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Live preparatória : “Conferência e Pandemia” 
- Abril de 2021 - 

 
Professora Abgail Torres - 

Assistente Social, Mestre e 

Doutora em Serviço Social 

pela PUC-SP, com 

experiência de 30 anos na 

Assistência Social.  

 

Há 10 anos desenvolve 

ações de capacitação de 

equipes do SUAS. Autora 

de artigos e publicações 

sobre gestão de serviços, 

controle social e trabalho 

social no SUAS 



Desigualdade Social no Brasil 

“Algumas vidas, alguns grupos sofrem muita intolerância e muita 
discriminação na sociedade brasileira.Em todas as situações de 
crise, esses grupos vão sofrer de forma mais intensa e sempre 
serão tratadas como inferiores em vários espaços da 
sociedade... 

 

... Não teremos censo, de que forma vamos demonstrar o 
agravamento das desproteções a que estes grupos, estão 
sujeitos? 

... Conferência não pode ser sinônimo de aglomeração e 
Assistência não pode ser reduzida a oferta de auxílios e 
benefícios...” 

Professora Abigail Torres 

 

 

 



 
Desigualdade Social e Pandemia 

 
 A Desigualdade no Brasil é produzida e reproduzida nas 

relações sociais (Racismo, machismo, homofobia, violência 
contra crianças, adolescentes e idosos, imigrantes, povos 
indígenas, povos quilombolas; 

 

 Na  pandemia as expressões da desigualdade social foram 
agravadas. O acesso aos espaços de Proteção foram 
reduzidos, aumentando a invisibilidade da violência contra 
crianças adolescentes, mulheres, idosos, população Lgbtqia+ 
dentre outros grupos que já vivenciavam essa desigualdade 
cotidianamente; 
 







  II PLANO DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (2016/2026)  
“Proteção Social para todos/as os/as brasileiros/as”  

Diagnóstico – Mapa da Violência 2015 

 O Brasil foi o país onde mais se matou no mundo, mais da 
metade dos homicídios tem como alvo jovens entre 15 e 29 
anos, destes, 77% são negros; 
 

 o número de homicídio de mulheres entre 2003 e 2013 
envolvendo mulheres negras cresceram 54,2% 
 

 As denúncias de violência contra idosos foram as que mais 
cresceram nos últimos anos, chegando a 32 mil (21% do total) 
denúncias em 2015. Os filhos são os maiores agressores ( 60% 
aprox.) e as mulheres são as maiores vítimas (64%). 
 

 53,85% das denúncias de violações a população LGBT (qia+) 
foram devido a situações de discriminação. 

 

 



Objetivos do 
 Diagnóstico Socioterritorial 

 Identificar a partir dos serviços, o perfil da população que tem 
acessado à Rede de Proteção da Assistência, as desproteções 
vivenciadas no cotidiano das relações estabelecidas nos 
Territórios; 
 

 Reconhecer  o impacto das desigualdades vivenciadas nos 12 
territórios da cidade a partir dos municipes que frequentam o 
serviços e dos trabalhadores; 
 

 Subsidiar o processo de definição de prioridades para a 
Assistência Social na Conferência Municipal e no Processo de 
Elaboração do Plano Municipal de Assistência; 
 

 Mobilizar usuários para a Conferência Municipal  
 

 Fornecer subsídios ao Trabalho Social com Famílias. 

 



ETAPAS 
1. 03 de junho – Diálogo sobre proposta de instrumento com os 

Trabalhadores das CLAS; 

2. 05 e 10 de Junho – Apresentação e pactuação do Processo no 
Comitê gestor SEMAS e no Conselho Municipal; 

3. 05 a 16/07 - Formação das equipes locais, por meio de 12 encontros 
virtuais; 

4. 12 a 20 de Julho – Elaboração da Carta dos Trabalhadores; 

5. 12/07 a 10/08 - Escuta dos usuários; 

6. 05 a 06/08 – Contato com os usuários que participaram das oficinas; 

7. 09/08 – Reuniões virtuais com os usuários para definição dos delegados; 

8. 17/08 – Reunião preparatória com os representantes dos usuários; 

9. 23/08 – Apresentação dos resultados na Conferência municipal. 

 

 



1.Organização de uma proposta com os Trabalhadores das CLAS 
a partir do material de referência das Desproteções 

- 03 de junho - 

 



2.Apresentação da Proposta no Comitê gestor SEMAS e 
Conselho Municipal; 

- 05 e 10 de Junho -  



 
3.Oficinas para o Diagnóstico das Desproteções 

- 05 à 16 de julho de 2021- 

 
 298 Trabalhadores Inscritos; 

 258 Trabalhadores participaram das formações. 

 







4.Elaboração da Carta dos Trabalhadores 
- 12 a 20 de Julho - 

 



 

5.Escuta das principais 
desproteções dos usuários 

pelos serviços.  
 

