desagrada, como se sente 

e quais necessidades não estão sendo atendidas na relação. 

Pedir é um exercício individual - de autorresponsabilidade; e coletivo - de 

corresponsabilidade. Consiste no reconhecimento de que todos são participantes, autores 

de conflitos e essenciais no processo de construção de soluções. Quem se afasta do diálogo 

deixa de se posicionar sobre o que precisa e como pode contribuir para uma vida com mais 

sentido em ambiente compartilhado. Cada vez que não se expressa o que precisa, transfere-se 

a responsabilidade para que o outro adivinhe, mantendo-se um ciclo de frustrações. Por outro 

lado, quando todos têm consciência sobre os pedidos individuais, abre-se a possibilidade de 

construção de acordos coletivos.

Para que sejam melhor compreendidos, é importante que os pedidos sejam formulados de 

forma afirmativa e com ações concretas, evitando-se o uso da palavra “não”. 

Pergunta que auxilia no processo de formulação e expressão dos pedidos:

Do que você precisa para que suas necessidades sejam atendidas nessa relação?

a)Avaliação: “Meu colega de trabalho é insuportável”

Observação: Quando eu vejo que meu colega não termina o trabalho que está sob sua 

responsabilidade e acaba sobrando para mim, isso é insuportável.

Sentimento: Diante dessa situação me sinto frustrado e com raiva.

Necessidade: Eu tenho necessidade de consideração, respeito e confiança com as pessoas 

com quem eu trabalho.
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Pedido: Gostaria que concluísse o trabalho que está sob sua responsabilidade, assim eu posso 

concluir o meu com mais tranquilidade e qualidade.

b)Avaliação: “Meu filho é folgado”

 Observação: Quando eu peço para o meu filho arrumar o quarto e ele o deixa como estava 

antes de eu sair para trabalhar, eu o considero como folgado.

Sentimento: Eu fico me sentindo aborrecido e impaciente

 Necessidade: Preciso de compreensão e mais organização na casa

 Pedido: Gostaria que ele colaborasse, arrumando e limpando o próprio quarto

 c)Avaliação: “Meu vizinho é mentiroso”

Observação: Quando meu vizinho diz para os outros moradores que eu atraso o pagamento 

do condomínio todo mês, ele age como mentiroso, na minha opinião.

Sentimento: Eu me sinto constrangido e muito nervoso com tudo isso

Necessidade: Para mim, honestidade e respeito são fundamentais

Pedido: Gostaria que ele se dirigisse diretamente a mim quando for comunicar sobre qualquer 

tema relacionado ao condomínio e, principalmente, sobre meu apartamento

d) Avaliação: “Meus pais são irresponsáveis”

Observação: Quando eu peço para os meus pais tomarem o remédio prescrito pelo médico e 

eles deixam de toma-lo, além de consumirem bebida alcóolica sabendo que não podem, para 

mim, agem de forma irresponsável.

Sentimento: Eu me sinto preocupado, desapontado e impaciente

Necessidade: Eu queria mais compreensão da parte deles e segurança emocional para lidar 

com essa situação

Pedido: Gostaria que eles tomassem o remédio nos dias e horas recomendados pelo médico e 

evitassem bebida alcóolica
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FORMULAÇÃO DE PEDIDOS

Em relação ao conflito sobre o qual você queira refletir, do que precisa para que suas 
necessidades sejam atendidas na relação? Quais comportamentos, ações e atitudes 
concretas poderiam ser realizados da sua parte e da outra pessoa, para uma convivência 
mais respeitosa? O que você pode fazer para cuidar das suas necessidades pessoais e se 
sentir melhor diante da situação? O que tem sido difícil pedir para você mesmo/a e para a 
outra pessoa e que ajudaria a transformar o conflito?

Facilitando a comunicações pela expressão autêntica e escuta empática

O processo da Comunicação Não Violenta se constitui em uma via de mão dupla: a 

expressão e a escuta. Na prática profissional, seja em situações conflitivas ou não conflitivas, 

compreender essas duas dimensões auxilia na utilização da CNV, não apenas como técnica 

ou ferramenta, mas como forma de comunicar com interesse e cuidado, consigo e com o 

interlocutor. Os quatro componentes da CNV fazem mais sentido quando se compreende o 

que significa “expressar” e “escutar” em um paradigma restaurativo, de respeito à interconexão 

das relações humanas.

A expressão consiste na narrativa individual e na comunicação a partir da observação, 

sentimentos, necessidades e pedido. Esta expressão é considerada autêntica, pois difere-se 

de uma expressão argumentativa e explicativa. O foco não é convencer alguém ou justificar 

ações e comportamentos, mas exercer a autorresponsabilidade sobre o que se observa, sente, 

necessita e quer pedir na relação. Sua autenticidade advém do reconhecimento de que, ao se 
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expressar sentimentos e necessidades, não há certo ou errado, é sempre uma parte da verdade 

individual compartilhada em uma comunicação espontânea e original, simplesmente por ser 

singular.

A expressão autêntica se revela ao entrar em contato consigo: como me sinto na relação, 

no trabalho, no momento da minha vida, ao realizar uma função, em meio a essas pessoas e 

em face a tais projetos? Quais necessidades estão, ou não, sendo atendidas nessas situações? 

