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H 
á dez anos, inspirados pelo trabalho de minha mãe, Tide Setu-
bal, eu e meus irmãos criamos a Fundação Tide Setubal, com o 
propósito de ressignificar suas ações na zona leste de São Paulo. 
Como primeira-dama da cidade e à frente do corpo municipal 

de voluntariado, ela acreditava na força das pessoas como elemento fun-
damental para o desenvolvimento de uma comunidade. Hoje, atuamos 
em São Miguel Paulista com a missão de contribuir para a promoção do 
desenvolvimento sustentável, tendo como eixo articulador o empodera-
mento social da comunidade de modo a alcançar a melhoria na qualidade 
de vida e a construção da cidadania. 

O desenvolvimento local, eixo central de nossa missão, apresenta múl-
tiplas faces e demanda investimento em ações de longo prazo, com ex-
periências aprimoradas, redesenhadas constantemente. Nesse percurso, 
buscamos adotar estratégias de atuação que levassem em conta a necessi-
dade de desenvolver programas adequados à complexidade envolvida nas 
transformações sociais das comunidades que vivem em extrema vulnerabi-
lidade social na periferia da cidade de São Paulo.

As inegáveis conquistas sociais das últimas décadas levaram à diminui-
ção das desigualdades sociais no país, mas ainda estamos distantes de um 
cenário no qual todos possam usufruir os mesmos direitos. A ausência de 
elementos básicos para a vida, como saneamento e condições de moradia 
digna, ainda persiste. Os desafios das famílias em territórios vulneráveis 
socialmente vão muito além da transferência de renda, dimensão funda-

apresentação

FAMÍLIAS E  
CONEXÕES 
TERRITORIAIS
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mental da cidadania, mas que, adotada como medida isolada, é incapaz 
de levar, de fato, à superação da pobreza. É preciso desenvolver comu-
nidades, o que demanda desenhar e implantar políticas específicas que 
garantam oportunidades reais de inclusão social. 

Nessa perspectiva, o Programa Ação Família São Miguel (PAF), criado 
em 2006, é um dos mais relevantes de nossa atuação. Há nove anos em 
execução, o Programa busca, por um lado, fortalecer as famílias por meio 
de encontros que trabalham diversos conteúdos e promovem vivências, 
visando ao desenvolvimento de novas competências pessoais e relacionais, 
ampliando seu capital social. Por outro lado, busca promover o acesso aos 
serviços públicos e estimular a maior participação comunitária e o exercí-
cio da cidadania. 

Vale destacar a articulação do Programa com a rede de proteção social 
no território, fundamental para conectar as famílias à oferta de serviços, 
pois, apesar de as políticas sociais considerarem em sua concepção a ação 
intersetorial em rede como pressuposto para alcançar seus objetivos, esse 
é o maior desafio cotidiano. Além disso, muitas vezes, não faz sentido o 
mero estímulo para que as famílias utilizem os serviços públicos, dado que 
estes também são mal distribuídos e com cobertura insuficiente para aco-
lher todas as famílias imersas em situações de privação severa. 

Outro elemento primordial da nossa intervenção junto às famílias é 
a escuta qualificada e o diálogo, que se dá, principalmente, nas Reuni-
ões Socioeducativas. Coração do Programa Ação Família, esses encontros 
possuem caráter formativo e informativo, proporcionando o contato com 
temáticas, conteúdos e reflexões que se relacionam diretamente com o co-
tidiano familiar e comunitário. É nesse espaço que a subjetividade dos par-
ticipantes emerge, criando condições para uma postura ativa em direção 
à construção de mudanças, vínculos e redes sociais, base de sustentação 
para transformação da realidade individual, da família e da comunidade. 

Passados mais de nove anos da implementação desse trabalho com as 
famílias, sentimos que era chegada a hora de sistematizar o conhecimento, 
as experiências, as estratégias de atuação e os aprendizados acumulados. 
Preocupada em preservar e disseminar a memória do Ação Família São 
Miguel, a Fundação Tide Setubal direcionou múltiplos esforços para res-
gatar registros, materiais e documentos, bem como coletar relatos e depoi-
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mentos, a fim de reunir informações que ajudassem a organizar e divulgar 
essa história. Esta publicação oferece, também, um guia orientador com 
o passo a passo para que organizações e profissionais interessados possam 
inspirar suas ações com famílias com base nessa metodologia. 

Com essa iniciativa, esperamos não só documentar e preservar a me-
mória da instituição e do Programa Ação Família, mas também contribuir 
com a produção de conhecimentos e soluções no âmbito do trabalho social 
com famílias no país, em busca de uma sociedade mais democrática, 
cidadã, justa e igualitária. 

Boa leitura!

Maria Alice Setubal
Presidente do Conselho da Fundação Tide Setubal
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introdução
A 

Fundação Tide Setubal acredita na força das parcerias para 
construir, fortalecer e multiplicar ações. O trabalho conjun-
to constitui, por um lado, uma metodologia de trabalho que 
objetiva maior profundidade, extensão ou qualidade ao somar 

diferentes competências institucionais e, por outro, permite criar bases 
mais sólidas nos locais e nas redes envolvidas, sustentando, de maneira 
mais consistente e eficaz, as intervenções sociais.

O Programa Ação Família da Fundação Tide Setubal, personagem 
central desta publicação, nasceu da parceria com a Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) da Prefeitura de São 
Paulo, em 20061, sob a liderança do secretário Floriano Pesaro. 

Essa colaboração está ancorada na crença de que a ação pública não 
se restringe à ação estatal e que a superação das desigualdades sociais só 
se dará pela cooperação entre todos os setores da sociedade. Iniciamos 
nosso percurso inspirados por uma iniciativa do poder público e segui-
mos o trabalho de fortalecimento e empoderamento das famílias da zona 
leste em uma trajetória que passou por diferentes etapas de desenvolvi-
mento, apresentadas nesta publicação.

Após nove anos de trabalho contínuo, acumulamos conhecimento, 
reflexões e práticas sobre quais os melhores caminhos para a intervenção 
das famílias em territórios urbanos vulneráveis. Sentimos que era a hora 

1 Em 2006, o Programa Ação Família da SMADS venceu o Prêmio Práticas Inovadoras na Gestão do 
Programa Bolsa Família, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

EXPERIÊNCIAS 
COMPARTILHADAS
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de organizar, sistematizar e disseminar os aprendizados dessa história 
para profissionais da área social, organizações públicas e do terceiro se-
tor, universidades, entre outros interessados no desenvolvimento social. 
Reunimos mais de 60 documentos que serviram como referência e fonte 
de consulta, e algumas entrevistas foram realizadas com famílias partici-
pantes ou que já participaram do Programa, além da equipe técnica do 
PAF e também de parceiros da Fundação Tide Setubal envolvidos com 
o Ação Família. A análise documental criteriosa, bem como checagem, 
confrontação e cruzamento das diferentes fontes de informações, fez par-
te da estratégia metodológica escolhida para realizar este trabalho.

A publicação Famílias e Conexões Territoriais – uma experiência no 
enfrentamento das desigualdades na zona leste de São Paulo está orga-
nizada em dois volumes: um livro com a história e metodologia da ação 
com famílias da Fundação Tide Setubal e um guia com o passo a passo 
para o desenvolvimento das Reuniões Socioeducativas, estratégia cen-
tral do Programa. O primeiro volume está organizado em três partes: o 
capítulo 1, Desafios do Trabalho Social com as Famílias, apresenta duas 
importantes contribuições teórico-conceituais sobre o tema, para as 
quais tivemos a valiosa colaboração de Maria do Carmo Brant de Car-
valho e Thais Christofe Garrafa. Ainda no primeiro capítulo, é possível 
conhecer a origem do PAF e sua trajetória ao longo desses nove anos. 

O segundo capítulo, intitulado O Programa Ação Família São Mi-
guel, aborda os fundamentos da atual metodologia de trabalho do Pro-
grama, suas estratégias de operação e execução, e concede destaque 
especial para as Reuniões Socioeducativas, entendidas como o coração 
do Ação Família. O capítulo 3, Monitoramento e Avaliação do PAF: um 
trabalho contínuo, apresenta o desenho do sistema de monitoramento 
e avaliação do Programa e os resultados obtidos junto às famílias nos 
últimos anos. 

No segundo volume, está o Guia para Desenvolvimento de Reuniões 
Socioeducativas, que disponibiliza, entre diretrizes e orientações, 17 
ementas de reuniões a serem desenvolvidas em um ano de trabalho. 
O conteúdo apresenta os temas propostos para o trabalho em grupo, 
com passo a passo, dicas e referências para facilitar a condução de cada 
encontro. O Guia conta, ainda, com uma edição ampliada disponível 
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para download no site da Fundação (www.fundacaotidesetubal.org.br/
downloads) que poderá subsidiar dois anos de encontros, completando 
o ciclo de desenvolvimento do trabalho com cada família.

Sistematizar e disseminar simbolizam, para nós, o momento de com-
partilhar com outros territórios a experiência da Fundação Tide Setubal 
em São Miguel Paulista. É uma forma de inspirar e encorajar novas expe-
riências, acreditando que, divulgando-as, contribuímos para novas inicia-
tivas e para a transformação social e o enfrentamento das desigualdades. 

Paula Galeano
Superintendente da Fundação Tide Setubal 
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M A R I A  D O CA R M O B R A N T D E  CA RVA L H O 2  

Nas suas muitas incursões, o trabalho social emergiu como mediação indispen-
sável à conquista e usufruto de serviços básicos pelas populações marcadas pela 
exclusão. Mas, mais que isso, emergiu como um processo de ação socioedu-
cativa, cuja densidade depende do grau de compromisso e cumplicidade com 
as causas que movem os grupos populares marcados pela pobreza e por toda 
sorte de vulnerabilidades sociais. Quando dizemos cumplicidade, estamos nos 
referindo ao que hoje é tão conclamado como empatia – condição necessária à 
percepção da causa do outro para, com ele, lutar por sua resolutividade.

O trabalho social refere-se às intervenções sociais realizadas diretamen-
te no território – “intervenção no terreno” – necessárias à implantação de 
programas sociais. Contempla processos de mobilização, participação e 
também aqueles processos clássicos do trabalho social, consubstanciados no 
trato psicossocial, na pedagogia emancipatória, na afetividade, no cuidado.

Todo trabalho social implica em rupturas com concepções regadas pela 
tutela e autoritarismo para se poder avançar e concretizar o fortalecimento e 
emancipação dos chamados grupos excluídos. Mobiliza e fortalece a popu-

2 Assistente Social, doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-
-doutorada em Ciência Política Aplicada pela École des Hautes Études em Sciences Sociales de Paris. 
Atuou como professora no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Tem experiência na área de Serviço Social, com ênfase em Políticas Públicas, 
atuando principalmente nos seguintes temas: família, assistência social,  política social e educação.

1.1 
O TRABALHO 
SOCIAL COM 
AS FAMÍLIAS
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lação para que suas demandas adentrem na agenda pública como prioridade 
e conquistem pertencimento à cidade.

Podemos dizer que o trabalho social pode ser manipulador do cotidiano 
de vida dos grupos sociais no pior dos sentidos: castrando-o, controlando-o, 
moldando-o. Mas pode conter o melhor dos sentidos: revelando a dimen-
são humana, humanizando um cotidiano asfixiante. Flexibiliza normas e 
produz acolhimento institucional. Ninguém produz cidadãos na tirania da 
impessoalidade e burocracia institucional.

O trabalho social constitui-se de uma cadeia de processos que mobilizam 
a participação dos cidadãos, comunidades e territórios ao longo do ciclo da 
gestão da política. Está presente na negociação da política pública junto aos 
seus potenciais usuários. Refere-se aos processos de implementação e aos 
objetivos últimos voltados à proteção social e desenvolvimento de capacida-
des dos cidadãos usuários das diversas políticas públicas.

A busca da qualidade e equidade na oferta de bens e serviços das políticas 
públicas tornou-se um enorme desafio na sociedade complexa que nos toca 
viver. Aqui está uma das fortes razões para que o trabalho social seja retoma-
do nas políticas sociais.

Uma sociedade marcada por um capitalismo global em que as desigualda-
des sociais não foram eliminadas, ao contrário, foram acirradas à medida que 
foram apresentadas como um mosaico de microdesigualdades – espraiadas 
por todos os cantos deste mundo, percebidas como contingência individual 
e não mais resultantes de processos estruturais excludentes (DUBET, 2001). 

Uma sociedade tecida pela velocidade das mudanças impulsionadas por 
avanços tecnológicos e científicos ininterruptos, pela enorme conexão e interati-
vidade entre local e global, por novos vínculos sociorrelacionais que correm por 
artérias virtuais, conformando uma variedade e uma quantidade de redes sociais 
ativas na definição das agendas e comportamentos políticos, sociais e culturais.

Uma sociedade da cultura que propicia diversas oportunidades de apren-
dizagem e consumo, não apropriadas por todos, mas desejadas por todos. 
Uma sociedade que produz o que Castel (2009) denominará de indivíduos 
por excesso e indivíduos por falta para retratar a dicotomia de uma sociedade 
erguida a partir da relação de abundância e escassez.

 A densa urbanização das grandes cidades tornando-se foco de tensões 
sociais; a questão social deslocou-se para suas periferias ou centros de cidade 

O TRABALHO 
SOCIAL REFERE-SE 
ÀS INTERVENÇÕES 
SOCIAIS REALIZADAS 
DIRETAMENTE 
NO TERRITÓRIO 
– “INTERVENÇÃO 
NO TERRENO” – 
NECESSÁRIAS À 
IMPLANTAÇÃO 
DE PROGRAMAS 
SOCIAIS. CONTEMPLA 
PROCESSOS DE 
MOBILIZAÇÃO, 
PARTICIPAÇÃO E 
TAMBÉM AQUELES 
PROCESSOS 
CLÁSSICOS DO 
TRABALHO SOCIAL, 
CONSUBSTANCIADOS 
NO TRATO 
PSICOSSOCIAL, 
NA PEDAGOGIA 
EMANCIPATÓRIA,  
NA AFETIVIDADE,  
NO CUIDADO. 
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degradados, aqueles onde se concentram os grupos mais vulneráveis e mais 
estigmatizados (DUBET, 2001).

 O desafio para as políticas públicas é que não se trata apenas de pensar 
a intervenção pública restrita à luta contra a pobreza, mas enfrentar a de-
sigualdade refundando o princípio de justiça social implícito às políticas 
públicas do ponto de vista dos critérios de equidade, igualdade e redistri-
buição, trazendo para a cena pública o debate sobre as formas de viver em 
sociedade, de produzir e vivenciar o coletivo.

 

Num passado não muito distante...
A condução do trabalho social guiava-se mais pela intencionalidade da ação 
do que pelas técnicas utilizadas. Apoiando-se em Habermas (1989), poder-se-ia 
dizer que os processos priorizados “invocavam muito mais uma razão comu-
nicativa que a razão instrumental”. Basta lembrar, nos anos 1960, da ênfase 
colocada nas metodologias de educação popular, nas experiências dos cír-
culos populares de cultura e de alfabetização de adultos sob a influência das 
proposições de Paulo Freire.

Apostava-se, assim, no trabalho social enquanto gerador de processos parti-
cipativos, reconhecimento dos aprendizados vividos – como ponto de partida, 
e de mobilização popular, associado à transformação e emancipação social.

No entanto, essa percepção foi relativamente abandonada acreditan do-
se que a universalização dos serviços da política social criava por si própria 
os insumos para o desenvolvimento dos cidadãos. Nesse veio, a razão ins-
trumental imperou, trazendo no seu bojo processos de planejamento, exe-
cução e avaliação sob a perspectiva de uma gestão pública eficiente. Sem 
dúvida, a oferta e usufruto dos serviços da política pública são centrais, 
porém incapazes de resultar em emancipação – dos chamados pobres e 
excluídos – sem mediações estratégicas nos processos de intervenção. Essa 
é a função do trabalho social.

Com relação à família, nos países capitalistas centrais, a oferta universal 
de bens e serviços proporcionados pela efetivação de políticas públicas pa-
receu mesmo descartar a família, privilegiando o indivíduo como sujeito de 
direito. Nesse sentido, apostava-se que a família seria prescindível, substituí-
vel por um Estado protetor.
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Refletindo particularmente sobre a experiência brasileira, é possível ob-
servar que, nos anos 1970, a opção das políticas sociais recaiu numa clara 
intervenção na função da mulher na família. Tratava-se de ofertar a ela con-
dições de desenvolvimento de habilidades para melhor gerir o lar do ponto 
de vista da economia doméstica e do planejamento familiar. Foi o tempo e 
a vez dos chamados “clubes de mães”. Ao mesmo tempo, e cada vez mais, 
tratou-se de ofertar capacitação para o ingresso da mulher no mercado de 
trabalho. É preciso relembrar que os anos finais de 1960 e 1970 foram tem-
pos de boom econômico e de carência de mão de obra, da emergência do 
movimento feminista e de liberação sexual e do desejo de reduzir e contro-
lar o próprio tamanho da família.

De várias formas, esses fatores que colocavam ênfase na mulher e na 
busca da sua emancipação, inserindo-as no mercado de trabalho, tenciona-
vam o papel protetivo e de cuidados que pertencia ao âmbito familiar, mas 
também aquele referente ao do próprio Estado, que teria de criar condições 
efetivas de oferta dessas proteções para as famílias brasileiras. 

Recordo, na época, que muitos dos trabalhadores sociais valiam-se de 
uma perspectiva mais técnico-conservadora na realização de oficinas socioe-
ducativas com mulheres, visando capacitá-las no planejamento familiar para, 
assim, reduzir a prole numerosa e, igualmente, capacitá-las para o trabalho. 
Mas já se insinuava outra perspectiva de condução dos grupos, que hoje 
chamamos de emancipadora. Foi um poderoso trabalho de grupos, que, em 
meio a atividades de “corte e costura”, promovia a conversa, a convivência, 
a expressão da labuta na pobreza e a formulação de projetos de vida.

Foram resultantes desses clubes de mães – anos 1970, em pleno tempo 
da ditadura militar, que estas mulheres cunharam os grandes movimentos 
de luta por creches, saúde, moradia, entre outros, que eclodiram nos anos 
1980. O que se quer dizer é que as oficinas socioeducativas, quando trazem 
à tona a dimensão afetiva, cognitiva e a expressão de saberes e aprendizados 
– e uma conjuntura favorável – independentemente de concepções (ideoló-
gicas) conservadoras ou progressistas, convergem para a emancipação.

No início da década de 1990, o olhar das políticas públicas voltou-se para 
as crianças na família. O advento da Constituição brasileira e, sobretudo, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente iria recuperar e reforçar o olhar sobre 
a família. Mas não é propriamente um olhar sobre a família, e sim para a 

Acao Familia_Cap01.indd   19 2/23/16   12:23 PM



20

FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL  PROGRAMA AÇÃO FAMÍLIA

criança na família: “Lugar de criança é na família, na escola e na comuni-
dade” (slogan da época).

A década de 1990 revelou um movimento pendular e contraditório na re-
lação Estado e família. Com o advento da nova Constituição brasileira, o foco 
estava na conquista e garantia de direitos sociais dos cidadãos. Porém a sua con-
secução acabou por trazer a família para o centro da política social. Um con-
junto de fatores passou a exigir soluções mais partilhadas entre Estado e família:

 

•  o descarte de soluções institucionalizadas de proteção social (interna-
tos, manicômios, orfanatos, etc.);

•  a partilha de responsabilidades na proteção social, justificada pela po-
breza persistente, enormes desigualdades sociais, envelhecimento po-
pulacional;

•  a partilha de responsabilidades formativas, devido à menor eficácia dos 
educadores institucionais na socialização de crianças e adolescentes.

 

 

Voltando ao presente...
A perspectiva contemporânea é de reconhecimento da indispensabilidade da 
família no cerne das políticas públicas destinadas à proteção e desenvolvimento 
dos cidadãos, seja como porta de entrada e adesão aos propósitos dos serviços 
públicos básicos (saúde, assistência social, educação, habitação, emprego, etc.), 
seja como corresponsável e parceira na condução destes mesmos serviços.

 Mas há aqui uma tensão constante entre as demandas de ação pública 
com foco direto na proteção às famílias – direito consignado e indiscutível, 
sobretudo quando pensadas as vulnerabilidades sociais que as atingem – e 
o seu envolvimento e participação na proteção e desenvolvimento dos cida-
dãos e comunidades onde se inserem.

 Família é uma construção humana partícipe plena das transformações 
que ocorrem na sociedade. Famílias são microcosmos da sociedade; in-
duzem e também refletem as contínuas mudanças que se processam em 
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âmbito societário. Assim é que as alterações e mudanças na composição e 
arranjos familiares e na vida familiar convivem a par e passo com a socieda-
de que integram. E tais arranjos, rearranjos, combinações e recombinações 
familiares, as mais variadas, têm sentido para as famílias que os vivem.

A família, mesmo sendo um lugar privilegiado da esfera privada, ao processar 
valores sociais no seu interior, funciona e exerce interface com a dimensão da 
vida social e a esfera pública. E, nesse sentido, precisa ser situada no bojo de 
processos, sujeitos e espaços de constituição da esfera pública e da própria demo-
cracia, consolidando a participação da sociedade civil na gestão da coisa pública.

 

Os desafios que permanecem  
para o trabalho social com famílias

 
1. Sua territorialidade
Há uma estreita relação entre família e território. A construção do seu sen-
tido de pertença ao mundo depende de territórios/comunidade. A comuni-
dade é condição para completude do sentido de ser social, sua percepção de 
humanidade e apreensão de sua mundaneidade. Pertencer qualifica o que 
chamamos inclusão; é preciso pertencer para se estar incluído com autono-
mia, confiança e proatividade nos territórios de vida.

 
•  Agir no território e com o território, partindo das identidades locais, 

das vocações e contexto local, com a máxima participação e autoria 
dos grupos locais.

•  Agir com um conceito integrador e articulador do conjunto de progra-
mas e serviços das diversas políticas setoriais.

•  Agir potencializando os aportes culturais que podem mover mudanças.

•  Agir no fortalecimento de vínculos sociorrelacionais, competência co-
municativa e participação.
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O suporte às ações de proteção social junto às famílias depende, sobretu-
do, da mobilização e articulação dos ativos sociais do território – organiza-
ções, serviços, projetos do território – para uma ação compartilhada.

É necessário que os moradores do território sensibilizem-se e engajem-se 
na tarefa de apoio a estas famílias para o acesso e usufruto real de serviços 
básicos como, por exemplo, a educação e a saúde ao grupo infanto-juvenil e 
melhoria da habitabilidade.

Comunidade e microterritório, no senso comum, quase sempre se con-
fundem. O território, como Milton Santos afirma, é o território físico ocu-
pado, lugar onde pulsa o cotidiano vivido por um coletivo. Comunidade 
refere-se ao coletivo de pessoas que produzem relações de reciprocidade e 
proximidade para mover seu cotidiano de vida. 

O forte mar da urbanização em que nos encontramos pareceu solapar um 
modo de relações caracterizadas pelas chamadas relações comunitárias. No 
imaginário societário, a cidade e a cidadania prescindiam de comunidades. O 
sentido que sempre se atribuiu à noção de “comunidade” – o de “compartilha-
mento fraterno”, reafirmando o direito de todos a um seguro protetivo comu-
nitário (COSTA, 2000) – fragilizou-se no emaranhado da vida urbana. Mas 
comunidades não desapareceram e se refizeram com novas expressões, confor-
mando vínculos relacionais de proximidade tecidos em redes sociais alargadas 
presentes no território de moradia, mas igualmente num território de vida que 
extrapola o da moradia. Essa é a diferença num mundo de alta mobilidade e de 
conexões virtuais, não só presenciais. Solidariedade, vizinhança e parentesco 
são apenas alguns dentre os muitos padrões possíveis das redes sociais que mo-
bilizam o fluxo de recursos entre inúmeros indivíduos (COSTA, 2000).

Já sabemos que uma família portadora de poucos vínculos está mais vulne-
rável, independentemente de sua renda e condições de moradia. Uma famí-
lia com mais vínculos tem maior possibilidade de construção de projetos de 
futuro independentemente de sua renda e condições de moradia. Da mesma 
forma, uma comunidade em situação de isolamento social, guetificada é pou-
co competente para abraçar seus membros em circuitos de inclusão social.

Por tudo isso, é preciso identificar, mobilizar e articular os serviços, es-
paços, sujeitos, oportunidades e relações existentes no território e aqueles 
de que se valem fora do território de moradia para que famílias adentrem os 
circuitos de inclusão e pertencimento.
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2. Articulação e aproximação 
dos serviços e famílias no território
Os serviços públicos devem acolher famílias e comunidade territorial flexi-
bilizando rotinas e processos que melhor atendam a suas demandas. Devem 
buscar sua participação na condução dos serviços públicos básicos. Por isso 
mesmo, os serviços na ponta ganharam uma margem fundamental de autono-
mia para produzir respostas assertivas, flexíveis e combinadas de direito do ci-
dadão e de direito ao desenvolvimento sustentável do território a que pertence.

A qualidade e a busca da equidade nos serviços dependem fortemen-
te da participação das famílias e territórios nos projetos de ação por eles 
cunhados. Mas a participação depende de ganhos de confiança pública, ou 
seja, depende do conhecimento e da adesão dos cidadãos e, igualmente, das 
redes sociais com as quais partilham seu cotidiano de vida. Quando a con-
fiança social está perdida, o serviço público perde igualmente seu atributo 
principal, que é o de qualificar a cidadania, processando inclusão e atenção 
emancipadora (TEIXEIRA, 2003).

Quase sempre, os serviços não reatualizam a pauta de interesses, neces-
sidades e reivindicações de seu público. O agir público torna-se perverso 
quando ignora ou neutraliza a dimensão pública dessa pauta; despolitiza as 
demandas do “pobre”, reduzindo-o à pessoa portadora de carências e vulne-
rabilidades. Nessa condição, a ação transmuta-se em tutela, não garantindo 
ao atendido a voz e a vez na interlocução institucional – arena pública de 
acolhimento de demandas de cidadãos. É preciso que programas e serviços 
convertam-se em espaços públicos de interlocução política aos cidadãos que 
os frequentam; convertam-se em espaço de expressão e troca de saberes. Há 
mais uma exigência: os serviços precisam envolver as redes sociais do territó-
rio em que se inserem; não basta acolher o cidadão usuário.

Quando falamos em participação, estamos a afirmar a busca de uma ação 
compartilhada entre família e serviço público, em que ambos definem juntos 
os objetivos, ações e metas pretendidas para se chegar a determinados resulta-
dos pactuados pelos mesmos. Ambos – família e serviço público – se reconhe-
cem nas suas particularidades e missões específicas, reconhecem que precisam 
agir juntos na construção de apoios mútuos para obter mudanças desejadas.

As famílias trazem demandas (inscritas como direito) e o serviço, uma aten-
ção pública com resolutividade (inscrita como dever público estatal). Ambos 
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– família e serviço público – regem-se nesta condição pela lógica da cidadania 
e, nesse caso, produzem uma parceria virtuosa que deve ser expandida.

Porém, no geral, essa participação não ocorre de forma virtuosa, pois não 
se constroem relações igualitárias e compromissadas entre família e serviço pú-
blico. As desigualdades que assolam nosso País reforçam uma relação desigual 
entre famílias que aportam demandas ao serviço público e este deve prover 
atendimentos e soluções efetivas. Em sua maioria, as famílias carregam vulne-
rabilidades sociais cumulativas e adentram os serviços como “não cidadãos” ou 
“cidadãos de segunda classe”. Os serviços públicos, por sua vez, quase sempre, 
sobretudo os da periferia dos grandes centros urbanos, “amargam” seus défi-
cits e sua impotência. Nesse caso, não há participação. Relações desiguais não 
produzem participação; produzem tutela, manipulação, adiamentos, omissões.

 
3. Proteção social plena
A proteção social pressupõe tornar a família mais competente para acessar 
e usufruir de bens, serviços e riquezas societárias e, assim, conquistar auto-
nomia. Não bastam programas massivos de transferência de renda, é preciso 
investimento em serviços e em redes sociais no território.

No Brasil, a proteção ao grupo familiar tem se restringido à chamada pro-
teção social mínima, centrada nas transferências de renda para as populações 
em situação de pobreza. Esse é, talvez, o principal ingrediente do modelo bra-
sileiro de combate à pobreza: são cerca de 13 milhões (PNAD/IBGE, 2007) de 
famílias cobertas por programas de transferência monetária em nível federal.

Sabemos que riscos e vulnerabilidades sociais extrapolam em muito a di-
mensão da renda. Sem investimento nos serviços não se tecem as mediações 
necessárias para o enfrentamento das desigualdades, a busca da equidade e 
da qualidade de vida para todos.

No trabalho social, há um processo substantivo na garantia da proteção 
social plena: revelar saberes e ação de autoria dos agentes locais e, sobretu-
do, dos grupos alvos da ação social castigados pela pobreza e exclusão.

Trazer os saberes populares possibilita a conversa mais profícua entre 
estes e os saberes técnicos, tecnológicos e burocráticos próprios dos serviços.

Pensar dessa forma o trabalho social implica destacar seu significado éti-
co, de realimentação do sentido da ação que se quer pública. Por isso mes-
mo, seu compromisso e seu olhar centram-se, de um lado, na busca de um 
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agir mais denso no enfrentamento das enormes e persistentes desigualdades 
sociais do nosso mundo contemporâneo e, de outro, no fortalecimento do 
protagonismo dos grupos populares no fazer público.

 
4.   O acolhimento, porta principal 
da socioeducação contida no trabalho social
O acolhimento tornou-se uma gritante demanda ética, face ao individua-
lismo, isolamento, abandono e apartação que se expressam no cotidiano de 
vida de maiorias populacionais. O acolhimento é um processo de atenção 
feito de empatia, escuta e aceitação.

Alguns trabalhadores pensam, erroneamente, que o acolhimento se re-
duz a um simples procedimento de recepção e escuta inicial. Mantem-se 
necessariamente ativo na continuidade das intervenções. O conhecimento 
do outro exige acolhimento, escuta qualificada de suas demandas e, mais 
que isso, de suas forças para lidar com privações e vulnerabilidades.

Para Ricardo Teixeira (2008), o acolhimento é concebido como uma 
rede de conversas tecidas nos serviços básicos públicos que exigem a cons-
trução de vínculos. Vínculos que só podem ser estabelecidos numa relação 
horizontal de diálogo que se oriente pela busca de um maior conhecimento 
das necessidades de que o usuário se faz portador e dos modos de satisfazê-
las. É no e com o acolhimento que se definem a dimensão pragmática do 
encontro (que é institucional, pois se dá em serviços públicos), os domínios 
da ação que envolvem também emoções e afetos e os domínios de significa-
ção que supõem uma relação horizontal nas questões relativas à linguagem, 
informação, conhecimento e compreensão do entorno do atendimento.

Não há possibilidade de empoderamento do outro ou do grupo sem 
um denso acolhimento e construção de vínculos. Os vínculos se constro-
em quando há verdadeiro reconhecimento do outro e quando aceitamos e 
acreditamos que o sentido de uma situação – o aqui e agora – é produção 
compartilhada, que envolve, de um lado, os saberes técnicos do trabalhador 
social e, do outro, indivíduos ou grupos portadores de aprendizados vividos. 
É exercitando tais princípios que se avança para a alteridade e para a aposta 
em processos e projetos de emancipação.

Nessa perspectiva, há a necessidade de motivar a família a refletir sobre sua 
vida atual analisando “o circuito vicioso” de suas vulnerabilidades (desempre-
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go, baixa escolaridade, maus tratos, etc.) e “o circuito virtuoso” de suas possibi-
lidades e talentos. Necessidade de permitir à família a ponderação desses dois 
circuitos e extrair deles um projeto de melhoria de vida com desenvolvimento 
de competências e habilidades que a própria família elege e se propõe a de-
senvolver. Esse plano feito pela família servirá de guia para ação do técnico.

É preciso considerar que os conteúdos e as atividades são resultantes de 
escolhas e de plano de ação traçado pelas famílias para sua inserção, e não 
de projetos preestabelecidos pelos profissionais ou agências governamentais.
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1.2 
DESENVOLVIMENTO 
LOCAL SUSTENTÁVEL 
E AÇÃO SOCIAL  
COM FAMÍLIAS 
EM CONTEXTOS  
DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL
T H A I S  C H R I STO F E GA R R A FA 3 

Um olhar atento para os problemas sociais que atingem as grandes cidades traz à 
tona a pertinência da ação social com famílias e a necessidade de refletir sobre os 
diferentes elementos que determinam o grau de vulnerabilidade em que se en-
contram. Na minha experiência junto ao Programa Ação Família da Fundação 
Tide Setubal, realizada entre 2006 e 2012, na área técnica, no desenvolvimento 
da metodologia e na construção do sistema de avaliação e monitoramento, essa 
reflexão tornou-se chave para delimitar os objetivos do trabalho, identificar os 
pontos em que desenharíamos as intervenções e traçar estratégias de ação.

3 Psicóloga e Psicanalista. Desenvolve atividades clínicas e formativas relacionadas à Psicanálise. Traba-
lhou na implantação, na área técnica e no desenvolvimento da metodologia e do sistema de avaliação 
do Programa Ação Família da Fundação Tide Setubal de 2006 a 2012. 
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A noção de vulnerabilidade social tem sido amplamente utilizada para 
pensar as condições de vida das famílias urbanas. Essa noção, diferentemen-
te da ideia de pobreza, restrita à insuficiência de renda, implica uma análise 
multidimensional do problema que envolve a estrutura de oportunidades 
disponíveis para as famílias em um determinado território, os riscos a que 
estão expostas, os recursos que dispõem para aproveitar essas ofertas e a capa-
cidade de construir estratégias para defender-se desses riscos (KATZMAN, 
2001; BUSSO, 2001; PIZARRO, 2001; FILGUEIRA, 2001). Como vere-
mos a seguir, essa análise envolve tanto elementos externos, do território, 
quanto aspectos internos à vida de cada família.