- 12 de julho à 10 de agosto 2021 - 
 











6.Definição dos Representantes 
Mobilização de 381 participantes que 
manifestaram desejo de participar da Conferência e 
convite para reunião de definição dos delegados. 





7.Reunião de Orientação aos 
Usuários 



8.Resultado do Diagnóstico das 
Desproteções 

 

-1305 usuários participaram;  

- 164 Trabalhadores envolvidos; 

- 28 representante de usuários na  
Conferência Municipal. 
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Entrevistas realizadas por Território 



Perfil Das Pessoas/Famílias Que 
Participaram Do Diagnóstico 



 
Raça/Cor 

80,30%* Negros 

  
 



 
GÊNERO 

78% Gênero Feminino 
 



Orientação Sexual 
 87, 7 % heterosexual 



 
 

FAIXA ETÁRIA 
48,7% Adulta 

 
 
 



 
 

Religião 
32% Católica/27% protestante 

 
 



Pessoas com Deficiência 
8,5 % PCD´s 

 



 

Mulheres (78,46%) Negras 

(80,30% Pardas e Pretas), Heterosexuais (85,74%), 

Entre 30 a 59 anos (632),Católicas 

(385) e Protestantes (330),Sem 
deficiência.  
 

PERFIL PREDOMINANTE DOS 
PARTICIPANTES 



No momento em que mais 
precisou, com quem você 

PODE contar?  
 



FAMÍLIA(801),      

Amigos/namorado(501)  

ENTIDADE RELIGIOSA (245)  

Vizinhos (150)  

Trabalho (48) 

  
 

 

 

 

A predominância do Suporte Familiar  
e Comunitário (1745 respostas) 



Contaram com a Rede de Serviços 
Públicos (1447 respostas) 

 

 

 

 

 
 

 ASSISTÊNCIA 1061 

SAÚDE 243 

Educação  

143 

              

    



 

No momento em que mais 
precisou, com quem você 

NÃO PODE contar?  
 



Amigos/namorado(426)  

Vizinhos (423)  

FAMÍLIA(373),      

ENTIDADE RELIGIOSA (129)  

Trabalho (48) 

  
 

 

 

 

NÃO Contaram com .... 



Não puderam contar com a Rede de 
Serviços Públicos (618  respostas) 

 

 

 

 

 
 

 ASSISTÊNCIA 246 

SAÚDE 229 

Educação 

   143 



Vivências das 
Violações/Desproteções 



CONFLITOS :38,8 % 

 Vivenciam cotidianamente situações de confronto 
de valores e interesses resolvidos com 
autoritarismo e ausência de  diálogo; 

 

 Situações em que se sentem constrangido ou 
desrespeitado; 

 

 Situações que geraram brigas, ofensas, bate-boca, 
confusão 

 

 

 

  

 

 



Apartação: 19,51% 

 Sentem-se impedido de conviver com determinados 
grupos por sua forma de pensar e viver; 

 

 Já tiveram que afastar de pessoas ou lugares com os 
quais possuía uma relação por questões de 
conflitos, violência e/ou tráfico de drogas no 
território; 

 

 Sentiram-se obrigadas a se afastar de pessoas, 
relações e de suas histórias por uma situação de 
necessidade de mudança no território?  

 



Isolamento :10,10% 
 

 Não possui pessoas ou lugares com os quais se 
relaciona no seu cotidiano trazendo importância 
e pertencimento; 

 

 Passam ou teve familiar que passou ou passa por 
situações em que foram isoladas/ “esquecidas”, 
menosprezadas por outras pessoas e lugares em 
virtude de algum acontecimento por ex. gravidez 
na adolescência, ato infracional, envelhecimento, 
ou outras situações; 

 



ABANDONO: 7,42% 

 Passou ou passa por situação de indiferença e 
abandono de alguém ou lugar que deveria ter 
devidos cuidados com você ou com pessoas da 
sua família(crianças, adolescentes, pessoa com 
deficiência e idosos) 

 



 
Preconceito e discriminação: 

7,55% 
 

 Passaram por situações de humilhação, agressão ou 
foi impedido de fazer algo por preconceito e 
discriminação por sua cor, religião, gênero ou 
orientação sexual (machismo, homofobia) ou pelo 
lugar onde mora? 



FAMÍLIA-------------------------- 64%  

Amigos/namorado ----------------------  35% 

Vizinhos----------------------------- 24,2%  

Rede de Serviços---------------------22,91% 

Trabalho----------------------------4,8% 

ENTIDADE RELIGIOSA -----4,2%  
 

 

 

 

Onde aconteceram essas 
situações/violações? 



