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APOIAR EQUIPES DO SUAS NA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE ESCUTA E DIÁLOGO SOBRE OS IMPACTOS SOCIAIS DA

PANDEMIA DA COVID-19 NAS REDES DE PROTEÇÃO DAS PESSOAS QUE USAM OS SERVIÇOS,.



O educador que escuta aprende a dif íc i l l ição de transformar o seu

discurso , às vezes necessár io ao aprendiz , em uma fala com ele. 

PAULO FREIRE. PEDAGOGIA DA AUTONOMIA:  SABERES NECESSÁRIOS À PRÁTICA EDUCATIVA.



PERGUNTAS PARA ABRIR CONVERSAS

COMO É VIVER A DESIGUALDADE SOCIAL AGRAVADA PELA
PANDEMIA NA VISÃO DE QUEM A VIVE?

Essa pergunta se desdobra em três outras:
 

1.Como o coronavírus impactou você, sua família e seus amigos?
 

2. O que piorou na sua vida durante a pandemia do coronavírus? 
 

3.  Com quem você contou para lidar com essas dificuldades? 



Para criar espaços e ambientes
para esse diálogo e escuta,
destacamos algumas estratégias
do trabalho social que estão
sistematizadas na Concepção de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos do SUAS (CNAS, 2013).
Elas podem ser bons “guias” para
o planejamento de situações de
escuta individual e em pequenos
grupos, ou ainda, produzindo
registros que possam ser
compartilhados entre grupos de
whatsapp e outras estratégias que
vocês estejam utilizando.

 

Se o planejamento dessas situações
for para escutar as pessoas no
processo de mobilização e
preparatório para a conferência,
recomendamos que seja comunicado
às pessoas que os assuntos tratados
e os conhecimentos compartilhados
serão aprofundados e debatidos na
Conferência da Assistência Social. E,
nesse caso, informar data, horário e
formato da conferência.

Outra recomendação que fazemos é
que a oportunidade de escuta seja
também de mobilização. Assim, cabe
ao final da conversa pedir que, caso
conheçam outras pessoas que
estejam vivendo situações parecidas,
que façam o convite para estarem
na Conferência, assim,
conseguiremos uma maior
participação!
 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/concepcao_fortalecimento_vinculos.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/concepcao_fortalecimento_vinculos.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/concepcao_fortalecimento_vinculos.pdf


Em PRIMEIRO LUGAR, os registros da escuta e diálogo devem servir ao próprio grupo e
equipe que planejou esse momento, pois ele dá pistas muito importantes para o
planejamento do trabalho social no território.

Em SEGUNDO LUGAR, os registros da escuta e diálogo precisam ser organizados para que
possam ser compartilhados na Conferência Municipal.

Neste caso, recomendamos a criação, por exemplo, de um instrumento do Google
Formulários, que é gratuito e permite ter um modelo preenchido por todas as equipes e já
cria gráficos que facilitam a visualização do conjunto das respostas. 

Detalhamos a seguir um pouco mais como seria esse formulário.

SUGESTÕES DE REGISTRO E ORGANIZAÇÃO DAS RESPOSTAS 



1. GÊNERO: COMO VOCÊ SE IDENTIFICA?
• Mulher
• Homem
• Homem transgênero
• Mulher transgênero
• Homem transexual
• Mulher transexual
• Outros
• Não sei responder
• Prefiro não responder

Mesmo que a pessoa não saiba ou não queira responder, isso é um indício de que
as questões de gênero precisam ser melhor abordadas e trabalhadas nos serviços

para o enfrentamento de preconceitos e violências de gênero.



2. RAÇA-ETNIA: QUAL A COR OU RAÇA VOCÊ SE RECONHECE?
 

Utilizar as referências do IBGE, que diferencia autodeclaração como negras
e pardas, o que indica também o grau de autorreconhecimento da
identidade racial e que também traz pistas para que as equipes dos
serviços abordem e trabalhem questões raciais no cotidiano.

