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CAPA

QUANDO
A REDE
TE ENSINA
A SABER

MAIS
Q

uando descobrimos que aprender é bem mais do
que uma coisa espontânea, quase automática da
vida, entendemos que precisamos sempre ir ao encontro do conhecimento, que, acumulado e metabolizado, transforma-se em sabedoria. Busca infinita.
Esse percurso de aprendizados aos poucos se descola do indivíduo e compreendemos que ele está para
nós como está para as instituições. Uma instituição que
aprende sintetiza uma inteligência coletiva, que pulsa pelos atos e virtudes de sua experiência em grupo, tornando-se, ao longo do tempo, uma porta aberta para o novo.
Aprender sempre mais envolve desprendimento para
o que ainda não está pacificado, para o estranho ou o
que pode nos parecer fora de importância, no limiar do
dispensável. Reconhecer que as novas aquisições mentais e culturais nos credenciam para ser melhores e alcançar nossos objetivos institucionais nos alça ao conceito de competência.

Aqui se tome como conceito o já dito de que é uma linguagem prática suficiente para comunicar com veracidade a ideia de alguma coisa. Portanto, quando pensamos
em competência, entendemos a capacidade de operar
diferentes recursos para o enfrentamento de problemas
conhecidos ou não, a ação de conteúdo complexo, que
mobiliza o afetivo, cognitivo, social etc. do individuo para
prevalecer diante de uma dificuldade posta.
Em uma de suas retóricas pictográficas, o mestre
Antônio Carlos da Costa narra que, ao ver seu sobrinho
estudando com reiterado apuro as rochas para uma prova na faculdade, já que o rapaz fazia o curso de Geologia, pensou: se quem estuda os seres ditos inanimados
precisa estudar tanto, imaginemos nós que trabalhamos
com gente.
Nessa premissa pedagógica, aprendemos que em situação de pleno conforto precisamos sempre aprender
mais para nos colocar profissionalmente bem diante dos
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CAPA
desafios da prática. Sendo dessa forma, compreendemos
quando propomos ao trabalhador do social uma jornada
permanente de aprendizados que vão das reflexões da prática diária, passando pelo acúmulo que nos entregam os
livros, até os ensinamentos da realidade imediata, seja dos
atendidos ou do contexto em que se insere o operador.
Quando pensamos o profissional diante do incitamento de ser protagonista de um processo funcional
que exige compreensão e operação para mudança de
paradigma de dezenas de anos, não podemos cogitar
outra providência senão a aposta vívida na formação, na
prática massiva de saber mais e com mais qualidade.
De compreender o entorno, o macro, o subjacente, a história e as prospecções do futuro para elevar-se diante
da realidade.
Hoje a Politica Pública de Assistência Social se apresenta como esse desafio aos brasileiros de forma geral,
mas mais propriamente aos que despontam em seu cotidiano imediato como garantidores dessas conquistas.
Tem-se ainda amiúde uma cultura instalada de que o
profissional da Assistência Social deve ser um abnegado, incorrigível benfazejo na vida alheia. Espera-se ainda
em grotões deste país que o social seja conduzido pelas
asas de anjos caídos, em sua maioria de saias, alguns
com hábitos, todos com uma alma feminina que habitou
o século passado nos idos de sua metade.
Há ainda os beneficiários desses processos, que se
credenciam ao papel de receptáculos em tempo integral
da generosidade de pessoas e do poder público. Aqueles
seres que se acostumaram com a objetivação de suas
existências, sendo conduzidos à deriva pelas vias da boa
vontade alheia, compactuando, pela pouca consciência
crítica ou falta de oportunidade de ser diferente, com a
maré regulada de outros.
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Nessa toada de novos tempos não podemos abrir
mão de analisar os “donos” das organizações, na versão
privada da análise, ou os indicados por simpatia e não
por competência para assumir os postos públicos de tomada de decisões da política de Assistência Social.
Esse atores, tanto no primeiro como no segundo
caso, hoje convivem com o novo, com a exigência de se
reverem para uma realidade de direitos que a Constituição de 1988 trouxe para o cenário público brasileiro.
Neste campo de convivência do moderno com o anacrônico, não há vacina ou antídoto melhor que o tempo.
Mas este é parcimonioso demais quando o assunto é
mudança. De cultura, perspectivas, projeto de sociedade... a mudança é demorada e tantas vezes indecorosa,
pela sua trajetória ainda a ser traçada.
Por isso talvez tenhamos tanta convicção de que o
percurso desejável é a formação. A chamada capacitação. O preparo de curto e longo prazo que pode transformar as mentes, os ambientes e as práticas de pessoas,
instituições e até da própria sociedade.
Ofertar a aquisição de saberes é possibilitar ao indivíduo a expansão de novos horizontes para si e para o
outro e, em tempos de informação rápida e acessível,
a prática de disseminar conhecimento e educação
contínua torna-se fundamental.
A política de Assistência Social,
uma das expressões da Seguridade Social no país, sublinha
esse trecho em sua atualidade conturbada. Clama por
competências inéditas,
sólidas, construídas à
luz da legislação que
traz um histórico