Onde aconteceram essas situações/violações  
na REDE DE SERVIÇOS? 

 

 

 

 

 
 

ASSISTÊNCIA 

6,6% 

SAÚDE 

4,7% 

Educação 14,5% 



 

 

 

“Que é necessário sair da ilha 
para ver a ilha...” 

 
O Conto da Ilha desconhecida.  

José Saramago 

 



 
Como é viver nesse 

território? 
 
 



“É estranho a noite é perigoso pra sair, tem sempre 
operações, todos finais de semana.”  

 

“Já foi melhor, hoje em dia tem muita violência; 
Polícia chega no morro as vezes com agressões sem 
saber de quem se trata.” 

 

“ Já foi bem melhor conviver aqui no bairro mesmo 
com todas as dificuldades, nos dias atuais estamos 
parcialmente abandonados pelo nossos gestores e 
pela segurança pública” 

 



“Muito complicado, só moro aqui,  

pois não tenho como ir para  

outro lugar” 

 

“Matar um leão por dia” 

 

“Não me envolvo, fico dentro de casa, vejo 
muitas coisas erradas acontecerem. Com 
isso, privo meus filhos de frequentar, por 
exemplo, o campo de futebol.” 

 

 



“É como viver numa prisão, sem liberdade de ir 
e vir.” 

 

“Moro a mais de 50 anos para mim é tudo 
bom.” 

 

“Ambiente maravilhoso com vizinhos moro 
aqui desde 1955 teve muito progresso as ruas 
eram de barro agora tudo asfaltado! Só tive 
uma pequena surpresa esses dias com a falta 
de água mas já está tudo bem” 



“É viver com medo de ser assaltada porque tem pouca 
segurança, principalmente a noite. Mas, também é 
bom viver aqui, pois tem lugares bons para passar o 
tempo.”  

 

“É mais ou menos bom por causa dos assaltos e roubos, 
mais é bem divertido.” 

 

“Difícil por causa de ameaça e violência” 

 

“O bairro é bom, mas o que estraga é o tráfico de 
drogas, guerra de tiros. Não é seguro circular pelo 
território”. 



O QUE TEM  
DE RUIM? 

 



“Falta de lazer nos finais de semana; 
Falta de segurança; 
Morador de Rua.” 

 

“Permanecer na rua a noite sem ter um lugar para 
dormi”  

 

" A POBREZA, A DESIGUALDADE, A VIOLÊNCIA.“ 

 

“Ofensas ao grupo LGBT, repressões, desigualdade.” 



“Tiroteio” 

 

“CRIME E A GRANDE FALTA DE RESPEITO QUE SE TEM 
PELOS MORADORES E SEUS FAMILIARES.” 

 

“O baile funk, poque a policia vem e da tiro.” (sic) 

 

“As pessoas que falam muito.” 

 

“O tráfico de Drogas. Deixa a gente triste, 
principalmente por ver jovem menores de idade se 
envolvendo.” 



“Dificuldade de subir muita escadaria com compras 
pesadas” 

 

“Não reconhecimento e valor de um produto que é 
oferecido pelas pessoas do território” 

 

"aqui não tem nada de ruim, mas eu quero ir pra 
casa" 



 

O QUE É BOM? 
 



" O MORRO É MUITO BONITO, AS PESSOAS SÃO 
GENTIS.“ 

 

“ As pessoas se conhecerem e o sentimento de 
comunidade.”  

 

“Eu gosto de ir a praia e a modernização dos quiosques 
nos fez ter mais opções de lazer; no parque da vale, 
tenho acesso ao hospital dentro do bairro. Podemos 
resolver tudo andando. O parque da vale valorizou a 
região, e deixou mais seguro frequentar a praia. O 
centro de Convivência de Jardim Camburi é muito 
importante para mim e para todos que frequentam.”  

 



“PESSOAS COMPANHEIRAS” 

 

“Poder passear, ir na igreja, pegar ônibus” 

 

“OS LUGARES ONDE P0SSO IR, AS PESSOAS DA QUAL EU 
ME PEGUEI (sic)” 

 

“Tem trabalho, família e praças, parques, posto de saúde 
e muito lazer.” 

 

“CRAS, CAJUN, Unidade de Saúde. É próximo a diversos 
locais (comércios)”  



“A Unidade de saúde e a escola do  

território são muito boas. Sempre foi muito bem 
atendida.” 

 

“Centro Pop, amigos, estou conseguindo resgatar 
quem eu sou”. 

 

“Meus amigos moram perto, tudo é perto (Unidade 
de Saúde, Cras, Cajun, farmácia), é um lugar bonito.” 

 



 
O QUE VC QUER QUE 

MUDE? 
 



