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A identidade do educador
social no Brasil

Por Ana Caroline de Almeida Eterno, Geovana Nascimento dos Santos, Leonardo Ribeiro Klegin, Leontina Vitalino, Neire Catarina de Oliveira Costa,
Sileide Maria Maier e Sônia Francisca da Cruz

O

educador social tem como objetivo profissional
trabalhar com usuários em situação de
vulnerabilidade social, os quais são participantes de
programas ou unidades assistenciais públicas ou privadas,
não sendo satisfatório apenas o seu domínio sobre o
saber teórico em determinada área, como educação física,
informática, violão, canto, entre outros. O educador social
deve ter um olhar apurado e objetivo para as situações
vivenciadas no momento de convivência e fortalecimento
com os usuários.
Vivemos um período da história em que a diversidade
das relações sociais cresce a cada dia e exige do educador
social uma flexibilidade capaz de acolher todos os diferentes,
bem como uma necessidade de aprimoramento constante
para uma reconstrução de seu saber. Permeado por essa
diversidade, o educador social encontra desafios para educar
na atualidade, uma vez que educar exige rigorosidade
metódica, pesquisa, respeito, corporificação das palavras
pelo exemplo, aceitação do novo, rejeição de qualquer forma

de discriminação, reflexão crítica sobre a prática, bom senso,
humildade, alegria e tolerância e, essencialmente, convicção
de que a mudança é possível.
É importante também que o educador utilize de seu
saber teórico como uma ferramenta para melhorar o
seu atendimento, de forma que possa ser aplicado em
determinadas situações para que o atendimento seja feito
com eficácia, sem fugir do tema proposto pelo plano de
assistência, nem tornando essa convivência uma extensão de
sua vida escolar, o que por vezes desanima o usuário por não
se sentir parte construtiva desse processo, mas servir como
receptor passivo, um repetidor de ações que não somam
para o fortalecimento de vínculo e a convivência.
O educador social tem como responsabilidade tornar
esse sujeito esclarecido de que ele é autônomo e responsável
por suas mudanças, deixando-o também ciente de que ele
não é apenas um receptor, mas um mediador e construtor,
para que essas mudanças sejam feitas de acordo com sua
realidade. A rua mal sinalizada, o acúmulo de lixo, a falta de
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emprego para a população de seu bairro: tudo isso é motivo
para buscar uma transformação, que esse usuário pode fazer
se for orientado corretamente sobre suas possibilidades,
muitas vezes ocultas pela névoa da desesperança.
Os educadores devem ter conciência de que a mudança
plantada hoje numa criança vai torná-la forte e ativa para
enfrentar as adversidades de sua própria vida e de seu
futuro. A partir do momento que o sujeito tem consciência
de que é possível transformar e conviver com as diferenças,
e que nesta convivência há direitos e deveres, assegurados
e amparados por leis, fazendo com que cada cidadão possa
ter o direito de ser autônomo, ele poderá ser autor da própria
vida e construir sua cidadania individual, visando sempre o
bem-estar coletivo.
As portas só vão se abrir quando a criança souber, por
exemplo, que existe uma lei que a protege: o Estatuto da
Criança e do Adolescente, cujos artigos determinam como
ela pode e deve crescer de forma segura. Uma criança com
esta consciência que vê sua mãe sendo agredida ou que vê
seu irmão menor sem creche ou sem escola vai se questionar
se existem autoridades que assegurem seus direitos e, tendo
esse compromisso com o pequeno cidadão ele vai saber o
que fazer para ter acesso a estes mesmos direitos. Somente
assim é possível mudar, isto é, através da consciência de todos
os cidadãos, independentemente de sua faixa etária ou do
grupo social a que pertencem. No entanto, para que essa
mudança aconteça é preciso promover a cidadania de forma
participativa, de modo a construir e gerar transformação
efetiva, criando uma rede de apoio entre o público e o privado.
De acordo com Di Domenico e Cassetari (2012), o ser
humano pode se posicionar de três maneiras diferentes
diante do conhecimento:
• A posição estácionaria: a pessoa considera que essa
informação é suficiente, sem fazer qualquer tipo de alteração
ou análise crítica, encaixando-a da melhor forma possível à
sua realidade.
• Posição criativa: a pessoa faz o próprio conhecimento,
recebendo, elaborando e utilizando-o com consciência
apurada, respeito à influência, flexibilidade, originalidade,
diversidade de experiências e capacidade de organizar ideias
(sintetização).
• Posição crítica: a pessoa se posiciona clara e criticamente
diante de um conhecimento ou situação, perguntando-se
ou refletindo sobre o porquê das coisas, buscando o saber e
abandonando o dogmatismo.
Para Margarida Serrão e Maria Clarice Baleeiro (1999),
qualquer que seja a origem deste educador, é preciso que
ele se distancie em alguns momentos, para ser espectador
da própria prática e percebê-la com um olhar mais crítico e
menos emocional. Em contrapartida, em outros momentos
é necessário inserir-se no meio, fazer parte dele, viver sua
realidade, solidarizando-se com ela. E solidarizar-se significa
colocar à disposição dos jovens todo saber e bagagem
pessoal que possui, buscando em conjunto viabilizar ações,
novas experiências, maneiras diferentes de ver, perceber, agir
e se relacionar com o mundo.
Ser agente de transformação é a função social do
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educador. Cabe a ele auxiliar na organização dos desejos
e necessidades da população com a qual trabalha. Ele
constitui uma referência para a comunidade, participando da
estruturação do movimento popular a partir do seu trabalho
com os jovens, de modo que sua função não se restringe
ao trabalho com os grupos, mas amplia-se para a família e a
comunidade em geral.
Para responder a esta indagação é preciso compreender
que o educador ajuda a descobrir caminhos, a pensar
alternativas e revelar significados. Não se trata de um
condutor, pois na condução o outro é passivo, segue,
obedece. Na educação social o outro participa. O maior
desafio do educador é justamente equilibrar-se entre a
tendência a conduzir, pensando saber o que é melhor
para o jovem, e se deixar conduzir, não colocando limites,
compensando necessidades com permissividade.
Os limites são muito amplos. Para alguns adolescentes
tais limites são a rua, o mundo: e o mundo é grande demais.
Estar no mundo pode se tornar assustador. Criando vínculo
com o educador através da troca e do afeto, os limites podem
ser mais facilmente aceitos, e os espaços, internos e externos,
ganham contornos, tomam formas.
Um caminho mais fácil para o entendimento entre o
educador e o adolescente é a historia de vida. É preciso saber
um pouco da história de vida do adolescente para conhecer
suas potencialidades e dificuldades. Esse conhecimento
facilita o diálogo entre o educador e o adolescente, educador
e grupo, tornando-o mais forte e com mais inspiração para
viver sua aventura pedagógica.
É através da compreensão e do conhecimento da
realidade do adolescente que o educador pode perceber
o sentido e o significado de sua ações e atitudes, passando
a funcionar como um espelho no qual o jovem vai se mirar
para reconhecer a sua própria imagem. Imagem que reflete a
confiança, o respeito e o afeto do educador pelo adolescente,
assim como aquilo que acredita ser possível a este alcançar.
Tal espelhamento propicia o vínculo e permite que o
compromisso entre educador e adolescente se estabeleça,
compromisso que é, antes de tudo, reciprocidade e empatia,
fazendo do diálogo um método de trabalho adequado para o
desenvolvimento pessoal e social.
Porém, sabemos que nem sempre ao se mirar o