doutrinário, metodológico e de gestão invertido de algo
compreendido hoje.
Quando refletimos sobre o histórico do social, deduzimos que a legitimidade, por si só, não foi capaz de destituir por completo o legado das práticas pautadas no princípio da caridade e assistencialismo. A regulação prevê a
possibilidade de reversão da lógica do favor para a lógica
do direito; contudo, apesar do avanço no tocante ao reconhecimento da Assistência como política de direito, há um
longo caminho a ser percorrido até a sua efetivação.
É inegável que a efetivação das práticas à luz do que
está sacramentado na legislação e a qualificação dos
serviços prestados exigem um novo perfil profissional,
baseado na ética e no comprometimento com o desempenho pleno do seu papel. Todavia, este sujeito em nada
se assemelha àquele que não se propõe a aprender.
O equilíbrio da democracia e do Estado de direito
constituído é alimentado por essas crenças, oriundas de
certezas coletivas, de que o poder público deve ter obrigações e ofertas republicanas ao cidadão de qualquer
segmento da sociedade.
A proposta de Assessoramento e Garantia de direitos no âmbito do SUAS – Sistema Único de Assistência
Social se assemelha à providência primordial de ser
esse fazer, público por vocação, mas incrustado na vivência do setor privado, ainda
que capitaneado pela obrigação pública do financiamento, regulação e monitoramento.
O Assessoramento e Garantia de direitos traz possibilidades novas, legitimidades constituídas
na coexistência das

instituições, em um aprendizado que se completa pela
confiança horizontal de quem faz o que eu faço e não se
sobrepõe por hierarquias culturais ou financeiras.
O Assessoramento é o aprendizado que a rede sistematizou, realocou, ressignificou e distribui em igualdade
de condições para seus pares pela porta da neoparceria,
da não condicionalidade financeira, do compromisso de
ajudar a equipar melhor o igual para sermos mais fortes,
mais atuantes e tomadores das decisões que podem até
implicar pequenos erros, mas pressagiam o novo.
Essa prática pressupõe aprendizados mútuos, complementos qualificados pelo conhecimento prévio das
situações em pauta. Não há no legitimo Assessoramento e Garantia de direitos o desejo de sobrepujar, de ascender sobre a outra instituição, de fazê-la dependente
ou submissa, mas o propósito de estimulá-la a crescer e
extrair dela a faceta capacitadora que também tem pela
insurgência e às vezes intangível cotidiano.
A PAULUS está nesse contexto há anos. Buscamos
aprender a cada dia com nossos pares e celebramos nossos números com a temperança dos que sabem que recebem muito conhecimento de nossos parceiros. Isso nos
areja, anima e nos promove a nos saber como rede que
nos ensina mais a cada dia do que poderíamos imaginar.
O poeta Manoel de Barros nos ensinou que uma reta
foi uma curva que não sonhou. Queremos a sinuosidade
do inesperado para construir, com toda nossa rede de relacionamentos, nossa certeza de que Assistência Social
é coisa de profissional. Profissional que aprende todos
os dias.
Por Aurimar Pacheco.
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Especialização
Para onde queremos ir
além do que já fomos?

A

Assistência Social no Brasil, a partir da Constituição de 1988, inicia um caminho de possibilidades
e transformação. Mas, pela história e compreensão dos atores e da politica, não foi possível consolidar
uma transformação logo de imediato. Somente em 2003,
após várias tentativas, aprova-se a LOAS (Lei Orgânica
de Assistência Social – atualizada em 2011). Saindo de
uma situação de benevolência para um novo tempo, a
Assistência Social se torna uma política de garantia de
direitos, regida pela universalidade no atendimento, ou
seja, para quem dela necessitar.
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A efetivação do novo tempo só começa a ser concretizado quando em 2004 é aprovada a Política Nacional
de Assistência Social (PNAS), apresentando as diretrizes
para concretização da Assistência como direito de cidadania e responsabilidade do Estado. No ano seguinte
(2005), com a aprovação do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), surge a Norma Operacional Básica
(NOB), apresentando para o Brasil os eixos estruturantes
necessários para a implementação e consolidação do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Saímos de uma prática em que qualquer coisa servia