Há um convite a uma auto-observação, a uma entrega pessoal de como é viver a experiência 

única de vida, que só pode ser acessada ao se comunicar ao mundo seu ponto de vista.

A autenticidade é consigo, respeitando sua saúde física, emocional e mental, para melhorar 

o convívio coletivo. Um ambiente onde as pessoas não possam se expressar é minimamente 

adoecedor, constrangedor e violento, pois reforça bases autoritárias e repressoras de 

silenciamento, negação, medo e punições. Representa um paradigma retributivo e, não, 

restaurativo de convivência.

A escuta, por sua vez, representa uma habilidade receptiva e empática no processo 

comunicacional. Em relações de conflito, a polarização entre as pessoas tende a comprometer 

a escuta por uma via empática, havendo resistência, reatividade e um interesse maior em 

responder e contra-argumentar. 

A escuta de caráter empático condiz com o reconhecimento de que há uma bilateralidade 

nesse processo, pois surge uma oportunidade recíproca de entrar em contato com sua 

humanidade, por meio do interlocutor. Nas palavras de Rogers (1983, p.7), “quando consigo 

realmente ouvir alguém, isso me coloca em contato com ele, isso enriquece a minha vida.” A 

empatia, nessa dimensão, pode ser concebida como a “capacidade de se imergir no mundo 

subjetivo do outro e participar da sua experiência, na extensão em que a comunicação verbal 

e não verbal o permite” (ROGERS e KINGET, 1975, p. 104). 

Na CNV, o contato enriquecedor e empático se dá na conexão das pessoas com os quatro 
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componentes estruturantes da observação, sentimentos, necessidades e pedido, no exercício 

da alteridade, do ouvir o outro. Na prática, em vez de se tomar o conteúdo de uma conversa para 

o lado pessoal, o objetivo é identificar os sentimentos e necessidades que estão sendo revelados 

e quais pedidos estão ocultos. Ao se desvelar as causas que impedem uma comunicação fluida 

e compassiva, amplia-se a oportunidade de alternativas de convivência, geração de acordos ou 

soluções para os conflitos relacionais.

Para isso, atenção e intencionalidade são elementos importantes no exercício da escuta 

empática qualificada. Indicam disponibilidade para se ouvir, pela postura, da forma como se 

estabelece o diálogo, o tom de voz, nas expressões faciais e em como a pessoa se demonstra 

interessada ao que está sendo expressado. 

A utilização da CNV no processo de trabalho pode se dar espontaneamente entre os demais 

trabalhadores dos serviços e em atendimento individual ou em grupo junto aos usuários. 
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As perguntas a seguir auxiliam a entrar em contato com os componentes essenciais da 

comunicação:

Expressão autêntica Escuta empática
1 - OBSERVAÇÃO

O que observo (vejo, ouço, lembro, imagino, 
livre de avaliações) contribui ou não para o 
meu bem-estar:

“Quando vejo/ouço/ lembro…”

 O que você observa (vê, ouve, lembra, imagina, 
livre de avaliações) contribui ou não para o seu 
bem-estar:

“Quando você vê /ouço/ lembra…”

2 - SENTIMENTOS

Como me sinto (sentimento e sensação, não 
pensamento ou interpretação) em relação ao 
que observo:

“Sinto…”

Como você se sente (sentimento e sensação, não 
pensamento ou interpretação) em relação ao que 
observa:

“Você se sente…”
3 - NECESSIDADES

Quais são as minhas necessidades (do 
que preciso ou valorizo) que estão ou não 
sendo atendidas e que são causas dos meus 
sentimentos:

“Tenho necessidade de/ valorizo…”

Quais são as suas necessidades (do que você 
precisa ou valoriza) que estão, ou não, sendo 
atendidas e que são causas dos seus sentimentos:

“Você tem necessidade de/ valoriza…”



181

4 - PEDIDO

Quais ações concretas eu preciso que sejam 
tomadas para que minhas necessidades 
continuem sendo atendidas ou sejam 
atendidas a partir de agora?

“Eu gostaria que…”

“Eu preciso de…”

“Você estaria disposto a…”

Quais ações concretas você precisa que sejam 
tomadas para que suas necessidades continuem 
sendo atendidas ou sejam atendidas a partir de 
agora?

“Você gostaria que…”

“Você precisa de…”

Fonte: Quadro adaptado de ROSENBERG, 2019. Elaboração dos autores.
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Círculo de Construção de Paz

Diante dos desafios de ordem relacional que se apresentam no cotidiano dos trabalhadores 

do SUAS, apresentamos alguns instrumentos que têm sido utilizados para fomentar  hábitos 

e habilidades que visem à formação de  relacionamentos saudáveis e ao fortalecimento das 

famílias, “dando a seus membros a chance de reconhecer seus próprios recursos” (BOYES-

WATSON e PRANIS, 2011, p. 16).  Esses instrumentos são os Círculos de Construção de Paz, 

que podem ser utilizados em abordagens conflitivas e não conflitivas. Compreende-se por 

abordagens conflitivas aquelas utilizadas para situações em que estão presentes pessoas ou 

grupos com divergências e interesses opostos ou excludentes. Há dificuldade de entendimento 
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entre pessoas conflitantes a respeito de um ou mais assuntos, que pode se materializar na 

inabilidade de diálogo para o tratamento adequado e a resolução do conflito instaurado. As 

abordagens não conflitivas, por sua vez, são utilizadas para situações que envolvam traumas, 

resiliência, construção de relacionamentos saudáveis, fortalecimento de vínculos, construção 

de equipes de trabalho, etc.11

Os Círculos apresentam-se como um método simples que possibilita a criação de 

relacionamentos mais significativos e profundos (BOYES-WATSON e PRANIS, 2011, p. 16), a 

tomada de decisões, o tratamento e a resolução de conflitos, por meio de técnicas específicas 

e do oferecimento de um ambiente seguro para o diálogo. 