“Que estivesse menos perigoso, que fosse mais calma o 
bairro Sem violência e droga. reforma na pracinha que é 
a única área de lazer e precisa de reforma, melhor 
acesso no bairro que fica no morro, expandir o 
comércio no bairro que fica no morro, humanizar a 
abordagem da polícia, pois existe muito cidadão de 
bem que passa por situações de injustiça”. 

 

“Gostaria que tivesse oportunidade de acesso para 
todas as pessoas poder processar a sua fé sem ser 
discriminada pela intolerância religiosa e autoritarismo 
da igreja. São Pedro poderia ser mais livre”.  
 



“Que as pessoas fossem menos fofoqueira.” 

 

“REDE DE PROTEÇÃO MAIOR PROS  

ADOLESCENTES NÃO SE ENVOLVEREM COM 
DROGAS” 

 

“Eu gostaria que DEUS ilumina-se o caminho de cada 
jovem para que as coisas fica-se um pouco parecida 
como anos atrás, que podia andar a qualquer hora 
sem medo algum.” 
 

"MAIS ASSISTÊNCIA PARA OS JOVENS SAIR DA RUA". 



“Que as pessoas olhassem com olhar acolhedor, 
tivessem escuta uma escuta antes de julgar as 
pessoas. Minha vida.” 

 

“QUE A PESSOA ME PERDOA-SE” 

 

“Que uns ajudassem mais os outros.” 

 

“Queria uma casa com piscina.” 

 

“Mais escolas e a tão sonhada construção da rua que 
liga a orla” 



“Ter pagode na praça” 

 

“PODER SAIR DE CASA SEM MEDO  

DE SER ROUBADA OU LEVAR UM TIRO” 

 

"RUIM É QUE SOMOS UMA COMUNIDADE 
ESQUECIDA E SEM PROJETOS, ONDE A VIOLÊNCIA FOI 
SENTIDA COM MUITO ATAQUES VITIMANDO MUITOS 
INOCENTES.“ 

 

“Abordagem Policial” 

 



 

COMO É SER TRABALHADOR 

 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL? 

- 12 a 20 de julho -  



DESAFIADOR  

MARAVILHOSO  

Gratificante    Emocionante 
 enriquecedor  ANGUSTIANTE  

MEDO Estressante 

DOLORIDO 
 

 

 



67% Desafiador/Difícil/Complicado 

 Necessário Fortalecimento da Política e 

Pouco Recurso; 

 Não reconhecimento da Política e necessidade de 
Melhoria na estrutura 

 Sobrecarga e  não reconhecimento profissional 

 Ameaças e Insegurança  

 Reorganização do trabalho e Revisão de processos 
de trabalho e Inovação 

 Resolutividade dependendo de outras Políticas e 
Hiato de Política Pública 

7%); 



33% Gratificante/Conquistas/Retorno 

 

 Aprendizado e Conhecimento; 

 Crescimento pessoal Responsabilidade 
Importância do trabalho; 

 Reconhecimento, Afeto e Orgulho ; 

 Conhecimento e compromisso técnico-
operacional-ético; 

 Reconhecimento da Política de Assistência; 

 Trabalho em equipe; 

 



“Nunca foi fácil atuar nesta política, mas 
atualmente está mais difícil! Faz-se  
necessário o comprometimento, e 
conhecimento dessa política desafiadora o 
tempo todo!” 

 

É “ter que lidar” com os hiatos de outras 
políticas setoriais que levam o cidadão a 
necessitar da assistência social. É não ser 
compreendido como extrema relevância no 
tripé da seguridade social.  

 



“Considero que ser trabalhadora  
desta política tão maravilhosa e potente, 
 é ser resistência onde pelo caminho  
temos muitos espinhos, mas também colhemos 
flores; é remar na contramão da maré de 
injustiças e desigualdades”; 

 

“É uma luta diária, onde requer um 
planejamento bem articulado entre toda a 
equipe, para que os resultados sejam 
alcançados.” 



“Ser trabalhador do SUAS é estabelecer 
 uma variedade de articulações com 
diferentes serviços para proporcionar o 
acesso dos munícipes aos seus direitos, a fim 
de reduzir ao máximo as desproteções às 
quais eles estão expostos.” 

 

“Ser trabalhador do Suas é minimamente 
DESAFIADOR. Passamos pelo misto diário de 
angústias, ânimo, medos...” 

 



 

“Essa amostragem do pensamento dos 3 
níveis da assistência deixou claro o 
quanto nestes últimos tempos, nós 

trabalhadores do SUAS fomos 
essenciais para a população [...]e que 

mais do que nunca precisamos ser mais 
ouvidos [...]” 





 
OBRIGADA! 