Quais são os fatores externos que determinam o grau de vulnerabilidade 
das famílias em um dado território? Em primeiro lugar, devemos considerar 
as ofertas do Estado, do mercado e da sociedade nas mais diferentes áreas. 
Há oportunidades de trabalho? Há escolas de educação infantil, Ensino Fun-
damental e Médio? Há vagas em CEIs? Os hospitais e Unidades Básicas de 
Saúde atendem à demanda local? A que distância se localizam? Há oferta de 
atividades e projetos de cultura? Esses são alguns dos diversos exemplos que po-
deríamos levantar para identificar a estrutura de oportunidades disponível no 
território. Evidentemente, poderíamos também questionar a qualidade de cada 
uma dessas ofertas. De modo geral, quanto maior a oferta e quanto maior a 
qualidade dos serviços oferecidos, menor a vulnerabilidade social no território. 

Entre os fatores externos também consideramos os riscos naturais e sociais 
a que estão expostos os moradores da localidade. Em que medida a população 
está ameaçada por secas, inundações ou terremotos, por exemplo? Também 
podemos considerar como risco social a violência urbana ou, ainda, a possi-
bilidade de se perder uma determinada situação econômica. Evidentemente, 
quanto maior a exposição a esses riscos, maior a vulnerabilidade social. 

Além desses fatores comuns a todos os moradores de um determinado 
território, devemos considerar também aspectos internos a cada família 
como fatores determinantes de seu grau de vulnerabilidade social. Esses fa-
tores internos dizem respeito aos recursos físicos, financeiros e simbólicos 
que cada família dispõe para conduzir sua vida (BUSSO, 2001). Vejamos 
cada um deles.

Os recursos físicos e financeiros são constituídos pela renda familiar, as 
reservas financeiras, os bens e os meios de trabalho. O fortalecimento desses 
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recursos certamente reduz o grau de vulnerabilidade da família. Há tam-
bém características familiares que devem ser levadas em consideração para 
avaliar o impacto dos recursos físicos e financeiros, como a composição fa-
miliar, o ciclo de vida da família e a escolaridade de seus membros.

Os recursos simbólicos, por sua vez, são constituídos por duas variáveis: 
o capital humano e o capital social. O capital humano, também chamado 
ativos pessoais, refere-se aos atributos intangíveis que determinam a capaci-
dade de cada família para usar de modo eficiente seus recursos e construir 
boas estratégias para aproveitar as ofertas do entorno e para defender-se dos 
riscos do território. O capital social diz respeito aos recursos instalados nas 
redes, relações, laços de confiança e solidariedade que possam igualmente 
contribuir para o aproveitamento de oportunidades e para a redução do im-
pacto das adversidades. Nesse sentido, quanto mais fortes os capitais huma-
no e social, menor a vulnerabilidade. 

Esse breve panorama de recursos internos e externos que determinam o 
grau de vulnerabilidade social de indivíduos e famílias em um dado territó-
rio convoca a estruturação da ação social em dois planos principais: de um 
lado, o aumento da oferta e da qualidade da oferta nas mais diversas áreas 
– saúde, educação, trabalho, habitação, etc.; de outro, o fortalecimento do 
capital humano e social na comunidade. 

O desenvolvimento local só pode ser concebido a partir de avanços si-
multâneos nessas duas frentes. Evidentemente, não há como conquistar ga-
nhos sustentáveis de qualidade de vida no território com o fortalecimento do 
capital humano e social na comunidade se a rede de serviços e de proteção 
social no território não puder responder aos anseios e necessidades da popu-
lação local. Mas é preciso reconhecer que também não é possível alcançar 
avanços sociais significativos apenas com o aumento da oferta de serviços 
se a população local não puder aproveitar essas ofertas e se não puder en-
contrar formas de minimizar os efeitos dos riscos a que está exposta. É re-
corrente, nos territórios mais vulneráveis, termos notícias de projetos que se 
encerram por falta de demanda, da existência de serviços subutilizados, da 
frequência baixa ou intermitente da população às escolas e tratamentos de 
saúde, da fragilidade no cumprimento de condicionalidades de programas 
e projetos ou mesmo da dificuldade de manter um posto de trabalho em 
função de faltas e atrasos reincidentes. Notamos, em uma aproximação com 

EVIDENTEMENTE, 
NÃO HÁ COMO 
CONQUISTAR GANHOS 
SUSTENTÁVEIS DE 
QUALIDADE DE VIDA 
NO TERRITÓRIO COM 
O FORTALECIMENTO 
DO CAPITAL HUMANO 
E SOCIAL NA 
COMUNIDADE SE A 
REDE DE SERVIÇOS E 
DE PROTEÇÃO SOCIAL 
NO TERRITÓRIO NÃO 
PUDER RESPONDER 
AOS ANSEIOS E 
NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO LOCAL. 
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essa população, que o aproveitamento dessas ofertas é menos simples do que 
pode parecer à primeira vista.

As estratégias para intervir no aumento e na qualidade da oferta no territó-
rio são muitas e seu desenvolvimento é peça chave para o desenvolvimento lo-
cal. No entanto, por motivos de síntese, este artigo focaliza a intervenção com 
famílias, tendo em vista o aumento desses recursos simbólicos fundamentais 
para a redução da situação de vulnerabilidade em que se encontram. 

 

A ação social com famílias 
em territórios vulneráveis
Falamos sobre a importância de contribuir com o capital humano e social 
das famílias, isto é, com o fortalecimento das capacidades de uso dos pró-
prios recursos, do desenvolvimento de estratégias para defender-se das ad-
versidades e da possibilidade de contar com os atributos instalados nas redes 
de confiança e solidariedade. Abordaremos, a seguir, algumas ideias sobre 
como esse fortalecimento pode ser alcançado.

Fortalecimento do capital humano: informar, formar, escutar
Quando questionamos os motivos que dificultam a aproximação das famí-
lias às ofertas do território, a primeira ideia que vem à tona é a necessidade 
de fornecer informações sobre os serviços disponíveis: quando procurá-los? 
Onde ficam? O que fazem? Qual a sua importância? Como se inscrever? 
Muitas vezes, essas informações não estão facilmente acessíveis à popula-
ção mais vulnerável, apesar dos esforços empreendidos para divulgá-los da 
melhor maneira. É preciso, portanto, desenvolver estratégias para informar 
às famílias sobre esses serviços por meio de uma linguagem de fácil acesso 
e em situações e contextos favoráveis à assimilação do conteúdo proposto.

Uma família que esteja com dificuldades para conseguir emprego, por 
exemplo, certamente estará mais disponível para ouvir informações sobre os 
centros de apoio ao trabalhador do que outra que conte com uma situação 
mais favorável em relação ao trabalho. Do mesmo modo, não será em qual-
quer lugar que aqueles que têm familiares com problemas de alcoolismo 
irão se dispor a conversar e ouvir informações sobre como procurar ajuda. 
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Em todos os casos, é preciso cuidar da sensibilização em relação ao tema, da 
forma como é exposto e do contexto em que é trabalhado. 

Mas, embora esse seja um ponto fundamental e o mais simples dos alvos 
das intervenções com famílias, o plano informativo, de modo geral, não cos-
tuma ser suficiente para produzir novos movimentos. 

Para potencializar o uso das informações adquiridas, é preciso contribuir 
para que as famílias desenvolvam sua capacidade de analisar e produzir solu-
ções para as dificuldades do dia a dia. Em primeiro lugar, é preciso que com-
preendam a situação-problema de forma crítica e com um olhar abrangente 
para as diferentes variáveis que a determinam. Podemos tomar como exem-
plo uma família que esteja enfrentando dificuldades com a nutrição de uma 
criança. Para entender a complexidade da  situação, é preciso considerar dife-
rentes aspectos: de que a criança se alimenta? Será que os salgadinhos indus-
trializados são realmente mais baratos que outras alternativas saudáveis, como 
às vezes parecem? Esses hábitos de consumo respondem a que influências? 
Quais os hábitos culturais envolvidos? Em que situações a criança se alimenta 
melhor? Como é a relação com a pessoa que alimenta a criança? Procurar um 
suplemento vitamínico, por exemplo, não é uma solução que considera todas 
essas variáveis e, por isso, mostra-se dispendiosa e ineficaz. 

A produção de boas soluções também envolve a capacidade de reconhe-
cer os recursos disponíveis e de planejar as melhores estratégias. O hábito 
de organizar-se no tempo é também fundamental em toda atitude de pre-
venção e implica o desenvolvimento de atributos simbólicos que permitam 
transformar as preocupações com a sobrevivência imediata em planos para 
a construção de outro modo de viver. Esse ponto de extrema relevância em 
diversas dimensões da vida familiar é particularmente notável em relação 
aos cuidados com a saúde.     

Nesse sentido, temos que, além de informar às famílias, contribuir para 
sua formação, de modo que possam se apropriar de novos conteúdos e ma-
nejá-los considerando o conhecimento previamente construído. É preciso 
fomentar, junto às famílias, o hábito de pensar de forma complexa e de 
solucionar problemas considerando as saídas de curto, médio e longo prazo. 

Além dos planos informativo e formativo, é preciso considerar também 
a dimensão emocional, que por vezes tem como consequência um agrava-
mento das dificuldades para solucionar problemas cotidianos. Com muita 

A PRODUÇÃO DE 
BOAS SOLUÇÕES 
TAMBÉM ENVOLVE 
A CAPACIDADE 
DE RECONHECER 
OS RECURSOS 
DISPONÍVEIS E 
DE PLANEJAR 
AS MELHORES 
ESTRATÉGIAS. 
O HÁBITO DE 
ORGANIZAR-SE NO 
TEMPO É TAMBÉM 
FUNDAMENTAL EM 
TODA ATITUDE DE 
PREVENÇÃO E IMPLICA 
O DESENVOLVIMENTO 
DE ATRIBUTOS 
SIMBÓLICOS 
QUE PERMITAM 
TRANSFORMAR AS 
PREOCUPAÇÕES COM 
A SOBREVIVÊNCIA 
IMEDIATA EM PLANOS 
PARA A CONSTRUÇÃO 
DE OUTRO MODO  
DE VIVER.
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frequência, encontramos nos territórios mais vulneráveis trajetórias de vida 
marcadas por vivências de privação, perdas consecutivas, violência física e 
sexual, dependência química ou outras situações que, como essas, implicam 
intenso sofrimento para aqueles que as enfrentam. A escuta acolhedora a 
essas dificuldades é de fundamental importância para que cada sujeito possa 
elaborar as marcas de sua história e encontrar a vitalidade necessária para se 
posicionar como autor de sua trajetória. 

Quando as dores do passado se somam às dificuldades do presente, o ce-
nário se torna mais complexo aos olhos de quem nele vive. Essa somatória, 
no entanto, nem sempre é percebida; na maioria das vezes, é nos contextos 
de confiança, nos quais se pode falar livremente sobre as dificuldades vividas 
na família, que tais lembranças carregadas de afeto vêm à tona. É a partir da 
escuta e do acolhimento a essas questões que a leitura dos problemas vividos 
na atualidade poderá ser ressignificada. Um novo olhar para esses problemas 
irá permitir, enfim, o desenho de novas soluções. 

O contato com essas histórias costuma ser muito mobilizador também 
para a equipe técnica, que, ao se identificar com o sofrimento relatado, 
pode, tal como o público atendido, ver-se impedida de encontrar solução 
para as dificuldades em questão. Por esse motivo, é de extrema importância 
que sejam assegurados espaços de reflexão voltados à equipe, nos quais se 
possa elaborar as dificuldades emocionais implicadas nesse trabalho. 

Fortalecimento do capital social: sentimento de coletividade e 
articulação coletiva 
Os recursos de cada família podem se enriquecer se puderem contar tam-
bém com recursos instalados em suas relações de confiança. Nesse sentido, 
o fortalecimento do capital social potencializa significativamente o trabalho 
realizado junto a cada uma das famílias. 

A relação com a vizinhança nos territórios vulneráveis, longe de ser har-
mônica, é frequentemente vivida como uma ameaça, especialmente nos 
locais em que a violência urbana se entranha. Não é raro que uma família 
prefira evitar o convívio comunitário para não correr o risco de testemunhar 
práticas ou relatos de práticas ilegais, ou, ainda, para evitar que um de seus 
jovens membros seja seduzido por essas relações. Nesses contextos, a dispo-
sição a trocas só pode ser construída a partir de uma nova experiência de 
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coletividade, marcada pela convivência prazerosa e despreocupada, pelo de-
senvolvimento de laços de amizade e pelo interesse na colaboração mútua.  

É nessas bases, também, que buscamos fortalecer a capacidade do cole-
tivo para lutar, pressionar, reivindicar e exercer alguma forma de controle 
social. Para isso, algumas habilidades devem ser desenvolvidas, como a ca-
pacidade de conviver respeitosamente; de ouvir opiniões diversas, discutir, 
rever ideias e chegar a consenso; de pensar estrategicamente, considerando 
dificuldades, possibilidades e recursos coletivos; e de conhecer as estruturas 
de participação social.  

 

Estratégias de ação direta 
com as famílias
Para alcançar esses objetivos, três tipos de estratégias têm sido predominante-
mente empreendidas: visitas domiciliares, atividades grupais e reuniões com 
um familiar na instituição ou base do projeto do qual a família participa. Cada 
uma dessas estratégias traz pontos fortes e frágeis, de modo que uma combina-
ção entre elas, adequada a cada contexto, tem se mostrado potente para ação. 
Vejamos, a seguir, algumas considerações sobre essas intervenções. 

1. Visitas domiciliares 
As visitas domiciliares têm a grande vantagem de contribuir para o fortaleci-
mento do vínculo com os agentes e a confiança no Projeto. De modo geral, 
quando uma família abre as portas de sua casa para receber os visitantes, está 
disposta a uma conversa franca, em que as características da vida familiar 
não precisem sem ocultadas. Fala-se mais abertamente das fragilidades do 
convívio e das dificuldades para conseguir e sustentar um trabalho, bem 
como dos problemas com drogas, violência doméstica e sexualidade. O con-
texto também é favorável para se falar das histórias de vida e das questões 
emocionais que parecem interferir no cotidiano.

É, ainda, uma situação propícia para trazer à conversa os outros mem-
bros da família, com os quais se tem pouco contato. Nesse sentido, é im-
portante lembrar que, embora o participante principal do projeto seja 
alguém que, na família, desponte como uma liderança, essa pessoa não 
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representa integralmente o grupo, pois a vida familiar não é harmônica e 
isenta de conflitos. 

Considerando a potência da visita domiciliar, entendemos que o olhar para 
as dificuldades materiais que se evidenciam na moradia da família é apenas 
uma das dimensões da visita, que não deve concentrar os esforços dos agentes. 
A riqueza da intervenção estará na composição entre esses diversos aspectos 
que parecem se evidenciar, privilegiadamente, nesse tipo de encontro. 

2. Reuniões com um familiar no espaço 
do projeto ou da instituição
O encontro com o familiar fora do espaço da residência também traz con-
tribuições para o fortalecimento do vínculo e da confiança no projeto, pois 
essas vantagens são próprias ao contato individual. Há uma diferença do 
contato na moradia, porém, não há uma abertura para a intimidade da vida 
doméstica nem ao encontro com outros familiares. No entanto, há a possi-
bilidade de se estabelecer uma conversa mais livre de outras interferências 
e, portanto, mais favorável para que a pessoa escute a si mesma e ao outro. 
Nessa mesma direção, vale ressaltar, ainda, que a proposta de realizar uma 
conversa no espaço institucional convida o participante a assumir uma pos-
tura mais ativa diante das questões que motivam sua participação no projeto; 
é preciso deixar as preocupações rotineiras da casa e da família para ir atrás 
de outras saídas!

 
3. Grupos 
O trabalho com grupos tem despertado especial interesse na ação com famí-
lias em função de suas várias potências. É apenas no contexto grupal que se 
pode contribuir para o desenvolvimento de todas as características relacio-
nadas ao fortalecimento do capital social que mencionamos acima, como a 
disposição à convivência respeitosa e prazerosa, à discussão produtiva e à arti-
culação coletiva em torno de um objetivo comum. É também uma situação 
privilegiada para trabalhar o plano informativo, porque se atinge, ao mesmo 
tempo, muitas pessoas interessadas no mesmo tipo de conteúdo e o plano for-
mativo, por meio de atividades coletivas em que se desenvolvam novas formas 
de pensar. Há, ainda, a grande vantagem de se fazer uso de diferentes lingua-
gens e recursos para abordar um tema, de modo a facilitar sua assimilação. 

É APENAS NO 
CONTEXTO GRUPAL 

QUE SE PODE 
CONTRIBUIR PARA O 
DESENVOLVIMENTO 

DE TODAS AS 
CARACTERÍSTICAS 
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FORTALECIMENTO DO 

CAPITAL SOCIAL. 
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As reuniões formativas e informativas envolvem os participantes e alcan-
çam seus objetivos se puderem também acolher a mobilização pessoal que 
cada tema traz. É preciso criar, no contexto grupal, um espaço em que cada 
pessoa possa falar sobre sua história, suas ideias e suas dificuldades; uma 
atmosfera favorável à integração da experiência emocional de cada partici-
pante ao processo de aprendizagem. Ao tratar, por exemplo, da participação 
dos pais na vida escolar dos filhos, é importante dar lugar aos relatos sobre 
suas próprias trajetórias escolares, considerando não apenas o sucesso obti-
do, mas também o fracasso, a frustração e demais dificuldades. O contato 
com essas histórias é fundamental para que cada um possa construir uma 
leitura pessoal sobre o vivido, se posicionar em sua trajetória e se potenciali-
zar para investir na possibilidade de oferecer aos filhos outras experiências.  
Ao fazer circular a palavra em torno de um tema, emergem no grupo novos 
olhares e sentidos para cada relato; surgem muitas semelhanças, relativas 
ao contexto histórico em que todos viveram, e surgem também diferenças, 
relativas à singularidade de cada percurso. O contexto é extremamente rico 
para que novas elaborações sejam tecidas.  

Os três tipos de estratégia de intervenção com famílias que destacamos 
neste artigo são aqueles que procuram, de modo mais abrangente, atingir 
os diferentes elementos que compõem seu capital humano e social. Nesse 
sentido, ocupam lugar central em programas de atenção à família em con-
textos de vulnerabilidade. No entanto, outros tipos de intervenção também 
se mostram potentes por se concentrarem em aspectos específicos desse ce-
nário, como as ações de geração de renda e qualificação para o trabalho, 
a promoção de atividades de lazer na comunidade, os fóruns locais, entre 
muitas outras. Nesse sentido, valorizamos, sobretudo, a articulação dessas 
estratégias a uma malha de intervenções que, focadas no empoderamento, 
contribuam para o desenvolvimento local sustentável. 

AO FAZER CIRCULAR A 
PALAVRA EM TORNO DE 
UM TEMA, EMERGEM 
NO GRUPO NOVOS 
OLHARES E SENTIDOS 
PARA CADA RELATO; 
SURGEM MUITAS 
SEMELHANÇAS, 
RELATIVAS AO 
CONTEXTO HISTÓRICO 
EM QUE TODOS 
VIVERAM, E SURGEM 
TAMBÉM DIFERENÇAS, 
RELATIVAS À 
SINGULARIDADE DE 
CADA PERCURSO. 
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1.3 
PAF: O TRABALHO 
SOCIAL COM FAMÍLIAS 
DA FUNDAÇÃO  
TIDE SETUBAL
Criado pela Fundação Tide Setubal em 2006, o Programa Ação Família 
São Miguel (PAF), inspirado no Programa Ação Família – Viver em Comu-
nidade, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
(SMADS) de São Paulo, atua para a melhoria da qualidade de vida e forta-
lecimento social dos moradores do bairro de São Miguel e adjacências, na 
periferia da zona leste de São Paulo. 

Ao longo desses nove anos, o Ação Família se consolidou como um Programa 
importante no processo de promoção da ampliação dos recursos pessoais, sociais 
e produtivos de cada família, apoiando o fortalecimento e o desenvolvimento pes-
soal e comunitário necessários ao exercício da cidadania no e com o território. 

A escolha da Fundação Tide Setubal em promover o trabalho social com 
famílias como um de seus principais focos de atuação não é fruto do acaso. 
Desde 2005, quando foi criada, a Fundação atua em São Miguel com o 
objetivo de contribuir com o desenvolvimento local de forma sustentável, 
visando contribuir para transformá-lo em um território educador e pulsan-
te, que valoriza a cultura local, as histórias de vida, as relações afetivas e 
as conquistas sociais, econômicas e políticas. O trabalho social pioneiro de 
promoção humana realizado por Tide Setubal na década de 1970 foi a fonte 
de inspiração: quando Olavo Setubal foi nomeado prefeito, em 1975, ela 
sentiu-se com a responsabilidade de desenvolver um trabalho de maior al-
cance em favor das populações da periferia de São Paulo e, assim, criou o 
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Corpo Municipal de Voluntários (CMV). Inicialmente composto por cin-
co voluntárias, a instituição passou a reunir mais de 400 mulheres. A Fun-
dação, que carrega o seu nome, se espelha nas ações inovadoras de Tide, 
buscando fortalecer os agentes locais e ampliar sua efetiva participação nos 
processos de governança do território de São Miguel. Nesse sentido, não é à 
toa que a Fundação optou por centrar esforços no desenvolvimento de uma 
ação socioeducativa, de cunho emancipatório, que fosse capaz de articular e 
mobilizar processos de proteção social, engajamento e empoderamento das 
famílias por meio do Programa Ação Família São Miguel. 

Além disso, em meio aos investimentos das últimas décadas em progra-
mas de transferência de renda (sobre os quais estudos e pesquisas compro-
vam a eficiência no processo de geração de emprego e renda, elevação dos 
níveis educacionais e erradicação da pobreza)4, o trabalho desenvolvido pela 
Fundação Tide Setubal baseou-se na premissa de que as condições de ris-
co e vulnerabilidade das famílias estão para além da questão da renda. O 
enfrentamento de desigualdades gritantes exige uma ação territorializada, 
com foco no acolhimento, na escuta, na construção de vínculos, no forta-
lecimento das dinâmicas intrafamiliares e na relação da família com a co-
munidade e com o território. Na visão da instituição, o trabalho social com 
famílias que tenha como foco fortalecer e emancipar grupos historicamente 
excluídos e que extrapole a dimensão da renda, de modo a potencializar a 
sua participação na agenda pública e nas decisões que interferem no dia a 
dia de suas comunidades, é estratégia fundamental para romper com o ciclo 
de pobreza a que estão submetidas as famílias geração após geração.

A partir dessas premissas, a Fundação Tide Setubal optou por desenvol-
ver o Programa Ação Família São Miguel de maneira a prezar e valorizar: 
a construção de vínculos de confiança com as famílias – saber ouvir, com-
preender e levar em conta as histórias, os valores culturais e os modos de ser 
e sentir de cada família; a subjetividade e a individualidade de cada grupo 
familiar – respeitando as particularidades e necessidades de cada família; o 

4 Entre os principais estudos sobre o tema estão os que mensuram o impacto dos programas de trans-
ferência de renda na redução das desigualdades sociais, destacando os produzidos pelo Instituto de 
Pesquisa e Economia Aplicada (IPEA): “Transferência de Renda no Brasil”, Marcelo Medeiros et al, Brasília, 
2007; e a coletânea de artigos da publicação “Programa Bolsa Família uma década de inclusão e cidada-
nia” , Tereza Campello e Marcelo Côrtes Neri (Organizadores) / Brasília, 2013.
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conhecimento, a linguagem, a sabedoria e a experiência de todos e de cada 
um; a dimensão do coletivo, construindo relações horizontais e laços de per-
tencimento; a criação de redes integradas, de programas, projetos e serviços 
que possibilitem o estreitamento da relação entre as famílias e o território; 
e a ampliação dos vínculos com perspectivas mais globais e coletivas que 
garantam a diversificação e a capilaridade do leque de oportunidades para 
os cidadãos e seus projetos de futuro.

São essas as bases que estruturam e consolidam o Programa Ação Família 
em um território como São Miguel, que ocupa uma área de 24,3km² e conta 
com cerca de 370 mil habitantes (CENSO DEMOGRÁFICO/IBGE, 2010). 
A região administrada pela Subprefeitura de São Miguel abrange, atualmente, 
os distritos de São Miguel, Vila Jacuí e Jardim Helena. Fundado oficialmente 
em 1622, “São Miguel Paulista, ao longo de sua história, recebeu migrantes e 
imigrantes de diversas localidades, e hoje em dia possui marcas fortes das cul-
turas nordestina, japonesa, árabe e portuguesa” (LOMONACO et. al, 2010). 
Assim como em outros bairros da periferia de São Paulo, o crescimento po-
pulacional na região não foi acompanhado por um planejamento urbano de 
qualidade. Sem infraestrutura adequada para atender a população residente, 
concentra as melhores moradias e equipamentos públicos em suas zonas mais 
centrais – distantes daqueles que mais necessitam.

Segundo os dados do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS)5, 
elaborado pela Fundação SEADE (2010), os três distritos abrigam 107.773 
domicílios particulares permanentes. Dos 596 setores censitários que com-
põem esses três distritos, 349 deles (58%) encontram-se nos grupos com 
IPVS entre 4, 5 e 66 : respectivamente, são localidades de média, alta e 
muito alta vulnerabilidade social. Nos domicílios desses distritos, a média de 
moradores é de 3,44 pessoas, sendo que 98,82% dessas residências possuem 

5 O IPVS é uma tipologia que classifica os municípios do Estado de São Paulo em grupos de vulnera-
bilidade social a partir de uma combinação entre as dimensões demográfica e socioeconômica. Con-
siderando um conjunto de variáveis, esse indicador permite melhor identificar os fatores específicos 
que produzem a deterioração das condições de vida numa comunidade, auxiliando na definição de 
prioridades para o atendimento da população mais vulnerável (FUNDAÇÃO SEADE, 2013). Para saber 
mais: www.seade.gov.br
6 Grupo 4 – vulnerabilidade média, Grupo 5 – vulnerabilidade alta e Grupo 6 – vulnerabilidade muito 
alta. O Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta) engloba apenas setores censitários classificados no Censo 
Demográfico como aglomerados subnormais com concentração de população jovem e de baixa renda.
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abastecimento de água da rede geral e 99,93%, energia elétrica. Apesar des-
ses dados positivos relativos à infraestrutura urbana, quase 10% das residên-
cias não têm ligação com a rede de esgoto e há apenas 5,15m2 de área verde 
por habitante – número abaixo da média da cidade, que é de 12,5m2 por 
habitante (REDE NOSSA SÃO PAULO, 2011). A idade média de pesso-
as responsáveis pelos domicílios é de 47 anos, sendo 95% dos responsáveis 
alfabetizados e com renda média de R$ 899,00. No caso das mulheres res-
ponsáveis pelo domicílio, a idade média é de 46 anos, sendo que 89% são 
alfabetizadas e 14% têm menos de 30 anos. A renda média das mulheres 
responsáveis pelo domicílio é de R$ 525,00.

Em relação ao público juvenil, a mortalidade masculina entre 15 e 19 
anos é, em média, de 222 jovens a cada 100 mil habitantes, segundo o Índi-
ce de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ) da Fundação SEADE (2000), enquanto 
em localidades como Jardim Paulista e Consolação, esse número cai para 
13 e 38, respectivamente. O IVJ para o distrito do Jardim Helena é 5 (está 
entre os 19 distritos mais vulneráveis do município) e, para os distritos de São 
Miguel e Vila Jacuí, é 4 (integra o grupo de 22 distritos que se classificam 
em segundo lugar entre os mais vulneráveis).

Com os dados apresentados, percebe-se que São Miguel, assim como 
outras localidades da periferia de São Paulo, é um território caracterizado 
por fenômenos sociais tipicamente urbanos, que afetam diretamente a po-
pulação local. Entende-se que a vulnerabilidade de um indivíduo, família 
ou grupo social “refere-se à maior ou menor capacidade de controlar as forças 
que afetam o seu bem-estar, isto é, à posse ou controle de ativos que constituem 
os recursos adquiridos para o aproveitamento das oportunidades propiciadas 
pelo Estado, mercado ou sociedade” (KATZMAN apud BRASIL, 2007). E, 
nesse sentido, as famílias em situação de vulnerabilidade social não estão 
apenas privadas de condições favoráveis de renda, mas, principalmente, de 
condições dignas de moradia, serviços básicos de saúde e educação, entre 
outros. Porém a pobreza e a vulnerabilidade social não são resultantes ape-
nas de condições materiais objetivas como escassez de recursos financeiros 
e falta de acesso aos direitos sociais (saúde, educação, habitação, transporte, 
trabalho, entre outros), mas estão relacionadas também a condições sub-
jetivas como a baixa autoestima, a falta de motivação e a inatividade, que 
reforçam as situações de pobreza material. 
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A família, compreendida como 
elemento central e privilegiado das 
relações sociais tecidas no território, 
é priorizada pelo Programa, visando 
à construção e à articulação de redes 
intrafamiliares e interpessoais nas 
comunidades e destas com os servi-
ços públicos das áreas de assistência 
social, saúde, educação e habitação. 

O PAF parte do pressuposto da 
pluralidade de arranjos familiares 
presentes na sociedade e do res-
peito à diversidade cultural. Assim, 
entende-se que não existe família 
“desestruturada” ou um modelo 
ideal de família. Há múltiplos ar-
ranjos familiares possíveis: famílias 
monoparentais (chefiadas por um 
único adulto, mulher ou homem so-
zinho), famílias de vários casamen-
tos, famílias homossexuais, famílias 
formadas por laços de afetividade e 
não consanguinidade, entre outras. 

Em nove anos de Ação Família 
São Miguel, cerca de mil famílias 
passaram pelo Programa, sendo que 
cada família pode permanecer por até 
dois anos no PAF. O contato com as 
famílias se dá, na maior parte dos ca-
sos, por meio da participação das mu-
lheres, que frequentam Reuniões So-
cioeducativas (RSE), cursos, oficinas, 
entre outras ações realizadas e são as 
titulares no Programa. Em linhas ge-
rais, as famílias participantes são, em 

Roudinesco (2002), em seu livro A Família em Desordem, 
apresenta uma cartografia histórica e analítica sobre a fa-
mília, percorrendo suas funções simbólicas, a função da 
autoridade nos diferentes modelos e os diferentes lugares 
de transmissão dos saberes e atitudes dentro do âmbito 
familiar ao longo da história até os dias atuais. A autora 
também inclui a questão constituída pelo desejo de família 
atualmente, ou seja, aquilo que move as pessoas a consti-
tuírem uma família. Partindo da ideia de Lévi-Strauss, que 
coloca a família como um fenômeno universal presente em 
todos os tipos de sociedades, ao analisar o período atual, 
ela encontra muitas variações nas famílias, que passam a 
se questionar de lugares e funções, dos tipos de relações 
que estabelecem, que nos dias atuais passaram a ser mais 
flexíveis e menos organizadas em papeis fixos, além de pos-
suírem uma característica temporal finita (desde a possibi-
lidade de separações, divórcios e rearranjos). Temos assim 
a impressão, atualmente, de que a instituição “família” na 
contemporaneidade se encontraria em desordem (por não 
respeitar mais os modelos tradicional ou moderno), o que 
leva a diversas confusões e, inclusive, a tentativas de trans-
formação “ortopédicas” (seja por um ou alguns membros 
da própria família em questão, seja na intervenção de al-
gum profissional – psicólogo, assistente social, juiz de di-
reito, médico, delegado de polícia, enfermeiro, etc.) que só 
fazem gerar mais sofrimento. Estudar a história desta ins-
tituição (família) e tentar localizar os diversos e diferentes 
modelos atuais parece ser importantíssimo para profissio-
nais comprometidos em ofertar cuidado para pessoas que 
demandam apoio psicossocial. Por esse motivo recomen-
da-se àqueles que atendem famílias lerem este livro.
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sua maioria, biparentais, de baixa ren-
da e contam, em média, com mais de 
quatro membros. Em 2008, 54% dos 
titulares das famílias participantes do 
Programa tinham até 35 anos de ida-
de (todas mulheres) e 40% das famí-
lias possuíam renda per capita entre 
¼ e ½ salário mínimo. Já em 2011, 
36% dos participantes tinham até 34 
anos (sendo 99% do sexo feminino) e 
a renda per capita de 38% das famílias 
era de até ¼  do salário mínimo. 

Ao longo de sua existência, o 
Programa Ação Família vem sendo 
desenvolvido e reformulado sempre 
em consonância com as demandas e 
necessidades das famílias atendidas e 
também do território de maneira ge-
ral. Nesse sentido, há diferentes fases 
do Programa, que exprimem esse pro-
cesso de revisão periódica dos eixos, 

estratégias e proposta de trabalho, de maneira a contemplar as mudanças nas 
condições de vida das famílias no âmbito de sua ação. Sendo assim, é impor-
tante retomar brevemente a trajetória do PAF São Miguel a fim de demonstrar 
como as estratégias de trabalho no âmbito do Programa foram avaliadas, plane-
jadas e revistas a partir de uma leitura constante das dinâmicas sociais engendra-
das nesse território e de suas transformações ocorridas com o passar dos anos.

Remontando a trajetória 
do PAF São Miguel
Como dito anteriormente, o Programa Ação Família São Miguel foi desen-
volvido, inicialmente, de maneira associada ao Programa Ação Família – 
Viver em Comunidade, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvol-

O Programa Ação Família, em consonância com a Constitui-
ção Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993), a Política Na-
cional de Assistência Social (PNAS/2004) e as Orientações 
Técnicas para o Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à Família (PAIF) do Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS), consolida suas diretrizes elegendo a família como nú-
cleo dinamizador de processos de transformação e empo-
deramento frente às diferentes situações de vulnerabilidade 
presentes nos processos de exclusão.
A Norma Operacional Básica (NOB) de 2005 para a implanta-
ção do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) define a 
família como o “núcleo social básico de acolhida, convívio, au-
tonomia, sustentabilidade e protagonismo social. Núcleo afe-
tivo, com vínculos por laços consanguíneos, de aliança ou afi-
nidade, com obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em 
torno de relações de geração e de gênero” (NOB/SUAS, 2005).
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vimento Social (SMADS) de São Paulo, por meio da formalização de um 
termo de cooperação técnica. O modelo de atuação do Programa municipal 
foi tomado como referência pela Fundação Tide Setubal que, com o co-
nhecimento prévio do território, pôde realizar um trabalho diferenciado e 
focalizado com as famílias em São Miguel. 