Os Círculos de Construção de Paz não são recentes, tendo como inspiração uma antiga 

prática dos índios norte-americanos de se sentar em círculos e utilizar um objeto chamado 

“bastão de fala”, que passa de pessoa para pessoa. Este objeto confere àquele que o porta 

a oportunidade e o direito de falar e ser ouvido (PRANIS, 2010, p, 15), num ambiente que 

prima pela horizontalidade, respeito e dignidade dos participantes, considerando as suas 

necessidades e as diferenças individuais (PRANIS, 2010, p. 18).

São vários os contextos nos quais os Círculos de Construção de Paz têm sido utilizados.  

Processos circulares vêm sendo realizados por mulheres, para “compartilhar experiências, 

no interior de uma comunidade de apoio” (PRANIS, 2010, p. 16). No ambiente escolar, os 

Círculos são utilizados para resolver problemas de comportamento; no ambiente de trabalho, 

para tratar de conflitos; e no contexto da Assistência Social, a sua utilização  tem ocorrido 

para desenvolver “sistemas de apoio mais orgânicos, capazes de ajudar pessoas que estão 

lutando para reconstruir suas vidas”  (PRANIS, 2010, p. 16). Dentro do Poder Judiciário, a 

sua utilização é recente, tendo sido introduzia nos Estados Unidos juntamente com a Justiça 

Restaurativa, para promover uma resposta mais eficaz diante da ocorrência de um crime 

11 Para mais informações sobre Círculos de Paz não conflitivos, consultar a obra No Coração da Esperança: guia de práticas 
circulares, de Carolyn Boyes-Watson e Kay Pranis, 2011.    
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(PRANIS, 2010), possibilitando a criação conjunta  de um plano para lidar com este, com a  

participação da vítima, da comunidade e do ofensor.

A filosofia dos Círculos de Construção de Paz parte do pressuposto de que estamos todos 

interconectados, e que o nosso comportamento tem impacto sobre os outros. Assim, “o 

mal praticado contra um é um mal para todos. O dano de um é um dano para todos. O bem 

praticado a um é um bem para todos” (PRANIS, 2010 p. 42). Junto com a ideia de interconexão, 

ressalta-se a ideia de interdependência. A compreensão de que precisamos uns dos outros é 

essencial e subjaz os processos circulares (PRANIS, 2010, 42). Da ideia de interdependência 

e interconexão é possível compreender que os vínculos que se almeja ter com o outro são 

positivos, saudáveis e respeitosos.  

Alguns valores são fundamentais para a estrutura dos Círculos, senão vejamos: humildade, 

inclusão, empatia, honestidade, compartilhamento, confiança, coragem, amor (PRANIS, 2010, 

p. 40). Não obstante, é importante mencionar que os participantes dos Círculos de Construção 

de Paz elegem os princípios que irão orientar o processo circular, de forma a criar afinidade 

entre si e, ao mesmo tempo, se comprometem em segui-los durante o processo.

Os Círculos, como metodologia, utilizam cinco elementos estruturais com o objetivo de 

criar um espaço de diálogo seguro, no qual as pessoas possam se expressar, mesmo perante 

situações que envolvam dificuldades ou conflitos.  De acordo com Pranis (2010, p. 49), estes 

elementos são: 

I - Cerimônia: Os Círculos de Construção de Paz são marcados por cerimônias de abertura e 

fechamento. As cerimônias de abertura convidam os participantes a se integrarem ao Círculo, 

relembrando a interconexão entre todos e incentivando a expressão verdadeira dos seus 

integrantes. As cerimônias de fechamento reconhecem o esforço de todos na participação do 

Círculo, fomentam a esperança em relação ao porvir, assim como preparam os integrantes 

para o retorno às suas vidas e atividades;
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II - Orientações: São compromissos assumidos pelos participantes dos Círculos de Construção 

de Paz em relação ao modo como se comportarão no processo circular. O estabelecimento 

de orientações objetiva criar um espaço de diálogo seguro, de maneira que os participantes 

possam se expressar com sinceridade e ligarem-se uns aos outros de forma positiva.  As 

orientações são adotadas por consenso entre os participantes dos Círculos, sendo que cada 

Círculo possui suas orientações específicas, incluindo sempre “fala e escuta respeitosa, bem 

como alguma forma de confidencialidade” (PRANIS, 2010, p. 50);