ou podia para os atendimentos em um Sistema Único de
Assistência que, ao longo destes anos, tem trazido regulações, normatizações e dispõe de uma oferta de serviços tipificados e garantias de direitos assegurados.
Uma das grandes inovações na consolidação da política é a aprovação em 2006 (e atualizações) da NOB/
RH SUAS, trazendo a perspectiva de trabalhar a gestão
como uma questão estratégica, observando a qualidade dos serviços socioassistenciais disponibilizados,
visando aprimorar a gestão do sistema e consolidar o
direito socioassistencial.
Os trabalhadores da Assistência Social, na sua interdisciplinaridade, contribuem na gestão do SUAS para
aprimorar a Gestão do Sistema e a qualidade da oferta
dos serviços.
O sistema tem uma expectativa de que a Gestão do
Trabalho no SUAS promova a qualificação dos trabalhadores, a não precarização dos vínculos, a garantia à educação permanente e a garantia de uma gestão participativa com controle social, dentro de um sistema integrado.
Vivemos um grande desafio. Temos a certeza de que
conquistamos desde 2003 um momento de transformação, mas estamos, após quase quinze anos da LOAS,
buscando efetivar a Política de Assistência Social e o
Sistema Único. Conseguimos nestes anos consolidar a
política, mas a implementação de fato do SUAS ainda é
algo que não conseguimos colocar como prioridade na
pauta nacional, pois ainda não temos a universalização
da política.
Neste momento político que o Brasil está vivendo,
com perspectivas de congelamentos e até de voltarmos
à situação que jamais queremos viver novamente, o curso de pós-graduação lato sensu Gestão e Serviços SUAS,
que a Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comunicação
– FAPCOM está desenvolvendo desde outubro/2016, é
uma oportunidade de juntar os conhecimentos adquiridos por vários profissionais da assistência, suas experiências práticas vividas nos diversos serviços e cidades
de São Paulo, para consolidar um grupo que seja capaz
de um olhar para a Política de Assistência Social, sua legislação, efetivação nos entes federativos, estados, municípios e seus territórios.
Para tanto vamos precisar de aprofundamento e aprimoramento, que deverão levar cada um de nós não apenas a uma leitura, ou entendimento, da legislação vigente
no Brasil, mas à capacidade de produzir um conhecimento que nos guie ao entendimento da Politica da Assistência e seus desafios nas diferentes regiões e territórios
deste país.
Gestores que não apenas cumpram legislações,
normatizações, decretos e portarias, mas as coloquem
como ferramentas para efetivação da Seguridade, garantam os mínimos sociais e incluam tantas famílias e

cidadãos que se encontram em vulnerabilidade social e
cujos direitos ainda não estão assegurados.
A Especialização deverá ser capaz de preparar gestores que, numa perspectiva de assessoramento, nas suas
diversas intervenções, possam diagnosticar, consolidar,
efetivar os processos participativos garantidos e assegurar a autonomia da Gestão do SUAS, bem como os
desafios que ainda enfrentamos em sua implementação.
Temos de ter a coragem de enfrentar os desafios colocados nas articulações das redes socioassistenciais,
as políticas de educação, saúde, demais políticas e o desafio da intersetoralidade.
O curso nos levará a um processo sem volta, nos tornando profissionais da Assistência com a capacidade de
ver, julgar e agir sem juízo de valor ou intenções pessoais
na efetivação da política, mas, sim, numa perspectiva
de gestores preparados para um enfrentamento das demandas, das organizações sociais, serviços, programas
e projetos da politica, já tipificados ou ainda não identificados, dos usuários e suas famílias.
Por fim, que sejamos capazes de realizar uma análise de conjuntura nos diversos momentos de enfrentamento, possibilitando uma ressignificação para além
das práticas consolidadas, visando ao aprimoramento
da produção e disseminação de conhecimentos numa
prática de assessoramento.

“A cabeça pensa onde os pés pisam (...)
Lá onde o povo vive, luta, sofre, alegra-se
e celebra suas crenças e vitórias.”
Frei Betto
Por Osni Santos Gomes, aluno do curso de Pós-Graduação latu
sensu em Gestão e Serviços SUAS na FAPCOM.
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CONTROLE SOCIAL:
UM EXÉRCITO DE CONSELHEIROS
A SERVIÇO DO DIREITO CIVIL

É

impressionante que milhões de brasileiros ainda não
saibam que eles existem, atuam, revolucionam... enfim, como dizem no popular: fazem acontecer.
São dezenas de milhares de homens e mulheres que,
pelos mais diversos motivos, promovem no cotidiano político das três esferas federativas do país uma marcha democrática contínua, por vezes dolorosa, mas sempre presente.
Eles e elas, conselheiros e conselheiras que atuam
nas instâncias vinculadas a políticas setoriais e transversais, são a antítese do discurso antipolítico e da negligência participativa. Fazem de sua voz e dos debates, por
vezes longos e cansativos, espaços de luta pela pole e

por direitos, mas também carregam consigo, por muitas
vezes, a indignação diante do não reconhecimento estatal daquilo que já está mais que consolidado.
Os Conselhos no Brasil, ao contrário do que muitas
vezes tenta se vender e dizer, não são objetos do faz de
conta, da enrolação ou da cooptação. Tudo isso junto e
misturado, como em tantas outras instâncias institucionais, às vezes se manifesta provocando desânimo, descrença e uma vontade coletiva de desistir. Contudo, as
pequenas conquistas no orçamento municipal, as grandes deliberações aprovadas nas Conferências Nacionais,
as ideias e angústias do território, transformadas em re-