Além disso, o desenho do PAF São Miguel teve como base os resultados 
de uma pesquisa7 desenvolvida em 2005 que demonstrou a percepção dos 
moradores quanto ao uso e grau de satisfação com os equipamentos públicos 
do bairro e sobre seus hábitos e costumes cotidianos. Foi possível, assim, 
identificar o perfil e as necessidades das famílias da região e a complexa 
situação de vulnerabilidade social de grande parte dessa população, dados 
que colocavam o desafio de superar e reverter esse quadro. 

Ao desenvolver o Ação Família em um território como São Miguel, a 
Fundação Tide Setubal, uma organização da sociedade civil vinculada ao 
território, pôde complementar, fomentar e contribuir com as iniciativas do 
poder público. Sua condição também permite explorar, inovar e dissemi-
nar experiências no sentido de prospectar novos caminhos e soluções que 
ajudem na melhoria da qualidade de vida e no empoderamento social da 
comunidade. Nesse sentido, o PAF, ao longo do tempo, se consolidou como 
uma metodologia importante de trabalho social com famílias em situação 
de vulnerabilidade social em São Miguel e adjacências. 

Assim, ao remontar à origem do PAF para entender sua trajetória, é possível 
identificar três fases subsequentes e com características específicas: (i) 1ª fase de 
implantação, compreendida pelos anos de 2006 a 2008; (ii) 2ª fase de desenvol-
vimento, entre os anos de 2009 e 2010; e a (iii) 3ª fase, marcada pelos anos de 
2011 a 2014, que consolida as estratégias atuais de ação do PAF. Essas diferentes 
fases refletem a constante busca em aprimorar o trabalho social desenvolvido 
com as famílias e, nesse sentido, o PAF pode ser lido como um Programa em 
constante movimento, na medida em que incide sobre as dinâmicas territoriais 
e familiares e também é afetado por elas, readequando-se de acordo com o con-
texto. O esquema a seguir apresenta sinteticamente a linha do tempo e os prin-
cipais marcos do Programa em cada uma de suas fases. 

7 Essa pesquisa foi encomendada em 2005, pela própria Fundação Tide Setubal, ao Instituto Brasileiro 
de Opinião Pública e Estatística (Ibope).
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LINHA DO TEMPO DO PROGRAMA • 2006 A 2014
FIGURA 1

1ª Fase 2006 • 2008
EIXOS NORTEADORES: SAÚDE, EDUCAÇÃO, TRABALHO E RENDA, 

DOCUMENTAÇÃO, HABITABILIDADE E DINÂMICA FAMILIAR
Avaliações realizadas: 

Relatório de Avaliação do Programa Ação Família São Miguel  Paulista 
– Carola Arregui e Vergílio dos Santos (2007)

Principais atividades: 
• Oferecimento de bolsa-auxílio no valor de R$ 50,00

• Realização de visitas domiciliares,  
atividades coletivas de lazer, Reuniões Socioeducativas  

e temáticas, Plantão individual, Terapia Comunitária
• Ênfase nas questões coletivas do território

2ª Fase 2009 • 2010
EIXOS NORTEADORES: SAÚDE, EDUCAÇÃO, 

HABITABILIDADE E TRABALHO E RENDA
Avaliações realizadas:

Relatório PAF (2010) e Texto para discussão n. 07 
– Trabalhadores Informais em São Miguel Paulista (2009)

Principais atividades: 
• Supressão da bolsa-auxílio

• Reuniões Socioeducativas como eixo central das intervenções  
e criação da metodologia das Reuniões

• Investimento em atividades emancipatórias 
- cursos e oficinas

3ª Fase 2011 • 2014
EIXOS NORTEADORES: SAÚDE, EDUCAÇÃO, TRABALHO E RENDA, 

HABITABILIDADE E SOLIDARIEDADE VICINAL
Avaliações realizadas: 

Perfil das famílias, Construção e análise dos indicadores (2012), 
Relatório PAF (2012-2014) e Relatório das vulnerabilidades das 

famílias participantes (2010-2012) – Maurício Moya. 
Principais atividades: 

• Parceria do PAF com as escolas da região para realização  
das Reuniões Socioeducativas

• Fim das Terapias Comunitárias, das Reuniões Temáticas  
e do Plantão Individual.

• Fortalecimento da Rede de Proteção Social às famílias

Dezembro de 2006
Início do Programa Ação Família São Miguel

Junho de 2008
Início do Acompanhamento Terapêutico em 
parceria com a Universidade Cruzeiro do Sul

2008
1ª e 2ª turmas dos cursos de profissionalização em 
Construção Civil e início do Projeto Nova Morada, 
em parceria com a Universidade Cruzeiro do Sul

2009
Realização do Projeto de Educação Ambiental no 
Tratamento do Lixo e Arte no Beco no Jd. Lapenna

2009
Implantação do Fórum de Moradores do  
Jd. Lapenna e a decorrente conquista da UBS,  
do PSF e  de creches para o bairro

2009
Início das atividades da Oficina Escola Culinária – 
Jd. Lapenna

2011
Implantação do Sistema de Monitoramento  
e Avaliação

Julho de 2013
Projeto Mutirão de Casas em Parceria com Instituto 
Azzi e Universidade Cruzeiro do Sul

2014
Articulação do PAF com a Rede de Proteção Social 
e com a Diretoria Regional de Educação  
de São Miguel (DRE)
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Nas páginas a seguir, busca-se recuperar e indicar as principais alterações 
na trajetória do Programa Ação Família São Miguel, percorrendo as estra-
tégias do trabalho socioeducativo realizado com as famílias participantes, as 
parcerias com a Rede de Proteção Social para o fortalecimento desse traba-
lho e, por fim, os principais avanços obtidos ao longo do Programa.

Metodologia e estratégias de trabalho com as famílias nas 
diferentes fases
O trabalho com famílias desenvolvido pelo PAF sempre estabeleceu, ao 
longo das diferentes fases, eixos norteadores que foram os alicerces para o 
desenvolvimento das ações do Programa. Cada fase abarcou eixos que con-
cediam parâmetros para o trabalho socioeducativo, o estabelecimento de 
vínculos com as famílias, a construção e implementação de estratégias para 
oportunizar acesso aos direitos sociais básicos por meio da ação conjunta 
com o poder público e o fortalecimento das capacidades das famílias para 
articularem suas demandas. 

EIXOS NORTEADORES DAS DIFERENTES FASES DO PAF
TABELA 1

2ª Fase
2009 • 2010

3ª Fase
2011 • 2014

SAÚDE, EDUCAÇÃO, 
HABITABILIDADE E TRABALHO 
E RENDA

SAÚDE, EDUCAÇÃO, TRABALHO 
E RENDA, HABITABILIDADE E 
SOLIDARIEDADE VICINAL

1ª Fase
2006 • 2008
SAÚDE, EDUCAÇÃO, TRABALHO 
E RENDA, DOCUMENTAÇÃO,
HABITABILIDADE E DINÂMICA 
FAMILIAR

Esses eixos foram sendo modificados ao longo das fases a partir de uma 
leitura do PAF em relação às necessidades contingenciais das famílias em 
cada período e as conquistas estabelecidas por elas. Por exemplo, em sua pri-
meira fase, o Programa Ação Família São Miguel partiu de uma análise que 
demonstrava que muitas famílias não possuíam documentos básicos (como 
RG e CPF), condição essencial para o exercício da vida de direitos e deveres 
de qualquer cidadão. Com o desenvolvimento do trabalho socioeducativo, 
a questão da documentação foi tornando-se obsoleta à medida que todas as 
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famílias participantes já haviam conseguido emitir os documentos e regis-
tros formais necessários, levando à descontinuação desse eixo norteador. Da 
mesma forma, o eixo dinâmica familiar também foi suprimido a partir da 
segunda fase, pois a equipe do PAF entendeu que a atuação no âmbito desse 
eixo poderia ser transversal aos demais.  

Observa-se também que saúde, educação, trabalho e renda e habitabi-
lidade são eixos norteadores que sempre estiveram presentes nas diferentes 
fases do PAF, uma vez que são considerados fundamentais para o fortale-
cimento e emancipação das famílias atendidas. Da segunda para a terceira 
fase, o eixo solidariedade vicinal foi incluído conforme avaliou-se ser cada 
vez mais necessário dar atenção às questões comunitárias e incentivar a cria-
ção de laços de solidariedade entre as famílias para a construção de projetos 
coletivos e territorializados.

Partindo do entendimento de que a situação de vulnerabilidade das fa-
mílias é, muitas vezes, um empecilho para que ela inicie um processo de 
transformação, o PAF São Miguel optou, na primeira fase, por prover o ofe-
recimento de uma bolsa-auxílio, benefício financeiro no valor de R$ 50,00 
recebido mensalmente pelas famílias atendidas como forma de comple-
mentação da renda. O recebimento do benefício financeiro era vinculado 
à participação nas atividades do Programa. Porém, a avaliação realizada ao 
final de 2008 demonstrou que muitas famílias já estavam inscritas em pro-
gramas de transferência de renda geridos por órgão públicos (como o Bolsa 
Família ou o Renda Mínima) e, assim, na segunda fase, a bolsa-auxílio foi 
suprimida e o PAF passou a adotar a oferta de ações para geração de renda, 
como os cursos e capacitações profissionais.

Todas as ações do Programa, especialmente as ações socioeducativas com 
as famílias, tiveram sempre como inspiração, fonte e parâmetro temas perti-
nentes aos eixos mencionados. Tais ações socioeducativas compreenderam 
diferentes atividades nas diversas fases, conforme descrito na tabela ao lado. 
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AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS NAS 
DIFERENTES FASES DO PAF

TABELA 2

Ações socioeducativas 1ª Fase
2006 • 2008

2ª Fase
2009 • 2010

3ª Fase
2011 • 2014

REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS (RSE) 
As Reuniões Socioeducativas se constituem em um espaço educativo que 
visa à promoção do desenvolvimento de habilidades e competências pes-
soais e relacionais. Possuem centralidade no PAF e estiveram presentes em 
todas as suas fases para garantir o trabalho de fortalecimento psicossocial e 
a construção de vínculos com as famílias. 

ATIVIDADES COLETIVAS DE LAZER E RECREATIVAS
Atividades que envolvem a realização de passeios, festas juninas e jornadas 
culturais como forma de integração social e lazer para as famílias. Estive-
ram presentes nas três fases do PAF. 

ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO (AT) 
Modalidade clínica de atendimento a pacientes com histórico psiquiátrico, 
crianças com problemas escolares, abrigadas, custodiadas, idosos e pessoas 
com deficiências, entre outros. Foi iniciada em junho de 2008, em parceria com 
a Universidade Cruzeiro do Sul, e aconteceu até a terceira fase.

VISITAS DOMICILIARES (VD)
Na primeira fase, as VD funcionaram como espaços de acolhimento e de 
construção de vínculos. Elas foram interrompidas na segunda fase e retoma-
das na terceira, quando passaram a ser utilizadas para a realização do cadas-
tramento das famílias no Programa e para o monitoramento da situação de 
vulnerabilidade das mesmas.

REUNIÃO TEMÁTICA (RT) 
A RT aconteceu até a segunda fase. Nela, as famílias recebiam informações apro-
fundadas sobre um determinado tema de interesse da própria comunidade. 

TERAPIA COMUNITÁRIA (TC)
Espaço de escuta e acolhimento, a TC aconteceu até 2011 com o objetivo 
de possibilitar o acompanhamento das famílias do PAF no tratamento de 
questões relacionadas à dinâmica intrafamiliar e comunitária.

PLANTÃO INDIVIDUAL (PI) 
Espaço de atendimento individualizado para orientações e encaminhamen-
tos pertinentes à demanda apresentada. O PI buscava fortalecer e atuar so-
bre direitos, saúde, educação, habitação e problemas na comunidade.
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Na primeira e até meados da segunda fase do Programa Ação Família em 
São Miguel, as ações aconteciam, basicamente, em três núcleos de atuação: Jar-
dim Lapenna, Jardim Pantanal e Jardim São Vicente. A seleção desses territórios 
apoiou-se na importância de desenvolver um trabalho articulado ao de outras en-
tidades e projetos já existentes no território, com o propósito de potencializar os 
resultados e construir alianças e soluções por meio de parcerias e ações conjuntas, 
um dos princípios de atuação da Fundação Tide Setubal na promoção do de-
senvolvimento local. No Jardim Lapenna, o Programa articulou-se ao trabalho 
realizado pela Sociedade Amigos do Jardim Lapenna; no Jardim Pantanal, atuou 
em parceria com o Instituto Alana; e no Jardim São Vicente foi realizado no CDC 
Tide Setubal, espaço público com gestão da Fundação Tide Setubal. 

Alguns ajustes estratégicos na metodologia de trabalho com as famílias fo-
ram realizados entre as fases do Programa. É possível perceber que as ações de 
cunho grupal foram sendo privilegiadas com o passar do tempo e se tornaram 
centrais. Dessa forma, hoje o PAF concentra seus investimentos em “ações 
emancipatórias com a perspectiva de desenvolver potencialidades e formar vín-
culos de solidariedade, ampliando sua abrangência para participação de todas 
as famílias interessadas” (FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL, 2009). 

Esse percurso das ações estratégicas do Programa revela um realinhamento 
do trabalho no sentido de fomentar o convívio social no bairro, criando con-
dições para o estabelecimento de projetos coletivos de geração de trabalho e 
renda e estimulando a participação social das famílias na comunidade. Tal rea-
linhamento expressa também mais uma das premissas orientadoras da atuação 
da Fundação Tide Setubal, visto que uma ação que pretenda produzir prote-
ção e inclusão deve promover uma intervenção social que alie nesse processo 
o binômio família/comunidade. Como afirma Brant de Carvalho, o “território 
não é apenas o local de moradia e convivência, mas é o lugar onde a família tem 
possibilidade de fazer sua vida, e esta se realiza pelo que o território oferece ou não 
como sua condição social” (2004). O PAF fundamenta-se no entendimento de 
que essas duas dimensões estão necessariamente articuladas e influenciam-se mu-
tuamente. Por isso, as intervenções no plano familiar e na intensificação da par-
ticipação da família na comunidade representam dois sólidos pilares das ações 
voltadas para alavancar a qualidade de vida da população envolvida. 

Em termos metodológicos, a principal mudança ocorreu a partir de 2009 
e refere-se à ênfase dada às Reuniões Socioeducativas, que se tornaram o eixo 
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central das intervenções desde então. As Reuniões passaram a ser planejadas 
por profissionais da Fundação Tide Setubal destacados para a função com 
o intuito de criar uma metodologia específica de trabalho. A metodologia 
desenvolvida para as Reuniões Socioeducativas tem como objetivo garantir 
uniformidade e consistência técnica à atuação das equipes, considerando a 
estruturação de pautas de atividades e a capacitação dos técnicos. 

Em 2011, no início da terceira fase, procurado por parceiros que tinham 
como desafio o trabalho com as famílias e que desejavam encontrar um ca-
minho e a expertise para estreitar a relação com esse público, o PAF passou 
a desenvolver suas ações no interior de organizações parceiras, ampliando os 
seus territórios de atuação. Entre esses parceiros, constavam diretores de unida-
des básicas de saúde, de organizações de bairro e de escolas. Aos poucos, essa 
ação desencadeou, principalmente, o estabelecimento de grupos de famílias 
em diferentes unidades escolares. O objetivo era contribuir com a quebra de 
paradigmas e preconceitos que afetavam a relação entre família-escola e entre 
pais-filhos (observados em muitos relatos de famílias participantes do Programa). 

Além disso, a equipe do Programa intensificou o fomento da Rede de 
Proteção Social local e, buscando estreitar relações com os serviços públicos 
e organizações sociais, convidou representantes de diferentes instituições 
para participarem das Reuniões Socioeducativas. São exemplos de serviços 
que já participaram das reuniões: UBS, Ministério Público, CRAS, CAPS 
Álcool e Drogas, entre outros. Há ainda parcerias estabelecidas do ponto de 
vista institucional entre a Fundação Tide Setubal e diferentes instituições 
do território, visando fortalecer a Rede de Proteção Social às famílias. 

Todas as parcerias estabelecidas – as do âmbito institucional e as relacio-
nadas à realização das Reuniões Socioeducativas, seja no âmbito dos locais 
onde as reuniões acontecem, seja com a participação de representantes de 
organizações e serviços nas reuniões – compõem a Rede de Proteção Social 
às famílias e estão listadas na tabela a seguir. 

FIZEMOS UM 
TRABALHO INTERNO 
DE APRESENTAR 
O PROGRAMA ÀS 
FAMÍLIAS E DEPOIS DE  
SELECIONÁ-LAS, 
PRIORIZANDO 
AS QUE ESTAVAM 
PRECISANDO MAIS 
DESSA INTERVENÇÃO. 
A PARTIR DAÍ, FORAM 
TRAZIDAS PARA CÁ 
VÁRIAS ATIVIDADES 
DE ASSISTÊNCIA À 
FAMÍLIA, DE APOIO. 
PASSEIOS, PALESTRAS, 
INFORMAÇÕES E 
TUDO QUE TORNAVA 
A RELAÇÃO ENTRE 
ESCOLA E FAMÍLIA 
MUITO MAIS 
HUMANIZADA.” 
[Vera Lúcia de Oliveira,  
diretora da EMEF do CEU Três Pontes, 
parceira do PAF desde 2011.]
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PARCEIROS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
TABELA 3

Área de Atuação Parceiros 

SAÚDE

CREN - Centro de Recuperação e Educação Nutricional

CAPS Álcool e Drogas II - Ermelino Matarazzo

CAPS Álcool e Drogas III - São Miguel

IPGG - Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia José Ermínio de Moraes

Supervisão Técnica de Saúde de São Miguel

UBS Adão Manoel 

UBS Cidade Nova

UBS Jardim Lapenna

UBS Jardim Maia

UBS Jardim Romano

UBS Nitro Operária

UBS Silva Telles

UBS União de Vila Nova

EDUCAÇÃO

DRE SM - Diretoria Regional de Educação de São Miguel

Associação Profissionalizante BM&F BOVESPA

CEI Jardim Lapenna

CEI Jardim Lapenna I

Centro Social Marista

CEU Três Pontes

EE Capitão Sérgio Paulo M. Pimenta

EE Pedro Moreira Mattos

EMEF Almirante Pedro de Frontin

EMEF Armando Cridey Righetti

EMEF José Bento de Assis

EMEF José Honório Rodrigues

EMEF Padre Chico Falconi

EMEI Professora Helena de Paula Marin

JUSTIÇA/
SEGURANÇA/DEFESA 

CIVIL

CIC Leste - Centro de Integração à Cidadania

Defesa Civil

GEVID LesteII - Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo

Guarda Civil Metropolitana - Inspetoria Regional de São Miguel
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Outro ponto importante é que, desde 2014, a Fundação Tide Setubal, 
em parceria com a Diretoria Regional de Educação de São Miguel – DRE 
de São Miguel, vem desenvolvendo ações de formação para diferentes atores 
do território (educadores, profissionais de organizações sociais, entre outros) 
e de articulação junto à Rede de Proteção Social, para seu fortalecimento 
e de modo a ampliar as possibilidades de acesso das famílias aos diferentes 
serviços e equipamentos existentes. Essa ação tem como objetivos: fortalecer 
o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente nos seus ei-
xos promoção, defesa e controle social; promover a articulação da rede local 
no território; fortalecer o paradigma da gestão democrática e participativa, 
a partir do trabalho intersetorial e interdisciplinar; realizar ação educativa 
junto aos gestores educacionais; publicizar ações efetivas no território das 
diversas secretarias e instituições que compõem a Rede de Proteção Social; e 
refletir sobre a experiência do trabalho em rede. Os ganhos obtidos com essa 
ação de estabelecimento de ações coletivas por meio da Rede de Proteção 
Social são sentidos na ampliação do apoio às famílias do território.

"Sentíamos a necessidade  de trabalhar em conjunto com os outros equipa-
mentos municipais de nossas comunidades, isso fortalece o ambiente escolar. 
Os gestores e as famílias precisam conhecer melhor os serviços públicos e todos 
precisamos trabalhar juntos, pelo bem da escola." (iara rita ribeiro, pro-
fessora na emef general milton reis)

ASSISTÊNCIA  
E PREVIDENCIA 

SOCIAL

CECCRA - Centro Educacional Comunitário da Criança e do Adolescente Ademir de Almeida Lemos

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social São Miguel

INSS/São Miguel - Instituto Nacional de Seguridade Social 

PROCEDU - Projeto Cultural Educacional Novo Pantanal

Programa Recomeço Família - Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack e outras drogas

Rede Criança de Combate à Violência Doméstica

SAS - Supervisão de Assistência Social de São Miguel

DIREITOS HUMANOS/ 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Conselho Tutelar Jardim Helena

Conselho Tutelar São Miguel

Fórum de Prevenção à Violência de São Miguel

Instituto Alana

CIDADANIA Subprefeitura de São Miguel

A ARTICULAÇÃO DA 
REDE DE PROTEÇÃO 
SOCIAL SE FORTALECE 
A CADA INSTANTE. 
NOSSA PARTICIPAÇÃO 
EM FÓRUNS, 
SEMINÁRIOS, REUNIÕES 
E ENCONTROS, DENTRO 
E FORA DO TERRITÓRIO, 
CRIA OPORTUNIDADES 
DE ESTABELECERMOS 
NOVAS PARCERIAS 
E DE APROXIMAÇÃO 
COM OS ATORES DO 
SETOR PÚBLICO E DA 
SOCIEDADE CIVIL." 
[Lucia Amadeo, coordenadora do 
Programa Ação Família desde 2009.] 
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Dessa maneira, além de possuir uma metodologia de trabalho socioedu-
cativo fundamentada em processos voltados para o fortalecimento psicosso-
cial das famílias, com o acolhimento, a promoção da reflexão e catalisação 
de processos educativos, há outras ações em curso que contribuem para a 
melhoria das condições de vida das famílias da região.  

Projetos desenvolvidos junto às famílias do PAF
Para a realização de muitas atividades a equipe do Programa sempre buscou es-
tabelecer articulações com a Rede de Proteção Social e órgãos públicos, assim 
como parcerias com as mais diversas organizações privadas. Esse fomento da Rede 
de Proteção Social visa também desenvolver projetos que têm como objetivo pos-
sibilitar o estreitamento da relação entre as famílias participantes do PAF e o terri-
tório e a construção de perspectivas para o seu futuro. Assim, o Ação Família São 
Miguel imprime a sua marca ao agir no e com o território e promover a articu-
lação de redes para a aproximação de serviços e equipamentos junto às famílias.

Os projetos desenvolvidos sempre estiveram atrelados aos eixos norteadores 
do PAF. No eixo educação, por exemplo, foi implantado um projeto para ofere-
cer a modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA para as famílias. No 
eixo trabalho e renda, procurou-se estruturar projetos com apoio de parceiros 
para oferecer cursos de capacitação profissional aos participantes do PAF, de 
modo a fomentar a criação de alternativas viáveis para a geração de renda e o 
empoderamento das famílias. No campo da saúde, têm-se o estabelecimento de 
um projeto duradouro para o atendimento odontológico dos participantes. Em 
relação ao eixo habitabilidade, foi desenvolvido um projeto de reforma de mo-
radias de famílias envolvidas no Programa. A tabela a seguir resume os projetos 
desenvolvidos pelo PAF com parceiros nas suas diferentes fases. 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Em parceria com o SESI, o PAF passou a disponibilizar espaço e material didático
para a implementação de classes de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 
Galpão de Cultura e Cidadania8 localizado no Jardim Lapenna. Essa parceria 
perdurou até 2012 e foi de grande importância para que muitos moradores do 
bairro retomassem e concluíssem os estudos.

7  O Galpão de Cultura e Cidadania, fundado em 2005, tem 820m² e oferece diversas atividades para a comunidade do Jardim Lapenna e adja-
cências. É gerido pela Sociedade Amigos do Jardim Lapenna e pela Fundação Tide Setubal.

PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS DIFERENTES FASES DO PAF
TABELA 4

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Em parceria com o SESI, o PAF passou a disponibilizar espaço e material didático
para a implementação de classes de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 
Galpão de Cultura e Cidadania2 localizado no Jardim Lapenna. Essa parceria 
perdurou até 2012 e foi de grande importância para que muitos moradores do 
bairro retomassem e concluíssem os estudos.

8  O Galpão de Cultura e Cidadania, fundado em 2005, tem 820m² e oferece diversas atividades para a comunidade do Jardim Lapenna e adjacências. 
É gerido pela Sociedade Amigos do Jardim Lapenna e pela Fundação Tide Setubal.

Projetos 1ª Fase
2006 • 2008

2ª Fase
2009 • 2010

3ª Fase
2011 • 2014

HABITABILIDADE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ÀS FAMÍLIAS
Em parceria com o departamento de Engenharia Civil da Universidade Cruzeiro do 
Sul - Campus São Miguel, entre 2007 e 2009, foi realizado o Projeto Nova Morada, 
que permitiu reformas nas moradias de famílias atendidas pelo PAF. Concomitante-
mente, professores e alunos do mesmo departamento ofereceram às famílias partici-
pantes o curso de capacitação de Operários da Construção Civil. Formaram-se duas 
turmas do curso em 2008. Em 2011, aconteceu o Curso de Hidráulica e Elétrica. Em 
2013, tem-se o Projeto Mutirão de Casas, também em parceria com a Universidade 
Cruzeiro do Sul e com apoio financeiro do Instituto Azzi. 

EDUCA SÃO MIGUEL 
Em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Pau-
lo, o PAF realizou um programa de educação em saúde que ministrou palestras 
e atendimentos às famílias atendidas pelo Programa. O projeto foi coordenado 
pelo Programa de Extensão para Multiplicadores da Saúde nas Escolas – PEMSE

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Uma parceria com a Odontoprev foi firmada em 2009, por meio do projeto “Ação 
Amigos do Futuro”, garantindo o benefício do convênio de atendimento odontoló-
gico (gratuito e em rede credenciada) para crianças e adolescentes até 17 anos e 11 
meses das famílias atendidas pelo PAF. Essa parceria permanece até os dias atuais. 

FORMAÇÕES – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: AS MULTIFACES DO FENÔMENO  
E AS POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO E INTERLOCUÇÃO CLÍNICA 
Essa formação foi oferecida à equipe técnica do PAF, do Instituto Alana e outras 
instituições do território, a fim de fortalecer a Rede de Proteção Social e a instru-
mentalização dos profissionais para o enfrentamento ético e crítico da violência 
contra crianças e adolescentes. Essa formação foi ministrada por profissionais do  
Centro de Referência às Vítimas de Violência do Instituto Sedes Sapientiae. Outra 
ação formativa para a mesma equipe ocorreu no primeiro semestre de 2011, so-
bre o tema da Interlocução Clínica, mediada pelo Instituto Sistemas Humanos do 
Núcleo de Estudos e Práticas Sistêmicas. 
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Projetos 1ª Fase
2006 • 2008

2ª Fase
2009 • 2010

3ª Fase
2011 • 2014

PROJETO ALIMENTA SÃO MIGUEL
Na primeira etapa do Projeto, realizado em 2008, merendeiras de escolas 
públicas da região participaram da oficina “Ingredientes de segunda, comida 
de primeira”, ministrada pela chef do restaurante Tordesilhas, Mara Salles. A 
proposta era ensinar um cardápio nutritivo de baixo custo. Na segunda etapa, 
em uma cozinha itinerante, teve lugar o curso “Alimente-se Bem”, do SESI-SP, 
voltado para famílias beneficiadas pela Fundação Tide Setubal e com foco no 
aproveitamento integral dos alimentos

PRIMEIRA INFÂNCIA
Em parceria com a Fundação José Luiz Egydio Setubal, o PAF articulou ações 
voltadas ao fortalecimento da formação das(os) educadoras(es) e profissionais 
que atuam na CEI Jardim Lapenna I. O projeto é coordenado pelo Instituto 
PENSI - Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil. 

OFICINA ESCOLA CULINÁRIA JARDIM LAPENNA
A Oficina Escola Culinária instalada no Galpão de Cultura e Cidadania no Jardim 
Lapenna conta com 90,68m2 e foi montada com equipamentos e utensílios 
para realização de aulas práticas e teóricas. Ao longo de sua existência, já 
ofereceu mais de 3.400 vagas. Entre seus parceiros, destacam-se a chef Mara 
Salles, proprietária do Restaurante Tordesilhas; a chef Daniela Romão, sócia 
do empreendimento Costume Popular; a Revista Prazeres da Mesa; o SENAC; 
o Instituto Lojas Renner; o SESI- SP; Sandra Sousa, do  empreendimento A 
Chocólatra; o Fundo Zona Leste Sustentável; e o chef Lúcio Roberto Batista da 
Silva, responsável pelo empreendimento “Je Suis”.

PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO TRATAMENTO  
DO LIXO E ARTE NO BECO
Esse Projeto teve como objetivo conscientizar os moradores do Jardim Lapenna 
a fim de evitar o acúmulo de lixo e entulho descartados de maneira incorreta. 
A organização e a pressão dos moradores junto à Ecourbis culminaram na 
disponibilização de um caminhão baby que conseguisse adentrar os becos 
e vielas estreitas para fazer a coleta de lixo. Dando continuidade às ações, foi 
desenvolvido o Projeto Arte no Beco, com foco na intervenção paisagística e de 
embelezamento do bairro. Essa iniciativa partiu dos moradores, que apontavam 
uma grande preocupação com as precárias condições do “Beco”, a principal 
entrada do bairro para o Largo Roland Berigan.

FÓRUM DE MORADORES DO JARDIM LAPENNA E ADJACÊNCIAS
Em decorrência das ações do Projeto de Educação Ambiental no Tratamento do 
Lixo, a Fundação Tide Setubal articulou a implantação do Fórum de Moradores 
do Jardim Lapenna e Adjacências que realiza reuniões mensais desde 2009 
no Galpão de Cultura e Cidadania. O Fórum trouxe várias conquistas para a 
comunidade, como destaque a construção de duas creches e uma Unidade 
Básica de Saúde.  
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Projetos 1ª Fase
2006 • 2008

2ª Fase
2009 • 2010

3ª Fase
2011 • 2014

PROJETO CAIXA DE LIVROS E INSTALAÇÃO DO PONTO DE LEITURA
Durante os encontros com as famílias da comunidade, o PAF disponibilizava 
livros para as crianças em uma grande caixa. O interesse das famílias revelou 
o quanto a existência de uma biblioteca fazia falta na região. Identificada 
a demanda, a Fundação Tide Setubal procurou a Secretaria de Cultura do 
Município de São Paulo para uma parceria da qual nasceu o Ponto de Leitura 
Jardim Lapenna. Instalado em 2009, dentro do Galpão de Cultura e Cidadania, 
tornou-se também um espaço de convivência, onde a maioria do público é 
formada por crianças.

PROJETO GINÁSTICA E BEM ESTAR 
Com o objetivo de desenvolver um projeto de ginástica para mulheres do PAF e da 
comunidade, foi firmada uma parceria com o departamento de Educação Física da 
Universidade Cruzeiro do Sul. O projeto ofereceu diversas atividades, como danças, 
oficinas de consciência corporal sobre movimentos cotidianos, jogos e práticas lúdicas. 

PROJETO DE ESTÁGIO – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE SÃO PAULO/PUC E UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
Em parceria com o Departamento de Psicologia, o PAF recebeu estagiárias 
para desenvolverem planos de estágios que envolveram acompanhamento de 
famílias e a Rede de Proteção Social.

Com as diferentes ações desenvolvidas nesses projetos e com o apoio das 
diversas parcerias, o Programa buscou fortalecer as relações comunitárias 
e viabilizar oportunidades de acesso e melhoria dos serviços públicos nos 
bairros, potencializando o desenvolvimento local. 

Nesse sentido, foi emblemático, por exemplo, o desenvolvimento do Pro-
jeto de Educação Ambiental no Tratamento do Lixo e Arte no Beco, que 
incidiu fortemente na melhoria das condições de vida dos moradores e que 
pode ser considerado um exemplo de ação territorializada e um embrião, 
do ponto de vista da articulação local, para a decorrente implantação do 
Fórum de Moradores do Jardim Lapenna e Adjacências.

Já o Fórum foi uma conquista importante no âmbito de fortalecimento 
da Rede de Proteção Social, uma vez que ele se constitui em instância par-
ticipativa e agregadora, com poder convocatório de atores estratégicos (au-
toridades governamentais e lideranças representativas de diferentes serviços 
públicos), com a finalidade de intermediar conflitos e estruturar de maneira 
organizada as demandas da comunidade. A própria implantação da UBS no 
Jardim Lapenna no ano de 2012 foi uma conquista da comunidade. 

COM TUDO QUE A 
GENTE FEZ NO FÓRUM, 
A GENTE PERCEBEU 
QUE O POVO UNIDO 
TEM UMA FORÇA 
MUITO GRANDE.”
[Deise de Souza Santos, moradora 
do Jardim Lapenna, participou do PAF 
entre 2009-2010. Com a participação 
no Programa, passou a frequentar as 
reuniões do Fórum de Moradores do 
Jardim Lapenna. Também fez cursos 
de qualificação profissional na Oficina 
Escola Culinária e atuou ativamente 
no Projeto de Educação Ambiental 
(que implantou a coleta de lixo porta 
a porta). A ação “Arte no Beco” foi 
realizada em um beco ao lado da 
casa da Deise.]
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Outro destaque do ponto de vis-
ta dos projetos e parcerias são ações 
cujo objetivo é oferecer qualificação 
profissional, como a Oficina Escola 
Culinária Jardim Lapenna e os dife-
rentes cursos voltados à qualificação 
para construção civil, realizados em 
parceria com a Universidade Cru-
zeiro do Sul. Ao longo do Programa, 
tais ações foram implantadas visan-
do promover o desenvolvimento de 
habilidades e competências voltadas 
ao empreendedorismo, a geração de 
renda e a inserção dos participantes 
no mercado de trabalho. 

Uma avaliação realizada com as mulheres que foram certificadas nos 
cursos ofertados pela Oficina Escola Culinária, por exemplo, aponta que a 
maioria fez novas amizades, descobriu novas habilidades e melhorou a auto-
estima, além de ter aumentado a renda familiar. O mergulho num processo 
de aperfeiçoamento profissional contínuo abriu novos horizontes para as par-
ticipantes e fez com que muitas delas procurassem cursos mais específicos na 
área gastronômica.