III - Bastão de fala/objeto da palavra: Organiza o diálogo durante o Círculo de Construção 

de Paz. É um objeto que muitas vezes tem um significado simbólico para o grupo, de acordo 

com os valores compartilhados. Passa de mão em mão, conferindo ao participante do processo 

circular a oportunidade de falar, se quiser, enquanto os outros participantes o escutam, sem 

interrompê-lo. Ajuda os participantes a mediarem e a gerenciarem suas emoções, visto que 

não serão interrompidos, nem pelo facilitador do grupo, que também  utiliza o bastão de fala 

para se expressar durante o Círculo;

IV - Facilitação/guarda: O facilitador de um Círculo de Construção de Paz não é responsável 

pelo controle do grupo nem por encontrar soluções. O seu papel é envolver os participantes, 

para que se sintam responsáveis pela partilha de um espaço seguro.  Incumbe ao facilitador 

monitorar a qualidade dos trabalhos, à medida que o processo circular ocorre. Ressalta-se que a 

sua posição não é de neutralidade, uma vez que ele também fala, conta histórias e compartilha 

ideias (PRANIS, 2010, p. 53);

V - Processo decisório consensual: Nos processos circulares, quando uma decisão precisa ser 

tomada, ela se dá de forma consensual. O consenso é compreendido como “o fato de todos os 

participantes estarem dispostos a viver segundo aquela decisão e apoiar a sua implementação” 

(PRANIS, 2010, p. 54). Quando o consenso é construído no Círculo, por meio da escuta ativa 

e respeitosa dos participantes, e atendendo, à medida do possível, as necessidades de todos, o 
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grupo assume maior compromisso com a decisão tomada, visto que todos serão beneficiados 

com a sua implementação.

Esses foram os elementos que compõem os Círculos de Construção de Paz, voltados para 

situações conflitivas ou não conflitivas. Passamos, agora, à estrutura do roteiro dos Círculos.

Estrutura do Roteiro dos Círculos

Os Círculos de Construção de Paz adotam uma estrutura simples, com determinadas 

etapas: abertura, check-in, construção de valores, levantamento de diretrizes, atividade 

principal, check-out e encerramento. Contudo, os Círculos são adaptáveis e pode o facilitador 

realizar alterações para alcançar o objetivo do Círculo proposto e adequar a prática ao contexto 

e ao perfil dos participantes, desde que mantenha a estrutura dos princípios fundantes, dos 

valores restaurativos e a ordem dos passos que guiam os Círculos de Construção de Paz. Assim, 

na condução dos Círculos, as etapas se sucedem na seguinte sequência:

I - Abertura: É o momento de acolhimento dos participantes e de demarcar o Círculo como 

um espaço intencional e específico. Segundo Carolyn Boyes-Watson e Kay Pranis (2011, p. 47), 

a abertura marca o momento e o espaço do Círculo como um lugar diferente da vida diária, 

modificando o ritmo e o tom de como os participantes permanecem juntos. Inicialmente, 

o facilitador dá as boas-vindas aos participantes e prossegue com a atividade de abertura, 

que pode ser realizada por meio da leitura de um texto, de uma citação, uma música, vídeos, 

dinâmicas ou atividades lúdicas. Recomenda-se que o facilitador busque uma aproximação com 

o tema central do Círculo na abertura e evite recursos que possam afastar ou gerar barreiras 

aos participantes. Neste momento, há a apresentação da peça de centro (se houver), do bastão 

de fala e seu funcionamento e do objetivo do Círculo;

II – Check-in: É a etapa que possibilita a apresentação dos participantes, caso não se 
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conheçam, e a partilha de cada pessoa sobre como se sente no momento inicial. Para tanto, 

são úteis algumas perguntas, por exemplo: “Como você está se sentido neste momento?” ou 

“Como você se sente a respeito de estar aqui conosco no Círculo hoje?” É interessante que, no 

momento do check-in, o facilitador seja o primeiro a falar, para que sirva de modelo aos demais 

- o que auxilia na compreensão do grupo sobre como o Círculo se desenvolverá;

III - Construção de valores: O círculo de Construção de Paz é baseado em valores 

compartilhados. No momento da construção de valores, os participantes elegem aqueles 

que são importantes em suas próprias vidas e que gostariam que orientassem a prática. É 

interessante que os valores escolhidos sejam contextualizados e explicados pelos participantes, 

pois um mesmo valor pode ser compreendido de maneira muito distinta para cada um dos 

presentes;

IV - Levantamento de diretrizes: As diretrizes são acordos sobre comportamentos 

feitos entre os participantes para que o Círculo ocorra de maneira respeitosa e verdadeira. 

“As diretrizes não são condicionantes rígidas, mas lembretes de apoio sobre as expectativas 

de comportamento que os participantes compartilham no Círculo” (BOYES-WATSON e 

PRANIS, 2015, p. 31). Esses combinados são importantes para que os presentes informem 

como gostariam de ser tratados durante o Círculo e reforçam a confiança na prática da qual 

concordaram participar; 

V - Atividade principal: Consiste nas perguntas norteadoras ou dinâmicas centrais 

empregadas pelo facilitador para conduzir o Círculo de Construção de Paz, estimular a conversa 

e envolver os participantes, que terão a oportunidade de contar histórias das próprias vidas 

e explorar o tema principal do Círculo. Cada integrante tem a oportunidade de participar, 

poderá responder a uma pergunta ou tema a cada rodada, ser ouvido sem interrupções e 

escutar os demais. Carolyn Boyes-Watson e Kay Pranis (2011, p. 49) afirmam que o momento 

da contação de histórias permite que os participantes aumentem a compreensão mútua 
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e construam empatia, pois, frequentemente, rompem estereótipos ou suposições que as 

pessoas possam ter umas das outras e estabelecem uma base de compreensão mais aberta, 

que permite que elas se escutem;

VI – Check-out: É o momento de verificação da situação dos participantes ao final do Círculo. 