Banca do curso de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência, com a convidada Aldenora Gonzalez, secretária executiva do
Fórum Nacional de Usuários do SUAS (FNU-SUAS), e Carlos Eduardo Ferrari, formador do Núcleo PAULUS. FAPCOM – São Paulo (SP).
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soluções com poder de normas, fazem, ao fim da missão, das batalhas vencidas e perdidas, tudo ter sentido,
ganhando status público de avanço civilizatório.
Há quem diga que “ninguém é”, adotando o clichê de
que “fulano ‘está’ conselheiro”. Pessoalmente, discordo
frontalmente dessa máxima simpática, porém equivocada. Afirmo-lhes com a autoridade de quem por muito
tempo já esteve nestes espaços de combate: “Uma vez
conselheiro, sempre conselheiro”. O ímpeto pela possibilidade de “democraciar” para avançar acaba se transformando em um instinto que não abandona quem um dia
optou por trocar o substantivo pelo verbo.
Em seu livro Não se desespere, Mário Sérgio Cortella
nos lembra das provocações do patrono da educação
Paulo Freire acerca da esquina, este espaço no território
muitas vezes eleito por crianças do século passado para
uma briga depois da aula. No livro, ele nos convida a
lembrar do famoso “te pego na esquina”, tão bravateado pela molecada daquelas épocas. Mestre na capacidade de ensinar por analogia, Paulo Freire, então, dá a
todos aqueles apaixonados por “democraciar” um lema
de vida: “Na vida você pode até mudar de esquina, o que
você não pode mudar é de briga”.
Para este exército de conselheiros(as) brasileiros(as)
só existe uma patente que faz sentido. Trata-se da insígnia de eleito(a), título que pode ser ostentado com
orgulho e responsabilidade sempre que demandado.
O poder atribuído pela representação e pela representatividade é único e, quando reconhecido devidamente por quem o exerce, pode provocar transformações
sem precedentes, a exemplo do SUAS – Sistema Único
de Assistência Social. Antes de virar lei, o SUAS virou
realidade, graças à força desse conjunto de conselheiros que decidiram acreditar e honrar a legislação que
tornou esses espaços reais e deliberativos, fazendo de
suas brigas conquistas efetivas do povo brasileiro.
Os conselhos e conselheiros não podem, tampouco
querem, ser percebidos como substitutos da democracia representativa. Ao contrário: almejam vir a ser cada
vez mais um elemento de constante pressão e colaboração para que a representação política tradicional de fato
exerça seu papel.
Os conselhos e conselheiros lutam pela autonomia e
pela qualidade de trabalho em seus espaços de atuação, anseiam pela valorização de suas equipes técnicas e enfrentam recorridas vezes os equívocos frutos da judicialização.
Assim, é fundamental que o Brasil avance em debates
que possam fazer do recrutamento desta força de cidadania algo cada vez mais intenso e grandioso. Com certeza
não serão as forças conservadoras, comprometidas com
a criminalização da política, os responsáveis por avanços
nesta mobilização pró-democracia. Também não podemos esperar de gestores públicos assustados com os

Formação do Programa Direito e Cidadania, com a formadora
do Núcleo PAULUS Silmara Ramos Quintana. Natal (RN).

Curso sobre o Marco Regulatório, com o formador do Núcleo
PAULUS José Alberto Tozzi. Caixas do Sul (RS).

acomodados com os atuais conselheiros qualquer medida que provoque a chegada de outros tantos.
Sim, é a partir de nossa mobilização em rede que
poderemos atingir outros públicos ainda alheios a esta
novidade civilizatória. Cabe a nós, movimentos sociais,
entidades de classe, estudantes, professores, igrejas,
centrais sindicais, universidades, entre tantos outros, a
propositura e implementação de estratégias que se convertam em novos futuros(as) conselheiros(as).
Para tanto se faz necessário reinventar o jeito de comunicar nossas lutas. Fazer política não é para poucos,
mas, sim, para todos, e discutir o Brasil independe de diplomas ou de posicionamentos que sejam 100% alinhados com o que acreditamos. Quem buscar somente no
espelho novos aliados para a caminhada poderá se ver
só no momento mais decisivo da batalha.
A valorização dos espaços e das ações de controle
social precisa ser um orientador para as definições de
nossas prioridades de comunicação, militância e produção acadêmica. Optando por esse caminho, teremos
mais recursos humanos, financeiros e tecnológicos a
serviço da democracia participativa, pavimentando uma
estrada que nos levará rumo a novos desafios.
Por Carlos Eduardo Ferrari, formador do Núcleo PAULUS.
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RETRATOS

DE CONVIVÊNCIA

CCA PAULUS
Abraço musical
CCA PAULUS
Jogos cooperativos

CCA De Olho no Futuro
Recriando jogos
CCA PAULUS
Autorretrato
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SCFV

Convivência e Vínculo:

fazeres construídos, caminhos entrelaçados

Jovens reunidos para a gravação do vídeo institucional do CCA PAULUS.