 

Mesmo que a pessoa não saiba ou não queira responder, isso é um indício de que
as questões de gênero precisam ser melhor abordadas e trabalhadas nos serviços
para o enfrentamento de preconceitos e violências de gênero. Recomendamos o
estudo do Caderno SUAS sem racismo! publicado pelo MDS em 2018.

http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2019/06/Informativo-Promo%C3%A7%C3%A3o-da-IR-no-SUAS.pdf


3. FAIXA ETÁRIA: QUANTOS ANOS VOCÊ TEM? 
 

Aqui recomendamos que a organização das respostas seja fechada por faixas etárias

porque fica mais fácil fazer a tabulação depois! A diferenciação das faixas etárias

também permitirá reconhecer os diferentes impactos da pandemia entre crianças-

adolescentes, jovens, adultos e idosos.



4. PESSOA COM DEFICIÊNCIA: VOCÊ TEM ALGUMA DEFICIÊNCIA? 
 
 

 É fundamental essa questão também com base na Lei Brasileira de Inclusão, pois as

trajetórias das pessoas com deficiência são fortemente marcadas por dificuldade de

acesso e no SUAS, particularmente nos serviços de atenção em domicílio e nos serviços

de convivência, elas são parte do grupo prioritário.

.

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/lei_brasileira_inclusao__pessoa__deficiencia.pdf


5. COMO O CORONAVÍRUS IMPACTOU VOCÊ, SUA FAMÍLIA E SEUS AMIGOS?
 

• Muitos pegaram o vírus e se recuperaram
• Perdi pessoas queridas
• Tem pessoas que saíram do hospital, mas continuam doentes e debilitadas
• Tem pessoas que saíram do hospital, mas ficaram com depressão
• Muitos já foram vacinados
• Ninguém foi vacinado ainda

.

Para as três perguntas orientadoras, as respostas poderão vir por meio de cartazes, vídeos ou
áudios gravados e tantas outras formas das pessoas expressarem suas vivências. Mas na hora
de organizar essas informações, criamos algumas alternativas que podem ajudar a sistematizar e
compartilhar essas respostas na Conferência:



 
· Perdi pessoas importantes com quem eu contava
· Parei de frequentar lugares e encontrar pessoas
que me faziam bem
· Tive que ficar em casa para cuidar de pessoas
doentes
· Tive dificuldade para ser atendida na assistência
social
· Tive dificuldade para continuar tratamento de
saúde
 ·Não consegui orientação na escola para apoiar
meus filhos/irmãos/netos a continuar estudando
· Sofri preconceito para ser atendida nos serviços
públicos
· Meus filhos pequenos tiveram que me ajudar
· Fiquei mais preocupada em deixar as crianças
sozinhas em casa

· As crianças e os adolescentes pararam de estudar

6.  QUE PIOROU NA SUA VIDA DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS? 

· Aumentaram as brigas em casa
· Tive dificuldade de pedir ajuda quando sofri
violência 
· Fui morar de favor na casa de familiares ou
amigos
· Pessoas da minha família ou amigos vieram
morar em casa
· Fui morar na rua
· Tive dificuldade para comprar comida
· Fiquei sem trabalho
· Passei a viver de bico
· Estou com dificuldade para voltar a trabalhar por
causa de sequelas do coronavírus
· Aumentou a violência no bairro
· Tive dificuldade para pagar contas de água, luz,
gás etc
· Parei de receber fraldas e remédios no posto de
saúde



· Tive apoio da minha família

· Contei com amigos e vizinhos

· Fui atendida no CRAS

· Recebi visitas da equipe da assistência social

· Fui atendida pela equipe de saúde

· Faço parte de movimento social e isso me deu apoio

· Tive ajuda das associações do bairro

· Comecei a participar de ações comunitárias, ajudando e sendo ajudado

· Recebi ajuda da igreja

· Contei com ajuda de comerciantes do bairro

· Não recebi apoio de ninguém

7. COM QUEM VOCÊ PÔDE CONTAR PARA LIDAR COM ESSAS DIFICULDADES? 



BOA CONFERÊNCIA!

 

Compartilhe a experiência do seu município nas nossas redes sociais!

 

 

 

https://viraemexe.net.br/

https://viraemexe.net.br/
https://www.instagram.com/viraemexe1/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/aviraemexe/