Neste momento, são úteis perguntas ou dinâmicas que permitam aos participantes demonstrar 

como se sentiram ao vivenciar o Círculo de Construção de Paz;

VII - Encerramento: Momento que marca o fim do Círculo. “Sinaliza o encerramento da 

prática e celebra o esforço pela realização das atividades” (PARANÁ, 2015, p. 13). Assim, 

como na Abertura, é de livre adaptação pelo facilitador, que pode se valer de perguntas, 

textos, imagens, músicas, vídeos ou atividades lúdicas. A atividade final pode ser conduzida 

pelo facilitador ou por algum dos participantes do Círculo. Ao final, o facilitador agradece a 

presença e as contribuições dos presentes.

 Após o Círculo, é interessante que os facilitadores escutem dos participantes o que 

funcionou, ou não, no Círculo, que reflitam sobre o papel da facilitação e que conversem a 

respeito deste tema com o cofacilitador ou com algum participante escolhido para dar apoio 

à facilitação (PRANIS, 2010, p. 75). Além disso, os facilitadores devem registrar observações 

sobre o Círculo, eventuais desdobramentos, como a necessidade de novos encontros, qualquer 

decisão tomada ou situação importante a ser considerada no acompanhamento dos usuários 

e suas famílias nos serviços do CREAS.

Atuação do facilitador de Círculos de Construção de Paz

O facilitador, também chamado de guardião, é o responsável pela condução dos trabalhos 

nos Círculos de Construção de Paz. É figura de fundamental importância, pois coordena os 

trabalhos e compartilha as responsabilidades, de forma que todos os participantes tenham 
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voz e escutem ativamente. O facilitador assegura que a prática seja um espaço seguro de 

conversação, na qual os participantes possam ter as necessidades atendidas, expressar 

sentimentos e visões de mundo (BRASIL, 2016, p. 46).

O facilitador é quem planeja a prática, estimula as reflexões do grupo, zela pela estrutura 

e pela qualidade do ambiente do Círculo. Segundo Boyes-Watson e Pranis (2011, p. 19), 

os facilitadores iniciam as atividades no Círculo para construir um espaço de conversação, 

respeitoso e seguro, e envolvem os participantes no compartilhamento da responsabilidade 

pelo cuidado do espaço e pelo trabalho coletivo. Entretanto, se o facilitador perceber que o 

clima respeitoso deixou de existir, deverá comunicar sua percepção ao grupo e convidá-lo a 

pensar sobre como restabelecer um ambiente respeitoso.

A facilitação de Círculos pode ocorrer individualmente ou em dupla, quando se tem a figura 

do cofacilitador. Cabe aos facilitadores orientarem os participantes a falarem na 1ª pessoa 

do singular, a partir do “eu”, para expressarem os próprios sentimentos e necessidades. As 

generalizações, falas em nome de outros participantes e aconselhamentos devem ser evitados, 

pois geram barreiras ao diálogo, como tratado na abordagem da Comunicação Vão Violenta, 

nesse Capítulo. É tarefa dos facilitadores a realização de perguntas eficientes, em sintonia 

com a proposta da prática. Estas indagações são sempre formuladas no modelo de “perguntas 

abertas”, isto é, questões que admitem respostas amplas, diferentes de “sim” ou “não”. 

Também é papel do facilitador resguardar o atendimento aos princípios e valores que guiam 

as práticas restaurativas durante o planejamento do Círculo, no decorrer da atividade e após 

o seu término. Dentre eles, o princípio da confidencialidade, que já faz parte do cotidiano dos 

trabalhadores do CREAS, uma vez que o sigilo é orientador da escuta profissional qualificada 

(BRASIL, 2011, p. 24), além de prerrogativa estabelecida nos Códigos de Ética dos Conselhos 

Profissionais.

Importante destacar que o facilitador é um dos participantes dos Círculos, e atua em nível 
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de igualdade com os demais, sem qualquer hierarquia dentro da prática. Ao facilitador não cabe 

tentar controlar as questões levantadas pelo grupo (PRANIS, 2010, p. 27), julgar ou avaliar 

o comportamento e o nível de participação dos participantes, dirigir ou gerenciar (PRANIS, 

2010, p. 84) nem encontrar soluções (PRANIS, 2010, p. 53). Contudo, o facilitador não é 

neutro e pode compartilhar suas próprias histórias e experiências de vida quando entender 

ser relevante. 