adolescente aceita o que vê. A imagem refletida, às
vezes, é negada, ignorada ou até guardada em algum
lugar desconhecido dentro dele, ressurgindo ou não
tempos depois. Quando está realizando um trabalho de
desenvolvimento pessoal e social de jovens, o educador
precisa ter cuidado com a ilusão de que pode dar ao
adolescente tudo o que ele necessita. A necessidade de colo,
por exemplo, a carência mobiliza.
É fácil entrar nesse jogo e perder a dimensão de querer
abraçar mais do que pode. Para escapar, é preciso buscar a
compreensão da sua identidade, da função e do seu papel.
É frequente que o educador se envolva, esquecendo-se de
que desempenha uma função específica cujo propósito é
educar e educar para a cidadania. Nessa função, educador
não é igual ao adolescente, porque cada um tem um papel
diferente.
Nesse sentido, a atitude do educador deve ser de muita
firmeza, fazendo intervenções determinadas e específicas,
colocando limites, uma vez que a demanda é tão grande
que ele corre o risco de se perder, sem saber a quem e
o que atender primeiro. É preciso estabelecer limites
sem ser brusco, de uma forma delicada, fazendo uso da
palavra, perguntando ao adolescente o que quer expressar,
relembrando as regras de convivência e mostrando as
consequências de sua ação. E isso só será possível se souber
o seu papel.
Ao deparar com a realidade, o educador muitas vezes se
assusta, passando a considerar a sua ação ineficaz. Ele pensa
que ela de nada adianta por ser tão pequena diante das
necessidades trazidas pelos adolescentes. O educador então
sofre e desse sofrimento surge uma constatação:

“Sonhar o impossível e
realizar o possível.”
A possível sequência de realização leva ao que parecia
impossível. Pequenos projetos funcionam como uma
escada para alcançar os sonhos. Ao fazer esta descoberta,
o educador torna-se capaz de aceitar o alcance e os limites
de sua ação: realizar algo, dar de si, receber, trocar, ensinar
e aprender. Nessa dialética as mudanças se processam e as
transformações acontecem.
Por fim, na convivência de grupos de adolescentes, o
educador adquire uma certeza: a de que o trabalho com
jovens se pauta mais na construção de vínculo e caráter
libertador, fundamentado na confiança e no respeito, do que
em discussões formais sobre temas e objetivos. Libertador
é o vínculo e a realização que permitem a expressão
das questões pessoais sob as mais variadas formas, que
possibilitam a descoberta de que é possível somar diferenças
que garantam a existência do individual dentro do coletivo,
que viabilizam a percepção das contradições pessoais e
grupais e a construção de novos caminhos.
Texto produzido como trabalho de conclusão do curso “O Orientador Social
e a prática cotidiana no SCFV”, promovido pelo Núcleo PAULUS/FAPCOM
na cidade de Cuiabá (MT).
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A importância das
relações interpessoais
no sistema vivo em
interação dinâmica
(Trevo) no contexto das
pessoas e sociedade na
gestão de uma OSC
Por Ana Paula Medeiros, Hutchson Assis de Souza, Silvina Machado Ribeiro e Victor José da Silva
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ma Organização da Sociedade Civil (OSC) é como um
organismo vivo. Quando falamos sobre os seres vivos,
as suas principais características são a sua composição
química comum, a presença de células, o metabolismo, a
capacidade de reprodução e a evolução; podemos dizer,
portanto, que se trata de algo que não podemos controlar,
ou seja, está em constante evolução e desenvolvimento.
O “Trevo” traz para nós uma série de características
que são comuns em uma OSC. Através da análise dessas
características, podemos perceber que elas também estão
em constante evolução e desenvolvimento.
Na imagem representativa do “Trevo”, estão em
destaque as perspectivas de pessoas, sociedade, recursos
e serviços, que interagem e se influenciam de forma
contínua, engendrando a presença do gestor, possibilitando
o movimento de uma OSC. Podemos chamar essas
perspectivas de campos de força.
É importante entender o significado dos quatro campos
de força para que possamos perceber a importância que as
relações interpessoais têm na gestão de uma OSC, levando
em consideração as equipes de trabalho e todo o entorno da
organização.
• Pessoas: esse campo envolve a criatividade, o potencial,
a experiência da organização, as relações entre as pessoas, a
equipe, os gestores e o desenvolvimento das pessoas.
O bem mais precioso de qualquer empresa são as pessoas
que nela estão, e o desenvolvimento dessas pessoas reflete
no crescimento da empresa. Em uma OSC não é diferente:
quanto mais desenvolvidas são as pessoas, melhor será o
trabalho realizado.
• Recursos: envolve toda a parte de infraestrutura
que será utilizada e colocada à disposição para realização
do trabalho de uma OSC, como os carros, prédios,
computadores, material didático, insumos e outros itens
importantes para que o que o trabalho desejado seja
realizado com exelência.
• Sociedade: consiste em todos que vão usufruir do
trabalho que é realizado pelas OSC, nos diversos tipos de
serviços que são realizados pelas OSC, temos aqueles que
são os usuários diretos e indiretos, podemos considerar
diretos aqueles que de alguma forma estão matriculados
participando dos diversos programas sociais que as OSC
possuem.
• Serviços: são os trabalhos realizados pelas OSC,
visando atender à comunidade e suas diversas demandas,
buscando excelência no atendimento e causando impacto
social importante no desenvolvimento e no potencial
transformador de cada usuário dos serviços da OSC.
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Segundo Alexandre Randi e Antônio Luiz P. Silva, a relação
entre “pessoas e sociedade” significa o comprometimento
com a causa, a vinculação das pessoas com a mudança
que desejam ver na sociedade, o que também implica
autorrealização: um modo de retribuir algo que se recebeu.
Essa relação entre as pessoas e a sociedade diz respeito
à motivação e ao engajamento, ou a como as pessoas se
vinculam ao papel social da organização. A motivação
pode ajudar a superar crises, a persistir nas adversidades e
a enfrentar situações difíceis. Ela mobiliza a criatividade e a
vontade.
Entendemos então que a perspectiva de “pessoas” e
“sociedade” cria-se uma nova relação que podemos chamar
de “motivação”. Observando esse cenário, é muito importante
destacar que as pessoas precisam de mais do que somente
conhecimento técnico; elas precisam estar envolvidas com a
“causa”. Não adianta ter conhecimento técnico sem que haja
envolvimento com o trabalho que está sendo realizado.
Relação entre pessoas e sociedade
Falar de relações é ao mesmo tempo falar de um assunto
muito abordado, porém muito complexo. São várias as vezes
que ouvimos falar de relacionamento interpessoal, mas as
formas como essas relações se estabelecem no cotidiano de
uma Organização da Sociedade Civil são pouco discutidas ou
abordadas.
Isso porque falar das relações com o outro implica, muitas
vezes, abordar a relação que se tem consigo mesmo, do
movimento que se faz de sair do seu lugar de observação