Sobre a participação das famílias e os principais avanços 
obtidos ao longo  das fases do Programa
Ao longo desses nove anos, cerca de mil famílias passaram pelo Programa 
Ação Família em São Miguel. A tabela a seguir apresenta, de maneira re-
sumida, o total de famílias atendidas, as formas de seleção utilizadas e a 
situação de vulnerabilidade das famílias em cada fase do PAF.

Caso de sucesso: Lindinalva da Conceição já comercializava 
salgados antes de participar das oficinas de culinária. Com 
a técnica de congelamento aprendida em um dos módulos 
de que participou, perdeu o medo de produzir em grande 
quantidade, tendo a oportunidade de assumir compromis-
sos de até 5000 salgados por mês, o que permitiu a amplia-
ção de seu pequeno negócio para a produção de massas 
congeladas. O seu faturamento saltou de R$ 300,00 para R$ 
1000,00 por mês.
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NÚMERO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES 
TABELA 5

1ª Fase 2006 • 2008 2ª Fase 2009 • 2010 3ª Fase 2011 • 2014

Número de famílias 
participantes 300 famílias 262 famílias (2009)

 204 famílias (2010)

170 famílias (2011)
150 famílias (2012)
146 famílias (2013)
162 famílias (2014)

Processo de seleção 
das famílias

Indicação dos serviços da 
região e correspondência  

aos critérios preestabelecidos

Indicação de outras famílias e 
correspondência aos critérios 

preestabelecidos

Indicação da escola e 
correspondência aos critérios 

preestabelecidos
Situação de  

vulnerabilidade Alta e média vulnerabilidade Alta e média vulnerabilidade Muito alta, alta e média 
vulnerabilidade

Na primeira fase do Programa Ação Família, foram atendidas 300 famí-
lias, divididas em três núcleos. A equipe técnica de referência tinha uma 
formação multidisciplinar e era composta por um técnico, assistente social 
ou psicólogo, e um agente de proteção social (APS) para atendimento de até 
50 famílias, tendo em vista a possibilidade de realizar um acompanhamento 
mais próximo dos participantes. Nesse primeiro momento, optou-se por uti-
lizar alguns critérios de priorização das famílias:

•  residiam nas áreas territoriais delimitadas;
•  manifestavam interesse e disponibilidade para participar do PAF, in-

cluindo as atividades na comunidade e visitas domiciliares;
•  declaravam ter renda familiar de até dois salários mínimos e apresen-

tavam situação de vulnerabilidade social compatível com a declaração 
(conforme observação em visita domiciliar);

•  possuíam filhos entre 0 e 16 anos;
•  moravam em São Paulo há pelo menos dois anos. 

Além desses pontos, foram priorizadas famílias monoparentais em que a 
mulher fosse a principal responsável pelo lar e a maior parte dos participan-
tes foi indicada por serviços da região. Um marco relevante na seleção de 
famílias foi que o PAF incorporou uma especificidade: em vez de selecionar 
apenas as famílias que estivessem em situação de maior vulnerabilidade so-
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cial, decidiu-se por mesclar aqueles que se encontravam em situação mais 
alarmante com aqueles que apresentavam melhores condições para o en-
frentamento das adversidades do cotidiano9. Ainda que toda a população 
atendida fosse composta por moradores de territórios vulneráveis com renda 
familiar menor ou igual a dois salários mínimos, essa escolha fundamentou-se 
na aposta que, ao integrar pessoas com maior e menor grau de vulnerabili-
dade, todas as famílias obteriam melhores resultados. A heterogeneidade da 
situação social dessas famílias, nesse caso, traria oportunidades de aprendi-
zado intragrupal importantes ao processo de empoderamento de cada parti-
cipante e ao estímulo à convivência e participação na comunidade. 

Durante a segunda fase do Programa, as famílias acompanhadas na pri-
meira etapa foram convidadas a renovar seu interesse em participar e, conco-
mitantemente, foram abertas vagas para participação de famílias novas. Essa 
decisão por manter famílias que já haviam participado por dois anos do Pro-
grama foi baseada no horizonte de trabalho da Fundação Tide Setubal e sua 
escolha por fomentar o desenvolvimento local sustentável em São Miguel. 

As famílias que já haviam participado do Programa podiam indicar e 
trazer novas famílias para integrarem o PAF. Sob essa ótica, apostou-se na 
proatividade das famílias e no atendimento tanto daquelas que viviam em 
condição mais alarmante quanto das que já tinham solidificado melhores 
condições de vida. Esperava-se nessa fase que, entre as famílias mais vulne-
ráveis acompanhadas nos primeiros dois anos, aquelas que já estivessem em 
condições de se movimentar em direção a novas conquistas continuassem 
participando, ou seja, seguindo o caminho traçado em 2008.

Na terceira fase do PAF, o público atendido foram famílias, prioritariamen-
te, em situação de média, alta e muito alta vulnerabilidade social10. Em sua 
maioria, as famílias aderiram ao Programa espontaneamente após divulgação 
nas unidades escolares, sendo que algumas famílias foram indicadas pela ges-
tão das unidades escolares onde ocorriam as Reuniões Socioeducativas. 

Uma mudança bastante significativa no que tange ao acompanhamento das 
famílias, adotada a partir de 2011 (e que está em vigor até os dias atuais), foi a 

9 Embora os critérios de participação sejam semelhantes, é possível verificar que a Fundação Tide Setu-
bal optou por trabalhar com um público relativamente diferente daquele estabelecido no projeto original 
da SMADS, já que esse último visava atender apenas famílias em situação de extrema vulnerabilidade.
10 Grupos 4, 5 e 6, conforme indicador IPVS da Fundação SEADE, 2010.
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construção de um sistema de monitoramento e avaliação baseado numa deta-
lhada coleta de dados realizada por meio de visitas domiciliares. Por meio dessas 
visitas, concretiza-se um cadastramento e são reunidas informações sobre todos os 
membros das famílias atendidas pelo PAF, possibilitando, assim, uma escuta qua-
lificada das vulnerabilidades das mesmas. O principal ganho dessa iniciativa foi o 
de conhecer melhor a realidade do público atendido e permitir o realinhamento 
do PAF e das Reuniões Socioeducativas de acordo com o perfil dessas famílias11. 

A metodologia utilizada na criação de indicadores para o monitoramento 
das famílias teve como base os eixos norteadores do Programa. Esses indica-
dores também funcionaram como diretrizes para a escolha dos temas e para 
a organização do conteúdo das Reuniões Socioeducativas. Além disso, a im-
plementação do PAF com base nesses indicadores possibilitou a pactuação 
de metas específicas para as famílias. Esse processo torna os objetivos e os 
resultados esperados mais claros para as famílias participantes, pois possibilita 
que elas conheçam as vulnerabilidades que o Programa identificou como im-
portantes de serem superadas em direção à melhoria de sua qualidade de vida.

Entre os principais avanços obtidos pelas famílias participantes das dife-
rentes fases do PAF, destacam-se alguns na tabela 6. 

Hoje, portanto, o Ação Família São Miguel caracteriza-se por oferecer 
atendimento às famílias da região, com foco na melhoria de suas condições 
de vida, tendo como parâmetros os cinco eixos norteadores transversais que 
orientam a ação – educação, saúde, trabalho e renda, solidariedade vicinal e 
habitabilidade. Para isso, aposta em três estratégias de atuação concomitan-
tes e complementares: (i) ações socioeducativas; (ii) ações territorializadas e 
de articulação da Rede de Proteção Social; e (iii) ações de monitoramento e 
avaliação. Isso significa dizer que o Ação Família São Miguel consolidou-se 
como um Programa que age no e com o território, promovendo a articula-
ção de redes para a aproximação de serviços e equipamentos junto às famí-
lias; que preza pelo acolhimento, pela promoção da reflexão e catalisação de 
processos educativos, por meio das Reuniões Socioeducativas com famílias 
e pela prática constante de monitoramento e avaliação de suas ações e do 
público atendido, com vistas a gerar informação qualificada para a tomada 
de decisão e contínuo aprimoramento do Programa. 

11 O sistema de monitoramento e avaliação, elaborado nessa terceira fase do Ação Família, está apresen-
tado em detalhes no capítulo 3 deste livro.
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PRINCIPAIS AVANÇOS OBTIDOS JUNTO ÀS FAMÍLIAS 
PARTICIPANTES EM CADA FASE

TABELA 6

PRINCIPAIS AVANÇOS EM CADA FASE

1ª Fase 2006 • 200812

•  Aumento de famílias que adquiriram o 
cartão do SUS, que acessaram atendi-
mento médico, acompanhamento gine-
cológico de mulheres e gestantes, du-
plicação de famílias com atendimento 
de saúde mental e vacinação de crian-
ças, acompanhamento odontológico;

•  Crescimento do número de famílias 
com documentos básicos;

•  Aumento da inserção de crianças e 
adolescentes na escola. Um terço dos 
adultos voltou a estudar;

•  Aumento do número de inscritos em 
centrais de empregabilidade, de adul-
tos que participaram de cursos profis-
sionalizantes e pessoas desemprega-
das que arrumaram emprego; 

•  Famílias melhoraram as condições de 
seus lares;

•  Aumento da autoestima dos participan-
tes, melhoria nas relações familiares.

2ª Fase 2009 • 201013

•  Avanços consideráveis nas dimensões 
de saúde: aumento de crianças que 
haviam frequentado o dentista; avan-
ços em relação aos cuidados por parte 
das mulheres nos exames preventivos;

•  Ampliaram-se as ações de construção 
de espaços que estimularam as rela-
ções interpessoais: houve o fortaleci-
mento dos laços de solidariedade, visí-
veis na articulação local nas situações 
de enchentes, por exemplo;

•  A organização de algumas famílias na 
luta e defesa de seus direitos e reivindi-
cações para a melhoria das condições 
da comunidade foi um destaque do 
período;

•  Melhorias também no eixo de educa-
ção: a criação do Ponto de Leitura e o 
Telecentro foram ferramentas de gran-
de valor para comunidade, tanto no de-
senvolvimento das crianças como no 
estímulo à participação dos pais na vida 
escolar de seus filhos;

•  Aumento da autoestima dos participan-
tes, melhoria nas relações familiares.

3ª Fase 14 2011 • 201415

•  Foram identificados vários avanços 
nos indicadores de saúde: o aumento 
de mulheres que realizam acompa-
nhamento ginecológico e a redução 
de crianças com problemas na saúde 
bucal são os maiores avanços;

•  Existiram melhorias consideráveis na 
dimensão educação dos membros das 
famílias participantes, com alto índice 
de crianças e adolescentes nas escolas;

•  Destaque para o aumento em 50% no 
uso da internet pelas famílias que par-
ticipam do Programa;

•  Na dimensão de solidariedade vicinal, 
nota-se o aumento do envolvimento 
das famílias participantes com ques-
tões comunitárias e ações de melhoria 
da comunidade. Há também indícios 
de que os participantes melhoraram 
sua relação com os vizinhos;

•  Erradicação do trabalho infantil entre 
as famílias participantes;

•  Em termos de habitabilidade, os da-
dos indicam que a participação nas 
Reuniões Socioeducativas estimula 
os envolvidos a melhorarem as con-
dições de seu domicílio. Portanto, as 
famílias melhoraram as condições de 
seus lares;

•  Aumento da autoestima dos participan-
tes, melhoria nas relações familiares. 

12  Fonte: Relatório de Atividades 2008 e Texto para Discussão - Fundação Tide Setubal nº 05 - Resumo Executivo do Relatório de Avaliação do 
Programa Ação Família São Miguel Paulista (2007).

13 Fonte: Relatório Anual do Programa Ação Família 2009 e Relatório de Atividades Programa Ação Família 2010.
14 Cabe enfatizar que os resultados da terceira fase serão demonstrados de maneira detalhada no capítulo 3 deste livro.  
15 Fonte: Relatórios de Atividades Núcleo Ação Família dos anos de 2011 a 2014.
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Reuniões
Socioeducativas
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hidráulica  
e construção civil
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o programa 
Ação Família São Miguel02
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2.1 
O PROGRAMA  
AÇÃO FAMÍLIA HOJE: 
FUNDAMENTOS  
METODOLÓGICOS
No capítulo anterior, foi possível perceber que o Ação Família São Miguel 
hoje é fruto de uma trajetória intensa de vários anos de trabalho. Ao longo 
desse tempo, o desenho do Programa foi sendo aprimorado, readequando-se 
em sinergia com o contínuo desenvolvimento das famílias e na busca de 
sempre se reinventar para superar os desafios vivenciados na prática e no 
território. Muitas lições foram aprendidas, analisadas e sistematizadas pela 
equipe do Programa, o que consolidou o modelo do trabalho social com 
famílias desenvolvido atualmente pelo PAF. 

Hoje, espera-se que o Ação Família São Miguel, no longo prazo, consiga am-
pliar os recursos pessoais, sociais e produtivos de cada família, apoiando seu for-
talecimento e desenvolvimento pessoal e comunitário necessários ao exercício 
da cidadania, no e com o território. Esse é o objetivo superior do Programa, que 
revela o horizonte almejado pela Fundação Tide Setubal e está estritamente 
relacionado à sua missão de “contribuir para promoção do desenvolvimento sus-
tentável de uma dada localidade tendo como eixo articulador o empoderamento 
social da comunidade de modo a se alcançar uma melhoria na qualidade de vida 
e a construção da cidadania” (FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL, 2013). 

O objetivo do Programa se refere às mudanças concretas que o PAF de-
seja promover junto às famílias participantes e, em termos estruturais, pre-
tende melhorar a qualidade de vida e contribuir para o fortalecimento social 
dos moradores de São Miguel e adjacências. E, para alcançar esse objetivo, 
o Programa possui três resultados esperados, a saber:
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•  resultado esperado 1: fortalecimento psicossocial das famílias e cons-
trução de vínculos de confiança, respeitando as particularidades e ne-
cessidades de cada família;

•  resultado esperado 2: oferecimento de atendimento às famílias da re-
gião, com foco na melhoria de suas condições de vida, tendo como pa-
râmetro cinco eixos norteadores transversais que orientam a ação: edu-
cação, saúde, trabalho e renda, habitabilidade e solidariedade vicinal;

•  resultado esperado 3: fomento à Rede de Proteção Social com progra-
mas, projetos e serviços que possibilitem o estreitamento da relação 
entre as famílias e o território e a construção de seus projetos de futuro.

MODELO LÓGICO DO PAF
FIGURA 2

•  Ampliar os recursos pessoais, sociais e produtivos de cada família, apoiando seu 
fortalecimento e o desenvolvimento pessoal e comunitário necessários ao exercí-
cio da cidadania no e com o território.

•  Melhorar a qualidade de vida e contribuir para o fortalecimento social dos moradores 
de São Miguel e adjacências.

•  RE1. Fortalecimento psicossocial das famílias e construção de vínculos de confiança, 
respeitando as particularidades e necessidades de cada família;

•  RE2. Oferecimento de atendimento às famílias da região, com foco na melhoria de suas 
condições de vida, tendo como parâmetros cinco eixos norteadores transversais que 
orientam a ação: educação, saúde, trabalho e renda, habitabilidade e solidariedade vi-
cinal;

•  RE3. Fomento à rede de proteção com programas, projetos e serviços que possibili-
tem o estreitamento da relação entre as famílias e o território e a construção de seus 
projetos de futuro.

•  Ações socioeducativas (Reuniões Socioeducativas, oficinas de capacitação e geração 
de renda e passeios culturais);

•  Ações territorializadas e de articulação da Rede de Proteção Social (atendimento 
odontológico, reforma de moradias, participação dos parceiros nas reuniões, ações 
de participação comunitária);

•  Ações de monitoramento e avaliação.

OBJETIVO 
SUPERIOR

OBJETIVO 
DO PROGRAMA

RESULTADOS 
ESPERADOS

ESTRATÉGIAS 
DE AÇÃO 

E ATIVIDADES
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Os eixos norteadores, citados no resultado esperado 2, estão estritamente 
relacionados às áreas que organizam o desenvolvimento da vida dos indi-
víduos, grupos familiares ou grupos sociais. Os conhecimentos associados 
a essas áreas – eixos – possibilitam o fortalecimento individual e do grupo 
e a formação de uma rede que pode articular ações que beneficiam cada 
indivíduo e a coletividade. Sendo assim, se integram e articulam, apoiando 
a orientação das ações do PAF, e não podem ser entendidos como estanques 
ou como áreas separadas de atuação e conhecimento. O PAF parte do prin-
cípio de que a melhoria da qualidade de vida das famílias e sua inserção 
na rede social como cidadãos de direitos e deveres serão mais consistentes 
quanto melhor for a articulação das ações entre os diferentes eixos.

Para alcançar os resultados esperados, o conjunto de ações do Programa bus-
ca fazer com que a família possa refletir sobre temas que envolvem sua vida. 
Questões como a importância dos cuidados com a saúde, a participação dos pais 
nos processos educacionais junto aos seus filhos, as oportunidades de melhoria 
das condições de trabalho e renda, entre outras, são abordadas de modo a esti-
mular a estruturação de projetos de futuro e de vida, com o desenvolvimento de 
habilidades e competências a partir de escolhas da própria família. 

Assim, em termos metodológicos, as atividades do PAF são organizadas 
em três grandes estratégias de ação concomitantes e complementares: (i) 
ações socioeducativas, (ii) ação territorializada e de articulação da Rede de 
Proteção Social, e (iii) ações de monitoramento e avaliação. 

A organização temática das ações socioeducativas desenvolvidas pelo 
PAF, em especial as Reuniões Socioeducativas, a ação territorializada e a 
articulação com a Rede de Proteção Social, capaz de dar conta dos enca-
minhamentos e das necessidades de atendimento das famílias para as várias 
questões relacionadas à dinâmica familiar, e a estrutura lógica do sistema de 
monitoramento e avaliação do PAF, com a coleta de indicadores da situação 
das famílias, são perpassadas pelos eixos de educação, saúde, habitação, tra-
balho e renda e solidariedade vicinal.

No âmbito das ações socioeducativas, as Reuniões Socioeducativas se torna-
ram o coração do Programa no atendimento às famílias. Elas estão organizadas 
tematicamente pelos eixos e articulam diferentes informações e conhecimentos 
considerados importantes para o fortalecimento do grupo e de cada indivíduo, 
com vistas a promover o desenvolvimento de uma vida com mais qualidade. 
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Hoje, as Reuniões são realizadas nos espaços da Fundação Tide Setubal e nas 
escolas parceiras que possuem grupos de famílias vinculados às suas atividades, 
de modo a complementar e/ou potencializar as ações desses parceiros. 

Essa opção por realizar ações do Programa para além dos espaços geridos 
pela própria Fundação, adotada a partir de 2011, do ponto de vista meto-
dológico, é não só uma forma de aumentar a capilaridade e o alcance das 
ações do Programa, mas também de fortalecer um diálogo aberto com a 
comunidade na perspectiva de contribuir para uma conexão qualificada do 
público com o seu território.

Assim, o Ação Família construiu, desde 2011, diversas parcerias com 
escolas municipais e estaduais, unidades básicas de saúde e organizações 
sociais da região de São Miguel e adjacências. O reconhecimento do tra-
balho da Fundação no território, a seriedade e o cuidado com as relações 
construídas junto aos atores sociais e agentes de desenvolvimento local são 
facilitadores para o Programa Ação Família atuar dentro dessas instituições.

No dia a dia do Programa, o contato com pessoas atuantes em serviços, 
equipamentos públicos e escolas revelava uma necessidade comum de se tra-
balhar com a família. Esse desejo vinha acompanhado da dificuldade encon-
trada pelos diferentes atores em se aproximar, acolher e fortalecer as famílias 
com as quais as instituições se relacionavam. Havia, portanto, uma demanda 
de fundamentar metodologicamente o trabalho a ser desenvolvido. Como 
aponta Thais Garrafa, no capítulo 1.2 deste livro, “A produção de boas soluções 
também envolve a capacidade de reconhecer os recursos disponíveis e de plane-
jar as melhores estratégias. O hábito de organizar-se no tempo é também fun-
damental em toda atitude de prevenção e implica o desenvolvimento de atribu-
tos simbólicos que permitam transformar as preocupações com a sobrevivência 
imediata em planos para a construção de outro modo de viver”. Nesse sentido, 
visando produzir melhores soluções coletivas para as famílias, além de optar 
pela realização das Reuniões Socioeducativas nessas organizações parceiras, o 
PAF disseminou sua metodologia em seminários e encontros formativos. 

Essa abordagem metodológica compreende a educação como um valor 
importante para as famílias residentes em territórios vulneráveis. Batista e 
Carvalho-Silva (2013), em recente estudo com famílias lideradas por mães 
em São Miguel, apontam para as grandes expectativas que elas possuem e os 
esforços realizados para assegurar a escolarização de seus filhos.

O QUE MAIS ME 
CHAMOU ATENÇÃO NO 
PROGRAMA, PRIMEIRO, 

FOI ESSA IDEIA DE 
APOIAR A FAMÍLIA 

NA EDUCAÇÃO DOS 
FILHOS, E TRABALHAR 

LÁ EMBAIXO NA 
ESTRUTURA DESSA 
FAMÍLIA. QUANDO 

ESSA FAMÍLIA 
PASSA A PARTICIPAR 

DAS REUNIÕES, 
ELA PERCEBE QUE 
TEM MUITO MAIS 

PARA LEVAR PARA 
SUAS VIDAS. UM 

SEGUNDO PONTO 
FOI A ESTRUTURA 

DO PROGRAMA, QUE 
PASSA DESDE  

O ACOLHIMENTO ATÉ 
SUA FORMAÇÃO. ”

[Vera Lúcia de Oliveira, 
diretora da EMEF do CEU Três Pontes, 

parceira do PAF desde 2011.]

Acao Familia_Cap02B.indd   78 2/23/16   1:31 PM



79

PROGRAMA AÇÃO FAMÍLIA  FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL

Ao longo do trabalho realizado 
com famílias em São Miguel, tornou-
se evidente que as relações ora distan-
tes, ora conflitivas entre escola-família 
acabam “causando danos prejudiciais 
às possibilidades de aprendizagem de 
muitos alunos, na medida em que a es-
cola não reconhece quem e para quem 
está ensinando. A escola, para essas 
famílias e para seus alunos, torna-se 
mais um espaço em que se sentem des-
respeitados, não reconhecidos, ficando 
a sensação de descartabilidade e invisi-
bilidade” (SETUBAL, 2009). Porém, 
ao mesmo tempo que o conflito se faz 
presente, conforme pode-se perceber 
nas entrevistas e conversas realizadas 
com as famílias participantes do PAF, a escola ganha centralidade nas narrativas 
no que tange à “reflexão sobre a relação da escola com o território e a construção 
de uma posição crítica e singular da instituição a respeito de sua permeabilidade 
e abertura para a comunidade e para as demandas apresentadas no discurso fami-
liar” (LOMONACO & GARRAFA, 2009). 

Como apontam Batista e Carvalho-Silva (2013), nesses territórios vulnerá-
veis a escola é a primeira e, às vezes, a única presença do Estado. A unidade 
escolar se vê, então, chamada, convocada, interpelada a estabelecer diferentes 
vínculos com as famílias, a atender demandas do campo da assistência social, a 
assegurar direitos dos educandos, a mediar processos de violência e conflito pre-
sentes nas comunidades, tendo que responder, portanto, a inúmeras questões. 

Sob essa dinâmica, a educação é vista como um eixo fundamental na 
concepção de desenvolvimento local sustentável e oferecê-la com qualidade 
é possibilitar um salto nas oportunidades para as crianças e os jovens, sendo 
necessário, para isso, atrair os pais e responsáveis para participar do universo 
escolar de seus filhos. Dessa forma, o desenvolvimento de grupos de famílias 
dentro das unidades escolares também se apresenta como uma oportunida-
de para que as mesmas divulguem e compartilhem seus projetos, bem como 

"Com efeito, os resultados da investigação mostram que, 
ao contrário da representação usual, essas mães deposi-
tam na escola grandes expectativas: esperam que seus fi-
lhos tenham acesso a uma escolarização longa; esperam 
que eles ultrapassem a escolaridade limitada que tiveram, 
quando a tiveram – como que reparando um percurso in-
terrompido; esperam que, com uma escolaridade de maior 
duração e seus certificados, suas crianças possam ingres-
sar no mercado de trabalho formal – algo que os pais têm 
dificuldade de conseguir; esperam, ainda, dentre outras 
coisas, que a escola, no aqui e agora, além de ensinar seus 
filhos a ler, escrever e contar, os proteja da violência pre-
sente no território e, não sem frequência, na própria esco-
la" (BATISTA E CARVALHO-SILVA, 2013). 
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apresentem os limites e as possibilidades de sua ação junto aos participantes, 
tornando mais humanizadas as relações entre as escolas e as famílias.

Como indicam os depoimentos avaliativos de representantes das escolas 
parceiras, muitas das famílias participantes do PAF apresentaram uma mu-
dança de comportamento e atitude com relação a um envolvimento maior 
no processo de escolarização de seus filhos. A melhoria na autoestima dessas 
famílias e da sociabilização entre pais e alunos são alguns dos fatores elen-
cados pela equipe pedagógica como exitosos e que, futuramente, culminam 
na assiduidade e desempenho do aluno no ambiente escolar.

O diálogo do PAF com o ambiente escolar também veio ao encontro 
do redirecionamento prospectado às ações da Fundação Tide Setubal, 
que, conforme seus objetivos estratégicos definidos para 2012-2015, busca 
contribuir para a redução das vulnerabilidades sociais de adolescentes e 
jovens e para a ampliação da oferta e da efetividade das ações de desen-
volvimento de São Miguel empreendidas pelo Estado, iniciativa privada e 
outras organizações da sociedade civil, além de promover a valorização do 
patrimônio cultural da região. A entrada do Ação Família nas escolas tam-
bém permitiu que o Programa atendesse a um outro perfil de participantes 
que há muito tempo se buscava atingir: mulheres mais jovens. E as escolas 
se abriram para a comunidade, na medida em que participam grupos de no-
vas famílias indicadas por outros participantes, sem que haja a condição de 
que tenham filhos matriculados na escola parceira do Programa.

“A Fundação Tide Setubal tem um trabalho de referência e o vínculo com 
a escola pública é fundamental para você fortalecer os vínculos naquele terri-
tório. Porque não adianta a organização atuar lá se ela não fortalece o vínculo 
entre os atores do território. Sabe mapear os círculos, o local e os ambientes 
que eles frequentam, suas opções de lazer, etc. Isso é fantástico, é um exemplo 
de trabalho de como uma organização que está dentro de um território especí-
fico deveria trabalhar com as famílias.” [marta cavalheiro, foi integrante  
da equipe técnica do programa em 2013, quando atuou como cadastra-
dora. atualmente, é coordenadora de programas na fundação otací-
lio coser.]

“PERCEBEMOS 
UMA MELHORA 
NA AUTOESTIMA, 
COMPORTAMENTO 
E SOCIABILIZAÇÃO 
DOS PAIS E ALUNOS, 
JÁ QUE OS TEMAS 
TRATADOS NOS 
ENCONTROS REFLETEM 
DIRETAMENTE NA 
MUDANÇA POSITIVA 
DOS PAIS, E ESSES 
TRANSMITEM AOS SEUS 
FILHOS.”
[Representante da EMEF Padre 
Chico Falconi ]
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Assim, em 2015, um conjunto de famílias iniciou a participação no PAF, 
divididas em cinco grupos que frequentam as Reuniões Socioeducativas em 

diferentes espaços no território. 
Para o conjunto de famílias da re-

gião de São Miguel e adjacências, o 
Programa oferece também cursos da 
Oficina Escola Culinária, realizados 
no Galpão de Cultura e Cidadania; 
atendimento odontológico, por meio 
da parceria com a Odontoprev; pe-
quenas reformas para as residências 
das famílias, por meio da parceria 
com o Instituto Azzi e a Universidade 
Cruzeiro do Sul; passeios para equi-
pamentos culturais e espaços na cida-
de; e ações de participação comuni-
tária (ver tabela 4 – no capítulo 1.3).

Importante destacar que essas 
parcerias são fruto de uma intensa e 

Um desses espaços é a EMEF José Honório Rodrigues, 
onde, pela primeira vez, a Fundação Tide Setubal está 
desenvolvendo um projeto piloto de replicação das Reu-
niões Socioeducativas por agentes do próprio território. 
Nesse caso, uma professora tem atuado como multipli-
cadora da metodologia das Reuniões Socioeducativas na 
própria escola em que leciona. A professora acompanha o 
desenvolvimento das Reuniões em outro grupo e recebe 
orientações da equipe do Programa de modo a aplicar a 
metodologia junto às famílias de seu grupo. Além disso, 
essas famílias são acompanhadas pelo processo de moni-
toramento e avaliação do PAF e podem participar de ou-
tras ações, como passeios e cursos. 

INTEGRAÇÃO FAMÍLIA, ESCOLA, CRIANÇAS E JOVENS  
E TERRITÓRIO (COMUNIDADE)

FIGURA  3

família

escola

comunidade
(território)

crianças  
e jovens
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constante ação territorializada e de articulação da Rede de Proteção Social. 
Em termos metodológicos, esse campo de atuação do Programa é fundamen-
tal, não só do ponto de vista da produção constante de conhecimentos sobre, 
com e para o território, como também para fortalecer o tecido social local, de 
modo a propiciar o desenvolvimento das famílias por meio do acesso a uma 
rede de serviços públicos e privados, ampliando suas oportunidades de perten-
cimento, conhecimento, empoderamento e transformação. 

“O Programa é bom porque lá a gente também conhece muitas coisas na 
Vila que ‘tão’ acontecendo e a gente não sabia. Até coisas que tinham no Pro-
cedu e que eu não sabia que tinham.” [edicleuma de souza, moradora de 
união vila nova, participante do paf entre 2011 e 2014. frequentou os 
cursos de qualificação profissional na oficina escola culinária e foi 
uma das beneficiadas pelo projeto de reforma de moradias.]

No capítulo inicial deste livro, Brant de Carvalho destaca que “a proteção 
social pressupõe tornar a família mais competente para acessar e usufruir de bens, 
serviços e riquezas societárias e, assim, conquistar autonomia”. Nesse sentido, o 
PAF busca garantir o acesso à informação – de forma a potencializar a garantia dos 
direitos básicos fundamentais – e fomentar parcerias com diferentes organizações 
e serviços, não só locais, mas também de outras regiões e setores, fortalecendo 
uma rede que busca assegurar proteção social às famílias no território. 

Essa abordagem metodológica 
parte da perspectiva de que a sociabi-
lidade é importante para a compreen-
são das condições de pobreza urbana, 
tanto no que diz respeito ao acesso a 
bens e serviços quanto no provimen-
to aos indivíduos de elementos oriun-
dos de trocas e apoio social. Eduar-
do Marques (2010) demonstra que 
quanto mais local, primária e homo-
fílica16, menor o efeito da rede para a 
transformação das condições sociais de indivíduos em situação vulnerável. 

16 Redes homofílicas são aquelas em que “os indivíduos tendem a construir e manter contatos mais 
frequentes com indivíduos de características sociais (atributos) similares”. (MARQUES, 2010).

Marques também afirma: “as redes provêm de processos 
longos e lentos – de acúmulo e de quebra de vínculos”. 
Portanto, os programas que pretendem dinamizar redes 
devem ser duradouros e baseados em estruturas de im-
plementação institucionalizada, já que esses tendem a 
produzir efeitos só no longo prazo.

"A PARCERIA 
REALIZADA COM O 
PAF TRAZ NÃO SÓ 
ÀS FAMÍLIAS, COMO 
TAMBÉM ÀS ESCOLAS, 
UMA CONTRIBUIÇÃO 
FUNDAMENTAL PARA 
O DESENVOLVIMENTO 
DE TEMAS E SITUAÇÕES 
IMPORTANTES NA VIDA 
DAS FAMÍLIAS.”
[Representante da EMEF  
Armando Righetti]
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O autor defende que as redes geradas por meio de estratégias de polí-
ticas públicas devem fomentar vínculos não locais, de menor homofilia 
– principalmente em locais segregados – e insiste na redução de custo de 
manutenção de vínculos mais institucionais, já que os mesmos tendem a 
ser mais duradouros.

Porém, o trabalho socioeducativo com famílias também deve atentar 
para as redes interpessoais e intrafamiliares, que, por sua vez, precisam 
ser fortalecidas. Como aponta Garrafa no capítulo 1.2, “Os recursos de 
cada família podem se enriquecer se puderem contar também com recursos 
instalados em suas relações de confiança”. Assim, essa perspectiva é fun-
damental para o Ação Família no âmbito da Rede de Proteção Social, 
que aposta na identificação e articulação com parceiros para além do 
território, somada à importância da criação de vínculos sociocomunitá-
rios mais permanentes com as famílias, delas com o território e entre as 
próprias famílias. 

Em termos práticos, como já apresentado anteriormente, o Ação Família 
também procura estreitar relações com os representantes dos serviços públi-
cos, convidando-os a participar das Reuniões Socioeducativas e gerando um 
canal de aproximação capaz de desmistificar a distância que muitas vezes 
existe entre os que necessitam e os que oferecem políticas públicas. Muitos 
parceiros, de diferentes áreas, organizações e setores, já passaram pelas Reu-
niões Socioeducativas, auxiliando no trabalho de fortalecimento da Rede de 
Proteção Social às famílias. 

No mais, para que as ações socioeducativas e a articulação com a Rede 
de Proteção Social sejam exitosas, se faz necessária a constante atenção aos 
dados e informações, a fim de compor um quadro diagnóstico consistente, 
não só sobre o território, mas também, e principalmente, sobre as famílias 
participantes, no sentido de garantir subsídios para a gestão e a tomada de 
decisão do Programa.

Por essa razão, em termos metodológicos, o Ação Família hoje desenvolve 
ações de monitoramento e avaliação e conta com um sistema informatizado, 
online, que oferece um panorama da situação de cada família participante e 
dados sobre a sua frequência nas ações do Programa. 

O desenho de avaliação e monitoramento de um programa ou projeto 
deve estar, necessariamente, relacionado aos seus objetivos, resultados espe-

“QUANDO VOCÊ 
ABRE ESPAÇO PARA 

OUTRA INSTITUIÇÃO 
ENTRAR E MOSTRAR 
O SEU OLHAR, ISSO 

FAZ COM QUE AQUELE 
PÚBLICO QUE ESTÁ 

DO OUTRO LADO 
CONSIGA PERCEBER 

A NECESSIDADE 
DESSA UNIÃO (...) 