N

o bojo dos direitos sociais, outros tantos direitos se
cruzam na edificação da estrada pela convivência.
Comenius (XVII) apontava uma direção na qual havia
relações explícitas e implícitas entre fazeres, ideias, transformação, participação, comunicação e afeto, obstinadas
em chegar em algum lugar. A didática nos dá essa referência, na medida em que, para isso, haja consciência de
aonde e como queremos ir. São caminhos construídos e
entrelaçados a partir da legalidade instituída no século XX.
A Constituição Federal (1988), ao estabelecer a Assistência Social como política pública não contributiva, vitalizou o campo da Proteção Social. Seus fundamentos são
a “preservação da vida” e a “dignidade da pessoa humana”,
tornando-a, assim, uma política de seguridade social com
desdobramentos regulatórios e gestacionais com funções
ou referências à proteção, à vigilância e à defesa social.
A Proteção Social Básica (PSB) visa fortalecer a autonomia e vínculos familiares e comunitários de famílias
e indivíduos. As orientações norteadoras no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), do ponto de vista relacional, embora operem na ótica do direito à
convivência familiar e comunitária, não engessam meios;
pelo contrário, são ampliadas mediante a dinâmica no
cotidiano dos atendidos e atuam, indissociavelmente, na
perspectiva de laços afetivos e não de estratégias.
Os direitos sociais se articulam com a finalidade da proteção humana e, por isso, devem conversar entre si. Esse
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nível de proteção se articula na perspectiva de afiançar as
seguranças de convívio, acolhida e sobrevivência, isto é,
neste movimento buscam evitar e prevenir situações iminentes para grupos vulneráveis, tanto do ponto de vista
material quanto do ponto de vista relacional. A Segurança
do convívio ou vivência familiar, comunitária e social oferta “serviços que garantam oportunidades de construção,
restauração e fortalecimento de laços de pertencimento”.
Afinal, para tecer um diálogo propositivo, alinhando
plano e proposta pedagógico-social com a convivência e
vínculos, o que especifica a amplitude relacional da vulnerabilidade? Existem indicadores que direcionam caminhos
para a elaboração da prática pedagógica do SCFV e para
avaliar o efeito das atividades e o alcance dos objetivos?
A forma versa para o entendimento de que “vínculos
fortalecidos são o resultado do trabalho social que intervém nas situações de vulnerabilidades relacionais, produzindo proteção socioassistencial”. As vulnerabilidades
mais visíveis e frequentes são violência, conflitos, abandono, isolamento, etc. Tais situações estão cravadas na
urbanidade socioterritorial de convivência familiar e comunitária e geram fragilidades. As intervenções em defesa da
vida relacional devem responder a essa moldura enraizada
de forma a produzir possibilidades e acesso aos sujeitos.
Avaliar quais relações – de diálogo, de pertencimento,
de amigos, vizinhos, membros familiares, por exemplo –
pesam nesse cenário vulnerável pode ser a partida para a

construção de indicadores que potencializem uma intervenção pedagógico-social na PSB em articulação com a
Rede Setorial. Ao mencionar algumas situações que causam vulnerabilidades e a construção de indicadores que
as identifiquem, é fundamental perceber a necessidade de
planejar, monitorar e avaliar os processos, considerando
nele o envolvimento dos beneficiários da ação.
As entidades de atendimento, que são responsáveis
também pelo planejamento e execução do SCFV da proteção social básica, operacionalizam o serviço com base
na descrição patronizada da Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais, privilegiando os trabalhos
em grupos, de modo a garantir aquisições progressivas
a seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, a fim
de completar o trabalho social com a família e prevenir
a ocorrência de situação de risco social. Nesse sentido,
constitui-se uma forma de intervenção social planejada,
que percebe as práticas diversificadas imbuídas de metamorfismo. Ancorado na convivência como forma e no vínculo como resultado, sua operacionalização compõe um
conjunto de metodologias e conteúdos, os quais devem
possibilitar o conhecimento dos direitos sociais e o estímulo a uma leitura crítica das condições de sua realidade,
da comunidade ou do território.
O alcance é paulatino, à medida que sujeitos sociabilizam e participam dessa engrenagem movida pelo fortalecimento da função protetiva da família, pela informação,
comunicação e defesa de direitos. Os grupos de convívio e
o fortalecimento de vínculos são aspectos indissociáveis
à mobilização do coletivo fomentado por um potencial
crítico e transformador. As práticas pedagógico-sociais
voltadas para indivíduos contribuem para materializar a
“capacidade de administrar seus riscos”, pois outros aspectos – empoderamento, autoestima, superação... – podem nele ser estimulados e estar relacionados à capacidade de se fortalecer para enfrentar possíveis situações
de vulnerabilidade e risco.
No tocante à prática pedagógico-social, os Centros de
Atendimento à Criança e ao Adolescente mantidos pela
Pia Sociedade de São Paulo – PAULUS, cujas ações são
focalizadas na garantia de direitos na PSB da Assistência
Social, vêm atuando na expectativa de alinhar o fazer com
a concepção teórico-prática do SCFV corroborado nos
marcos legais – ECA, LOAS, PNAS e SUAS – e constituindo atenção ao público infantil e juvenil, de 6 a 17 anos e
11 meses, sob os eixos convivência social, participação
e mundo do trabalho. No contexto legal e interdependente, na efetivação de direitos e nos caminhos construídos,
fez-se necessário alçar experiência teórico-metodológica
singular, com recursos e meios desenvolvidos e sistematizados para oferecer uma leitura social articulada com a
realidade social e territorial dos atendidos, além de propor
um espaço de convívio social ativo.