para ir para o lugar do outro e observar a partir da visão que
ele tem do todo, o que nem sempre é fácil – ou melhor, exige
total desprendimento da sua própria forma de observar.
Uma dificuldade que se enfrenta nas Organizações e
que podem gerar alguns conflitos é a necessidade que as
pessoas têm de manter sua individualidade. Mesmo estando
voltadas para um objetivo comum, na hora da tomada de
decisões o que tende a prevalecer são as opiniões individuais,
experiências passadas ou, ainda, a formação de grupos de
acordo com suas ideologias. Daí a necessidade de fazer uma
análise dos fatos a partir do que se tem de concreto, sem
meras opiniões ou achismo.
É comum uma busca constante para superar os conflitos
que surgem nos relacionamentos interpessoais dentro das
organizações sociais. O gestor precisa estar atento, pois,
muitos conflitos acabam gerando perdas de profissionais e
até mesmo da qualidade dos serviços prestados. É papel do
gestor fazer a interlocução e intermediação desses conflitos.
A visão de que o gestor deve apenas isolar-se em uma sala e
deixar que cada um cuide das suas atribuições está cada vez
mais distante da realidade que se vive.
O gestor precisa desenvolver sensibilidade e percepção
para compreender que todo o ciclo de vida de uma
organização é vivo e constante, por isso, deve buscar cada
vez mais humanizar suas relações e atitudes dentro deste
ambiente.
O termo relações interpessoais nos leva a refletir sobre
o grande desafio de equilibrar forças internas e externas
porque está se falando da dinâmica de um organismo vivo,
que recebe e exerce influência a todo tempo e o tempo todo,
e está sempre em movimento.

Desconstruir o negativismo e o comodismo que muitas
vezes se instala na gestão das organizações sociais é um
grande desafio. Por ser um organismo complexo para onde
pessoas trazem os seus sentimentos, seus conflitos internos,
os seus valores morais, culturais e sociais, que estão em
constante transformação, crescimento e reação, é preciso
entender que essas relações podem ser delicadas e sujeitas a
conflitos. A questão é saber equilibrá-las, e o primeiro passo é
colocar-se em movimento.
O artigo demonstra que as relações estabelecidas em uma
Organização da Sociedade Civil buscam uma comunicação
eficiente e eficaz entre centro e periferia e que esta depende
da ativa participação de todos os campos envolvidos. Em
razão de sua aproximação com a sociedade e os atores
envolvidos nesta dinâmica, a OSC tem papel de destaque na
formação de agentes protagonistas e críticos da sociedade,
razão pela qual a sua importância é reconhecida tanto pela
comunidade como pelo Estado.
É preciso, assim, desenvolver uma relação interpessoal
da equipe, para que todos estejam envolvidos pela “causa”,
aproximando os usuários e os que vivem no entorno
da organização através de eventos que proporcionem
momentos de escuta da “periferia”, trabalhando as
necessidades e as demandas informadas e possibilitando a
criação de redes de trabalho.

Texto produzido como trabalho de conclusão do curso “Gestão de
Organizações da Sociedade Civil: construindo clareza e capacidades para sua
OSC”, promovido pelo Núcleo PAULUS/FAPCOM.
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Reflexões a respeito do
Serviço de Convivência
e Fortalecimento de
Vínculos para adolescentes
considerando as questões
étnico-raciais e de gênero
Por Aline Cristina Barbosa Messias, Angela Regina Etchebarne de Ávila, Cecília Mitsue Harada Tsutsui,
Lúcio Soares de Oliveira, Jussara Petrini e Ketelen Elizabeth dos Santos Barros
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV) pertence à Proteção Social Básica do SUAS,
regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), e foi
reordenado em 2013 por meio da Resolução CNAS nº
01/2013, funcionando como complemento ao trabalho
social com famílias realizado por meio do Serviço de
Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e o
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias
e Indivíduos (PAEFI). O SCFV tem um caráter preventivo e
proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no
desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos
usuários, com vista ao alcance de alternativas emancipatórias
para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Deve
cumprir a garantia das seguranças de acolhida e de convívio
familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento
da autonomia dos usuários. O trabalho nos grupos é
planejado de forma coletiva, contando com a participação
ativa do técnico de referência, dos orientadores sociais e dos
usuários. Tal trabalho é organizado em percursos, de forma
a estimular as trocas culturais e o compartilhamento de
vivências, e deve desenvolver nos usuários o sentimento de
pertença e de identidade, fortalecendo os vínculos familiares,
sempre sob o viés de incentivar a socialização e a convivência
familiar e comunitária.
A segurança de convívio, garantida aos usuários pela
Política Nacional de Assistência Social, diz respeito à
efetivação do direito à convivência familiar e à proteção
da família, com vista ao enfrentamento de situações de
isolamento social, enfraquecimento ou rompimento de
vínculos familiares e comunitários, situações discriminatórias
e estigmatizantes. O enfrentamento dessas situações é
realizado por meio de ações centradas no fortalecimento da
autoestima, dos laços de solidariedade e dos sentimentos
de pertença e coletividade. No âmbito da assistência social,
há o reconhecimento de situações de desproteção social,
cujo impacto é maior entre pessoas ou grupos familiares
que apresentam características socialmente desvalorizadas
e discriminadas de forma negativa (gênero, etnia, religião,
orientação sexual, situação civil etc.), agravadas por
condições precárias de vida, pela privação de renda ou de
acesso aos serviços públicos. O SCFV ofertado a adolescentes
de 12 a 17 anos deve complementar as ações da família
e da comunidade na proteção e no desenvolvimento de
adolescentes para o fortalecimento dos vínculos familiares
e sociais, assegurar espaços de referência para o convívio
grupal, comunitário e social e o aprimoramento de relações
de afetividade, solidariedade e respeito mútuo. Também
deve possibilitar a ampliação do universo informacional,
artístico e cultural dos adolescentes, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos
e da sua formação cidadã, promovendo vivências para o
alcance de autonomia e protagonismo social, estimulando a
participação na vida pública do território e desenvolvendo
competências para a compreensão crítica da realidade social
e do mundo moderno. Deve-se possibilitar o reconhecimento
do trabalho e da educação como direitos de cidadania e
promover conhecimentos sobre o mundo do trabalho e
competências específicas básicas, contribuindo ainda para a
13