SÃO CAMINHOS QUE 
ESTÃO DO LADO DESSE 

PÚBLICO E, ÀS VEZES, 
ELES NÃO SABEM. 

ENTÃO ISSO É MUITO 
IMPORTANTE.” 

[Dra. Fabiola Sucasas Negrão Covas, 
promotora de justiça do GEVID Leste 

II, parceira do PAF desde 2014.]
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rados, suas hipóteses e estratégias. Qualquer processo avaliativo não deve ter 
a pretensão de responder a todas as questões, mas sim àquelas que ajudem a 
compreender em que medida as ações desenvolvidas e os resultados alcança-
dos são aderentes ou não às expectativas traçadas inicialmente pelo Programa.

Nesse sentido, é fundamental para o PAF monitorar e avaliar de forma 
sistêmica o quanto suas ações têm de fato contribuído para a melhoria das 
condições de vida das famílias participantes. Essa abordagem considera que 
o monitoramento e a avaliação devem apontar elementos fundamentais 
para a tomada de decisão no âmbito do Programa, permitindo a consolida-
ção de bases mais objetivas, justas e relevantes para a melhoria da gestão e 
das práticas futuras do Ação Família, retroalimentando as decisões políticas 
e programáticas, a escolha de prioridades a serem atendidas e de otimização 
e alocação de recursos.  

O sistema de monitoramento e avaliação do PAF tem como foco traçar 
um perfil socioeconômico das famílias, além de monitorar e avaliar objetiva-
mente as vulnerabilidades às quais as mesmas estão submetidas. 

Assim, os indicadores monitorados dizem respeito aos diferentes eixos 
norteadores: são coletadas informações em relação às condições das famílias 
nos aspectos de saúde, educação, trabalho e renda, habitabilidade e solida-
riedade vicinal. Essas informações compõem um quadro de indicadores por 
família e auxiliam o planejamento para o desenvolvimento de ações indivi-
duais e coletivas junto ao público atendido. Em saúde, são observados se há 
algum problema com menores de dois anos ou com mulheres adultas, se 
alguma criança não vai ao dentista há mais de um ano, se há algum proble-
ma de saúde com adulto ou idoso e se há deficiente sem acompanhante ou 
com companhia de familiar. Em educação, se há alguém entre 4 e 17 anos 
fora da escola, ou alguém entre 4 e 17 anos faltou à escola mais de dez dias 
nos últimos dois meses, se há alguém maior de 17 anos analfabeto e não vai 
ao EJA, se as crianças estão inscritas em projetos de leitura ou participam 
de programas educativos e se a família usou internet nos últimos três meses. 
Em trabalho e renda, se os membros da família acima de 18 anos não traba-
lham há um ano e procuraram emprego há 30 dias, se a renda familiar per 
capita é maior que ¼ do salário mínimo, se a família recebe algum tipo de 
benefício, se há trabalho infantil e se sabe estimar orçamento domiciliar. Em 
habitabilidade, são observados se há ao menos uma carência de infraestrutu-

“ESPERAMOS QUE, DE 
FATO, ACONTEÇA O 
FORTALECIMENTO DA 
REDE. NO PRIMEIRO 
MOMENTO, FOMOS 
APRESENTADOS AOS 
PARCEIROS QUE 
PODEM INTEGRÁ-
LA. SABEMOS DA 
NECESSIDADE DE 
TRANSFORMAR A 
ESCOLA EM UM ESPAÇO 
DE INTEGRAÇÃO COM 
OS DEMAIS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS, ISSO 
CERTAMENTE NOS 
AUXILIA A TRABALHAR 
OS CONFLITOS NO 
AMBIENTE ESCOLAR. 
CONHECER OS 
PARCEIROS DA SUA 
COMUNIDADE E 
ENTENDER COMO 
ELES FUNCIONAM 
É FUNDAMENTAL 
PARA QUE A REDE 
FUNCIONE.” 
[Inácio Guedes Moreira Jr., 
assistente de diretor na EMEF 
Professor José Bento de Assis.]

Acao Familia_Cap02B.indd   85 2/23/16   1:32 PM



86

FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL  PROGRAMA AÇÃO FAMÍLIA

ra, se o domicílio tem algum risco e se a organização ou limpeza são insatis-
fatórias. E, por fim, em solidariedade vicinal, se a família tem participação 

comunitária ou relações vicinais de 
solidariedade. Além disso, o sistema 
permite realizar o monitoramento 
das diferentes ações socioeducativas 
do PAF, com controle de frequência 
das famílias nas atividades e avalia-
ção de satisfação das mesmas em re-
lação aos conteúdos oferecidos. 

Uma vez apresentados os fundamentos metodológicos que orientam o 
PAF atualmente, cabe apresentar no capítulo a seguir as bases operacionais 
do Ação Família, ou seja, como acontece o ciclo de trabalho com famílias e 
o passo a passo de execução do Programa.

Informações detalhadas sobre o sistema de monitoramen-
to e avaliação do PAF e os resultados do Programa são 
apresentados no capítulo 3 deste livro.
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2.2 
O CICLO  
DO TRABALHO  
COM FAMÍLIAS:  
FUNDAMENTOS  
OPERACIONAIS  
DO PAF

A operação do Ação Família se baseia em um ciclo de trabalho que considera 
um período de até dois anos de permanência de cada família no Programa. 
O fluxo a seguir ilustra o caminho percorrido pelo PAF desde o momento da 
seleção dos territórios até o fim dos 24 meses de participação das famílias.

A cada ciclo do Programa, o primeiro passo é a seleção dos parceiros e ter-
ritórios e, especificamente, das localidades em que os grupos de famílias serão 
formados. Como dito anteriormente, no modelo atual do Programa, os grupos 
acontecem em equipamentos e serviços públicos e privados de organizações 
parceiras espalhadas pelos diferentes bairros de São Miguel e adjacências, pre-
ferencialmente em unidades escolares. Os critérios que norteiam a busca de 
um novo parceiro são a localidade geográfica, dentre as regiões de São Miguel 
consideradas mais vulneráveis, e a infraestrutura – o equipamento parceiro 
deve possuir espaço disponível para a realização da Reunião Socioeducativa. 

Uma vez definido o parceiro, é realizada a apresentação do Programa 
Ação Família aos seus representantes (no caso das escolas, por exemplo, o 
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Programa é apresentado aos diretores, coordenadores, assistentes e educa-
dores). Quanto mais pessoas da instituição conhecerem o Programa e sua 
metodologia, tirando dúvidas, fazendo sugestões e dando dicas acerca das 
particularidades do público atendido por aquela entidade, melhor será para 
a divulgação, sensibilização e adesão das famílias à proposta.

Havendo alinhamento de interesses e dos requisitos para a implantação, 
a instituição parceira faz a agenda e se responsabiliza pela convocação para 
uma reunião de apresentação do Programa Ação Família às famílias que 
participam das atividades da instituição. Ninguém melhor do que os próprios 
diretores, assistentes e coordenadores pedagógicos para definir o público des-
se encontro. Além disso, em algumas escolas existem mães que participam 
de conselhos e/ou associações da escola, em geral, mulheres com um perfil 
bastante motivador e multiplicador para divulgar o PAF para outras famílias 
participarem. As famílias que já participaram do Programa em anos anteriores 
também ajudam na divulgação do Ação Família para a comunidade.

Assim, os grupos de famílias são formados com os interessados que par-
ticiparam dessa apresentação e outras famílias interessadas (que tenham 
tomado conhecimento do Programa posteriormente). Como os grupos são 
formados por entre 10 e 25 representantes das famílias, novos membros po-
dem ser incluídos até que se atinja o número máximo de participantes. Em 
sua maioria, as representantes (chamadas de titulares do PAF) são mulheres, 
mães, avós, com uma pequena participação de homens. 

Após essa reunião, fica agendada a primeira Reunião Socioeducativa, voltada 
para iniciar a criação de vínculos, incentivar a participação das famílias e gerar in-
tegração entre os participantes. Após 15 dias, acontece a segunda Reunião Socio-
educativa, em que acontecem as inscrições ao Programa, mediante a assinatura 
do Termo de Compromisso da Família e a adesão ao convênio odontológico da 
Odontoprev. Após essa reunião, acontece a primeira visita voltada ao cadastra-
mento domiciliar de dados dos participantes e de todos os membros da família. 
Com base nesse cadastramento, tem-se t0 - marco zero, que contempla o perfil 
e os dados sobre as condições de vida do grupo de famílias do ciclo em questão. 

“Eu atuei como cadastradora, mas também participei de algumas Reu-
niões Socioeducativas e oficinas de culinária porque queria entender como 
essas mulheres pensam suas famílias, organizam suas vidas, a casa, relações 
familiares, renda familiar. Queria saber também como elas chegaram na região, 

“A GENTE SAÍA 
CHAMANDO AS 

VIZINHAS TODAS 
NO PORTÃO PRA 

PARTICIPAR. SE 
ALGUMA FALTAVA, NO 

DIA SEGUINTE A GENTE 
IA LÁ PERGUNTAR POR 

QUE ELA FALTOU NA 
REUNIÃO, INCENTIVAVA 

A NÃO FALTAR MAIS. 
ERA UMA ANIMAÇÃO 
SÓ ENTRE A GENTE.”

[Sônia Aparecida de Souza, 
participante do PAF entre  

2009 e 2010.]
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Reuniões Socioeducativas (RSE): coração do Programa, a RSE é um espaço 
educativo que visa promover o desenvolvimento de habilidades e competên-
cias pessoais e relacionais, a maior participação das famílias em ações e movi-
mentos comunitários e a facilitação do acesso aos recursos/serviços públicos/
privados do território.  

Atendimento odontológico: por meio de uma parceria com a Odonto-
prev, as famílias têm acesso a um convênio odontológico durante o perío-
do de permanência no Programa.

Oficina Escola Culinária: oferece diversos cursos certificados de qualifi-
cação e aperfeiçoamento profissional na área da gastronomia, de modo a 
ampliar as possibilidades de trabalho e renda dos participantes.

Passeios: promovem a integração entre todos os grupos e são uma opor-
tunidade para as famílias participantes conhecerem e transitarem por ou-
tros espaços da cidade, saindo da rotina diária. 

Projeto Mutirão de Casas: em parceria com o Instituto Azzi e o Departamen-
to de Engenharia Civil da Universidade Cruzeiro do Sul, o Projeto apoia a exe-
cução de reparos e reformas de moradias das famílias do Programa e ou en-
volvidas em outras ações da Fundação Tide Setubal e parceiros do território. 

Participação comunitária: ações que estimulam o envolvimento das famílias 
em processos que visam à melhoria da qualidade de vida na comunidade. 

Encaminhamentos para a Rede de Proteção Social: quando necessário, 
a equipe do Programa realiza orientação e encaminhamento no sentido 
de auxiliar as famílias na resolução de problemas pessoais e familiares 
junto a equipamentos e serviços especializados. 

Atendimentos individuais: é comum os representantes das famílias pro-
curarem os membros da equipe do PAF para conversar sobre problemas 
ou questões, de maneira individual. Sempre que necessário, a equipe téc-
nica realiza atendimentos, no sentido de orientar e apoiar as famílias na 
busca de soluções para os problemas identificados. 

Acao Familia_Cap02B.indd   91 2/23/16   1:32 PM



92

FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL  PROGRAMA AÇÃO FAMÍLIA

já que muitas eram do nordeste. Meus relatórios de visita durante o cadastra-
mento puderam mostrar nuances dessas famílias.” [marta cavalheiro foi 
integrante da equipe técnica do programa em 2013, quando atuou 
como cadastradora. atualmente, é coordenadora de programas na 
fundação otacílio coser.]

Durante a permanência no Programa, as famílias participam de Reu-
niões Socioeducativas quinzenais e têm acesso a outras iniciativas ofereci-
das pelo PAF, como o projeto de reformas das moradias; passeios anuais 
para equipamentos culturais e espaços importantes da cidade; ações volta-
das à participação comunitária, com foco na melhoria das localidades e da 
comunidade como um todo; encaminhamentos para a Rede de Proteção 
Social, quando necessário; cursos e oficinas voltados ao aprimoramento e 
qualificação profissional, como, por exemplo, os oferecidos pela Oficina Es-
cola Culinária; e atendimentos individuais, quando necessário. 

Do ponto de vista do monitoramento e da avaliação (M&A) do PAF, 
existe o acompanhamento da frequência dos participantes nessas diferentes 
ações. Além disso, ao final do primeiro ano de cada família, há uma nova 
visita domiciliar denominada t1 – acompanhamento de resultados, moni-
toramento que visa coletar informações e indicadores para que os mesmos 
possam ser comparados ao momento inicial da participação da família no 
Programa – verificando as condições das famílias (o que melhorou e o que 
ainda precisa melhorar). E, ao final dos 24 meses, acontece o t2 – avaliação 
de resultados final, momento em que são coletadas informações a fim de 
compor uma análise completa da situação de cada família após o encerra-
mento de sua participação no PAF. 

Em linhas gerais, é assim que acontece o ciclo de trabalho com famílias 
do Programa. Em termos operativos, cabe destacar a seguir a importância 
das Reuniões Socioeducativas no âmbito do Ação Família, tendo em vista o 
papel estratégico que elas desempenham no corpo de ações do Programa. 

“UMA COISA LEGAL 
SÃO OS PASSEIOS. FOI 

UMA DAS PRIMEIRAS 
VEZES QUE FUI AO 
IBIRAPUERA. SABE 

CRIANÇA QUE FICA 
ENCANTADA, ASSIM? 

LEVAMOS BOLA, 
LEVAMOS CORDA PRA 
BRINCAR. VOLTAMOS 

A NOSSA INFÂNCIA 
MESMO. A GENTE 

NÃO ERA SÓ DONA DE 
CASA NESSA HORA, 

PODÍAMOS VIVER UM 
POUCO PARA NÓS 

MESMAS, CONHECER 
OUTRO ESPAÇO.” 

[Antonia Marlucia, mais conhecida 
como Malu – moradora do Jardim 

Lapenna e participante do PAF entre 
2006 e 2008. Fez parte da comissão 

do projeto “Caixa de Livros” que 
foi o embrião do Ponto de Leitura 

do Galpão de Cultura e Cidadania. 
Participou de cursos de qualificação 

profissional na Oficina Escola 
Culinária e concluiu a graduação 

durante a participação no PAF. Foi 
contratada pela Fundação Tide 

Setubal e, atualmente, compõe o 
quadro de funcionários.]
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Ao longo desses mais de nove anos de atuação, as Reuniões Socioeducativas 
constituíram-se como intervenção central e estratégica do Programa Ação 
Família. Essa centralidade é fruto da constatação de que as Reuniões So-
cioeducativas desempenham um papel primordial no estabelecimento de 
vínculos e na qualidade do relacionamento com as famílias participantes. 
Além disso, em termos metodológicos, as Reuniões Socioeducativas possibi-
litam que as famílias se apropriem de novos conteúdos e desenvolvam novas 
competências pessoais e relacionais, com vistas ao seu fortalecimento. 

Nesse sentido, parece ser fundamental apresentar os objetivos e pressu-
postos, a metodologia de trabalho e a organização geral das Reuniões Socio-
educativas, de modo a tornar públicas as premissas e as escolhas conceituais 
do PAF para o desenvolvimento dessa metodologia, além das estratégias de-
finidas para a condução das Reuniões no âmbito do Ação Família. 

Objetivos e pressupostos das RSEs
As Reuniões Socioeducativas visam o fortalecimento das famílias e as lan-
çam em um campo de projetos e horizontes pessoais que implica apropria-
ção de novos conteúdos e desenvolvimento de novas competências. Elas 
possuem um caráter formativo e informativo, proporcionando aos partici-
pantes o contato com temáticas, conteúdos e reflexões que se relacionam 
diretamente com seus cotidianos intrafamiliar e comunitário. 

2.3 
O CORAÇÃO DO PAF:  
A IMPORTÂNCIA  
DAS REUNIÕES  
SOCIOEDUCATIVAS
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O objetivo das RSEs é ampliar os conhecimentos e o capital social das famí-
lias e, assim, melhorar a qualidade de vida dos participantes ao facilitar o acesso 
aos serviços públicos do território, estimular maior participação em movimentos 
comunitários e favorecer o exercício da cidadania. A RSE é, portanto, o disposi-
tivo que ocupa posição central da intervenção do PAF no sentido da promoção 
do desenvolvimento local sustentável e da democracia participativa.

Como já mencionado anteriormente, as Reuniões são o coração do PAF. 
Isso porque, dentre as atividades do Programa, é no espaço das RSEs que se 
fazem possíveis as mais importantes mudanças nas famílias e pessoas que 
participam, onde se constituem percursos compartilhados que servem como 
base para construção de redes, para agregar conhecimentos e transformar 
olhares e posicionamentos. Nessas Reuniões, as famílias são acompanha-
das de forma longitudinal em um recorte qualitativo, o que significa que o 
trabalho acontece num período de até dois anos e leva em consideração a 
subjetividade, os valores e os significados atribuídos pelas famílias às suas ex-
periências e situação de vida. Assim, a Reunião Socioeducativa, geralmente, 
se constitui como o principal ponto de enlace entre cada família e o PAF. 

Os encontros são constituídos por aspectos que dão às Reuniões um caráter psi-
cossocial que tem como intenção o fortalecimento dos indivíduos, do grupo parti-
cipante e do grupo familiar. Nesse sentido, as atividades exigem dos participantes 
uma postura ativa em direção à construção de mudanças possíveis nas suas vidas.

Por direção psicossocial entende-se que o trabalho cria possibilidades de inter-
venção nas intrincadas relações que se estruturam dentro de um determinado ter-
ritório, em que são acolhidas demandas que tratam de questões que vão do âmbito 
particular até o político. Não é um grupo psicoterapêutico, que teria por objetivo a 
cura de determinado sintoma ou condição, mas sim um espaço grupal, no qual é 
ofertada uma escuta que busca reconhecer o indivíduo como um sujeito singular, 
com suas características pessoais e sociais, como parte integrante de uma comuni-
dade, relacionando-se com ela e contribuindo para determinar essa comunidade. 
Dessa forma, acaba por produzir, também, efeitos terapêuticos.17

17  A técnica utilizada nesse caso se apoia no conceito da psicanálise de Grupo Operativo. Trata-se de 
uma técnica não-diretiva, que transforma uma situação de grupo em um campo de investigação-ativa 
(Pichon-Rivière, 2000). Para isso, o coordenador (que realiza a mediação do grupo) tem a função de 
facilitar a comunicação entre os integrantes, a fim de que o grupo seja operativo, isto é, que ultrapasse 
os obstáculos na resolução de uma tarefa.
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Por meio de uma escuta atenta por parte do coordenador do grupo (que 
faz a mediação do encontro), as Reuniões Socioeducativas abordam temas 
do cotidiano das famílias, apoiados nos eixos norteadores do Programa, e, 
frequentemente, surgem queixas relacionadas à precariedade material, à di-
ficuldade de acessar serviços e às condições de pobreza da região. A partir da 
orientação psicossocial, o trabalho vai além de ofertar acesso à informação 
das possibilidades de superação concreta dessas situações. E, pela escuta 
da singularidade, que permite o surgimento das questões de cada um no 
grupo sem que haja uma paralisação naquilo que é trazido como objeto de 
necessidade, se constroem direções para o enfrentamento das situações de 
vulnerabilidade social.

É importante ouvir as reclamações, acolhê-las e legitimá-las, possibilitar 
a circulação e o compartilhamento das vivências cotidianas e suas vicissi-
tudes, mas, para que seja possível sair do lugar da queixa, é preciso que os 
participantes se impliquem sobre o que se queixam e como articulam essas 
problemáticas a seu sofrimento. Nas Reuniões, o coordenador do grupo es-
cuta as possibilidades de operações simbólicas no trato com os diversos con-
teúdos do que é falado em grupo – nomeações, articulações, substituições, 
deslocamentos, esvaziamento de sentidos, consistências, temporalização, 
elaboração, etc. Esses diversos recursos simbólicos circulam e são reapli-
cados a outros conteúdos, de modo a relativizar posições, certezas, medos, 
entre outras atitudes e sentimentos, o que permite localizar aberturas, novos 
caminhos e possibilidades entre os participantes. 

Metodologia de trabalho das RSEs
Em relação à metodologia de trabalho das Reuniões Socioeducativas, é im-
portante destacar, primeiramente, a opção por trabalhar com a conformação 
de grupos de famílias, representadas por um de seus membros. Entende-se 
que um grupo é um sistema de relações sociais e de interrelações entre pes-
soas e que, do encontro recorrente, podem ser gerados sentidos de pertenci-
mento, convívio, amizades e laços afetivos. 

No âmbito do Programa, os grupos de famílias se caracterizam como 
uma instância de socialização que busca promover, por meio da interação 
entre as diferentes famílias, a reflexão coletiva e a aprendizagem colaborati-

A GENTE SE SENTIA À 
VONTADE PARA FALAR, 
CONVERSAR, BRINCAR. 

A GENTE PODIA 
FALAR DOS NOSSOS 

PROBLEMAS,  
MAS TAMBÉM 

APRENDIA A OUVIR  
O DOS OUTROS.  

A GENTE APRENDEU 
A DAR SUPORTE UMA 

PARA A OUTRA.  
NOS TORNAMOS  

UMA FAMÍLIA.” 
[Sônia Aparecida de Souza, 

participante do PAF entre  
2009 e 2010.]
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va sobre os diferentes temas abordados. Nesse sentido, os grupos de famílias 
nas Reuniões Socioeducativas tornam-se espaços propícios para a constru-
ção coparticipativa de conhecimentos entre os participantes. 

As RSEs são temáticas e organizadas a partir dos eixos norteadores do Pro-
grama – educação, saúde, trabalho e renda, habitabilidade e solidariedade 
vicinal. A cada encontro, o tema trabalha com questões cotidianas comuns 
às famílias cadastradas no PAF, intercalando aspectos pessoais, familiares, 
da comunidade e do território. Os temas são inicialmente apresentados de 
forma pedagógica e servem como disparadores de discussão. O coordenador 
do grupo traz materiais explicativos e provocativos que servem para iniciar as 
conversas. Tais materiais também apresentam informações relevantes e pré-
di recionamentos de possibilidades para a formação de redes em cada um dos 
eixos. O coordenador, então, estimula a exposição de questões por parte dos 
participantes, no sentido de desenvolver no grupo a gestão do conhecimento, 
do pensamento crítico e de ações transformadoras. Os grupos produzem saber.

Assim, do ponto de vista da condução metodológica das Reuniões So-
cioeducativas, o PAF aposta numa dinâmica bastante interativa, mesclando 
diferentes abordagens metodológicas, como dinâmicas de grupo, atividades 
lúdicas e manuais, momentos de rodas de conversa, entre outros. Por meio 
da realização de múltiplas atividades, as famílias podem vivenciar experiên-
cias, trocar ideias, impressões, aprendizados e construir um conhecimento 
mútuo sobre as diferentes temáticas abordadas. Dessa forma, nas Reuniões 
Socioeducativas, busca-se ajudar cada participante a olhar, de forma mais 
abrangente, os problemas para os quais procura solução, os temas de que 
carece de informação, as possibilidades de resolução, os pontos sensíveis 
para as realidades individuais e para todos aqueles que fazem parte do grupo. 

Essa perspectiva de condução das Reuniões Socioeducativas coloca o 
participante do encontro como sujeito ativo e protagonista de seu processo 
de aprendizagem e construção do conhecimento e dos sentidos que dão 
significado à sua experiência humana. Porém, é comum que nas Reuniões 
os participantes apresentem, inicialmente, questões na forma de queixas e 
pedidos concretos. Esse posicionamento é trabalhado pelo coordenador do 
grupo, que estimula o olhar para o problema a partir de outros pontos de 
vista, de maneira a superar preconceitos e noções preestabelecidas e criar 
novas perspectivas para a ação. 

ACHO QUE NAS 
REUNIÕES A GENTE 
APRENDE A OLHAR 
MUITO MAIS PARA 
O PRÓXIMO, A 
COMPARTILHAR.”
[Elizangela de Jesus, atualmente  
é agente comunitária de saúde 
na UBS do Jardim Lapenna, foi 
cadastradora do PAF entre 2011-2013 
e também integrou a equipe do 
Núcleo de Comunicação do Galpão 
de Cultura e Cidadania.]
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Todavia, o coordenador do grupo não é o mestre que corrige, mas sim 
um facilitador que orienta o trabalho do grupo e de cada um de seus mem-
bros, no sentido dessa produção coletiva do saber. Para isso, num primeiro 
momento, o coordenador procura desenvolver atividades que propiciem a 
criação de laços entre os participantes, potencializando o sentimento de gru-
palidade, e também estimula a passagem de uma posição de queixa para 
uma posição de demanda, a partir da leitura e do diagnóstico dos recursos 
dos participantes do grupo e da construção de hipóteses e perspectivas sobre 
os temas trabalhados.

Um segundo momento da Reunião Socioeducativa é voltado ao incenti-
vo da troca de informações e de saber-fazer entre os participantes, da cons-
trução de respostas para os problemas particulares e da criação de processos 
que levem à constituição de redes. Dessa forma, qualifica-se a abordagem 
sobre os problemas trazidos do cotidiano desses participantes, que podem 
estabelecer relações mais flexíveis e potentes com o assunto que lhes inte-
ressa em cada temática. Também é o momento de construir caminhos que 
ajudem os participantes a implicarem-se sobre o que falam.

É comum, nos grupos, observar essas passagens de posicionamentos. Por 
exemplo, na posição de queixa acontecem as construções discursivas sobre 

realidades externas e fora da gover-
nabilidade (“A UBS é péssima, falta 
médico, somos maltratados”) que 
se articulam a impossibilidades (“A 
população não tem como fazer exa-
mes por causa disso”). Aos poucos 
vão aparecendo conteúdos próprios 
relacionados à problemática (“Mas, 
além disso, eu tenho medo de ir ao 
médico, medo de ficar doente ou 
descobrir algum problema”). Até 
surgirem questões que colocam 
como ponto de interrogação as pró-
prias posições de cada sujeito (“O 
que eu faço com isso?”, “Estou con-
fortável com a impossibilidade de 

Alguém que tenha experimentado a passagem de posicio-
namento no exemplo citado para o eixo de saúde pode 
vivenciar um processo semelhante, por exemplo, dentro 
de uma perspectiva para sua situação de (falta de) traba-
lho. Em vez de permanecer na queixa de que o mercado 
não oferece oportunidade de trabalho para todos, a pes-
soa passa a refletir sobre seu desejo por um emprego (será 
que eu quero mesmo trabalhar ou prefiro ficar em casa 
cuidando dos meus filhos?), ou por um curso de forma-
ção, ou ainda sobre quais outras dificuldades haveria nes-
se processo de busca por trabalho.
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passar no médico?”, “Quais são os cuidados que eu tenho com meu corpo, 
minha saúde e da minha família?”), endereçadas na forma de demandas à 
figura do coordenador ou ao grupo. Parece importante, nesse ponto, deixar 
claro que as queixas que expressam vulnerabilidades que advêm da não ga-
rantia de direitos constituídos por conta da ausência e/ou incompetência do 
Estado, como no exemplo acima, são transformadas, mas não superadas. A 
ideia é que os participantes possam voltar a essas mesmas questões a partir de 
novas perspectivas – perspectivas essas que abram possibilidades de enfren-
tamento concreto do problema em questão.

Ao longo dos encontros, há o trabalho de traduzir as vivências em pala-
vras, o que favorece a aproximação do afeto naquilo que se fala e o alinha-
mento entre as expectativas das famílias e as do Projeto. Também ocorrem 
trocas, circulação de discursos, produção de laço social e formação de víncu-
los e redes entre os participantes, que possam se estender para além do espa-
ço das Reuniões Socioeducativas. Nesse sentido, o exercício experimentado 
pelas famílias numa determinada reunião pode promover uma mudança de 
postura que vai além do assunto abordado naquele momento. 

“As reuniões eram um momento riquíssimo de troca. Os grupos mais animados 
possuíam vínculos mais fortalecidos entre as participantes, você via uma chaman-
do a outra para ir, a frequência delas era melhor também.” [marta cavalheiro 
foi integrante da equipe técnica do programa em 2013, quando atuou 
como cadastradora. atualmente, é coordenadora de programas na fun-
dação otacílio coser.]

As RSEs apostam na vontade de mudar intrínseca a cada um de seus partici-
pantes, sem deixar de reconhecer que muitas vezes é humano e honesto aquilo 
que poderemos chamar de resistência. Resistir é manter-se em solo conhecido, 
mesmo que isso implique em manter-se em vulnerabilidade ou até dirigir-se 
para o pior. A importância da manutenção da periodicidade quinzenal das Reu-
niões Socioeducativas é um dos pilares que possibilitam esses movimentos de 
transformação – saber que o grupo e o coordenador estarão lá na próxima se-
mana facilita a aposta no deslocamento desses lugares, interpretações, respostas, 
disposições tão conhecidas, mas que, geralmente sem passar pela consciência, 
acabam por reproduzir as vulnerabilidades e estancar as mudanças.

QUANDO EU 
VIM MORAR NO 
LAPENNA, EU ODIAVA 
ESSE LUGAR. FOI 
PARTICIPANDO DO 
AÇÃO FAMÍLIA QUE 
EU APRENDI A OLHAR 
PARA O BAIRRO 
DE OUTRO JEITO, 
COMECEI A GOSTAR 
DAQUI, DAS PESSOAS 
E PERDER ALGUNS 
PRECONCEITOS. HOJE 
É MUITO BOM SER 
RECONHECIDA  
NA RUA E CONHECER 
AS PESSOAS  
TAMBÉM, SABE.” 
[Antonia Marlucia,  mais conhecida 
como Malu – moradora do Jardim 
Lapenna e participante do PAF entre 
2006 e 2008. Fez parte da comissão 
do projeto “Caixa de Livros”, que 
foi o embrião do Ponto de Leitura 
do Galpão de Cultura. Participou de 
cursos de qualificação profissional na 
Oficina Escola Culinária e concluiu a 
graduação durante a participação no 
PAF. Foi contratada pela Fundação 
Tide Setubal e, atualmente, compõe o 
quadro de funcionários.]
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O papel do coordenador do grupo
O trabalho do profissional nas Reuniões Socioeducativas é composto por 
um grupo de responsabilidades que ancoram e dão direção para o que se 
realiza. Para ofertar uma escuta que possa sair da queixa, passando pelo em-
poderamento e chegando à ação, o coordenador promove reflexões, procu-
rando desconstruir preconceitos e produzir novas implicações em direção 
à responsabilização dos participantes. Responsabilizar-se, aqui, não tem o 
sentido de cumprir uma determinada regra ou desempenhar uma atividade 
em acordo com determinada expectativa (dentro da lógica da culpa ou da 
dívida), mas antes fazer falar as singularidades, escutá-las e deixar criar novas 
apropriações daquilo que se fala a partir desses movimentos. 

No trabalho com grupos de famílias, o coordenador não deve focar nem 
nas individualidades nem na totalidade do grupo, mas antes nas relações 
que os membros do grupo mantêm com a tarefa. A noção de tarefa diz res-
peito ao trabalho prático e do percurso do grupo em direção a uma finalida-
de. No entanto, essa finalidade, principalmente no começo de um grupo, é 
não sabida por seus integrantes ou pelo coordenador. Assim, a noção de res-
ponsabilização dentro do grupo ganha novos contornos a partir do conceito 
de tarefa: são os trabalhos e o percurso que irão construir uma possibilidade 
de leitura sobre os “verdadeiros” motivos da implicação de cada um a este 
grupo. Verdade aí entendida como verdade subjetiva, aquela que não é pos-
sível desatrelar da singularidade. 

É importante notar que o trabalho na direção da tarefa realiza concre-
tamente deslocamentos de posições subjetivas. Tais posições se constroem 
dentro de laços sociais que se formam ao longo desse trabalho. Ao mesmo 
tempo, a apropriação de saberes e conhecimentos ocorre de forma coletiva 
e interdependente, de modo que o empoderamento acontece simultanea-
mente, mas em diferentes graus e sentidos (cada qual construindo/apren-
dendo o que pode/quer). Uma posição subjetiva convoca outra e os partici-
pantes se deslocam de um a outro lugar simbólico dentro dos debates. Esse 
movimento possibilita, para além da passagem de uma posição de queixa 
para uma posição de demandas e questionamentos, tornar mais complexo o 
campo de construção de sentidos articulado a cada determinada temática. 
Essa operatoriedade do grupo, portanto, enriquece a dimensão simbólica 

O QUE A GENTE 
PERCEBEU, AO LONGO 

DO TEMPO, É QUE 
AQUELES PAIS  

QUE ANTES VINHAM  
SÓ COM QUEIXAS PARA 
A ESCOLA, COBRANDO 

RESPONSABILIDADES 
QUE NEM ERAM 

NOSSAS, AGORA ESTÃO 
MAIS PARTICIPATIVOS, 

PASSAM A CONTRIBUIR 
E FAZER PARTE  

DO COTIDIANO  
DA ESCOLA.”

[Vera Lúcia de Oliveira, diretora  
da EMEF do CEU Três Pontes, parceira 

do PAF desde 2011.]
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de trato com a tal temática, de forma a instituir a possibilidade de relações 
mais flexíveis e em constante desenvolvimento. A partir desse ponto, pode-se 
reinserir a dimensão da cidade, mas sob a ótica da democracia participativa. 
Vemos, assim, a potência da intervenção psicossocial, que opera na linha da 
implicação subjetiva no mesmo tempo em que promove articulações à vida 
concreta de seus participantes dentro de sua região de moradia.

Temos um exemplo recorrente disso quando abordamos a temática da 
convivência familiar e da educação dos filhos. É comum ouvir “Meu filho 
não me obedece”, “Meu filho é hiperativo, não aguento mais”, “As crian-
ças correm dentro de casa, não sei mais o que fazer”, “Meu filho está com 
problemas na escola”. Essas queixas geralmente acompanham um pedido 
de encaminhamento psicológico para a criança, seja por vontade direta dos 
pais, seja porque repetem um pedido feito a eles por um professor. Faz-se 
necessário dar espaço para trabalhar as questões pessoais de cada um dos 
genitores em torno dessa queixa, de forma a promover os deslocamentos de 
posição subjetiva acima mencionados e, também, usar o espaço para realo-
car esse pedido a partir de suas relações complexas com os diferentes atores 
e instituições sociais que são uma referência para essa família e, especifica-
mente, para essa criança citada. 