Nesse aspecto, como explicitado em outro Capítulo desta publicação, os profissionais da 

Assistência Social que venham a exercer o papel de facilitadores não podem prescindir de um 

olhar para a subalternidade que, muitas vezes, se expressa na relação entre profissionais e 

usuários. Sendo assim, o facilitador deve enfatizar a sua posição de horizontalidade em relação 

aos outros participantes no momento do Círculo, a fim de permitir que o diálogo aconteça com 

fluidez e confiança. Além do mais, “títulos não são usados no processo circular, minimizando 

a autoridade dos cargos como um elemento relevante no processo decisório” (PRANIS, 2005, 

p. 585).

Nos Círculos de Construção de Paz, o facilitador pauta sua atuação por princípios, 

considera a realidade em que atua, quem são os participantes e os objetivos do Círculo. 

Contudo, no contexto do CREAS, a facilitação não pode se apartar do olhar para os direitos, 

para os princípios e construtos que orientam o campo da política de Assistência Social. Sob essa 

perspectiva, apresentamos algumas possibilidades de aplicação (*ver Apêndice), notadamente, 

dos Círculos não conflitivos12 que, de modo geral, são pouco complexos e podem ser utilizados 

no cotidiano do trabalho.

Os Círculos de Construção de Paz podem servir para promover uma aproximação entre os 

participantes, iniciar e restaurar relações, discutir responsabilidades, fortalecer vínculos, tomar 

decisões, construir parcerias de apoio, entre outras utilidades. “O Círculo de Construção de 

Paz é um lugar para se adquirir habilidades e hábitos para formar relacionamentos saudáveis, 

12 Os exemplos de Círculos apresentados foram extraídos e adaptados da obra No Coração da Esperança: guia de práticas 
circulares, de Carolyn Boyes-Watson e Kay Pranis, 2011.
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não só dentro do Círculo, mas também fora dele” (BOYES-WATSON e PRANIS, 2011, p. 16).  

No âmbito da Assistência Social, especialmente no CREAS, muitas são as possibilidades de 

utilização dos Círculos pelos trabalhadores, especialmente nas abordagens grupais e coletivas, 

inseridas nos instrumentos técnico-operativos das entrevistas, reuniões, assembleias e 

oficinas (BRASIL, 2016). Reitera-se, entretanto, a recomendação de formação prévia dos 

trabalhadores para realizarem Círculos de Construção de Paz, sejam eles conflitivos ou não.

Não se cogita estabelecer os Círculos como uma atividade substituta àquelas já 

desempenhadas pelos trabalhadores do CREAS em seu fazer profissional nem como uma 

atribuição a mais. Pelo contrário, a intenção é apresentar os Círculos como mais uma 

ferramenta à disposição dos trabalhadores, aplicados quando os formatos sugeridos se 

mostrarem adequados e úteis.

O esforço é o de sugerir novas estratégias para lidar com os desafios de ordem relacional 

nas interações com a rede de serviços, nas equipes no interior dos serviços e com os usuários. 

Contudo, a interlocução entre o SUAS e as práticas restaurativas ainda se apresenta como um 

caminho a percorrer, um trabalho a ser desenvolvido e consolidado. Assim, as ideias trazidas 

neste Capítulo têm o singelo propósito de lançar sementes, de indicar novas opções com 

potência para prosperarem no cotidiano do trabalho.

Espera-se, portanto, que as abordagens restaurativas, dentre as quais se incluem a 

Comunicação Não Violenta e os Círculos de Construção de Paz, sejam oportunidades  de 

encontro, de cuidado e de troca, colaborem para manejar os desafios postos pelo trabalho social 

no CREAS, lancem luz sobre o aprimoramento do campo relacional e político no cotidiano e 

que nos convidem a olhar o que essencialmente nos une: diálogos e relações.
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NOTA SOBRE O CENTRO
DE DEFESA ZILAH SPÓSITO

O Centro de Defesa Zilah Spósito foi criado em 1992, a partir de uma ideia inovadora e 
ousada: garantir os direitos proclamados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para 
todas as crianças e os adolescentes de Belo Horizonte/MG.

A tarefa era hercúlea, haja vista a necessidade premente. Porém, a parceria com a Prefeitura 
de Belo Horizonte tornou possível enfrentar o desafio.

Nos primeiros anos, a parceria era para a atuação na assistência jurídica das famílias de 
crianças e adolescentes, pois o Direito das Famílias é a especialidade do Centro de Defesa Zilah 
Spósito. Com o advento do SUAS, o Centro passou, também, a atuar na orientação jurídica 
para usuários, técnicos e coordenação dos CREAS.

O Centro de Defesa Zilah Spósito, como instituição defensora dos Direitos Humanos, 
especializou-se em mais uma vertente inovadora: métodos de resolução de conflitos. 

Em 2015, recebeu o Prêmio Innovare, categoria: advocacia. Neste mesmo ano, passou a 
fazer parte da Comissão de Justiça Restaurativa, do Fórum Socioeducativo.

      Em 2016, foi criado o Núcleo de Práticas Restaurativas, com a participação de vários 
expoentes da Justiça Restaurativa em Belo Horizonte. O Centro de Defesa passou a ser a 
única organização da sociedade civil a assinar o protocolo do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, para atendimento dos casos advindos do CIA-BH (Centro Integrado de Atendimento 
ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte/MG).