inserção, a reinserção e a permanência dos adolescentes no
sistema educacional.
Os eixos orientadores do SCFV são a convivência
social, o direito de ser e a participação. O SCFV promove
o aprendizado e o ensino de forma igualitária, tratando
de construir, nas relações, lugares de autoridade para
determinadas questões, desconstruindo a perspectiva de
autoridade por hierarquias previamente definidas; trabalha
as emoções nas situações vividas e ensina a ter domínio
sobre os sentimentos e afetações, de modo a enfrentar
situações que disparam sentimentos intensos e negativos. A
questão do reconhecimento e admiração da diferença referese a exercitar situações protegidas em que as desigualdades
e diversidades podem ser analisadas e problematizadas,
permitindo que características, condições e escolhas sejam
tomadas em sua raiz de diferença e não a partir de um juízo
de valor hegemônico.
Os encontros dos grupos do SCFV devem criar
oportunidades para que os usuários vivenciem as mais
diversas experiências, e os temas abordados devem
possibilitar a discussão e a reflexão sobre questões que
estão presentes no território, na realidade sociocultural e na
vivência individual, social e familiar dos participantes, para
que compreendam a sua realidade e dela participem de
forma protagonista. Os temas fundamentam as atividades
que serão realizadas no serviço, de maneira a contemplar
os seus objetivos e possibilitar o alcance dos resultados
esperados. Contudo, não deve deixar de abordar temas
como deficiência, cultura, esporte, cultura de paz, violações
de direitos, trabalho infantil, violências contra crianças e
adolescentes, igualdade de gênero, diversidade étnico-racial,
autocuidado etc. No decorrer dos encontros dos grupos,
deve haver momentos em que assuntos relacionados
a algum acontecimento na comunidade ou questão
vivenciada por algum indivíduo da localidade serão tratados
no grupo. Nessas ocasiões, há de se cuidar para que não haja
a exposição constrangedora das pessoas. Essas situações são
oportunidades para que o orientador ou educador social
problematize questões como preconceito, intolerância,
discriminação e outras, a partir da perspectiva da garantia
dos direitos dos cidadãos. Além disso, é importante que
organize a dinâmica do trabalho, de forma que a discussão
relacionada ao assunto do dia efetivamente esteja
relacionada aos objetivos do serviço e que tenha início, meio
e fim.
Considerando a perspectiva do SCFV sobre o perfil
dos adolescentes, é importante ressaltar a afirmativa de
Viveiros (2017) de que “esse processo de transformação é
histórico, e está na base das estruturas da dominação que
constituem a chamada modernidade colonial. Os sujeitos
sociais são marcados por sua cor e gênero, esses se tornam
sua “essência” e designa a posição de objetos da empresa
moderna colonial” (VIVEIROS, 2017 apud ALVES, 2018).
A compreensão do SCFV do adolescente quanto à
diversidade de sua etnia é um dos objetivos do serviço
(BRASIL, 2017), situando esse jovem no contexto social
como parte comum, apesar dos preconceitos enraizados
culturalmente na sociedade brasileira. O enfrentamento
do desafio de se posicionar mediante esses temas está
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“Com respeito
à miscigenação
e à diversidade,
características deste
país, faz-se necessário
expandir políticas
públicas no sentido de
integralizar os jovens,
visando combater as
diversas formas de
violência.”
em fomentar o jovem, empoderando-o e propiciando a
autovaloração, de modo que ele se reconheça socialmente
como integrante, protagonista da sua própria existência na
sociedade.
Os temas relativos a questões de gênero e étnico-raciais
podem ser desenvolvidos no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos com a estimulação de reflexão,
partindo da perspectiva da interseccionalidade, ou seja,
da abordagem que faz uma análise intrínseca entre classe,
gênero e raça. Portanto, é possível abrir debates, oficinas,
dinâmicas de grupos, rodas de conversa e audiovisuais para
trabalhar com grupos de diversas faixas etárias. Provindo do
conceito de gênero é presumível afirmar que as questões de
classe, gênero e raça exercem forte impacto na formação dos
processos de exclusão e discriminação advindos da formação
histórica, cultural e socioeconômica de um passado colonial

de dominação e na institucionalização dessa segregação.
Podemos reconhecer a importância da desconstrução
dos aspectos dominadores do sexismo, das atribuições
socialmente construídas e dos posicionamentos na esfera
da produção, ou seja, em modo de produção capitalista
burguesa. Esta é a tarefa primordial das equipes de referência
dos CRAS: construir bases sustentáveis de emancipação,
empoderamento e proativismo dentro do amplo aspecto de
prevenção de vulnerabilidades.
Com o objetivo de inserir o jovem no contexto social,
deve-se mapear o seu perfil, destacando o respeito à
diversidade étnico-racial e de gênero, sua expressão social
e cultural, compartilhada nos grupos, e ressaltando suas
particularidades. Com o intuito de promover conhecimento,
as culturas que são parte integrante e natural na composição
dos grupos sociais permitem um dimensionamento pelos

profissionais da Assistência Social, das realidades vivenciadas,
de suas complexidades e desafios a enfrentar, exigindo
destes um aporte teórico-prático qualificado na condução de
seu trabalho.
A sensibilização de les, através das reflexões e atividades
propostas, pode levar a um maior conhecimento e
propriedade no enfrentamento de discriminações sofridas no
cotidiano.