Não é fácil o manejo que possibilite o trabalho das questões subjetivas 
atreladas à dimensão social concreta de vida dos participantes. Mas, ao me-
nos, muitas questões podem servir como guia para os trabalhos. Cabe ao 
coordenador (e, às vezes, a algum participante mais ativo e/ou sensível do 
grupo) a sensibilidade de perceber que questões subjazem potencialmente 
nas falas de cada participante. Questões como “Que fantasias esses pais têm 
em relação a essa criança?”, “Como foram educados?”, “E como se respon-
sabilizam por sua própria história com a educação?”, “Ainda estudam ou 
leem em casa?”, etc., dentro de uma dimensão mais psicológica. Que são 
tão importantes quanto “Como está a circulação no bairro?”, “E as rodas de 
amigos/colegas?”, “E as relações com a escola e os professores?”, “Como está 
a escola do bairro?”, “Os pais participam das atividades escolares?”, “Com 
quem a criança se relaciona?”, “Quem cuida dela?”, “Como está ela de 
saúde?”, etc., mais diretamente ligadas à dimensão social. Ou ainda “Como 
estão os investimentos da Prefeitura no meu bairro?”, “Os meus direitos e 
os dos meus vizinhos estão sendo respeitados?”, “Quais são meus direitos 
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como cidadão?”, “E qual é a minha participação nisso?”, etc., que apontam 
também para uma dimensão política. Na prática, essas dimensões costu-
mam estar enlaçadas de forma tão consistente que o manejo deve ocorrer de 
forma a possibilitar o reconhecimento e a responsabilização por tais enlaces 
(“então eu posso perguntar... para o professor?”, “minha própria história está 
atrapalhando a situação do meu filho”, “sempre achei que era errado...” e 
por aí vai...).

É importante, também, lembrar que não raro as posições de queixa sim-
plificam a complexidade de um determinado problema, criando a ilusão 
da possibilidade de soluções quase mágicas, o que, infelizmente, dialoga 
muito bem com alguns braços de serviços públicos (estatais e outros) que, 

Perfil dos participantes
Há aqueles que falam bastante e é muito bom quando há 
pessoas que gostam de se colocar. De qualquer forma, o coor-
denador deve estar atento para que o rumo da conversa não 
saia do objetivo e, principalmente, para que os outros parti-
cipantes também possam dar suas opiniões – às vezes, é ne-
cessário solicitar ao mais “falante” que conclua rapidamente 
sua ideia para dar espaço aos outros. Há também quem faça 
comentários somente com o colega ao lado. Nesse caso, 
o coordenador precisa estimular que compartilhem suas 
ideias com os outros. Alguns somente balançam a cabeça e o 
coordenador deve conduzir para que verbalizem o que estão 
pensando, se concordam ou não com o que está sendo dito. 
Outros parecem querer falar, mas não encontram espaço e 
precisam ser encorajados para isso. Há também quem não se 
manifeste. É importante que, aos poucos, o coordenador vá 
fazendo perguntas simples e, ao longo do tempo, caso sinta 
que é possível, os questionamentos podem promover uma 
reflexão mais elaborada.
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indisfarçadamente clientelistas e assistencialistas, reforçam os modelos 
patrimonialista e coronelista já tão criticados, mas ainda muito atuais em 
nosso cenário político. Assim, a escolha de rapidamente “dar” um enca-
minhamento “pedido”, muitas vezes apenas corrobora os movimentos de 
apassivação, alienação e desimplicação, fortalecendo o jogo do “favor”. Um 
bom encaminhamento para um psicólogo, para um médico, ou de uma 
questão para a escola, para a subprefeitura ou o posto de saúde, depende 
muito da condição daquele(s) determinado(s) sujeito(s) qualificar(em) suas 
demandas, pedidos e reclames. Preferencialmente apropriado acerca das 
pertinências e responsabilidades dos atores sociais concretos diversos que se 
relacionam diretamente à questão em pauta. 

O estudo dos temas trabalhados é fundamental para que o coordenador 
se prepare adequadamente para manejar as questões que possam surgir nos 
grupos, um manejo nem sempre simples: é importante administrar as falas, 
permitir que aqueles que desejem participem. No entanto, nem todas as 
pessoas chegam às Reuniões dispostas a se colocar, muitas não querem se 
expor ou são tímidas. Inclusive, são poucos os espaços dentro do cotidiano 
dessas famílias que oferecem essa escuta (geralmente, o que se encontra 
são espaços que apresentam muitas vezes um formato expositivo e centra-
lizado). Estimular a expressão dos mais tímidos, respeitar o tempo de cada 
sujeito, ajudar os participantes a se familiarizarem com o modelo de traba-
lho dialógico em roda são pontos de atenção do coordenador. Assim, a partir 
da constatação de que falar sobre suas questões favorece a possibilidade de 
simbolizar e dar novos sentidos às vivências, o trabalho do coordenador se di-
reciona para que todos se sintam à vontade para falar dentro do grupo e criar 
estratégias e condições favoráveis para que, assim, encontrem suas palavras 
dentro desse espaço coletivo.  

Para respeitar o tempo de cada sujeito, o trato do coordenador deve ser 
cuidadoso e delicado, devendo ele estar sensível aos movimentos de cada 
um no grupo. Dessa forma, um parâmetro de leitura para quem coordena 
o grupo é possibilitar que os participantes saiam do lugar de queixa e se 
posicionem a partir de uma ou várias demandas. É a partir do trabalho com 
as demandas que o movimento de construir questões começa a se constituir 
dentro de uma intervenção de longo prazo com as famílias. Construir ques-
tões aqui não significa fazer perguntas, mas endereçar dúvidas que impli-

ERA TUDO MUITO 
BEM ORGANIZADO E 
PREPARADO. TODO 
MUNDO PARTICIPA, 
TODO MUNDO FALA. 
UMA COISA BOA É O 
DIREITO DE FALAR E 
ELES, DO PROGRAMA, 
DÃO OPORTUNIDADE 
PARA A GENTE FALAR. 
ESSA COISA É LEGAL, 
DAR VALOR À PALAVRA 
DA GENTE.”
[Josita do Nascimento, participante 
do PAF entre 2011 e 2014. Depois do 
Programa, conseguiu um emprego 
na região e continuou a cursar a 
graduação em Pedagogia.]
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cam a relação consigo e com seus próprios posicionamentos, interpretações 
e afetos a um outro. Que sentimento esse problema provoca em mim? O que 
isso representa para minha vida? Ou seja, que questionamentos o sujeito 
pode se fazer sobre o que causa o seu sofrimento e o que ele pode fazer para 
alcançar uma solução? De que forma isso compõe a minha história? O que 
eu realmente quero mudar? O que eu realmente quero? Para o coordenador 
do grupo, há uma busca pelas fantasias, os recursos, medos e sintomas de 
cada participante.

Frente à informação que circula no grupo, o profissional escuta as questões 
e posicionamentos dos participantes. Mas, o que se escuta? Mais do que seguir 
um modelo educativo, no qual a escuta orienta a “correção” das disposições 
em relação a determinado assunto ou tema, essa escuta se dirige também para 
as intrincadas relações entre o saber-fazer com a linguagem e com os recursos 
que apresentam as articulações entre objeto, desejo e ações. Entretanto, as 
Reuniões Socioeducativas são compostas por um conjunto de pessoas com 
diferentes histórias de vida, ensejos, dificuldades, desejos. Cada encontro mo-
biliza os participantes de diferentes maneiras, fazendo com que cada um deles 
entre em contato com vivências muito particulares. Contar ao grupo o que 
está sentindo, o que o assunto o fez lembrar e o que pensa sobre aquilo, de 
forma a construir uma reflexão coletivamente, é um dos objetivos do trabalho. 
Entretanto, esse espaço não se trata de um grupo terapêutico e o coordenador 
deve estar muito atento ao que está sendo compartilhado e como isso ressoa 
no grupo, identificando se o que foi colocado é uma questão para outros par-
ticipantes ou se é algo muito individual, para ser acolhido em outra atividade 
ou momento (em uma conversa individual, por exemplo).

Além disso, é preciso ter clareza se os objetivos do trabalho estão alinha-
dos com os ensejos de cada participante. É muito comum, no trabalho so-
cial, os profissionais frustrarem-se com os movimentos (que lhes parecem) 
vacilantes dessas famílias. São frequentes falas como: “A família não quer ser 
ajudada”, “A família não se importa”, “Não está interessada”, “Estão acomo-
dados...”, entre outras. Nesse trabalho, é importante considerar: as expecta-
tivas do Projeto estão alinhadas às das famílias? Aquilo que o coordenador 
identifica como vulnerabilidade da família é para ela entendido como um 
problema? Uma vaga de atendimento em um serviço, conseguida para um 
membro da família, é de fato o que ele está procurando? 

EU VEJO A MINHA 
INTERVENÇÃO E O 

MANEJO DO GRUPO 
COMO UMA FORMA DE 
MEDIAR E CONTROLAR 

O QUE APARECE NO 
NÍVEL INDIVIDUAL 
E COLETIVO. POIS 

DEVEMOS FAZER 
COM QUE CIRCULE A 

FALA NO GRUPO, DAR 
ESPAÇO PARA TODOS 

FALAREM. ÀS VEZES, 
DEVE-SE CORTAR 

E INTERROMPER 
ALGUMAS FALAS 

MAIS DELICADAS, 
INCENTIVAR QUE 

OUTROS MAIS QUIETOS 
COLOQUEM-SE MAIS.” 

[Cecília Ferrari França,  
psicóloga e integrante da equipe 

técnica do PAF desde 2012.]
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Por fim, o profissional deve, ele também, estar comprometido com sua 
formação e com sua responsabilização frente a suas tarefas e sua singula-
ridade e é importante que ele possa contar com apoio, no sentido de seus 
estudos e de supervisão. A condução de um grupo que se propõe a ser um 
espaço de fala e ponto de apoio/partida para mudanças exige muita dedi-
cação para os profissionais diretamente implicados nesse trabalho. Afinal, 
como se preparar para as dificuldades que podem surgir no percurso de 
cada grupo? Algumas dificuldades comuns a serem enfrentadas por quem 
conduz o grupo são: lidar com pedidos por benefícios concretos, lidar com 
as dificuldades de comunicação dos participantes, perceber os movimentos 
sintomáticos de grupo (pré-tarefa), criar espaços para trabalhar preconceitos, 
elaborar as possíveis identificações com questões e dificuldades dos partici-
pantes, localizar-se em relação ao que é material a ser trabalhado individual-
mente e o que cabe ser trabalhado em grupo, etc. A direção para a formação 
desses profissionais é estruturar uma rotina que inclua espaços de estudo 
e de elaboração. Para tal, recomenda-se que o profissional se engaje em 
um espaço de supervisão, em um dispositivo formal de estudos e na análise 
pessoal. É muito importante cuidar do cuidador, estruturando rotinas de 
fortalecimento e cuidado para quem se expõe sistematicamente a ouvir re-
latos e testemunhar situações de extrema vulnerabilidade. A formação deve, 
portanto, ser continuada e/ou permanente. 
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Organização das 
Reuniões Socioeducativas
Como dito anteriormente, a organização temática dos encontros das Reuniões 
Socioeducativas está relacionada aos cinco eixos norteadores do Programa 
(educação, saúde, trabalho e renda, habitabilidade e solidariedade vicinal) e 
aos indicadores que revelam o grau de vulnerabilidade dos participantes e suas 
famílias. Os eixos e os indicadores são diretrizes para a escolha do tema, para ela-
boração do conteúdo da Reunião Socioeducativa, da metodologia do trabalho e 
do acompanhamento da evolução das famílias realizado pelo monitoramento e 
pela avaliação. Entretanto, cabe mencionar que tais eixos são complementares 
e, por vezes, as reuniões abordam temas que prezam pela intersecção entre eles. 

As Reuniões são planejadas de forma a compor um cronograma que, ao 
longo de um ano, perpasse todos os indicadores. Esse cronograma anual é 
importante para que seja possível um alinhamento de encontro para encon-
tro, mas deve-se considerar uma flexibilidade que atenda às necessidades de 
cada grupo e possibilite eventuais mudanças de rumo

Além disso, como já mencionado anteriormente, foi incorporado, como es-
tratégia metodológica das RSEs a partir de 2012, o convite aos representantes 
de equipes e serviços da Rede de Proteção Social. Esses parceiros podem contar 
sobre os seus trabalhos, na tentativa de maior articulação e estreitamento das 
relações entre as famílias e os equipamentos públicos e privados do território. 
Essa iniciativa proporciona, muitas vezes, uma desmistificação dos serviços e 
uma aproximação entre os profissionais da rede e os participantes das Reuniões.

Durante a permanência no Programa, os grupos de famílias frequentam 
Reuniões Socioeducativas de periodicidade quinzenal, nas quais são trata-
dos os temas relacionados aos eixos norteadores do Programa Ação Família. 
A importância da manutenção da periodicidade das reuniões é um dos pila-
res que possibilitam os movimentos de transformação – saber que o grupo 
e o coordenador do grupo estarão lá dali 15 dias facilita a aposta de cada 
participante no seu processo de mudança. 

O PAF garante uma estrutura adequada para realização das Reuniões 
Socioeducativas, de forma a acolher com cuidado as famílias participantes. 
Assim, alguns requisitos importantes são analisados e pensados para o bom 
desenvolvimento das Reuniões: 

Acao Familia_Cap02C.indd   106 2/29/16   12:09 PM



107

PROGRAMA AÇÃO FAMÍLIA  FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL

•  local adequado para a realização das reuniões: o PAF procura desen-
volver as reuniões em espaços acolhedores, que comportem conforta-
velmente entre 10 e 25 pessoas sentadas, que seja de fácil acesso, com 
cadeiras soltas para maior mobilidade nas dinâmicas e possibilidade do 
uso de mesas;

•  participantes: participam das Reuniões os titulares indicados no mo-
mento da inscrição da família no Programa. No caso do titular não ter 
mais disponibilidade de participar dos encontros, pode indicar um mem-
bro do núcleo familiar com 17 anos ou mais para substituí-lo, desde que 
essa pessoa esteja interessada na formação ofertada. Caso o participante 
deixe de frequentar as Reuniões, são realizados contatos telefônicos no 
sentido de entender os motivos da ausência. Após esse contato e confir-
mada a evasão e o motivo, a família é desligada do Programa;

•  idade mínima para os participantes: somente podem participar das 
Reuniões Socioeducativas pessoas com 17 anos ou mais, com exceção 
para jovens mães que constituíram uma nova família;

•  horários: as reuniões são programadas para acontecerem em horários 
que permitam a participação do maior número de famílias integrantes 
do grupo;

•  duração: as reuniões têm previsão de duas horas, que incluem o mo-
mento do lanche; 

•  recursos: são providenciados recursos e materiais de acordo com as 
características de cada reunião;

•  lanche: ao final dos encontros, é oferecido um lanche aos participan-
tes. Algo simples, mas que represente um gesto de acolhimento e que 
promova um momento de socialização. 

Um dos desafios enfrentados pela equipe é a presença de crianças nas Reu-
niões, uma vez que muitas das participantes são donas de casa e muitas vezes 
não têm com quem deixar os filhos na hora da Reunião. Embora a recomen-
dação seja que não levem crianças, esse não é um critério de exclusão ou de 
indisponibilidade de participação, mas percebe-se que, nesses casos, a respon-
sável fica dividida entre o cuidado com a criança e a dedicação à atividade 
proposta. A equipe procura acolher e oferecer atividades paralelas às crianças.

Acao Familia_Cap02C.indd   107 2/29/16   12:09 PM



108

FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL  PROGRAMA AÇÃO FAMÍLIA

Outras estratégias adotadas  
nas Reuniões Socioeducativas
Para o enfrentamento das dificuldades cotidianas e que refletem na perma-
nência das famílias no Programa e no encaminhamento de demandas, a 
metodologia das Reuniões Socioeducativas está em constante processo de 
aprimoramento. A seguir, estão destacadas algumas estratégias desenvolvi-
das no sentido de melhorar o relacionamento do PAF com as famílias:

•  acordo de convivência: nas primeiras reuniões, a equipe do Programa 
busca construir com o grupo as regras de convivência e de organização 
para o trabalho coletivo. Essa iniciativa é essencial para a construção 
de vínculos e uma boa dinâmica das reuniões. Para que tenha sentido 
para todos e de fato possa organizar o grupo, o acordo de convivência 
é construído no coletivo e revisitado sempre que necessário, para ser 
avaliado, ajustado e complementado;

•  caixa de dúvidas e sugestões: é um instrumento para facilitar a parti-
cipação das famílias na construção dos conteúdos trabalhados nos en-
contros, que podem colocar dúvidas, por escrito, a respeito dos temas 
e sugestões de novos assuntos a serem abordados. Antecipar o tema 
da próxima reunião, por exemplo, é uma boa estratégia para que elas 
façam perguntas e as deixem na caixa. Assim, a reunião pode ser plane-
jada com base em questões mais específicas daquele grupo;

•  pasta da família: é disponibilizada para cada participante uma pasta 
para guardar, em cada encontro, os materiais entregues, relacionados 
aos temas trabalhados. Ao final do ano, essa pasta é customizada e 
transforma-se em um livro individual, que inclui fotos da família. Esse 
é um importante elemento do Programa, uma vez que possibilita o re-
gistro da trajetória da família no PAF, bem como apresenta a memória 
dos aprendizados vividos por ela;  

•  bolsa do PAF: para organizar o material que será usado e entregue 
durante o período de participação da família no Programa, foi con-
feccionada uma bolsa com a frase “Ação Família, Eu participo”. Con-
sidera-se que esse é um material simbólico importante, que reforça o 
pertencimento dos participantes ao Programa. 
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Multiplicando o saber 
Neste capítulo, foi possível conhecer a experiência da Fundação Tide Se-
tubal e do PAF no âmbito do desenvolvimento das Reuniões Socioeducati-
vas, coração do Programa. Consultando o outro volume desta publicação, é 
possível ter acesso ao Guia para Desenvolvimento de Reuniões Socioeducati-
vas, que apresenta diretrizes e orientações acompanhadas de 17 ementas de 
Reuniões Socioeducativas para serem desenvolvidas em um ano de trabalho. 

Com a disponibilização do Guia, a Fundação Tide Setubal cumpre a 
função social de disseminar e compartilhar o saber acumulado em nove 
anos de experiência e trabalho com famílias em territórios vulneráveis, de-
sejando que esse saber possa ser multiplicado junto a outras famílias e em 
outros territórios pelo País. 
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Reuniões
socioeducativas
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rede
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Atendimento 
Odontológico
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habitabilidade
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Oficinas  
de culinária
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Oficinas  
de culinária
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monitoramento 
e avaliação do PAF: um trabalho contínuo03

Acao Familia_Cap03B.indd   125 2/23/16   1:18 PM



126

FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL  PROGRAMA AÇÃO FAMÍLIA

3.1 
O SISTEMA DE 
MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO 
Ao longo dos capítulos 1 e 2, foi possível percorrer a história densa e rica 
construída nesses nove anos de atuação da Fundação Tide Setubal no terri-
tório de São Miguel, conhecer o Programa Ação Família em termos teóricos 
e metodológicos e compreender o seu modo de funcionamento e suas estra-
tégias de atuação.

Um ponto importante que marca 
essa trajetória é a preocupação, por 
parte da equipe técnica do Progra-
ma, em monitorar e avaliar a ação 
como um todo. Mesmo diante da 
complexidade de uma intervenção 
que pretende melhorar a vida de fa-
mílias vulneráveis de territórios peri-
féricos em uma grande metrópole, 
o PAF sempre enfrentou o desafio 
de avaliar e monitorar os resultados 

de suas intervenções. Sua ação, portanto, foi continuamente embasada por 
dados e informações coletados de diferentes formas com o intuito de pro-
mover a constante reflexão e aprimoramento do trabalho junto às famílias 
participantes. 

Nessa perspectiva, o Programa Ação Família investiu em consultorias 
avaliativas que produziram olhares externos (e, com eles, dados e informa-
ções) e, concomitante e continuamente, garantiu processos internos de mo-
nitoramento e avaliação realizados pela equipe técnica no dia a dia e em 

"A avaliação serve para identificar pontos fortes e fracos, 
destacar o que é bom e expor defeitos, mas não pode, sozi-
nha, corrigir problemas, pois esse é o papel da administra-
ção e de outros responsáveis, que podem usar conclusões 
da avaliação como instrumento de ajuda nesse processo." 
(WORTHEN, et. al, 2004)
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momentos-chave do Programa. Essa articulação interna-externa de iniciati-
vas avaliativas e de monitoramento das ações oferece um valioso conjunto 
de informações no decorrer da trajetória do Ação Família.

O ato de avaliar implica, necessariamente, um julgamento, um juízo de 
valor. Por isso, aquele que avalia emite opiniões e confere valor aos fenôme-
nos concernentes ao objeto avaliado. Definida a característica primordial 
do ato de avaliar, é fundamental mencionar que aquele que avalia não o 

faz sem o uso de instrumentos, como 
questionários, tábuas de critérios, ta-
belas de especificação, entre tantos 
outros. 

A avaliação de um programa ou 
projeto social produz, entre outras 
coisas, um entendimento melhor sobre 
o objeto estudado, maior cooperação 
entre os diferentes atores envolvidos 

no processo avaliativo, mobilização de parcerias, politização e capacitação 
dos atores, qualificação do processo de demandas e necessidades, etc. O mo-
nitoramento, por sua vez, pode ser entendido como um processo sistemático 
de coleta de dados sobre o projeto, em todos os seus âmbitos ou em relação 
àqueles que são foco no momento da coleta, que tem como função alimen-
tar a tomada de decisão ao longo da execução do mesmo. Ou seja, pode-se 
entender o monitoramento como uma “avaliação situacional” ou “avaliação 
de processo” em que é construído um campo de atuação que, se bem ins-
trumentalizado, pode gerar informações pontuais e precisas a respeito dos 
processos em curso e qualificar a ação.

Com intenção de produzir análises que levem os gestores a tomarem 
decisões mais acertadas em relação ao seu andamento e ao alcance dos re-
sultados esperados, as contribuições de processos avaliativos são diversas e 
tendem a fortalecer as bases teóricas e metodológicas do Programa em ques-
tão. Nesse sentido, a criação e o desenvolvimento de processos de monitora-
mento e avaliação envolvem duas perspectivas complementares: 

"A avaliação é um elemento básico do planejamento e tra-
duz a possibilidade de se tomar decisões que superem si-
tuações erráticas e não fundamentadas, elevando-se o grau 
de racionalidade de tais decisões." (NOGUEIRA, 2002)
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A dificuldade reside em elaborar um sistema de monitoramento e ava-
liação que atenda tanto às necessidades dos agentes quanto dos gestores e 
permita a geração de informações relevantes para o acompanhamento de 
casos específicos (pelo lado dos agentes) e para a tomada de decisões estraté-
gicas (pelo lado dos gestores). Essa não é uma tarefa simples, pois os agentes 
precisam de informações variadas e detalhadas, que distingam os casos com 
que trabalham, e os gestores precisam de informações padronizadas que per-
mitam comparações e, consequentemente, a avaliação do maior ou menor 
sucesso do programa ou projeto como um todo.

O sistema de monitoramento e avaliação construído pelo Ação Família 
busca cumprir esta difícil tarefa de conciliar necessidades diferentes sobre 
um mesmo conjunto de informações. Os agentes têm uma ampla gama de 
características às quais devem estar atentos para identificar as vulnerabilida-
des específicas de cada família relacionadas aos eixos norteadores – saúde, 
educação, trabalho e renda, habitabilidade e solidariedade vicinal, de forma 
que os gestores consigam identificar as mudanças mais gerais propiciadas 
pelas ações do Programa para o conjunto das famílias atendidas.

Esse sistema de monitoramento e avaliação do PAF é resultado de um 

Gestores
que coordenam recursos financeiros, humanos 
e as demandas do público-alvo e precisam de 
informações mais gerais que lhes permitam ter 
uma visão panorâmica e assim tomar decisões 

com mais segurança.

Agentes/executores,
que atuam na "ponta" da política, lidam 

cotidianamente com o público-alvo e precisam 
de informações detalhadas para identificar os 

casos que necessitam de mais atenção.

Atuação abrangente: enfoque estratégico – 
"o Programa"

Atuação específica: enfoque operacional – 
"a Família"

PERSPECTIVAS DA AVALIAÇÃO E DO MONITORAMENTO
FIGURA 5
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esforço contínuo e permanente no sentido de construir uma metodologia 
própria de coleta e sistematização de informações. Em 2006, no seu início, 
o PAF adotou a metodologia proposta pelo programa da SMADS. Já em 
2009, primeiro ano de sua segunda fase, o Programa investiu em uma análi-
se sobre a proatividade das famílias, construindo um quadro de indicadores 
com base na ficha de cadastro existente. 

As reformulações sofridas pelo Programa na passagem da segunda para 
a terceira fase, incluindo a atuação no interior das unidades escolares e o 
foco primordial no desenvolvimento das Reuniões Socioeducativas, revela-
ram também a necessidade de criar uma sistemática mais rígida e precisa 
de avaliação e monitoramento que fornecesse respostas rápidas e objetivas 
sobre a população beneficiada e os resultados alcançados. Considerou-se 
importante, nesse sentido, avaliar os efeitos do trabalho realizado pelo Pro-
grama, de modo a entender se as ações desenvolvidas contribuíam para o 
fortalecimento e empoderamento das famílias participantes, em direção à 
construção de mudanças possíveis nas suas vidas. 

Dessa forma, como sempre existiu a preocupação em sistematizar as 
ações realizadas e muitos dados de qualidade foram coletados desde o início 
do Programa, em 2011, a equipe técnica se debruçou sobre as avaliações 
realizadas anteriormente18 e investiu na estruturação de uma sistemática de 
controle e coleta dos dados das famílias participantes. O conjunto de estra-
tégias adotadas pela equipe técnica do PAF foi sendo adensado conforme 
o acúmulo de experiência no trabalho com as famílias e diz bastante sobre 
o que se prioriza aqui: o constante exercício de coleta de dados sobre o 
público-alvo e a contínua e desafiadora tarefa de reformular a ação a partir 
da escuta ativa sobre o que as famílias dizem e sobre as necessidades que 
demonstram ter. 

Além de informações sobre o perfil das famílias, viabilizadas pelo ca-
dastro (cujo detalhamento ver-se-á a seguir), foi estruturado um conjunto 
de indicadores que permite captar o quanto o Programa contribui para a 
ampliação dos conhecimentos e do capital social das famílias, melhorando, 

18 Entre essas vale destacar a avaliação realizada por Carola C. Arregui (coord.) e Vergílio A. dos Santos, 
Douglas Martins e José Alves (pesq.), intitulada “Relatório de Avaliação do Programa Ação Família São 
Miguel Paulista – 2008”.

O MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO DO 
TRABALHO COM AS 
FAMÍLIAS FEZ PARTE 
DO TRABALHO DO PAF 
DESDE O INÍCIO. DE 
LÁ PARA CÁ FORAM 
DESENVOLVIDAS TRÊS 
BASES DE DADOS 
QUE FORAM MUITO 
IMPORTANTES PARA 
AS NOSSAS ANÁLISES, 
AMADURECIMENTO E 
TOMADA DE DECISÕES 
EM CADA ETAPA DA 
NOSSA TRAJETÓRIA.”
[Wagner Luciano da Silva (Guiné),  
assistente de coordenação do 
Programa Ação Família desde 2008.]
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assim, sua qualidade de vida e facili-
tando o acesso aos serviços públicos do 
território, tendo como parâmetro os ei-
xos norteadores do PAF (saúde, educa-
ção, trabalho e renda, habitabilidade e 
solidariedade vicinal). Tem-se as sim, 
cinco dimensões da avaliação do PAF, 
uma para cada eixo. 

Para que fosse possível definir esses 
indicadores, foi feita uma análise do 
que havia sido utilizado até então no 
processo de coleta de dados e estru-
turou-se um quadro de componentes 

que ajudariam a monitorar o nível de vulnerabilidade das famílias envolvidas 
no Programa e, consequentemente, poderiam ser monitorados e observados 
(tais como número de crianças na escola, cuidados com a saúde da família, 
aspectos relacionados ao trabalho e emprego, entre outros).

Dessa forma, frente ao expressivo número de componentes, estruturou-se 
um exercício que possibilitou uma análise agregada dos dados relativos às vulne-
rabilidades das famílias e, assim, a definição dos indicadores. Como parâmetro 
para a escolha e redução do número de componentes, dois conceitos foram uti-
lizados: parcimônia e precisão. Esses foram os termos balizadores para a constru-
ção do quadro de indicadores do PAF e, a partir deles, identificou-se quais eram 
aqueles que não poderiam ser deixados de fora, ou seja, quais desses aspectos 
eram os mais relevantes e quais eram as fragilidades mais intensas identificadas 
no rol de vulnerabilidades das famílias, de acordo com o foco do Programa. 
Essa redução, que permitiu a construção dos indicadores, foi feita após ampla 
discussão entre a equipe do Programa e consultores especializados e teve como 
critério a focalização dos indicadores nos itens mais cruciais para caracterizar a 
situação de vulnerabilidade das famílias em cada eixo.

O passo seguinte foi desenhar o quadro de indicadores, obedecendo a 
seguinte lógica: 

"Os indicadores designam ou selecionam certas proprie-
dades, certas características que têm a ver com o conceito 
ou com o objeto de estudo, isto é, os elementos observá-
veis, quantificáveis e escalonáveis de um fenômeno." 
(NOGUEIRA, 2002)

"Os indicadores são obtidos pelo processamento de infor-
mações sobre os aspectos importantes dos processos que 
integram a realidade e as ações com que se busca mudá-la."  
(GARCIA, 2001)

Acao Familia_Cap03B.indd   132 2/23/16   1:18 PM



133

PROGRAMA AÇÃO FAMÍLIA  FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL

•  selecionar os aspectos de vulnerabilidade (componentes) que pode-
riam ser efetivamente afetados pelas ações do Programa;

•  garantir que cada eixo norteador fosse constituído por aspectos míni-
mos para obtenção de bem estar e qualidade de vida;

•  estabelecer que os indicadores são compostos pela agregação de certas 
situações críticas existentes (ou não) em cada família, em cada um dos 
eixos (saúde, educação, etc.);

•  estabelecer que os indicadores serão interpretados como níveis de vul-
nerabilidade na medida em que famílias com mais situações críticas 
terão uma pontuação mais elevada.

Percorrido esse caminho, chegou-se à conclusão que o PAF teria cinco 
indicadores para as famílias, sendo um para cada um dos eixos norteadores: 
saúde, educação, trabalho e renda, habitabilidade e solidariedade vicinal. E 
cada indicador poderia ter entre um e seis componentes.  

DIMENSÃO/EIXO, INDICADORES E COMPONENTES DO PAF
TABELA 7

DIMENSÃO/EIXO – SAÚDE
Indicadores Componentes

1. Algum problema com menores de 2 anos

Aleitamento materno até 6 meses

Gestantes com controle pré-natal

Crianças menores de 1 ano com acompanhamento  mensal  na 
UBS/PSF

Vacinação de crianças até 2 anos em dia

2. Algum problema com mulheres adultas

Exames de mama em mulheres com mais de 40 anos

Mulheres entre 50 anos e 69 anos com mamografia realizada a 
cada dois anos

Mulheres entre 25 e 64 anos com exame preventivo do câncer 
do colo de útero (Papanicolau) realizado anualmente
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DIMENSÃO/EIXO – SAÚDE
Indicadores Componentes

3.  Algum problema de saúde com adulto ou idoso

Idosos vacinados contra gripe e com controle do exame de 
vista

Adultos com controle da hipertensão

Adultos com controle da diabetes

4.  Alguma criança não vai ao dentista há mais de um ano Pessoas até 18 anos com pelo menos 01 consulta odontológica 
ao ano

5.  Há deficiente sem acompanhante ou com 
companhia de familiar Deficiente com cuidado permanente por terceiros

DIMENSÃO/EIXO – EDUCAÇÃO
Indicadores Componentes
1. Alguém menor de 17 anos fora da escola Frequência escolar

2.  Alguém menor de 17 anos faltou à escola mais  
de dez dias nos últimos dois meses Regularidade de frequência escolar

3.  Alguém maior de 17 anos analfabeto e não vai ao EJA Alfabetização (de pessoas de 10 anos ou mais – referência IBGE)

4.  Ninguém participa de programas educativos Participação em projetos educativos, culturais e esportivos

5.  Ninguém inscrito em projetos de leitura Inscrição em instituição ou projeto que oferece acesso gratuito 
a livros

6.  Ninguém usou internet nos últimos três meses Pessoas da família com acesso à internet

DIMENSÃO/EIXO - TRABALHO E RENDA
Indicadores Componentes

1.  Todos acima de 18 anos não trabalham há um ano e 
procuraram emprego há 30 dias Melhoria da situação de trabalho

2.  Renda familiar per capita <_0,25 sm Aumento da renda familiar

3.  Não recebe benefícios Acesso a programas de transferência de renda

4.  Há trabalho infantil Inexistência de trabalho infantil

5.  Não sabe estimar orçamento Orçamento familiar organizado
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DIMENSÃO/EIXO – HABITABILIDADE
Indicadores Componentes
1.  Ao menos uma carência de infraestrutura Infraestrutura interna e urbana adequada

2.  Domicílio com algum risco
Domicílio sem risco de acidentes

Domicílio sem risco de leptospirose e dengue

3.  Domicílio com organização e limpeza insatisfatória Domicílio com nível satisfatório de organização e limpeza

DIMENSÃO/EIXO - SOLIDARIEDADE VICINAL
Indicadores Componentes

1.  Família sem participação comunitária ou sem 
relações vicinais de solidariedade

Participação comunitária dos membros da família

Favores de  vizinhança

A focalização em aspectos cruciais da realidade das famílias conferiu 
aos indicadores duas qualidades fundamentais: significado e utilidade. 
Significado porque os componentes de cada indicador estão diretamente 
conectados com o eixo a que ele se refere, e utilidade porque esses compo-
nentes podem ser agregados sem necessidade de uma ponderação arbitrá-
ria, resultando em níveis de vulnerabilidade que podem ser interpretados 
diretamente, bem como comparados entre as famílias. Assim, a análise dos 
componentes de cada indicador é realizada com base no critério de presen-
ça ou ausência – “tem ou não tem”, de modo a possibilitar a leitura agregada 
dos mesmos, facilitando o entendimento da situação de vulnerabilidade das 
famílias, seus possíveis avanços ou retrocessos. 