Exposição “Um por todos e todos por
um”, no CCA De Olho no Futuro.

Borboletário ecomuseu, no CCA de Olho no Futuro.

Ensaio para cortejo, no CCA De Olho no Futuro.

Jovens do CCA PAULUS visitam
os estúdios da FAPCOM.

Dança folclórica, no CCA PAULUS.

Ensaio para apresentação teatral,
no CCA Formando Cidadãos.

Painéis das profissões, no CCA Formando Cidadãos.

“O que roda, roda”, no CCA Formando Cidadãos.

Cotidianamente, no trabalho social, os grupos de convívio e o fortalecimento de vínculo são aspectos intrínsecos à
mobilização do coletivo fomentado por um potencial crítico
e transformador. Além do conhecimento e das ofertas arraigados na Assistência Social, edificar meios, transportando-os para um fazer dinâmico, desafiador, pode ser a ponta de
um novelo que, bem desatado e somado a outros elementos metodológicos, poderá apontar o princípio do caminho.
O alcance dessa dinâmica não se faz sem que se favoreça
a construção de ideias e ideais e de uma consciência crítica
dos condicionantes históricos – econômico e social – que
incidem na organização de vida do indivíduo.
Referência
TORRES, Abgail Silvestre. Relatório técnico de entrevistas realizadas
com especialistas acadêmicos e do setor público. MDS, 2012.
Por Maria do Socorro.
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ASSESSORAMENTO

SUAS: debater é preciso

O

Evento “Diálogos do SUAS”. Mesa-redonda com Luziele Tapajós,
Carlos Eduardo Ferrari, Maria Inês Villalva e Edivaldo Ramos.

s assentos do Auditório Tiago Alberione, na Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comunicação –
FAPCOM, são de um vermelho vivo. A cor intensa
enche os olhos e causa impressão impactante naqueles
que o veem pela primeira vez. A penumbra em temperatura amena, as paredes de madeira e o palco lustroso emitem uma seriedade mística, como se pudessem
transportar a plateia para a glória da ágora ateniense. Ali,
toda palavra transcende os ouvidos, encontrando um canal direto para a alma de quem se sente com o espírito
disposto a aprender.
Por três vezes ao longo do ano de 2016, esse cenário
cumpriu seu papel de forma discreta quando comparado à energia titânica produzida. O vermelho-sangue dos
mais de quatrocentos lugares sucumbiu à vibração de
várias categorias de trabalhadores da Política de Assistência Social, que se reuniram ali para ampliar suas expe-
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A mesa-redonda foi mediada por Maria Inês Villalva, da FEASA, e composta
pelos três últimos presidentes do Conselho Nacional de Assistência Social:
Luziele Tapajós, Edivaldo Ramos e Carlos Eduardo Ferrari.

Evento “Diálogos do SUAS”. Mesa-redonda.

riências e percepções acerca da conjuntura atual da política e do SUAS – Sistema Único de Assistência Social.
Desde a preparação dos eventos, sempre com grande procura por parte de convidados e interessados, era
possível medir a extensão da expectativa gerada. As incertezas e instabilidades atuais da Política de Assistência Social produzem nos trabalhadores a necessidade
básica de buscar saídas, compreender novos horizontes,
projetar futuros. A FAPCOM tornou-se, então, um lócus
privilegiado para o debate qualificado pela plateia, convidados, ambiente e compromisso público de todos. As
rampas de acesso da faculdade ficaram infestadas de
gente vigorosa, militante, curiosa e disposta a construir
as viabilidades possíveis do momento.
Os presentes sempre representam um território expandido da grande São Paulo. Vêm às centenas, alguns
vencendo suas próprias centenas de quilômetros, para

Luziele Tapajós argumenta.