Texto produzido como trabalho de conclusão do curso “As novas
configurações sociais no Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos com foco em Gênero e Etnia”, promovido pelo Núcleo PAULUS/
FAPCOM.
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ARTIGO

A importância da
socioaprendizagem para a pessoa
com deficiência intelectual
Por Inês Celeste Lourenço Giopato e Rachel Peixoto e Silva

A

socioaprendizagem está estruturada em cinco
eixos de gestão: Gestão de Relacionamento, Gestão
Trabalhista, Gestão Educacional, Gestão Social, Gestão
de Monitoramento e Avaliação. Promove e engrandece o
saber dos indivíduos desfavorecidos socialmente, vulneráveis
em diversos aspectos. Através da formação e orientação nas
competências pessoais, conhecimentos teóricos e práticos, os
indivíduos, jovens de 14 a 24 anos, incluindo as pessoas com
deficiência sem limite de idade, em virtude de necessidades
específicas, se fortalecem para enfrentar novos desafios no
mundo do trabalho e na vida.
No Brasil, a aprendizagem é regulada pela Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) e passou por um processo de
modernização com a promulgação das leis n° 10097/2000,
11.180/2005 e 11788/2008.
O trabalho é o que mobiliza o indivíduo a participar das
engrenagens da vida em movimento contínuo de evolução
individual e social. Relações humanas são estabelecidas em
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igualdade de importância, pois todos são necessários, cada
qual em seu saber e fazer.
Pensando especificamente na pessoa com deficiência
intelectual, a sua chegada à socioaprendizagem é precedida
pelo atendimento socioeducativo com o objetivo de
desenvolver o indivíduo em suas várias habilidades,
independência e autonomia de forma global, incluindo as
habilidades sensório-motoras, de autocuidado, segurança
e social, simultaneamente ao reforço de vínculos familiares,
bem como a garantia de seus direitos. Após esse período de
desenvolvimento devem surgir novos desafios; portanto o
apoio orientador no mundo do trabalho continua a se fazer
necessário para as pessoas com deficiência intelectual.
Em 6 de julho de 2015, foi instituída a Lei Brasileira
de Inclusão nº 13146, “destinada a assegurar a promover,
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando
à sua inclusão social e cidadania” (Art. 1º).

O artigo 37 da mesma lei aponta que “constitui modo de
inclusão da PcD no trabalho a colocação competitiva, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos
termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual
devem ser atendidas as regras à acessibilidade, o fornecimento
de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no
ambiente de trabalho”. Ressaltamos que, segundo o relatório
Mundial Sobre Deficiências (2012), mais de um bilhão de
pessoas em todo o mundo convive com alguma forma de
deficiência. Em todo o mundo, as pessoas com deficiência
apresentam piores perspectivas de saúde, níveis mais baixos
de escolaridade e participação econômica menor. Em parte,
isso se deve à dificuldade de acesso aos serviços básicos,
como saúde, educação, trabalho, transporte, cultura e lazer.
Deste modo, a autonomia e protagonismo ficam apenas no
discurso, contando, invariavelmente, com a resiliência dos
assistidos. A resiliência é um conceito da Física, cujo significado
é a capacidade de um objeto de se recuperar, de moldar-se

novamente depois de ter sido comprimido, voltando ao seu
estado original. Quando se refere à esfera das relações sociais,
embora o ser humano tenha capacidade de adaptação diante
de condições desfavoráveis, ele depende do outro para
superar as adversidades e se construir como sujeito de direitos.
Para assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes,
em1990 foi publicado o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), preconizando que estes não deveriam ser vistos nem
tratados como objetos, e sim como sujeitos de direitos. Tendo
na socioeducação a possibilidade de desenvolvimento de
ações que contribuam para assegurar o direito ao exercício
pleno da cidadania, uma vez que esse direito é muitas vezes
negado pela discriminação e pelos preconceitos.
A socioaprendizagem promove um olhar para o indivíduo,
a família, a comunidade e sociedade: é uma ação afirmativa
voltada à efetivação dos direitos sociais de adolescentes,
jovens e pessoas com deficiência.
Dessa forma, a socioaprendizagem tem fundamental
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importância no atendimento, formação e orientação aos
jovens de 14 a 24 anos, assim como das PcDs a partir de 14
anos, em razão de suas necessidades específicas. Esse princípio
tem como base a Resolução.
O mundo do trabalho é desafiador, porém as relações
humanas envolvidas são de eficácia para a plena satisfação
individual. O trabalho é o que mobiliza o indivíduo a
participar nas engrenagens da vida em movimento contínuo
de evolução individual e social. Relações humanas são
estabelecidas em igualdade de importância, pois todos são
necessários, cada qual em seu saber e fazer.
A formação que a socioaprendizagem engrandece o saber
dos indivíduos desfavorecidos socialmente, vulneráveis em
diversos aspectos. Através da formação e orientação nas
competências pessoais, o indivíduo se fortalece para enfrentar
novos desafios no mundo do trabalho e na vida.
A relação da Instituição de Socioaprendizagem com a
empresa contratante deve ser de apoio ao aprendiz
e/ou pessoa com deficiência – PcD, através de ensinamentos
teóricos e práticos direcionados ao trabalho desenvolvido
na empresa, de sustentação e apoio no enfrentamento de
suas fragilidades biopsicossociais. Não se trata somente de
aprendizagem profissional; é a relação que avalia e fortalece o
indivíduo desde as suas necessidades familiares, com o apoio
do CREAS/CRAS nos encaminhamentos necessários à garantia
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de direitos, assim como o aprendizado teórico e prático.
A Instituição de socioaprendizagem mantém e fortalece a
relação da aprendizagem e/ou PcD no contato com a empresa
contratante para melhor orientação na socioaprendizagem.
Ao observarmos as ações e envolvimentos da
socioaprendizagem ao proporcionar aos indivíduos
oportunidades de fortalecimento biopsicossocial,
conhecimentos teóricos e orientações práticas vinculadas
às empresas contratantes, percebemos o panorama de
possibilidades evolutivas que podem transformar vidas.
O engrandecimento parte do indivíduo que, fortalecido,
passa a ser agente de seu caminhar, relacionando-se com a
comunidade de forma a integrá-la e formar o panorama social
e econômico em equilíbrio de oportunidades para todos.
As políticas públicas são o reflexo das necessidades de
um povo e, assim, colaboram para o engrandecimento das
relações humanas. A garantia da legislação assegura direitos
desde os básicos aos mais amplos e específicos, no rumo
de uma sociedade mais igualitária em possibilidades, ações
plenas, liberdade de escolha e participação social.
Texto produzido como trabalho de conclusão do curso “Socioaprendizagem:
uma ferramenta eficaz na promoção da integração dos usuários da política
de assistência social no mundo do trabalho”, promovido pelo Núcleo
PAULUS/FAPCOM.