A coleta dos dados relativos aos indicadores apresentados acontece em 
três momentos ao longo do Programa:
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MARCOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO DO PAF

FIGURA 6

t0 – cadastro  dos 
participantes/

avaliação 
diagnóstica 

marco zero da participação 
da família no Programa, 

dados coletados via  
visita domiciliar

t2 – avaliação de 
resultados final 
momento em que são 

coletadas informações a 
fim de compor uma  
análise completa da 

situação de cada família 
após o encerramento de 
sua participação no PAF

t1 – 
acompanhamento  

de resultados
visita domiciliar ao 

final do primeiro ano 
de cada família  para 
monitoramento das 

informações e indicadores 
a fim de permitir 

comparação entre os 
momentos inicial e final  

da participação da família 
no Programa

O preenchimento do cadastro da família acontece no t0 – momento de 
ingresso das famílias no Programa; segue-se a isso o t1 – acompanhamento 
dos resultados, situação em que agentes do Programa voltam às casas das 
famílias participantes para monitorar o avanço ou não em relação às vulne-
rabilidades mapeadas no início (t0) e, ao final do percurso, realiza-se o t2 
– avaliação de resultados final, momento reservado à última coleta de dados 
junto à família. 

Importante pontuar que, a partir de 2011, o Ação Família fez a opção de 
utilizar o Cadastro Único (formulário criado e utilizado pelo IBGE) como 
base para a construção do cadastro das famílias. A utilização desse grande 
cadastro já existente, e utilizado por programas desenvolvidos pelo poder 
público em âmbito nacional, leva em consideração a importância de coletar 
dados dos participantes que podem ser facilmente comparados com os de 
outras populações, outros programas, etc.

Soma-se aos formulários de cadastro, monitoramento e avaliação final 
das famílias uma série de instrumentos que foram sendo criados concomi-
tantemente ao desenvolvimento das ações do PAF desde sua origem. São 
diversas ferramentas que têm como função primordial o acompanhamento, 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PAF

TABELA 8

Atividade Instrumento Para que é 
utilizado Dados coletados Quando e como  

é aplicado

Cadastramento  
da família

Formulários* de 
cadastro 1 e 2 (a) 
0 a 09 anos e (b) 
10 anos ou mais 
– inserido no 
sistema online.

Para compor o 
perfil das famílias 
participantes 
no Programa. 
É realizado 
o cadastro 
de todos os 
membros da 
família.

(1) Membros, renda, saúde, 
características do domicílio, 
saneamento básico,  
acesso a serviços básicos, relação 
com a vizinhança; (2) Pessoas com 
deficiência, escolaridade, participação 
em projetos, hábitos de leitura, acesso 
à internet, desenvolvimento infantil, 
trabalho e renda, saúde  
(geral, da mulher, do idoso).

No ingresso das 
famílias – t0, por meio 
de visita domiciliar.

Monitoramento  
da família

Formulários de 
monitoramento 
1 e 2 (a) 0 a 09 
anos e (b) 10 
anos ou mais 
– inserido no 
sistema online.

Para monitorar 
a situação de 
vulnerabilidade 
das famílias 
após o fim do 
primeiro ano de 
participação.

(1) Membros, renda,  
saúde, características  
do domicílio, saneamento básico, 
acesso a serviços básicos, relação 
com a vizinhança; (2) Pessoas com 
deficiência, escolaridade, participação 
em projetos, hábitos  de leitura,  
acesso à internet, desenvolvimento 
infantil, trabalho e renda, saúde.

Ao final de 12 meses - t1, 
por meio de visita 
domiciliar.

Avaliação final  
da família

Formulários de 
monitoramento 
1 e 2 (a) 0 a 09 
anos e (b) 10 
anos ou mais 
– inserido no 
sistema online.

Para avaliar a 
situação de 
vulnerabilidade 
das famílias após 
a participação 
das mesmas 
ao final dos 
dois anos de 
Programa.

(1) Membros, renda, saúde, 
características do domicílio, saneamento 
básico, acesso a serviços básicos, 
relação com a vizinhança; (2) Pessoas 
com deficiência, escolaridade, 
participação em projetos, hábitos 
de leitura, acesso à internet, 
desenvolvimento infantil, trabalho e 
renda, saúde.

Ao final de 24 meses - 
t2, por meio de visita 
domiciliar.

Monitoramento 
da frequência 
nas Reuniões 
Socioeducativas

Ficha de 
frequência.

Para monitorar 
a frequência 
das famílias 
nas Reuniões 
Socioeducativas.

Presença ou ausência dos 
participantes nas Reuniões realizadas 
com indicação de assunto tratado, 
data e participantes.

Preenchida no início 
de cada Reunião 
Socioeducativa.

registro e avaliação dos mais variados momentos proporcionados às famílias 
envolvidas no Programa e estão descritas no quadro abaixo em detalhes.
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Atividade Instrumento Para que é 
utilizado Dados coletados Quando e como  

é aplicado

Monitoramento 
do status dos 
participantes

Diretamente no 
sistema online.

Para controlar 
o status das 
famílias.

Classificação das famílias por status 
de participação no Programa: (i) 
ativa, (ii) desistência/abandono, (iii) 
evasão/mudança, (iv) evasão/saúde; 
(v) evasão/sem contato; (vi) evasão/
trabalho e (vii) formada.

Coletado ao longo 
do Programa para 
identificação das 
famílias com  faltas, 
evadidas ou formadas. 
(Confirmação da 
evasão feita por 
telefone)

Avaliação 
das Reuniões 
Socioeducativas

Registro das 
Reuniões 
Socioeducativas.

Para registrar 
os principais 
aspectos 
trabalhados 
nas Reuniões, a 
participação das 
famílias e avaliar 
o encontro.

Percepção sobre como  
os participantes receberam as 
atividades e conteúdos trabalhados.

Ao final de cada 
Reunião, a técnica 
preenche o registro  
da Reunião.

Satisfação dos 
participantes 
em relação 
às Reuniões 
Socioeducativas

Formulário 
Avaliação final 
das Reuniões 
Socioeducativas 
pelos 
participantes.

Para avaliar 
a satisfação 
das famílias 
participantes 
das Reuniões 
Socioeducativas.

Opinião sobre as atividades do 
Programa, impacto que o Programa 
teve na vida e avaliação da(s) 
Reunião(ões) de que participou.

Ao final do ano, as 
famílias preenchem o 
formulário avaliando o 
conjunto de Reuniões 
de que participaram.

Visão dos 
parceiros sobre 
o Programa 
e Reuniões 
Socioeducativas

Formulário de 
Avaliação final 
do Programa e 
das  Reuniões 
Socioeducativas 
pelos  parceiros.

Para avaliar 
a satisfação 
dos parceiros 
em relação 
ao Programa 
e às Reuniões 
Socioeducativas.

Avaliação geral da parceria, 
identificação de impacto gerado 
nas famílias a partir da parceria e 
comentários gerais.

Ao final do ano, 
os parceiros das 
Reuniões avaliam  
o desenvolvimento  
da parceria.

*disponíveis no site da Fundação Tide Setubal para download: www.fundacaotidesetubal.org.br

Do cadastramento das famílias no PAF às possibilidades de 
utilização  dos dados dos participantes 
Com a implantação do sistema de monitoramento e avaliação, na tercei-
ra fase (2011-2014) do Programa Ação Família, foram retomadas as visitas 
domiciliares como parte da sistemática de coleta de informações sobre as 
famílias do Programa. O passo a passo da coleta de dados no t0 – ingresso 
das famílias no Programa encontra-se descrito na figura a seguir.

“O momento da visita é onde eu estreito os laços com a família, entro na dinâ-
mica de cada uma e reconheço a força que existe naquele lar. E saio tão fortalecida 
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PASSO A PASSO DO t0 – INGRESSO DAS FAMÍLIAS NO PAF
FIGURA 7

1º passo contratação 
temporária dos 

cadastradores para a 
realização das entrevistas 

nas residências das 
famílias participantes

2º passo formação dos 
cadastradores com 
equipe técnica do 

Programa – 1ª parte: 
orientação para realizar 
as visitas e preencher  
o questionário inicial

3º passo formação dos 
cadastradores com equipe 

técnica do Programa – 
2ª parte: participação em 
Reunião Socioeducativa 

do grupo que será visitado 
para conhecerem os 

participantes e facilitar o 
agendamento das visitas

4º passo agendamento 
das visitas às casas 

dos participantes para 
realização do cadastro

5º passo realização das 
primeiras visitas dos 
cadastradores com 

acompanhamento de 
um dos técnicos da 

equipe do Programa para 
garantia de coleta dos 

dados conforme rege o 
protocolo existente

6º passo realização 
do restante 

das entrevistas 
agendadas

7º passo inserção dos 
dados coletados no 

cadastro das famílias no 
sistema ou banco  

de dados

que me orgulho mais ainda de fazer parte do Ação Família.” [talita fernanda 
ferreira, agente de proteção social do programa ação família desde 2012.]
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Uma vez realizado o cadastro durante a visita domiciliar, os dados das famí-
lias são inseridos no sistema online e este apresenta as seguintes informações 
das famílias cadastradas: 

•  nome do responsável pela família;
•  status da família no Programa (ativa ou inativa19);
•  documento do responsável;
•  data em que o cadastro foi efetuado;
•  pontuações que a família possui para cada um dos indicadores, com respec-

tivo nível de vulnerabilidade (as cores indicam as diferentes pontuações);
•  links para: editar o cadastro, alterar status da família no Programa, consul-

tar o histórico de status e lista de recomendações para cada dimensão.

19 A família pode estar ativa ou inativa no Programa, sendo que, para esta última condição, o sistema 
permite que seja registrado o motivo pelo qual deixou o Programa: (1) Desistência/Abandono, (2) Evasão 
por obter trabalho, (3) Evasão por mudança de moradia, (4) Perda de contato ou (5) Evasão por motivo 
de saúde na família, (6) Formada. 

VISÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
ONLINE – INFORMAÇÕES SOBRE AS FAMÍLIAS DO PAF

FIGURA 8
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O usuário do sistema também pode consultar a frequência das famílias às 
Reuniões em um determinado intervalo de tempo, sendo possível selecionar 
também o local de realização das Reuniões.

VISÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
ONLINE – INFORMAÇÕES SOBRE A FREQUÊNCIA DAS 
FAMÍLIAS NAS REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS

FIGURA 9

Segue abaixo um exemplo de relatório de recomendações para a família, 
com dados gerados a partir do preenchimento do cadastro da família. Para 
que o trabalho a respeito das recomendações seja organizado, para cada um 
dos componentes ou combinações de componentes de cada indicador, há 
um tipo de recomendação preestabelecido no sistema. 
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Esse relatório de recomendações para a família aponta as principais vul-
nerabilidades e orienta a construção de caminhos para superar as fragilidades 
identificadas, como foi dito acima. De posse dessas informações, a equipe rea-
liza uma devolutiva para as famílias por meio de diversas estratégias, que vêm 
sendo testadas desde o início do Programa, como, por exemplo, a Reunião 
Socioeducativa denominada “Metas das Famílias”. Nessa Reunião, são apre-
sentados os dados coletados nas visitas de cadastramento às famílias e as suges-
tões para o enfrentamento dos problemas identificados. Além da Reunião, a 
equipe lança mão de outras estratégias, como a caixa de dúvidas em que cada 
participante pode dizer quais são suas indagações para serem tratadas nos en-
contros subsequentes, momento em que se pode levar os dados levantados às 
famílias como forma de esclarecimento ou como as conversas individuais em 

VISÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
ONLINE – RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES

FIGURA 10
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que os técnicos do PAF, quando têm a oportunidade, sentam ao lado do res-
ponsável de cada família para tratar da forma mais adequada as particularida-
des da família sobre os dados coletados na visita feita ao domicílio. Ao assumir 
a responsabilidade de compartilhar com as famílias as informações coletadas 
pelos agentes e fazer isso de forma variada para que seja possível contemplar 
a diversidade e a complexidade existente no grupo atendido, o Programa cria 
mais um momento de estreitamento do vínculo com as famílias e garante que 
chegue ao conhecimento dos atores diretamente envolvidos as informações 
que são a base da intervenção em questão. 

Chamar o participante para refletir sobre sua condição de vida a partir de 
dados recentes/atuais, coletados numa conversa longa e central no Progra-
ma, confere à ação e ao exercício de monitorar e avaliar mais legitimidade, 
uma vez que fica garantido o uso real dos dados. No que concerne ao traba-
lho psicossocial promovido pelo Programa, esse momento também procura 
conferir às famílias participantes o papel e a responsabilização pelo proces-
so de mudança e transformação de suas realidades. Isso envolve instigar as 
famílias a saírem do lugar da queixa e do fatalismo e passarem a refletir de 
maneira mais propositiva em relação aos problemas, construindo caminhos, 
em conjunto com o grupo, para o enfretamento dos mesmos.

Por meio desse espaço de trocas, percebemos que, além de pactuar as 
metas, propicia-se uma maior integração entre as famílias e os técnicos do 
Programa, fato que pode incidir positivamente na frequência das famílias às 
Reuniões Socioeducativas. As metas das famílias permitem uma visão geral 
das fragilidades, um foco maior no monitoramento de cada família partici-
pante e, posteriormente, as evoluções em cada dimensão de vulnerabilidade.

“A devolutiva é um momento extremamente delicado, em que há famílias 
que aproveitam, mas há outras cuja complexidade da situação impossibilita 
lidar objetivamente com essas recomendações, o processo é mais lento e subje-
tivo, outras intervenções são necessárias..." [cecília ferrari frança, psicó-
loga e integrante da equipe técnica do paf desde 2012.] 

“O que eu acho muito legal é a questão da devolutiva que é dada às famílias. 
Então elas recebem uma devolutiva e têm todo um acompanhamento disso. A 
família se sente importante, porque às vezes a escola não tem capacidade de 
fazer isso, e o Ação Família tem toda essa preocupação." [vera lúcia de oli-
veira, diretora da emef do ceu três pontes, parceira do paf desde 2011.] 

A DEVOLUTIVA DO 
PAF ÀS FAMÍLIAS SE 
CONSTITUI COMO UMA 
VIA DE MÃO DUPLA, 
POIS POSSIBILITA À 
EQUIPE CONHECER 
MAIS DE PERTO A 
REALIDADE DAS 
FAMÍLIAS, ALÉM DE 
DAR UM SENTIDO À 
PARTICIPAÇÃO DAS 
MESMAS, QUE, JUNTO 
COM A EQUIPE DO 
PAF, CONSTROEM 
CAMINHOS NA 
TENTATIVA DA 
SUPERAÇÃO DAS SUAS 
VULNERABILIDADES.”
[Wagner Luciano da Silva (Guiné), 
assistente de coordenação do PAF 
desde 2008.]

Acao Familia_Cap03B.indd   143 2/23/16   1:18 PM



144

FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL  PROGRAMA AÇÃO FAMÍLIA

Esses dados iniciais relacionados à situação de vulnerabilidade das famí-
lias e às recomendações também são utilizados pela equipe do Programa 
para, ao se aproximarem do marco intermediário de 12 meses/1 ano de par-
ticipação da família e do marco final de 24 meses/2 anos, orientar uma nova 
visita domiciliar com o objetivo de atualizar as informações de cada família. 
Assim, completa-se o ciclo de coleta de dados para inserção no sistema.20

Como um exemplo das possibilidades de extração de informações refe-
rente ao percurso das famílias no PAF, segue abaixo um gráfico extraído do 
sistema, que mostra a evolução de indicadores21 de uma família que com-
pletou um ciclo de 12 meses no Programa, ou seja, percorreu do t0 ao t1. Os 
dados foram coletados em dois momentos, como se vê abaixo.

20  Uma análise realizada por Mauricio Moya, com um grupo de 124 famílias participantes do PAF entre 
2010 e 2012, denominada “Relatório de avaliação das vulnerabilidades das famílias participantes (2010-
2012)”, demonstrou que a redução nas vulnerabilidades geralmente ocorre a partir de um ano de parti-
cipação e tende a se estabilizar após 18 meses. 
21 Vale destacar que a classificação das famílias se dá conforme a sua pontuação nos indicadores, ou 
seja, quanto mais vulnerável, mais pontos na escala do indicador específico a família apresenta.

VISÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
ONLINE – GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE 
UMA FAMÍLIA NO PAF 

FIGURA 11 

*No local em que aparece o termo “contagem” lê-se “número de vulnerabilidades” da família.
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Nesse exemplo, a evolução dos indicadores de vulnerabilidade dessa fa-
mília deu-se da seguinte forma: em saúde, a família começou com quatro 
vulnerabilidades e, após um ano, reduziu para duas vulnerabilidades; em 
educação e trabalho e renda, a família permaneceu estável; no indicador 
de habitabilidade, começou com duas vulnerabilidades e terminou sem ne-
nhuma; por fim, em solidariedade vicinal, começou com uma e terminou 
sem vulnerabilidade nesse indicador.  

O sistema online ainda possibilita uma visão geral do PAF por vários 
ângulos como:

•  contagem de famílias por vulnerabilidades;
•  contagem de vulnerabilidades por local de atendimento;
•  contagem de vulnerabilidades em um determinado T (intervalo de tempo);
•  contagem de vulnerabilidades em um determinado indicador;
•  evolução das vulnerabilidades por frequência;
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•  evolução das vulnerabilidades por tempo de permanência no Programa.

Perfil das famílias atendidas pelo PAF
O sistema de monitoramento e avaliação do PAF, estruturado em 2011, 
permite fazer uma análise pormenorizada da situação das famílias e dos 
resultados obtidos com a sua participação no PAF, como demonstrado no 
subcapítulo anterior. Entre 2011 e 2014, 415 famílias que passaram pelo 
Programa e, consequentemente, as ações e os resultados do trabalho junto a 
esse público foram monitorados e avaliados. 

Um primeiro conjunto de informações interessante é proveniente da fi-
cha cadastral aplicada no início do Programa e caracteriza o perfil das 415 
famílias participantes. Por meio desse perfil, é possível conhecer um panora-
ma das condições socioeconômicas e dos aspectos relacionados às diferentes 
dimensões das vidas dessas famílias nas áreas de saúde, educação, trabalho 
e renda, habitabilidade e solidariedade vicinal (eixos norteadores do PAF). 
As informações presentes aqui se referem ao tamanho das famílias, seu orça-
mento, participação em programas de transferência de renda, posse de bens 
de consumo duráveis, acesso à saúde, às condições de limpeza, tamanho e 
organização dos domicílios.

O tamanho e as características das famílias participantes são dados rele-
vantes a serem considerados no desenvolvimento do PAF: o maior ou me-
nor número de integrantes em determinada família, a relação intrafamiliar 

3.2 
UM OLHAR SOBRE 
AS FAMÍLIAS: PERFIL 
E RESULTADOS 
OBTIDOS (2011-2014)
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estabelecida entre seus membros, as dificuldades vivenciadas por famílias 
monoparentais são exemplos de aspectos a serem levados em consideração 
no desenvolvimento do Programa, principalmente no âmbito das Reuniões 
Socioeducativas. Há que se conhecer e se pensar sobre as oportunidades e 
dificuldades presentes em cada dinâmica familiar.

O gráfico abaixo apresenta a distribuição das famílias de acordo com o nú-
mero de integrantes de cada uma. Nas pontas, vê-se que há duas famílias com 
apenas um integrante e seis famílias com nove ou mais integrantes. Em linhas 
gerais, as famílias participantes são, em sua maioria, biparentais e percebe-se 
uma concentração (77%) de famílias que têm de três a cinco integrantes. 

PORCENTAGEM DE FAMÍLIAS POR QUANTIDADE  
DE MEMBROS

GRÁFICO 1

O orçamento familiar é um dos pontos de atenção do Programa. Como 
a maioria das famílias participantes é de baixa renda, é fundamental com-
preender a forma pela qual elas se organizam em relação aos gastos e, conse-
quentemente, quais são as prioridades dadas para o uso do dinheiro em seu 
cotidiano. A composição média do orçamento das famílias está representada 
no gráfico a seguir e divide-se em (i) energia elétrica, (ii) água, (iii) gás, (iv) 
alimentação, (v) transporte, (vi) aluguel e (vii) remédios. 
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Observa-se, acima, que a composição do orçamento das famílias se dá 
de forma a contemplar diversos itens, porém é visível a preponderância dos 
gastos com alimentação (52%). 

COMPOSIÇÃO MÉDIA DO ORÇAMENTO DAS FAMÍLIAS
GRÁFICO 2

8,5%
Transporte 15,9%

Aluguel
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6,6%
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FAMÍLIAS SEM GASTOS POR ITEM DO ORÇAMENTO
TABELA 9

VALORES PONDERADOS (CALCULADOS APENAS COM 
QUEM GASTA) – POR ITEM DO ORÇAMENTO

TABELA 10

Item do 
orçamento Energia Água Gás Alimentação Transporte Aluguel Remédios

Gasto percentual 14% 13% 4% 2% 59% 67% 75%

Nota-se que a maioria das famílias não tem gastos com transporte (59%), 
aluguel (67%) ou remédios (75%). Sendo assim, para uma interpretação 
mais realista, foram calculados os valores ponderados para cada item, isto 
é, calculados apenas com as informações de que efetivamente gasta com 
aquele item. Os resultados estão na tabela abaixo.

Item do 
orçamento Energia Água Gás Alimentação Transporte Aluguel Remédios

Famílias (N) 243 247 272 277 116 93 72

Média R$ 75 R$ 52 R$ 36 R$ 369 R$ 143 R$ 336 R$ 68

As médias mostradas estão subdimensionadas, pois há um número signi-
ficativo de famílias sem gastos em vários componentes do orçamento, como 
se vê na tabela a seguir.

O gasto mensal por membro das famílias revela que 44% gastam mais 
de R$ 160,00 por pessoa. O destaque positivo em relação aos gastos é que 
apenas 15 famílias (4%) não conseguiram estimar seu orçamento mensal.
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Também são coletadas informações relativas ao benefícios de renda 
recebidos pelas famílias. Tais benefícios dividem-se entre o Bolsa Família 
(programa de transferência direta de renda do Governo Federal/MDS) e o 
Renda Mínima (programa da Prefeitura da Cidade de São Paulo/SMADS) e 
estão descritos abaixo, conforme a distribuição entre as famílias.

GASTO MENSAL PER CAPITA 
TABELA 11

DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS POR TIPO  
DE BENEFÍCIO RECEBIDO

GRÁFICO 3

Gasto mensal per capita Famílias
Menos de R$ 100,00 21%

Entre R$ 100,0 e R$ 160,00 35%

Mais de R$ 160 44%

65%

87%

13%

35%

Bolsa Família Renda Mínima

 Não recebe

 Recebe

Percebe-se que, nos dois casos, há um grande percentual de famílias que 
não recebe benefícios. Essa informação pode ser completada com o gráfico 
a seguir, que apresenta a distribuição das famílias por quantidade de bene-
fícios recebidos. Observa-se que a incidência de famílias que recebem dois 
benefícios é baixa, 7,4% de 415 no total. 
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PORCENTAGEM DE FAMÍLIAS POR QUANTIDADE DE 
BENEFÍCIOS RECEBIDOS

GRÁFICO 4

59,4%
Nenhum

33,2%
Um

7,4%
Dois

Esses dados sobre os benefícios são importantes para pensar a relação do 
PAF com os programas de transferência de renda. O Ação Família se baseia 
na premissa de que as condições de risco e vulnerabilidade dos participantes 
estão para além da questão da renda, o que exige uma ação multidimensio-
nal sobre os vários aspectos da vida das famílias. Portanto, conhecer quais 
são as famílias beneficiárias desses programas entre as participantes auxilia 
na construção de processos que promovam seu fortalecimento e o empode-
ramento em direção à transformação de suas realidades. 

Ainda sobre as condições socioeconômicas das famílias, a tabela a seguir 
descreve a distribuição das mesmas pelo consumo de bens duráveis. Há uma 
predominância de equipamentos como geladeira, televisão e aparelho de ce-
lular entre os bens listados. Vale destacar a presença de máquina de lava-roupa 
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e telefone fixo em quase 60% dos domicílios das famílias que passaram pelo 
Programa entre 2011 e 2014, além do computador com internet e o auto-
móvel em pelo menos 30% dos domicílios.

Bens % Bens %

Geladeira 99,6 Telefone fixo 57,8

Televisão 98,6 Computador com internet 37,9

Celular 91,1 Automóvel 32,3

Rádio 72,0 Computador sem internet 13,8

Lava-roupa 57,8 Motocicleta 6,7

PORCENTAGEM DE FAMÍLIAS COM BENS DURÁVEIS  
POR TIPO DE BEM

TABELA 12

TIPOS DE DOMICÍLIO
GRÁFICO 5

Outro fator analisado sobre o perfil das famílias diz respeito às suas condi-
ções habitacionais. As famílias, ao serem cadastradas, informam, entre os di-
versos outros dados, a quantidade de dormitórios do imóvel em que residem. 

41%
46%

11%

1,4%0,7%

1 dormitório 2 dormitórios 3 dormitórios 4 dormitórios 5 dormitórios

Acao Familia_Cap03B.indd   152 2/23/16   1:18 PM



153

PROGRAMA AÇÃO FAMÍLIA  FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL

É possível observar, pelo gráfico anterior, que a maioria das famílias (87% 
ou 361) possui entre um e dois dormitórios, estando o restante, 54 famílias, 
distribuídas entre três e cinco dormitórios. Sobre os domicílios e suas especifi-
cidades, ainda vale destacar que: 

•  98% dos domicílios são particulares e permanentes;
•  tanto a organização quanto a limpeza foram consideradas insatisfató-

rias em 4,2% dos domicílios;
•  2,3% dos domicílios têm apenas organização insatisfatória; e 
•  7% dos domicílios têm apenas limpeza insatisfatória.

Observa-se que a maioria das famílias residem em moradias pequenas 
e que possuem condições satisfatórias de organização e limpeza. Esses as-
pectos são elementos cruciais para a realização do trabalho com as famílias 
nas Reuniões Socioeducativas. Ao cruzar essa informação sobre o tipo de 
domicílio com o número de pessoas de cada família, percebe-se que, na 
maioria dos casos, residências pequenas abrigam, em média, entre três e cin-
co membros. Assim, o trabalho socioeducativo realizado no Programa busca 
estimular que os participantes voltem o seu olhar para o local onde moram, 
de forma a organizar os espaços e zelar pela convivência, privacidade e com-
posição das relações no ambiente familiar. 

CASO DE SUCESSO: Rosária reside com sua família nos fundos de um 
quintal, numa pequena casa de três cômodos. Morando “de favor” há al-
guns anos, a dona de casa tentou fazer mudanças simples em sua resi-
dência. Os quartos foram divididos com a colocação de cortinas; para 
separar o espaço entre sala e cozinha, seu marido construiu uma pequena 
mureta. Nas paredes pintadas com cores alegres, adesivos e adornos dão 
um toque todo especial à casa.
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Resultados obtidos (2011-2014) 
Em continuidade às informações relacionadas ao perfil das 415 famílias que 
estiveram no PAF entre 2011 e 2014, é importante apresentar uma breve 
análise a respeito dos indicadores e das vulnerabilidades dessas famílias, 
mostrando alguns resultados22 do Programa. Há informações sobre a situa-
ção de vulnerabilidade no início do PAF (t0) e após um ano de participação 
(t1) para um universo de 192 famílias. Portanto, o conjunto de informações 
apresentadas se refere a esse universo. 

Além disso, são apresentados a seguir depoimentos que aventam forças e 
potencialidades do PAF e as relacionam com aspectos subjetivos da vida das 
famílias. Sob essa condição, os resultados do Programa são captados pelos 
indicadores e outros meios de mensuração quantitativa. Os depoimentos 
buscam, especificamente, mostrar uma dimensão do Ação Família sensível 
aos olhos de quem se envolve de alguma forma com o Programa e se diluem 
em narrativas sobre o cotidiano do trabalho desenvolvido em São Miguel.

Como dito anteriormente, o Programa Ação Família busca melhorar a 
qualidade de vida e contribuir para o fortalecimento social dos moradores 
de São Miguel e adjacências. E, para alcançar esse objetivo, o Programa 
possui três resultados esperados: (1) fortalecimento psicossocial das famílias 
e construção de vínculos de confiança, respeitando as particularidades e 
necessidades de cada família; (2) oferecimento de atendimento às famílias 
da região, com foco na melhoria de suas condições de vida, tendo como pa-
râmetro cinco eixos norteadores transversais que orientam a ação: educação, 
saúde, trabalho e renda, habitabilidade e solidariedade vicinal; (3) fomento 
à Rede de Proteção Social com programas, projetos e serviços que possibili-
tem o estreitamento da relação entre as famílias e o território e a construção 
de seus projetos de futuro.

É considerando o conjunto de ações do Programa, principalmente com 
o desenvolvimento das Reuniões Socioeducativas, que se fazem possíveis as 
mais importantes mudanças nas famílias e pessoas que participam. Isso por-
que é nas reuniões que se estimulam a construção de percursos compartilha-

22  Para cada um dos indicadores – saúde, educação, trabalho e renda, habitabilidade e solidariedade 
vicinal, serão apresentados dados agregados por (i) variação na vulnerabilidade para o indicador e (ii) 
variação nos componentes do indicador de vulnerabilidade para a dimensão. 
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dos, o estabelecimento de redes e relações, a geração de conhecimentos e a 
transformação de olhares e posicionamentos. Apesar de se ter claro que muitos 
aspectos subjetivos e estritamente relacionados a cada grupo e a cada realidade 
são acionados com o desenvolvimento das Reuniões Socioeducativas, a meto-
dologia de trabalho utilizada busca criar laços concretos entre os participantes, 
potencializar o sentimento de pertencimento e estimular a passagem de uma 
posição de queixa para uma posição de demanda, a partir do diagnóstico do 
grupo, trazendo diferentes perspectivas sobre os temas trabalhados. 

Assim, as ações colocam o participante como sujeito da sua própria história 
na construção de uma postura reflexiva e ativa em direção às mudanças pos-
síveis na sua vida. Mesmo sendo robusto, do ponto de vista metodológico, o 
sistema de monitoramento e avaliação do PAF não permite estabelecer uma 
relação causal e direta entre a participação das famílias nas Reuniões e a su-
peração das vulnerabilidades às quais as mesmas estão expostas. Entretanto, 
por meio da análise dos dados, somada aos relatos e depoimentos dos partici-
pantes, é possível inferir que as melhorias das condições de vidas das famílias 
participantes se fazem também a partir de sua participação no Programa. 

Os desafios dessa leitura de resultados se dão alinhados ao contexto diverso 
e complexo dos territórios vulneráveis, por isso, desde sua concepção, o Pro-
grama Ação Família atuou com foco ampliado, com uma proposta que vai 
além da transferência de renda. Apesar de compreender a importância desses 
programas, contribuir para a transformação da realidade dessas pessoas depen-
de também de fatores estruturantes do contexto local e de políticas públicas, 
que muitas vezes não chegam às periferias dos grandes centros urbanos.

Nesse sentido, a ampliação do capital humano e o fortalecimento das 
famílias alinham-se à perspectiva de articulação das redes locais tanto para 
possibilitar o controle social dos moradores dessa localidade, como também 
para a o exercício de levantamento de demandas e mobilização para a am-
pliação dos recursos para o desenvolvimento humano e local.   

1.   Eixo Saúde – prevenção, cuidados e acesso a serviços
Nesse eixo, são identificadas vulnerabilidades que dizem respeito ao acesso 
das famílias às informações referentes a cuidados e prevenção de doenças, 
bem como os direitos e serviços garantidos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Dessa forma, as Reuniões Socioeducativas voltadas a trabalhar temas 
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relacionados a esse eixo buscam desmistificar muitas das crenças e inter-
pretações oriundas do senso comum sobre tratamentos e oferta de serviços, 
além de sanar dúvidas corriqueiras sobre saúde da mulher e da criança. Um 
ponto forte nessas reuniões, que também possibilita às participantes uma 
aproximação em relação aos equipamentos de saúde existentes na região, 
é a presença de profissionais desses serviços que se dispõem a compartilhar 
informações e responder possíveis dúvidas.

“Outra ocasião que eu não esqueci e que ficou bem marcada foi quando a 
diretora da UBS foi à reunião e a gente aproveitou pra perguntar e tirar dúvi-
das. Foi muito bom ter essas informações. Outra que foi específica pra mim foi 
quando a gente conheceu o CAPS e eu enfrentava a situação de alcoolismo na 
minha família. O Ação Família me ajudou mais a olhar o meu redor e a chegar 
mais longe.” [josita do nascimento, participante do paf entre 2011 e 2014.]

VARIAÇÃO NA VULNERABILIDADE EM SAÚDE
GRÁFICO 6
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Em saúde observa-se que 52%, mais da metade delas, apresentaram me-
lhorias em suas condições de vulnerabilidade e cerca de um quarto (25%) 
manteve-se estável. Existiram casos em que foi identificado o aumento das 
vulnerabilidades nesse eixo, tendo em vista que para 17% houve aumento 
de uma vulnerabilidade, para 5% de duas vulnerabilidades e para 1% de três 
vulnerabilidades em saúde.  
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VARIAÇÃO NOS COMPONENTES DO INDICADOR DE 
VULNERABILIDADE EM SAÚDE

GRÁFICO 7
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Observando a variação dos componentes do indicador de saúde, perce-
be-se claramente em que aspecto a melhora é mais acentuada: na redução 
de crianças que não vão ao dentista. Sem dúvida, isso mostra o sucesso da 
parceria com a Odontoprev, que oferece convênio odontológico para as 
crianças pertencentes às famílias do Programa (conforme apresentado no 
capítulo 2). Há, ainda, uma redução pequena em relação aos problemas de 
saúde com mulheres adultas (realização de pré-natal, exames de pressão e 
diabetes estão entre os cuidados com a saúde observados).