Participou ativamente do Projeto Nós – Núcleos para orientação de solução de conflitos 
escolares – Justiça Restaurativa nas Escolas, outro produto da Comissão de Justiça Restaurativa 
do Fórum Socioeducativo.

 Mais uma vez, a inovação se faz presente: a escrita conjunta com a Subsecretaria 
Municipal de Assistência Social desta presente obra - que pretende associar a política pública 
da Assistência Social a práticas restaurativas.

Maria Cecília Andrade Dias Lobo Martins
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Sugestão de roteiro para um Círculo de construção de paz no CREAS/ (adaptado 
da obra No Coração da Esperança: guia de práticas circulares, de Carolyn Boyes-Watson 
e Kay Pranis)

Círculo de celebração e encerramento
da medida socioeducativa 

1- Boas-vindas aos participantes 

2 - Abertura - Como é recomendado ao/à facilitador/a que busque  uma aproximação com 

o tema central do Círculo,  recomenda-se a leitura de textos, músicas, uma citação, dentre 

outros que tenham relação com o objetivo do Círculo, ou seja, celebrar o cumprimento e 

encerramento da medida socioeducativa e um recomeço para o adolescente;

3 - Explicação da peça de centro e do objeto de fala;
4 - Estabelecer o objetivo do Círculo, ou seja, celebrar o cumprimento e encerramento da 

medida socioeducativa pelo/a adolescente e o início de um recomeço para ele/ela;

5 - Check-in - Em seguida, sugerimos a seguinte pergunta, a ser respondida pelos/as 

participantes: “Como você se sente a respeito de estar aqui no Círculo hoje”?

6 - Construção de Valores - Peça para cada participante sugerir um valor que seja importante 

e que eles/elas gostariam de trazer para o diálogo, de forma a construir um ambiente seguro;

7 - Construção de Diretrizes - Peça para cada participante descrever o comportamento que 

irá fazer com que ele/ela sinta o ambiente do Círculo como um espaço seguro para se expressar. 

Anote as diretrizes que foram sugeridas em uma folha de papel ou em um quadro. Após, leia a 

lista e a fixe em um local visível para os/as participantes do Círculo;

8) - Atividade principal 
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a) Pedir que cada participante, inclusive o/a facilitador/a, compartilhe uma experiência de 

vida em que superaram uma situação difícil e se sentiram orgulhosos de si mesmos;

b) Pedir à cada participante que explique o que consideram ter sido importante para a superação 

da situação mencionada na primeira rodada;

c) Pedir para os participantes dizerem como cada um/uma se sente em relação ao cumprimento 

da medida socioeducativa pelo/a adolescente e se tiverem algo a expressar ao/à jovem naquele 

momento, que possam se manifestar;

d) Perguntar a cada participante com o que sonham, agora.

9) - Check-out - Pedir aos/às participantes que se expressem sobre como estão se sentindo 

agora, ao término do Círculo;

10 - Encerramento - Agradeça a presença dos/das participantes e, assim como a abertura, 

o encerramento é de livre adaptação pelo/pela facilitador/a, que pode se utilizar de textos, 

imagens, músicas, vídeos ou atividades lúdicas. 

Sugestão de roteiro para um Círculo de Construção de Paz no CREAS (adaptado da 
obra No Coração da Esperança: guia de práticas circulares, de Carolyn Boyes-Watson e 
Kay Pranis)

Círculo de diálogo sobre perspectivas de respeito

Material: papel e caneta

1. Boas-vindas aos participantes
2. Abertura
3. Explicação do bastão de fala, da peça de centro.
4. Esclarecer o objetivo do Círculo: neste caso, seria um Círculo de Diálogo sobre Perspectivas 

de Respeito
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5. Check-in: apresentação dos/das participantes e pergunta “com que sentimento você chega 

hoje?”

6. Construção de Valores: peça para cada participante dizer um valor que considera 

importante para que o Círculo possa acontecer de uma maneira saudável e construtiva.

7. Construção de Diretrizes: apresente algumas diretrizes básicas para a condução do Círculo 

em uma folha ou cartaz. Após, peça para que cada participante diga uma diretriz importante 

para fazer do Círculo um ambiente seguro. Anote todas as diretrizes compartilhadas na 

folha ou cartaz e fixe em lugar visível ou no centro do Círculo.

8. Atividade principal
a) Convide os/as participantes a refletirem sobre a palavra respeito e a responderem por 

escrito ou mentalmente: O que respeito significa para você? O que faz você sentir respeito 

por outras pessoas? Como você demonstra respeito pelas outras pessoas?

b) Passe o bastão de fala e peça aos/às participantes que compartilhem algo do que escreveram 

e do que refletiram. O/A facilitador/a inicia a rodada.

c) Passe o bastão de fala e pergunte aos/às participantes se notaram diferenças na maneira 

como pensam sobre respeito, comparada à maneira que os outros participantes pensam. 

d) Passe o bastão de fala e pergunte aos/às participantes qual é a maneira mais importante de 

mostrar respeito?

e) Passe o bastão de fala e pergunte aos demais “onde se sente respeitado em sua vida?”

9. Check-out: passe novamente o bastão de fala e pergunte “o que fica para você deste 

encontro?”