A gota da estalactite

CRÔNICA

Por Edilania C. de Oliveira*

H

á um sonho de livre-arbítrio fortemente definido
nesses tempos líquidos, destinado a desprenderse das amarras sociais e familiares, toda vez que
adentro o Instagram e observo viajantes nômades. Sujeitos
aparentemente felizes e libertos da vida que sugerem ser
algo comum, simples e com emprego fixo. Penso se a tal
felicidade é uma parcela filtrada pelo flash ou corre inteiriça
pelo menos por um dia. É possível realmente ser livre? Ou
apenas o câmbio a partir de um mercado em que o produto
desejável será mais um sorriso no lugar de um pensamento
profundo?
Quando nas reuniões de família vejo meus avós “sacarem”
os empoeirados e já conhecidos álbuns de família das

gavetas da cômoda, o tempo parece suspender-se com a
uma realidade estranhamente verdadeira – fotos em click
único, não há selfies, tampouco críticas ou likes na legenda
daqueles quadros fixos. Aqui cabem até fotos de velório,
uma tradição que desde menina me atormenta e que, no
entanto, formata a vida, traz a tristeza certeira e componente
inevitável da vida à tona, o que é totalmente proibido nas
fronteiras virtuais.
A incapacidade humana de enfrentar os sentimentos é
antiga; ela provêm da pré-história, quando a comunicação
oral que hoje praticamos não era conhecida, mas certamente
sentíamos as consequências disso. Dessa ancestralidade
conservamos os bloqueios e, a despeito da evolução,
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compreender o hoje continua complicado, ainda que seja
com os mais tenros sussurros atuais.
Nesses tempos líquidos, com inúmeros recursos de
comunicação, ainda nos falta a palavra que enfrente e
tente compreender o que nos move para viver melhor.
Senão, vejamos a facilidade com que excluímos as pessoas
como seres fictícios das nossas vidas. Um click. Um apagão.
Quando enfrentei a depressão, não compreendia o que
me atirava naquele poço. Como seguir em frente se aos
olhos dos outros estaria tudo muito bem comigo, mas na
verdade me faltava algo que não havia como identificar?
Seria o tempo atual de então? Seria minha geração que
há muito não tem ideais dignos de luta? E esse vácuo era
real ou abstração de quem fugiu do padrão nordestino
familiar de aos vinte e cinco anos já estar casada e com
três filhos? A verdade é que “pertencer-se” na nossa
contemporaneidade requer sorte de escapar da loucura. É
um caminho sombrio. Às vezes travestido de solitude, mas
de fato solitário em demasia.
Na solidão, a gota da estalactite é ouvir seu íntimo,
reconhecer suas falhas e fecundar vida ao seu lado mais
feio. Já dizia Heráclito que a lógica do mundo é uma
guerra de opostos, tão igual o ser humano. Como ser
alegre sem a referência da tristeza? Como entender a
verdade se vivemos criando desculpas para o erro? Como
ousar ter um propósito se a solitude não brota e você
conclui que não se permitiu tal privacidade?
Presa, fugi. Fuga calculada, prenunciada. Larguei o país
por um ano. Imaginava que a vida que me faltava, o vigor
apaixonado desejável tinha semente estrangeira. Sozinha,
ganhei solitude, aprendi a dançar no meio da rua quando
aqueles fones brancos me traziam Legião Urbana. Não
que a vergonha e as amarras do politicamente correto
tivessem encontrado abrigo no esquecimento, mas o
fato de ninguém saber de onde eu era dava forças para o
meu florescer. Engraçado como isso atraía a atenção e o
riso das pessoas, que logo se dissipavam, e eu pensava:
poderia a vida sempre despertar esse frescor de chuva ou
a banalidade viria com o dançar diário? Ah, então a vida
corre como areia e a liquidez desta em oceanos abrasivos.
Livre-arbítrio ainda é sonho. Mesmo que o desejo
seja forte e em conexões profundas, temos medo do
eu próprio, da cave desmedida da subjetividade. Como
aceitar o outro se a maioria de nós insiste em expectativas
do que não virá? Em Parmênides, o que é, é. O que não é,
não é; logo, não existe.
Hoje, quando diante da minha capa de invisibilidade
gotejo poemas, observo sem censuras quem viaja por aí
sem planejamento ou aparentes compromissos. Mesmo
que a depressão tenha trazido profundidade ao meu
olhar e a um modo de existir, sei que vivo em sociedade
e não me parece pecado divagar e ponderar a opinião
dos poucos e insubstituíveis amigos. Vivo na captura
dessa placidez, sorvendo esse dilúvio que me cabe na
descoberta diária de que nosso tempo, meu tempo, se é
líquido, é também um bom vinho Merlot.
*Aluna do segundo semestre de Filosofia da FAPCOM – Faculdade
PAULUS de Comunicação.
Texto produzido na disciplina de Sociologia Geral (2017), noturno.
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Somos seres humanos natos!
Por SôZé, José Sávio Coelho

V

ida de gado! Sou fã de Zé Ramalho e Zé Geraldo, mas
minha vida não é de gado. Nunca tive fazenda, sítio,
chácara. E não é por nada não, mas não quero ter esse
negócio de cachorro, gato, cabrito, bode, vaca, capivara,
canários da terra, cavalo, mula, égua, cabra, touro, boi, vaca etc.
A vida de gado não é minha vida preferida, pois eu vim da
barriga de uma mulher que me carregou por nove meses. Foi
e é uma mulher diferenciada até hoje. Olhe para cima, para
baixo e para os lados, de banda e de mais esquina, ao revés.
Não tem para ninguém! Dona Maria é a melhor!
Fui muito bem criado no mundo. Antes era tudo mais
fácil. Eu, por exemplo, já correndo para qualquer lugar,
sempre gostei de fazer tudo rápido. Na escola, por exemplo,
após às aulas, que eram das 7 até as 11 horas da manhã,
eu arrumava as minhas tretas. E assim que terminavam as
aulas, sempre era o primeiro a sair correndo, com o resto
da molecada correndo atrás. É claro, se me pegassem, com
certeza era para me dar porrada, mas mesmo naquela época
era ruim de me pegar! Corria muito! E se eu não corresse... Era
tudo coisa de molecada. Passou. Depois, passamos a jogar
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futebol em um time infantojuvenil, em um campo na Vila
Oliveira, o lugar onde nasci.
Voltando à expressão “vida de gado”, quero dizer que
somos todos seres humanos. Cada um nasceu, assim como
eu, do ventre de uma mulher. Pode ser o presidente, a
presidenta, o senador, a senadora, o deputado, a deputada, o
governador, a governadora, o prefeito, a prefeita, vereador ou
vereadora. Somos todos seres humanos!
E não é porque hoje estamos em situação de rua que
outras pessoas são melhores do que a gente. Eles e elas
têm alguma porcentagem de erro nas nossas vidas, porém,
nós também, de algumas forma, extrapolamos, erramos e
não pensamos no dia de amanhã. Deveríamos ter pensado,
estudado, mas esquecemos que o amanhã existia. Eu, por
exemplo, na juventude fui reprovado no primeiro ano do
segundo grau e saí da escola.
Deveria ter continuado no ano seguinte. Não foi por falta
de oportunidade, nem por falta de apoio. Tenho certeza que,
se eu chegasse junto da minha família para conversar, de
uma forma ou outra iria ter acordo e eu continuaria a estudar