Apresentação dos formadores do evento.

ouvir as experiências impactantes de gente que atua e
milita há décadas na Assistência Social.
O “Diálogos do SUAS”, título da série de eventos promovidos pela PAULUS e suas parcerias, vai sempre muito além das conversas daqueles no palco; as opiniões
e considerações dos debatedores ganharam eco nos
diversos grupos de recém-conhecidos que usavam de
suas autoridades para validar ou não as falas e reinventá-las na proporção literária de vários livros.
Como complemento às palestras da parte da manhã,
ocorrem sempre diversas oficinas e debates durante à
tarde, abordando detalhadamente as mais plurais temáticas do SUAS. Tudo para enriquecer ao máximo o ambiente de criação e alinhamento de ideias sobre o fazer
social no país hoje. Esses grupos, quando trocam o auditório pelas salas de aula, podem sempre usufruir da pluralidade de temáticas e potencialidades presentes para
enriquecer com novos conhecimentos a miríade acadêmica da FAPCOM.
O tempo de cada um dos dias de encontro sempre
passa num suspiro. E seu final não abre espaço para a
típica nostalgia estéril que segue tantos eventos grandiosos. O que parece ter surgido da primeira vez, e se reforça a cada edição, é a certeza de que debater é preciso.
Eleva-se uma vontade de manter o movimento iniciado
em algo contínuo como um fórum da Assistência Social.
Um espaço em que se debate o novo e se elaboram os
caminhos participativos da garantia de direitos. O próximo encontro sempre estará a caminho. Descobriremos
muito conversando mais.

Oficina “Psicologia no SUAS”, com o formador Célio Moraes.

Oficina “Vigilância Social”, com
a formadora Luziele Tapajós.

Oficina “Plano Individual de Atendimento”,
com a formadora Samara Xavier.

Oficina “Elaboração de Relatórios”,
com a formadora Cecília Ziliotto.

Oficina “Habilitação e Reabilitação da Pessoa com
Deficiência”, com o formador Carlos Eduardo Ferrari.

Oficina “Rede Social para os Serviços de Convivência”,
com a formadora Valéria Martins.

Oficina “Leitura e Interpretação de Editais”,
com a formadora Natália Caetano.

Oficina “Acolhida em Serviços Socioassistenciais”,
com o formador Agnaldo Geremias.

Oficina “Planejamento, Execução e Prestação de
contas nas parcerias das Organizações da Sociedade Civil”, com o formador José Alberto Tozzi.

Por Alberto Nascimento.
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PARCERIAS

Um mundo
de possibilidades

E

foi há 25 anos que o sonho se tornou realidade.
Tudo começou com um trabalho voluntário de
entrega de sopas aos mais necessitados. Foi
através desse trabalho que um grupo de pessoas
percebeu a dificuldade das famílias que participavam
das entregas em ter um local seguro e amigo para
deixar seus filhos durante o dia, no horário de trabalhar. Eram famílias carentes que não tinham condições de pagar uma creche.
Baseando-se nisso, com muito trabalho, empenho
e suor, o grupo foi arrecadando recursos e conseguiu
o espaço. Em 1990, foi inaugurada a primeira unidade,
nomeada Creche “Dr. Klaide”. Com a unidade em funcionamento, era visível o desenvolvimento das crianças e a
alegria entre as famílias. A creche funciona em período
integral e oferece, até hoje, três refeições por dia. Houve

melhorias com o tempo: os acompanhamentos com nutricionistas, psicólogos e dentistas são exemplo disso. A
unidade atende atualmente 100 crianças, na faixa etária
entre 20 a 68 meses, e tem convênios com a Secretaria
de Educação de Santo André/SP.

Acervo da Instituição “Dr. Klaide”.
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Mas outra questão começou a fazer parte dessa história: para onde iriam aquelas crianças, ainda pequenas,
quando saíssem dali? Eis que surgiu outra ideia: por que
não criar um espaço para elas com outras atividades, em
período contrário ao da escola? O pensamento foi amadurecido e, novamente com determinação e boa vontade, os fundadores da Creche “Dr. Klaide” começaram a
arrecadar mais recursos para executar essa nova meta
estabelecida. Não demorou muito para conseguirem.
Em 1996 foi inaugurada a segunda unidade, com o
nome de Núcleo “Antônio de Paula”, atendendo nos primeiros anos 50 participantes, com a mesma estrutura
da creche, porém em dois períodos e oferecendo quatro
refeições diárias. Podem fazer parte da Unidade 2 crianças que encerraram seu ciclo na creche, adolescentes
até os 14 anos, entre outros. Atualmente o Núcleo atende
154 crianças e adolescentes da comunidade e tem convênios com a Secretaria de Inclusão de Santo André/SP.
Em 1999, dando continuidade aos serviços sociais
prestados, na tentativa de aumentar as possibilidades
dos adolescentes da Unidade 2, foi discutida a edificação de um núcleo que oferecesse cursos de formação
profissional, não só aos adolescentes da unidade, mas
também aos jovens do entorno. Hoje, são ministrados
mais de 20 cursos, dos quais alguns têm certificado do
Senai, que faz parte do projeto desde o início. O Núcleo
tem parceria com uma empresa de turismo, que, sensibilizada pelo projeto, começou a colaborar desde 2006.
Anualmente são formadas em média 700 pessoas e
os feedbacks recebidos são positivos: mais de 60% já estão inseridos no mercado de trabalho.