Com relação aos deficientes sem acompanhantes ou com companhia de 
familiar, não houve aumento real, pois o número absoluto foi de 21 para 15. 
Sete famílias iniciaram e terminaram sua participação no PAF nessa con-
dição; outras oito passaram para essa situação durante a participação. Sete 
famílias que iniciaram nessa condição saíram do Programa (apenas uma 
por motivo de trabalho), três ainda estão ativas e apenas quatro reverteram 
a situação.

2.   Eixo Educação – relação escola-família e a educação dos filhos
As dificuldades enfrentadas pelas famílias com relação à educação de seus 
filhos, no acompanhamento do rendimento e frequência escolar desses, no 
estabelecimento de limites e na convivência cotidiana no ambiente familiar 
são algumas das vulnerabilidades que atingem a maior parte das famílias do 
PAF. E, desde o início do Programa, a educação e seus temas adjacentes fi-
guraram entre os conteúdos das discussões dos encontros, como as Reuniões 
Socioeducativas, por exemplo. 

Não restrito a essa subjetividade individual, as participantes contam que 
passaram, com a participação nas Reuniões, a posicionar-se mais nas rela-
ções intrafamiliares, adensando o diálogo com os filhos e o parceiro. 

A fim de mobilizar os participantes a pensarem sobre a relação com a 
escola onde seus filhos e parentes estudam e se aproximarem do univer-
so escolar, o Programa hoje atua, como citado anteriormente, dentro das 
unidades escolares. Essa entrada na escola tem como função, entre outras, 
estabelecer processos de reflexão sobre certas visões estereotipadas que as 
famílias possuem em relação à escola e à vida escolar como um todo. 

Assim, as Reuniões Socioeducativas no eixo educação tendem a estimular 
que todos olhem com mais atenção e preparo tanto para a vida escolar dos alu-

A GENTE CONSEGUE 
VER QUE, COM 

AS REUNIÕES, O 
CURSO, AS FAMÍLIAS 
PASSARAM A SE VER 

MAIS INDEPENDENTES. 
AS MULHERES TIVERAM 

UMA MELHORIA NA 
AUTOESTIMA E AÍ 

ACABARAM MUDANDO 
SUAS CASAS TAMBÉM. 

ENTÃO, O AÇÃO 
FAMÍLIA AJUDOU 

MUITO NISSO, NESSA 
SITUAÇÃO DAS 

MULHERES E DAS 
FAMÍLIAS.”

[Elizangela de Jesus, atualmente  
é agente comunitária de saúde  

na UBS do Jd. Lapenna, foi 
cadastradora do PAF entre 2011-2013 

e também integrou a equipe do 
Núcleo de Comunicação do Galpão 

de Cultura e Cidadania.]
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VARIAÇÃO NA VULNERABILIDADE EM EDUCAÇÃO
GRÁFICO 8

Em educação, 41% das famílias apresentaram melhorias em suas condi-
ções de vulnerabilidade e um pouco menos da metade (45%) se manteve 
estável, sendo que 40% dessas iniciaram o Programa sem nenhuma vulnera-
bilidade nesse eixo e terminaram o primeiro ano da mesma maneira. Entre-
tanto, 14% das famílias apresentaram piora nas suas condições educacionais, 
sendo que destas 10% aumentaram uma vulnerabilidade, 2% aumentaram 
duas vulnerabilidades, 2% aumentaram três vulnerabilidades em educação.  
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nos como para toda a gama de relações entre os membros de suas famílias, de 
forma a melhorar a qualidade da dinâmica familiar na vida dos participantes.

“Ah, a gente aprende a tratar melhor os filhos. Tenho até hoje um filme 
que eles passaram sobre esse tema. Hoje eu falo, não brigo mais com meus fi-
lhos. Temos abertura para falar de tudo aqui em casa, sobre sexo e tudo mais.” 
[antonia marlucia, mais conhecida como malu – moradora do jardim 
lapenna e participante do paf entre 2006 e 2008.]

“Cada Reunião era um tema diferente, falava da convivência na família, 
com os filhos, o marido. Era muito bom.” [edneuza pereira, moradora do 
jardim lapenna, participante do paf entre 2006-2008.]
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VARIAÇÃO NOS COMPONENTES DO INDICADOR DE 
VULNERABILIDADE EM EDUCAÇÃO

GRÁFICO 9
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Como é visível na parte direita do gráfico, as condições educacionais 
das famílias melhoram principalmente quando essas passam a participar de 
projetos educativos e de acesso a livros e aumentam o uso da internet. Há, 
ainda, uma pequena redução na proporção de famílias em que há alguém 
menor de 17 anos fora da escola.

O aumento de três pontos percentuais em relação a problemas de frequên-
cia à escola com alguém menor de 17 anos corresponde a cinco famílias que 
mantiveram esse problema desde o início e a 14 famílias que o apresentaram 
somente no monitoramento (t1). No total, foram dez famílias que melhora-
ram nesse aspecto.
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Com relação às famílias com analfabetos sem frequentar o EJA, o au-
mento de seis pontos percentuais na verdade esconde uma estabilidade: 
foram oito famílias que melhoraram e nove que pioraram nesse aspecto, 
enquanto 29 famílias mantiveram o problema.

3.   Eixo Trabalho e Renda – empoderamento e novas 
perspectivas para a vida profissional
Alguns resultados sobre as vulnerabilidades das famílias em relação ao eixo 
trabalho e renda estão correlacionados a aspectos para além da atuação do 
Programa. Estar empregado, por exemplo, é condição que depende não so-
mente da oferta do serviço onde procurar vaga e sim, evidentemente, da 
efetividade da contratação para a vaga que se procura. 

Mesmo diante disso, o Programa não se furta a oferecer em todas as Reu-
niões materiais diversos sobre locais onde são feitas inscrições para vagas de 
emprego e sobre cursos profissionalizantes disponíveis no território. Além 
disso, são tratados assuntos relativos às habilidades que cada participante 
possui e que podem ser mobilizadas em certas ocupações ou na retomada 
da vida profissional de cada um do grupo. Assim, identificam-se saberes, po-
tências e qualidades que, muitas vezes, ficam escondidas em meio às queixas 
sobre desemprego na família, por exemplo. 

Questões relativas à falta de tempo por parte das mulheres, principal-
mente, para darem conta de suas rotinas domésticas, de cuidado dos filhos 
e de trabalho aparecem como um tema bastante discutido nos encontros, 
ocasiões que a equipe do Programa utiliza para conversar sobre as diversas 
formas possíveis de organização do cotidiano da família.

“A gente passa a ter mais atitude, a se expressar. Sinto que também valori-
za mais a gente. Porque é legal ter alguém para nos escutar e ter espaço para 
falar.” [josita do nascimento, participante do paf entre 2011 e 2014.]

Algumas falas de participantes do PAF mostraram-se extremamente rele-
vantes para se pensar o alcance e as possibilidades de mudança que o PAF 
possibilita para a vida daqueles que participam. Sendo as mulheres o públi-
co majoritário nas atividades do Programa, muitas narram o percurso trilha-
do dentro do Ação Família como algo “empoderador” e permeado por um 
“autoconhecimento”.

“Teve o caso de uma mãe que enfrentava diversos problemas na família, 

TEVE MUITAS 
MULHERES QUE 
CONSEGUIRAM 
EMPREGO E 
COMEÇARAM A 
TRABALHAR, ATÉ COM 
COISAS DENTRO DE 
CASA, POR CAUSA  
DO AÇÃO FAMÍLIA E 
DOS CURSOS  
DE CULINÁRIA." 
[Elizangela de Jesus, atualmente 
é agente comunitária de saúde na 
UBS do Jd. Lapenna, foi cadastradora 
do PAF entre 2011-2013 e também 
integrou a equipe do Núcleo de 
Comunicação do Galpão de Cultura  
e Cidadania.]
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estava com um filho preso. Com o apoio do Ação Família, essa mulher reestru-
turou e mudou radicalmente sua vida para resolver essa situação. Isso é muito 
legal porque mostra que uma mãe é capaz de transformar um lar, e que antes 
ela não se via com todo esse poder. Do grupo daqui do CEU [Três Pontes] esse 
é um caso, mas tem muitos semelhantes(...). Acho que o Programa possibilita 
que as famílias percebam seu campo de ação e também entendam sua limita-
ção frente aos problemas.” [vera lúcia de oliveira, diretora da emef do 
ceu três pontes, parceira do paf desde 2011.] 

“Acho que as reuniões me ajudaram a me desenvolver pessoalmente. Eu 
era muito tímida. Tanto as reuniões quanto o curso ajudaram também a co-
nhecer pessoas novas.” [edicleuma de souza, moradora de união vila 
nova, participante do paf entre 2011 e 2014. frequentou os cursos de 
qualificação profissional na oficina escola culinária.] 

VARIAÇÃO NA VULNERABILIDADE EM TRABALHO E RENDA
GRÁFICO 10
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No eixo trabalho e renda, a melhoria das condições de vulnerabilidade 
das famílias é menos expressiva: um terço delas apresentou melhora nas 
condições de vulnerabilidade (29%) nesse eixo. Entretanto, um pouco mais 
da metade (51%) se manteve estável, o que significa que terminaram o pri-
meiro ano da mesma maneira que ingressaram. O número de famílias que 
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aumentaram a vulnerabilidade em trabalho e renda foi de 20%, sendo que 
destas 16% aumentaram uma vulnerabilidade e 4% aumentaram duas vul-
nerabilidades. Importante destacar que nenhuma família aumentou três 
vulnerabilidades em trabalho e renda. 

VARIAÇÃO NOS COMPONENTES DO INDICADOR DE 
VULNERABILIDADE EM TRABALHO E RENDA

GRÁFICO 11
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Observa-se no gráfico acima que a redução da vulnerabilidade em traba-
lho e renda ocorre principalmente com a diminuição do número de adultos 
sem trabalho e com o consequente aumento da renda média das famílias. 
Deve ser notada, ainda, a eliminação do trabalho infantil, aspecto extrema-
mente relevante, tendo em vista os objetivos do PAF. 

4.   Eixo Habitabilidade – pensando o lugar e significado de 
uma casa na família
No contexto de um bairro de periferia, são diversas as vulnerabilidades 
encontradas nas condições de habitação de famílias participantes do PAF. 
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Desde a densidade habitacional da casa, a distribuição e divisão de seus 
cômodos, os riscos e acidentes que suas estruturas suscitam, umidade e ou-
tros elementos que podem provocar danos à saúde. Por meio das atividades 
propostas para esse eixo no âmbito das Reuniões Socioeducativas, busca-se 
colocar os participantes para refletir, olhar para a casa e pensar o lugar dela 
para a família. Consequentemente, isso acaba envolvendo falar da relação 
com a vizinhança, dos conflitos oriundos de habitações compartilhadas com 
mais famílias, entre outros aspectos.

“Eu gostei muito da atividade da casa, em que eles deram um desenho de 
uma casa para a gente pensar como nosso espaço está organizado. Foi muito 
interessante e eu tentei trazer o que eu aprendi para a casa, organizei muita 
coisa aqui.” [antonia marlucia, mais conhecida como malu – moradora 
do jardim lapenna e participante do paf entre 2006 e 2008.]

“A gente visitava as casas e via as mudanças. As famílias passavam a se 
preocupar mais com a limpeza, organização e isso era visível para nós.” [ma-
riselma ferreira de souza silva fez parte da equipe de implantação 
da 1ª fase do paf no jardim lapenna. participou da 2ª fase do paf como 
coordenadora técnica da equipe no galpão de cultura e cidadania.]

VARIAÇÃO NA VULNERABILIDADE EM HABITABILIDADE
GRÁFICO 12
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No eixo habitabilidade, a melhoria das condições de vulnerabilidade foi 
possível para 31% das famílias participantes, sendo que 49% delas se manti-
veram estável e 20% apresentaram algum aumento de vulnerabilidade: 18% 
aumentaram uma vulnerabilidade e 2% aumentaram duas vulnerabilida-
des. Importante destacar que nenhuma família aumentou três vulnerabili-
dades nesse eixo. 

26%
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59%
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VARIAÇÃO NOS COMPONENTES DO INDICADOR  
DE VULNERABILIDADE EM HABITABILIDADE

GRÁFICO 13

O gráfico acima mostra que a redução dos riscos nos domicílios (escadas 
inseguras, instalações elétricas expostas, risco de contaminação por leptos-
pirose ou dengue) é a principal responsável pela melhora nas condições de 
habitabilidade das famílias. Parte desse efeito pode ser atribuída às ações 
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empreendidas pelo projeto de reforma de moradias, desenvolvido em parceria 
com o Instituto Azzi e a Universidade Cruzeiro do Sul. A carência de infraestru-
tura urbana e as más condições de organização e limpeza dos domicílios tiveram 
um ligeiro aumento relativo, resultados que, ao serem analisados mais de perto, 
revelam mais um caráter de estabilidade, como está detalhado a seguir.

Entraram no PAF 108 famílias (26% de 415) cujo domicílio tinha algu-
ma carência de infraestrutura urbana. Destas, 38 deixaram o Programa, 20 
melhoraram de condições e sete ainda não foram monitoradas. Assim, 43 
domicílios mantiveram-se com alguma carência desse tipo e, junto com os 
13 domicílios que pioraram, totalizam os 56 casos. 

Em números absolutos, inicialmente, eram 54 famílias (13% de 415) 
cujos domicílios apresentavam organização ou limpeza inadequadas. Doze 
mantiveram-se assim, 17 melhoraram e 25 deixaram o Programa. Ocorre 
que outros 17 domicílios pioraram nesse quesito entre a entrada no Progra-
ma e a ação de monitoramento (t1). Estes últimos, somados àqueles 12 que 
se mantiveram ruins, resultam em 15% observados ao final da participação.

Eixo Solidariedade Vicinal – a união como impulso para a vida 
comunitária
O trabalho com o eixo solidariedade vicinal visa fomentar e potencializar a vi-
vência comunitária e articulação de uma rede de vizinhança entre os participan-
tes do PAF e seus pares. A palavra “união” acaba sendo constantemente mobi-
lizada na fala dos indivíduos e dos grupos do PAF, portanto, busca-se utilizá-la 
como propulsora para o engajamento dos participantes em ações comunitárias 
e na melhoria da relação com seus vizinhos. A intencionalidade por trás desse 
trabalho propõe às famílias que essas passem a olhar de forma diferente para o 
bairro em que vivem e pensem em formas de preservá-lo e melhorá-lo. 

A formação e informação disponibilizadas às participantes nas Reuniões 
Socioeducativas mostram terem sido de grande relevância para que “cami-
nhos” e “possibilidades” fossem revelados em meio às dificuldades e proble-
mas enfrentados pelas famílias no território.

A importância do grupo e do que ele proporciona em termos de espaço 
e possibilidades de sociabilidade fica clara nas falas seguintes. As atividades 
lúdicas e passeios permitiam que a integração ocorresse com maior intensi-
dade e potencializando a vivência comunitária.

O PROGRAMA AJUDOU 
MUITO A MINHA 

FAMÍLIA, DE MUITOS 
VIZINHOS, A DA MINHA 

IRMÃ. TAMBÉM AJUDOU 
MUITO A RESOLVER O 

PROBLEMA DO LIXO 
AQUI NO BAIRRO. 

ANTES DO PROGRAMA 
TINHA MUITA BRIGA 
ENTRE OS VIZINHOS 

POR CAUSA DESSE 
PROBLEMA. COM A 

NOSSA PARTICIPAÇÃO 
NO PROGRAMA, A 

GENTE APRENDEU A 
CONVERSAR COM OS 

VIZINHOS E, COM O 
APOIO DO SR. NATAL 

E DO PESSOAL DO 
GALPÃO, A GENTE 

CONSEGUIU TRAZER 
O CAMINHÃO DE 

LIXO BABY E FAZER O 
PROJETO ARTE  

NO BECO.”
[Deise de Souza Santos, moradora 

do Jardim Lapenna, participante 
do PAF entre 2009-2010. Com a 

participação no Programa, passou 
a frequentar as reuniões do Fórum 

de Moradores do Jardim Lapenna e 
atuou no Projeto de Meio Ambiente.]
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“A gente às vezes ia desanimada pra Reunião, mas voltava leve. Estar no 
meio da mulherada nos animava.” [deise de souza santos, moradora do 
jardim lapenna, participou do paf entre 2009-2010.] 

“A gente se sentia à vontade de conversar, falar, brincar. Ao mesmo tempo 
em que a gente falava do nosso problema, a gente também conhecia e ouvia 
os problemas de todas. Então, a gente se apoiava, falava para elas não desa-
nimarem e nos ajudávamos como podíamos.” [sônia aparecida de souza, 
moradora do jardim lapenna, participante do paf entre 2009-2010.]

“Eu fui em três passeios. Foi muito bom, era gostoso estar em grupo. Co-
nheci muita gente no Programa, dos outros grupos.” [rosária, participante 
do paf entre 2011-2014.]

VARIAÇÃO NA VULNERABILIDADE EM SOLIDARIEDADE VICINAL
GRÁFICO 14
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No eixo solidariedade vicinal, a maioria das famílias (66%) permaneceu 
estável. Porém, 19% apresentaram melhoria nas condições de vulnerabilida-
de e 15% aumentaram uma vulnerabilidade. 

Quando se observam os resultados de todos os eixos de maneira agregada 
(saúde, educação, trabalho e renda, habitabilidade e solidariedade vicinal), 
das 192 famílias, 78 delas, ou seja 41%, não tiveram aumento de vulnerabi-
lidade. Importante destacar também que nenhuma família apresentou piora 
em todos os indicadores simultaneamente, uma vez que, para o conjunto de 
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114 famílias que apresentaram algum aumento de vulnerabilidade, em mé-
dia, cada família piorou em apenas 1 indicador e meio, entre os 5 possíveis. 
Essa constatação permite afirmar que o Programa consegue contribuir em 
maior ou menor grau – a depender de cada família e de cada eixo de traba-
lho, para a melhoria da qualidade de vida dos participantes.

Diante do que foi apresentado nesse capítulo, pode-se concluir:

•  vulnerabilidades em saúde e educação são mais facilmente e consisten-
temente atenuadas pelas ações do Programa;

•  dimensão de trabalho e renda é difícil de ser trabalhada, provavelmente 
por estar sujeita a interferências das condições externas ao Programa;

•  trabalho e renda, habitabilidade e solidariedade vicinal são dimensões 
mais estáveis.

A questão do acesso a serviços e ao que muitos participantes chamam de 
“conhecer seus direitos” é sempre enfatizada como algo de grande valor para 
o cotidiano das famílias. Uma fala bastante comum nesse ponto é sobre o 
quanto as mulheres se sentiam sozinhas, vivendo quase isoladas em suas ca-
sas e imersas nos afazeres domésticos antes de participarem do Programa. O 
PAF teria contribuído para tirá-las da morosidade, possibilitando que elas ti-
vessem um tempo mais voltado a si mesmas e para “aprender e se informar”. 

Todas as participantes entrevistadas guardam devidamente os materiais 
entregues e produzidos nas Reuniões Socioeducativas e os trabalhos lúdicos 
e manuais realizados em alguns encontros. A estima e afeto que nutrem pelo 
material confeccionado também exprimem os vínculos que estabeleceram 
com a equipe técnica e com algumas participantes do Programa. 

Entende-se que os vínculos e as redes de apoio criadas pelas famílias 
tendem a permanecer após a saída da família do Programa, uma vez que o 
PAF estimula o movimento das famílias e o acesso aos recursos e serviços 
disponibilizados no território, por meio dos materiais educativos e informa-
tivos recebidos durante as Reuniões Socioeducativas. “Com quem podemos 
contar”, “Vamos conversar?” e “Dicas” são exemplos de materiais que visam 
incentivar o exercício dos direitos e deveres de cada cidadão. Entre as ações 

ACHO QUE O QUE 
MUDOU MAIS PARA MIM 
FOI APRENDER A FALAR 

MAIS. FOI O QUE MAIS 
ME MARCOU, PORQUE 

DESDE NOVINHA EU 
SOU MUITO CASEIRA. AÍ 

LÁ A GENTE APRENDE 
A FALAR MAIS, ANDAR 

MAIS, A SE SOLTAR.”
[Edicleuma Nogueira, participante 

do PAF entre 2011-2014.]
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AH, A GENTE ERA 
UMA FAMÍLIA NÉ. 

COMO EU GOSTAVA 
DE FAZER ALMOÇO 

PARA ELAS. FIZEMOS 
UM ALMOÇO PARA O 

PESSOAL DEPOIS QUE 
TEVE A REFORMA DA 

MINHA CASA. EU SINTO 
MUITAS SAUDADES 

DAS MENINAS. A 
COISA MAIS TRISTE 

ERA QUANDO ALGUMA 
DELAS SAÍA DO 

PROGRAMA.” 
[Edneuza Pereira, participante do 

PAF entre 2006-2008.]

desenvolvidas para o fomento e ampliação das redes de troca e apoio social 
às famílias, o PAF realiza diversas ações, entre elas: a integração de todos os 
grupos de Reuniões Socioeducativas, por meio dos passeios a equipamentos 
públicos do território e a Oficina Escola de Culinária, um espaço importan-
te na integração das famílias junto a outros indivíduos e grupos com visões 
emancipatórias e empreendedoras. Nesse sentido, como aponta Eduardo 
Marques (2007), consideramos que o PAF contribui para a “existência de 
redes heterogêneas socialmente que incluam pontes para indivíduos loca-
lizados em outros locais na estrutura social, não apenas para veicular opor-
tunidades, mas também acesso a repertórios e informação”, fortalecendo os 
laços sociais e comunitários.

Esses vínculos firmados com as integrantes da equipe técnica do Progra-
ma são lembrados com bastante carinho e emoção. Muitas participantes 
dizem considerá-las ainda como “parte da família”, revelando que os laços 
constituídos durante a permanência no PAF foram extremamente significa-
tivos em suas vidas. 

“Acho que o legal do Programa era isso, desse vínculo. Essas mulheres sen-
tem-se muito sozinhas, sem terem com quem conversar muitas vezes. Às vezes 
não tem o companheiro ou familiar pra conversar, então com o pessoal do Pro-
grama elas sabiam aonde encontrar uma palavra de incentivo.” [elizangela 
de jesus, atualmente é agente comunitária de saúde na ubs do jd. 
lapenna, foi cadastradora do paf entre 2011-2013 e também integrou a 
equipe do núcleo de comunicação do galpão de cultura e cidadania.]

Entre os participantes e parceiros locais do PAF, os quais se relacionavam 
mais frequentemente com a equipe técnica do Programa, também há admi-
ração pelo atendimento socioeducativo às famílias. Mesmo em diferentes 
fases do Ação Família, o perfil e a qualificação dos profissionais do PAF são 
tidos como os principais fatores que garantem um efetivo atendimento das 
expectativas e necessidades das famílias participantes. 

“Eu vejo a competência dos profissionais do Programa como muito boa. A 
competência, a responsabilidade e o envolvimento com o que está acontecendo 
com as famílias (...). A seriedade desse trabalho, é um trabalho de ponta. Os 
profissionais oferecem o que eles têm de melhor. Se eu pudesse dar um recado 
à coordenação da Fundação Tide Setubal, eu falaria que eles tiveram dedos de 
ouro na escolha da equipe do Programa, são profissionais compromissados.” 
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[vera lúcia de oliveira, diretora da emef do ceu três pontes, parcei-
ra do paf desde 2011.]

Os profissionais contam diversos casos ocorridos no Programa que evi-
denciam as situações e diversos graus de vulnerabilidade em que muitas 
famílias ingressam no PAF. A complexidade e os desafios colocados no coti-
diano de trabalho transformam-se em aprendizado nesse processo.

“Era um trabalho árduo, muito difícil, muito pesado. A gente lidava com 
indícios fortes de violência doméstica, jovens bem próximos da marginalidade, 
envolvendo-se com o tráfico e as drogas. Então, nosso material de trabalho era 
o ‘drama’ dessas famílias, ‘drama’ de toda natureza.” [margarida mamede, 
psicóloga, foi integrante da equipe técnica do paf entre 2006-2007 e, 
posteriormente, supervisionou o acompanhamento terapêutico en-
tre 2008-2014.] 

“Tinha famílias que possuíam problemas muito maiores do que qualquer 
organização conseguiria dar conta de trabalhar. Um grau de altíssima vulne-
rabilidade que levaria muito tempo para ser superado.” [marta cavalheiro, 
coordenadora de programas da fundação otacílio coser, foi cadas-
tradora do paf entre 2013-2014.]

Durante as entrevistas e conversas com antigos e atuais membros da 
equipe técnica do PAF, foi possível captar a essência do que se pretende com 
o trabalho socioeducativo junto às famílias. A geração de autonomia entre as 
famílias participantes do PAF, a melhoria das condições de vida das mesmas 
e, consequentemente, do bairro de São Miguel são pontos recorrentes cita-
dos pela equipe técnica.

O alinhamento da equipe com relação ao trabalho realizado é possibili-
tado por meio do investimento em capacitações e formações para a equipe. 
Desde o início do Programa, esses momentos são expressos como um signi-
ficativo espaço de troca e aprendizado que potencializa o trabalho cotidiano 
com as famílias.

“Eu participei de algumas Reuniões no início, quando nos foi apresentada 
a proposta do Ação Família. Foi um processo legal, eles [coordenação da Fun-
dação Tide Setubal] foram apresentando o passo a passo do Programa. Tudo 
dito com muita propriedade, eles conheciam muito o que queriam. A equipe 
era muito afinada, escolheram pessoas que tinham uma visão mais ampla dos 
processos sociais e, por isso, a gente tinha reuniões de equipe muito interes-
santes. Existia uma preocupação grande em trazer pessoas de fora para nos 

A OFICINA DE 
CULINÁRIA NÃO 
FOI UMA PROPOSTA 
UNILATERAL. 
DESDE O INÍCIO, O 
TRABALHO FOI SEMPRE 
CONSTRUÍDO E 
PENSADO EM PARCERIA 
COM O PESSOAL DO 
AÇÃO FAMÍLIA.” 
[Mara Salles, chef e proprietária  
do Restaurante Tordesilhas. Parceira 
do PAF desde 2008, ministrando 
cursos na Oficina Escola Culinária.]
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atualizar sobre os temas. Fizemos algumas terapias comunitárias com o Adal-
berto Barreto. Então, foi um momento que eu considero muito sedimentado. 
Foi um Projeto construído com muita seriedade. Eles sempre preocupados com 
o nosso aprimoramento.” [margarida mamede, psicóloga, foi integrante 
da equipe técnica do paf entre 2006-2007 e, posteriormente, supervi-
sionou o acompanhamento terapêutico entre 2008-2014.] 

“Então, quando eu vim para o Ação Família a equipe tinha acabado de 
passar por uma formação com os mesmos profissionais que davam os cursos 
para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMADS). A Fundação 
é uma organização que investe bastante na formação e capacitação dos seus 
funcionários. Nós tínhamos formações frequentes com o CENPEC [Centro 
de Estudos e Pesquisas em Educação e Ação Comunitária]. Tínhamos super-
visões com uma especialista da PUC [Pontifícia Universidade Católica]. (...). 
As formações eram sempre voltadas a atender as necessidades que encontráva-
mos no dia a dia, nas comunidades que atuávamos. Vinham bem ao encon-
tro dos nossos anseios.” [mariselma ferreira de souza silva fez parte da 
equipe de implantação da 1ª fase do paf no jardim lapenna. participou 
da 2ª fase do paf como coordenadora técnica da equipe no galpão de 
cultura e cidadania.]

Entre as diversas parcerias firmadas com organizações, órgãos públicos e 
profissionais em quase uma década de atuação do Programa Ação Família, 
são muitas as contribuições que esses atores trouxeram. Seja por meio da 
participação pontual em Reuniões Socioeducativas ou estabelecendo parce-
rias mais longínquas e formalizadas, os parceiros desempenham um papel 
fundamental de fortalecimento do Programa no território ao trazerem novas 
perspectivas e estratégias a serem incorporadas pelo PAF. Os arranjos para o 
desenvolvimento dessas ações passam, então, por um processo de constru-
ção conjunta dos atores. 

“Então, a gente sempre trabalhou no Projeto de Reforma de Moradia com 
as famílias indicadas pela equipe do PAF. (...) Desde 2013, a gente construiu 
junto um questionário a ser aplicado nas famílias para poder selecioná-las 
melhor.” [samuel dereste – professor do curso de engenharia civil da 
universidade cruzeiro do sul. participa do paf desde 2008, ministrou 
cursos de profissionalização em construção civil e, atualmente, faz 
a supervisão técnica do projeto mutirão de casas.]
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Além de possibilitar um novo campo de atuação e expertise para os envol-
vidos, o contato dos profissionais com uma realidade social bastante distinta 
do contexto em que estão inseridos desperta diversas reações do ponto de vista 
da trajetória profissional de cada parceiro, como, por exemplo, a empatia e 
sensibilização com as situações de vulnerabilidade de algumas famílias.

“Eu tive casos de alunos que voltavam profundamente emocionados após 
as visitas às casas das famílias do Programa, porque era uma realidade das 
quais muitos estudantes se viam distantes. Essa experiência os insere em con-
textos sociais que eles nunca vivenciariam e com os quais possivelmente terão 
que lidar quando se tornarem profissionais formados, engenheiros.” [samuel 
dereste – professor do curso de engenharia civil da universidade 
cruzeiro do sul. participa do paf desde 2008, ministrou cursos de pro-
fissionalização em construção civil e, atualmente, faz a supervisão 
técnica do projeto mutirão de casas.] 

“Eu tive uma aluna que participou do projeto de Acompanhamento Tera-
pêutico do PAF que atendeu um rapaz que tinha um quadro de esquizofrenia. 
Esse atendimento foi tão determinante profissionalmente pra ela, que acabou 
virando o trabalho de conclusão de curso dela, que pediu autorização para a 
coordenação do PAF e tudo mais. Depois disso, essa jovem também resolveu se 
especializar na área de saúde mental.” [margarida mamede, psicóloga, foi 
integrante da equipe técnica do paf entre 2006-2007 e, posteriormen-
te, supervisionou o acompanhamento terapêutico entre 2008-2014.]

Assim, para além dos resultados junto às famílias, percebe-se que há tam-
bém resultados do ponto de vista do fortalecimento e das possibilidades de 
ação de uma Rede de Proteção Social mais ampla, atenta às especificidades 
e demandas das famílias e do território. Completa-se, dessa forma, o pa-
norama apresentado nas linhas anteriores, em que se buscou, com dados, 
informações e depoimentos, ilustrar esse conjunto de avanços obtidos no 
âmbito do PAF, com um recorte especial sobre a terceira fase do Programa.
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N as páginas anteriores, foi possível conhecer um pouco mais 
sobre a história do Programa Ação Família ao longo dos seus 
mais de nove anos de existência. Também foi possível conhe-

cer os fundamentos metodológicos e operacionais do PAF, as características 
das Reuniões Socioeducativas, as estratégias de monitoramento e avaliação 
do Programa e os resultados obtidos junto às famílias participantes. 

Um olhar analítico sobre a trajetória do PAF revela o esforço permanente 
da Fundação Tide Setubal em busca do aprimoramento e aperfeiçoamento 
do Programa. A cada fase, conhecimentos foram produzidos, lições foram 
aprendidas, desafios foram superados. Fazer escolhas, planejar, agir, avaliar 
e replanejar foram movimentos constantes, num ciclo permanente de apri-
moramento, possibilitado pela leitura do contexto e das necessidades identi-
ficadas junto às famílias participantes do PAF. 

Os caminhos trilhados revelam que a Fundação Tide Setubal não se furtou 
a rever rumos e estratégias de ação quando necessário. Isso porque a relevância 
do trabalho social com famílias em territórios vulneráveis é reiterada a cada 
dia em que problemas estruturais perduram nas regiões periféricas. O trabalho 
nas periferias não é um trabalho para o outro apenas, não é uma ação altruísta 
de quem se vê sem problemas. Ele é parte de uma intervenção em problemas 
que afetam a todos, é uma intervenção na cidade. Por sua vez, a intervenção 
na cidade pode ser vista como uma intervenção em níveis mais abrangentes 
da sociedade, como, por exemplo, a Região Metropolitana, o Estado, o País.

É com a intenção de somar esforços que contribuam para o enfrentamen-
to dos desafios colocados por essa realidade que a Fundação Tide Setubal 
desenvolveu este livro. Além disso, o exercício de sistematizar a história do 
Ação Família trouxe consigo novas questões e possibilidades para a prática já 
desenvolvida pela Fundação no trabalho social com famílias. Novos desafios 
estão sendo enfrentados, novos caminhos traçados e novas soluções se somam 
às ações em curso, de modo a potencializar a atuação no território. 

A riqueza da trajetória e os aprendizados identificados, somados à carac-
terística dinâmica do Programa, incitam ainda mais a permanente busca 
pela melhoria e qualificação do atendimento prestado pela Fundação. Nes-
se sentido, continuaremos a cunhar uma história em permanente constru-
ção e estamos preparados para dar o próximo passo na conquista de uma 
sociedade mais justa e igualitária. 
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APS – Agente de Proteção Social
AT – Acompanhamento Terapêutico
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial
CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas
CDC – Clube da Comunidade
CEI – Centro de Educação Infantil
CEU – Centro Educacional Unificado
CRAS – Centro de Referência  
em Assistência Social
DRE – Diretoria Regional de Educação
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
EE – Escola Estadual
EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF – Escola Municipal de Ensino 
Fundamental
EMEI – Escola Municipal de Educação Infantil
GEVID –  Grupo de Atuação Especial de 
Enfrentamento à Violência Doméstica
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia  
e Estatística
IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião  
e Estatística
IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade 
Social
IVJ – Índice de Vulnerabilidade Juvenil
LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social
M&A – Monitoramento e Avaliação
MDS – Ministério do Desenvolvimento Social  
e Combate à Fome
NOB – Norma Operacional Básica
PAF – Programa Ação Família

PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família
PI – Plantão Individual
PNAS – Política Nacional de Assistência Social
RF – Responsável pela Unidade Familiar
RSE – Reunião Socioeducativa
RT – Reunião Temática
SEADE – Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados
SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial 
SESI – Serviço Social da Indústria
SM – Salário Mínimo
SMADS – Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social
SUAS – Sistema Único de Assistência Social
SUS – Sistema Único de Saúde
TC – Terapia Comunitária
UBS – Unidade Básica de Saúde
VD – Visita Domiciliar
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