no ano seguinte. Aconteceu, não.
Tivesse feito outro caminho, seria o melhor, estaria
melhor, em outra situação. Comparo o meu modo de agir
como o de um zagueiro, daqueles lá do meio do mato ou até
mesmo da várzea. Eu chutei para onde o nariz apontou. Essa
é a verdade! E não deu certo. Estou ciente que foi ruim para
mim, mas nem por isso eu e todos os outros, que assim como
eu cometeram o mesmo erro, temos de ser martirizados,
prejudicados, criminalizados e discriminados por essa
sociedade corrupta.
Não sou só eu, mas a maioria de nós que estamos em
situação de rua vivemos, gastamos nosso dinheiro, e a
verdade é que foi bom enquanto durou. Nos divertimos a
valer. Não sabíamos o que é que nos esperava, mas apesar
dos pesares, valeu; valeu demais! Agora é tarde e eu, por
exemplo, estou vivendo por aí. Estou vivendo por viver, mas
tem uma coisa comigo: pior do que está, não vai ficar, porque
não tem jeito.
As oportunidades virão: não se sabe o amanhã. Depois,
agora ou a qualquer momento. Hoje ou daqui a pouco.
Estamos ligados e não importa onde você estiver: na rua, na
calçada, no mato, no albergue, no banco na praça, no jardim,
debaixo do viaduto. Ou na chuva, no frio, no sol.
Esteja preparado.
Sou fã número um dos cantores e compositores Zé
Ramalho e Zé Geraldo. Mas jamais considerei a minha vida

uma “vida de gado”. Joguei futebol amador dos 17 aos
32 anos, fora o atletismo de corrida, que parei só quando
aconteceu de eu ter de operar o fêmur. De lá para cá, nem
bola, nem corrida; só caminhada.
Mas não é porque estamos em situação de rua que
temos que baixar a cabeça, não. Existe uma luz no fim
do túnel e essa luz talvez esteja em cada um de nós, um
ajudando o outro fazer a hora e não esperar acontecer. E é
melhor ficar esperto, porque cães de guarda, os pastores
alemães, os rottweiler, os capas pretas e, agora recente, os
pit bulls estão avisados para nos pegar. E pegam todos os
nossos cobertores, nossas camas, comidas, nossas moedas,
documentos, tudo!
Estamos em situação de rua, só que tudo o que tínhamos
não perdemos, eles tomaram: nossa moradia, nossa saúde,
nosso trabalho, nossa assistência social. E temos que ficar
atentos para que não nos escravizem. Se não querem
conversar conosco, numa boa, na paz; é porque sabem que
temos direitos. Nós não queremos Secretaria de Segurança
Pública, queremos Secretaria de Obras Sociais. Este é o
assunto principal: educação, moradia, trabalho, saúde. Tudo
na paz.

José Sávio Coelho é ex-aluno do curso “Comunicando a realidade e abrindo
portas de comunicação”, promovido pelo Núcleo PAULUS/FAPCOM.

“Existe uma luz
no fim do túnel e
essa luz está em
cada um de nós.”
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A importância da acolhida nas
relações cotidianas

Um novo olhar ao processo de acolher na Política de
Assistência Social
Por Amanda Santos de Sousa, Angela dos Santos Silva, Camila Prada da Silva, Maria Joaquina Fernandes de Castro Silva,
Paloma Vieira Martins Cardoso dos Santos, Ricardo Kaisserlian de Figueiredo e Rozangela Jesus da Silva
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S

ob a ótica da Assistência Social a acolhida é uma das
seguranças afiançadas pela NOB/SUAS (2012, p. 17) que
objetiva efetivar sua função de proteção social, descrita
no artigo 4º.
A segurança de acolhida pode ser entendida como
uma das principais fontes de proteção social da Política de
Assistência Social, uma vez que ela opera com a provisão
de necessidades humanas que começa com os direitos à
alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios à vida humana
em sociedade” (BRASIL, 2005, p. 25) e na busca pela autonomia
por parte dos usuários, quanto ao provimento dessas
necessidades.
Destaca-se aqui que tal segurança também é
compreendida para além da oferta de uma rede de serviços
e espaços físicos, ampliando-se a concepção da garantia de
direitos não palpáveis, ou seja, condições de recepção, escuta
profissional qualificada e resolutividade no atendimento,
apontando não somente para a importância do fazer
profissional, mas da qualidade com que este é ofertado.
Importante resgatar que a Assistência Social, ao ser
configurada como política pública de proteção social não
contributiva, passa a se comprometer com a garantia a todos
que necessitam da provisão dessa proteção, da vigilância
socioassistencial e da defesa de direitos.
A fim de proteger a vida, reduzir danos e prevenir a incidência
de riscos sociais, a Política Nacional de Assistência Social (MDSA,
2004, p. 16) esclarece que “esta perspectiva significaria aportar
quem, quantos, quais e onde estão os brasileiros demandatários
de serviços e atenções de assistência social”. Ainda sob a ótica da
PNAS, constitui-se como usuário aquele a que aqui também nos
referimos como quem é acolhido:
[...] Cidadãos e grupos que se encontram em situações de
vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com
perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento
e sociabilidade. Ciclos de vida; identidades estigmatizadas
em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal
resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias
psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo
familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção
no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e
alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem
representar risco pessoal e social (MDSA, 2004, p. 33).
Entretanto, cabe ressaltar que, para Sposati (2009, p. 33),
muitas inseguranças e riscos estão relacionados ao trabalho,
à habitação, à educação, à saúde, ao transporte, entre
tantas outras áreas nas quais se setorizam as respostas
às necessidades humanas”, de modo que nem todas as
necessidades humanas de proteção servem à resolutividade
da assistência social, bem como não são as necessidades de
proteção social dos pobres que aqui são consideradas como
específicas da assistência social. Tais necessidades perpassam
várias políticas sociais e econômicas; portanto a atuação do
assistente social e/ou do profissional que realiza a acolhida do
usuário não se restringe a essa política específica, mas abrange
espaços, serviços e políticas distintas.
A acolhida no contexto discutido neste artigo
provavelmente ainda não tenha sido abordada teoricamente,
de sorte que os elementos relacionados à relação humana
anteriormente pensada por diversos autores nos servirão
como ponto de partida para a reflexão acerca da aplicação
do processo de acolhida na Assistência Social, em busca de
provocar possibilidades de mudanças e quiçá transformações
no que se refere às relações estabelecidas entre profissionais e
usuários.
Conforme Benjamin (1993, p. 61-62), o respeito pelo
acolhido e por seu universo implica um interesse sincero,
ao lhe dar atenção, ao excluir com cuidado as interferências
externas, sempre que possível, vivenciando integralmente
aquele espaço. Quando se requerem mais informações acerca
do acolhido, este levantamento é obtido de forma natural, sem
pressioná-lo e sem correr o risco de uma ruptura ou destruição
de suas expressões.