Quando tudo parecia acertado – e as três unidades
em funcionamento já eram vistas como um projeto sério,
com resultados mais que positivos –, notou-se que ainda
faltava algo! Havia uma faixa etária, talvez esquecida por
muitos, que precisava, assim como os outros projetos, de
uma iniciativa. Foi em 2001 que o Núcleo de Convivência
para o Idoso foi aberto, oferecendo espaços adequados,
três refeições diárias, exercícios físicos, fisioterapias,
acompanhamento médico com geriatra, entre outras atividades. Trinta e cinco idosos atualmente participam do
Núcleo “Dr. Eliseu”, como foi nomeada a unidade 4. Os
vovôs e vovós chegam às 8h da manhã e voltam para
suas casas às 16h30. A ideia foi manter o vínculo familiar,
sem impedir que seus filhos e familiares trabalhassem.
Este é um breve resumo sobre essa história que ajudou e ajuda muita gente. Nesses mais de 25 anos, foram
atendidos mais de 12.098 crianças, adolescentes, adultos e idosos.
Os projetos sociais apresentados aqui continuam
existindo graças à colaboração de pessoas e empresas
que, de alguma forma, conseguiram perceber a importância de ajudar.
Não importa se você é criança ou adolescente, adulto ou idoso, a Instituição Assistencial e Educacional “Dr.
Klaide” sempre estará disponível para quem precisa.
Esse é um dos lemas que regem a entidade.
Por Monique Pizara Bigosinski, gestora do Departamento de Marketing
da Instituição “Dr. Klaide” em Santo André/SP.

Jovens atendidos pela Instituição “Dr. Klaide”: Isabela Tibo, Breno Yago Gomes e a presidente/diretora Aparecida Pelegrin Tarifa.

Acervo da Instituição “Dr. Klaide”.
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FAPCOM

A faculdade nossa
Tayane Salatiel Araújo – Acervo pessoal

de cada dia

Começa o ano, aquele ano tão esperado e que parecia
distante, quase impossível de se alcançar... Sim, o último
ano de faculdade! A euforia de “estar quase formada” toma
conta dos seres chamados veteranos, que começam a perceber a Vila Mariana de um jeito muito diferente do que era
quatro anos atrás.
Particularmente, até 2013 posso ser intitulada como
uma matuta para a capital. Explico: passei os primeiros 17
anos da minha vida limitada ao ABC Paulista (aquelas três
cidades que ficam na região metropolitana de São Paulo,
mais conhecidas como um grande parque industrial) e também aos bairros periféricos próximos a minha casa. Nunca
fez parte da minha rotina utilizar o trem ou metrô, muito menos vivenciar a rotina louca dos centros da capital.
Essa era minha vida até ingressar na FAPCOM. Além do
marco natural que o Ensino Superior traz à vida daqueles
que vivenciam essa experiência, enfrentei também uma
profunda mudança territorial. Pode parecer exagero, mas,
olhando para trás, posso dizer que cursei duas faculdades:
Relações Públicas e também a vida urbana. A segunda me
fez refletir sobre importantes questões; a mais importante,
talvez, seja como o ser humano é a criatura mais animalesca e primitiva da Terra.

Digo isso depois de uma profunda experiência de
campo em situações adversas como falha no trem,
objetos na via, ou simplesmente pelo soar da informação: “Operando com atraso e maior tempo de parada
entre as estações”. Era o suficiente para que aquelas
criaturas engravatadas e de boa postura se transformassem em feras, dispostas a qualquer coisa (mesmo)
para conquistar seu objetivo. Mas deixo para falar sobre
essa experiência em outra oportunidade.
O “estado de espírito universitário” realmente transcende. Desde que a faculdade começou, vejo todos os meus
colegas e amigos falando sempre da mesma coisa: a faculdade! De todas as formas possíveis – os benefícios, os
malefícios (impossível listar a quantidade de reclamações),
a dificuldade de conciliar a faculdade e a vida social (admito que, estando no último ano, é uma tarefa praticamente
impossível). Enfim, a faculdade não é apenas o local onde
se aprende uma profissão, ela é uma extensão da sua vida.
Voltando ao meu caso: graças ao trabalho na região,
a Vila Mariana é hoje o meu lar. São aproximadamente 15
horas por dia com direito a café, almoço e jantar. Aprendi
a enxergar cada particularidade deste bairro tão bucólico,
decorado de tanta correria. Claro, neste bairro tão especial
se encontra a FAPCOM: um espaço
que reúne gente! No sentido mais genuíno da palavra, é aqui que as pessoas convivem, aprendem, trocam
experiências dentro e fora das salas.
As pessoas são acolhedoras e, por
mais distante que você esteja da sua
residência, na FAPCOM você se sente em casa.
E, neste clima tão acolhedor há
quatro anos, apesar do cansaço e de
desejar com todas as minhas forças
estar formada, os primeiros sintomas
da nostalgia desta rotina começam a
chegar, aliados à ansiedade dos próximos capítulos das nossas vidas de
“formados”.
Por Tayane Araujo, formada
em Relações Públicas pela FAPCOM.
Apresentação para a banca examinadora.
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Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comunicação – FAPCOM.
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