10. Encerramento: agradeça a presença e as contribuições dos/das participantes. Em 

seguida, realize a atividade final. 
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À vontade
Absorto(a)
Agradecido(a)
Alegre                                  
Alerta                                  
Aliviado(a)                          
Amistoso(a)
Amoroso((a)
Animado(a)
Atônito(a)
Ávido(a)
Bem-humorado(a)
Calmo(a)
Carinhoso(a)
Complacente            
Compreensivo(a)
Concentrado(a)
Confiante
Confiável
Consciente
Contente
Criativo(a)
Curioso(a)
Despreocupado(a)

Emocionado(a)
Empolgado(a)
Encantado(a)
Encorajado(a)
Engraçado(a)
Entretido(a)
Entusiasmado(a)
Envolvido(a)
Equilibrado(a)
Esperançoso(a)
Esplêndido(a)
Estimulado(a)
Excitado(a)
Extasiado(a)
Exuberante
Exultante
Falante
Fascinado(a)
Feliz
Glorioso(a)
Gratificado(a)
Grato(a)
Inspirado(a)
Interessado(a)

Livre
Maravilhado(a)
Maravilhoso(a)
Motivado(a)
Orgulhoso(a)
Otimista
Ousado(a)
Pacífico(a)
Plácido(a)
Pleno(a)
Radiante
Relaxado(a)
Resplandecente
Revigorado(a)
Satisfeito(a)
Seguro(a)
Sensível
Sereno(a)
Surpreso(a)
Terno(a)
Tocado(a)
Tranquilo(a)
Útil
Vigoroso(a)

Fonte: Quadro adaptado de ROSENBERG, 2006, p.72. Elaborado pelos autores.

SENTIMENTOS
Como é provável que nos sintamos quando nossas

necessidades estão sendo atendidas
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Abandonado(a)
Abatido(a)
Aflito(a)
Agitado(a)
Alvoroçado(a)
Amargo(a)
Amargurado(a)
Amedrontado(a)
Angustiado(a)
Ansioso(a)
Apático(a)
Apavorado(a)
Apreensivo(a)
Arrependido(a)
Assustado(a)
Aterrorizado(a)
Atormentado(a)
Austero(a)
Bravo(a)
Cansado(a)
Carregado(a)
Cético(a)
Chateado(a)
Chato(a)
Chocado(a)
Ciumento(a)
Confuso(a)
Consternado(a)
Culpado(a)
Deprimido(a)
Desamparado(a)
Desanimado(a)
Desamparado(a)
Desanimado(a)
Desapontado(a)

Desatento(a)
Desconfiado(a)
Desconfortável
Descontente
Desesperado(a)
Desencorajado(a)
Desiludido(a)
Desolado(a)
Despreocupado(a)
Encabulado(a)
Encrencado(a)
Enojado(a)
Entediado(a)
Envergonhado(a)
Exagerado(a)
Exaltado(a)
Exasperado(a)
Exausto(a)
Fraco(a)
Frustrado(a)
Fulo(a)
Furioso(a)
Hesitante
Horrorizado(a)
Hostil
Impaciente
Impassível
Incomodado
Indiferente
Infeliz
Inquieto(a)
Inseguro(a)
Insensível
Instável
Irado(a)

Irritado(a)
Irritante
Letárgico(a)
Magoado(a)
Mal-humorado(a)
Malvado(a)
Melancólico(a)
Monótono(a)
Mortificado
Nervoso(a)
Obcecado(a)
Oprimido(a)
Perplexo(a)
Perturbado(a)
Pesaroso(a)
Pessimista
Péssimo(a)
Preguiçoso(a)
Preocupado(a)
Rancoroso(a)
Receoso(a)
Rejeitado(a)
Relutante
Ressentido(a)
Segregado(a)
Sem graça
Sensível
Solitário(a)
Sonolento(a)
Soturno(a)
Surpreso(a)
Taciturno(a)
Temeroso(a)
Tenso(a)
Triste

    Como é provável que nos sintamos quando nossas
necessidades não estão sendo atendidas

Fonte: Quadro adaptado de ROSENBERG, 2006, pp.74-75. Elaborado pelos autores.
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Autonomia
Escolher seus próprios sonhos, objetivos e valores, 
assim como o plano para realizá-los
Celebração
Celebrar a criação da vida e os sonhos realizados
Elaborar as perdas: entes queridos, sonhos, etc (luto)
Integridade
Autenticidade
Autovalorização
Criatividade
Significado
Interdependência
Aceitação
Amor
Apoio
Apreciação
Calor humano
Compreensão
Comunhão
Confiança
Consideração
Contribuição para o enriquecimento da vida (exer-
citar o poder de cada um, aquilo que contribui para a 
vida)
Empatia

Encorajamento
Honestidade
Proximidade
Respeito
Segurança Emocional
Lazer
Diversão
Riso
Comunhão Espiritual
Beleza
Harmonia
Inspiração
Ordem
Paz
Necessidades Físicas
Abrigo
Água
Alimento
Ar
Descanso
Expressão sexual
movimento, exercício
Proteção
Toque

NECESSIDADES

Algumas necessidades humanas básicas que todos compartilhamos

Fonte: Quadro adaptado de ROSENBERG, 2006, pp.86-88. Elaborado pelos autores.
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