“Conforme o Dicionário Online de Português, a palavra
acolhida é definida como substantivo feminino: a “recepção
que se faz a alguém. Refúgio, proteção [...]”. Seu significado
literal, entretanto, não revela a relevância da influência de
sua dimensão subjetiva nas relações cotidianas, sejam elas
familiares, sociais, profissionais ou não. Acolher, para além
do sentido etimológico da palavra, se traduz no modo
de olhar, escutar e se colocar no encontro com o outro,
independentemente da natureza do vínculo estabelecido
com ele. Presume a forma como recepcionamos alguém e
nos relacionamos.”
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Ao iniciar um processo de escuta e acolhida, não existe nenhuma
regra geral, pois as situações são diversas. Contudo, esse processo
implica a compreensão de alguns questionamentos interessantes, aqui
observados, conforme Benjamin (1993, p. 70):

1. O que o acolhido pensa e sente em relação a si mesmo? Como
ele se percebe?

2. O que ele sente e pensa sobre os outros em seu mundo,

especialmente sobre aqueles que lhe são importantes? O que ele
pensa e sente em relação às pessoas em geral?

3. Como ele percebe os outros relacionados a si mesmo?

O que, em sua opinião, os outros pensam e sentem sobre ele,
especialmente aqueles que são importantes em sua vida?

4. Como percebe o material que ele, o profissional ou ambos

desejam discutir? O que pensa e como se sente sobre aquilo em
que está envolvido?

5. Quais são suas aspirações, ambições e objetivos?
6. De quais mecanismos de defesa se utiliza?
7. Que mecanismos de enfrentamento usa ou é capaz

de usar?

8. Quais são seus valores? Qual é sua filosofia de vida?
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Todas essas reflexões podem ser importantes para concluir
se esse processo de acolhida está sendo efetivado ou não e
se demandará um acompanhamento individual e/ou familiar
para o acolhido para ser subsidiado.
“Acolhida” pode ser concebida poeticamente como um
tempo para cativar e ser cativado. Um momento no qual quem
chega quer falar o que se passa consigo, o que aflige seu
íntimo e causa sofrimento. Em contrapartida, quem o escuta
busca transmitir a empatia e o respeito, de modo que seja feita
uma escuta sensível e qualificada.
Tal situação, todavia, não ocorre somente no atendimento
individualizado, mas também no atendimento em grupo,
na reunião de equipe ou numa simples conversa na cozinha
enquanto se prepara o café.
Diariamente vivenciamos momentos em que temos a
oportunidade de cativar alguém simplesmente com o “sorrir
dos olhos” e prestar atenção naquele que procura um refúgio
em meio às tempestades de sua vida. Por isso, devemos estar
atentos para acolher, não da melhor maneira, pois não é
como uma “receita de bolo”, mas da maneira que o acolhido
necessita. É preciso proporcionar um ambiente para que ele
se sinta único, assim como nós gostaríamos de nos sentir se
buscássemos alguém para nos ouvir; afinal, quem não é, em
algum momento da vida, um acolhido de alguém?
Aquele a quem se acolhe nos cativa com a sua história e
nós o cativamos com a receptividade e sensibilidade da escuta.
A partir dessa troca, a intenção é ser responsável por mostrar a
essa pessoa que ela não está sozinha, que estamos dispostos
a ampará-la a fim de que encontre o caminho que supere os
infortúnios vividos até então. Essa troca estabelece um vínculo

e firma o compromisso de tornar-se mais próximo, gerando a
confiança necessária para que ele compreenda a orientação e
conquiste os seus direitos.
Mister se faz o reconhecimento de que, assim como o
outro pode encontrar em nós um apoio para o processo de
sua autonomia, nós encontraremos nele a chave para nosso
protagonismo profissional. Tal compreensão significa que
o acolhedor não existe sem o acolhido; portanto devemos
respeitar o tempo do acolhido e atuar de acordo com cada
situação apresentada.
O diálogo deve ser movido pelo respeito mútuo, mas
é indispensável a relação intrapessoal para que exista a
interpessoal. Saber ouvir quando o acolhido quer falar e saber
esperar quando ele quer calar. Sorrir ao encontro do olhar,
incentivar a coragem quando ela despertar, alentar o medo
que surgir. Enfim, respeitar cada momento do acolhido é o que
proporciona um vínculo de confiança e, dessa forma, talvez
provoque as mudanças e quiçá a transformação esperada por
ambos nessa relação.
Em suma, vale ressaltar que cada encontro é único, ainda
que a situação pareça semelhante a outro atendimento, uma
vez que as questões sociais são interligadas.
O posicionamento diante de cada uma delas possibilita
identificar situações específicas e, assim, buscar caminhos para
dar apoio ao usuário no enfrentamento de seus problemas e
limitações.

Texto produzido como trabalho de conclusão do curso “Acolhida nos
Serviços Socioassistenciais”, promovido pelo Núcleo PAULUS/FAPCOM.
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