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RESUMO 
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos caracteriza-se 
pela oferta de atividades grupais por ciclo de vida. No CRAS Sudeste III, 
o SCFV Viver Melhor é um dos três grupos executados e tem perfil de 
oferta para o público idoso e intergeracional, majoritariamente 
feminino. A execução do mesmo foi impactada pela pandemia de Covid-
19, tendo sido vivenciado o desafio do trabalho remoto e suas 
consequências, em razão do acesso do público do SUAS à internet e aos 
meios tecnológicos. Ressalta-se a importância do trabalho da equipe do 
PAIF no referenciamento ao serviço. O objetivo deste artigo é discutir a 
execução do SCFV Viver Melhor durante a pandemia de Covid-19, 
apontando os limites e possibilidades do trabalho social nessa 
conjuntura. 
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ABSTRACT 

The Coexistence and Relationship Strengthening Service (SCFV) is 
characterized by the offer of group activities by life cycle. At CRAS 
Sudeste III, the SCFV Viver Melhor is one of the three groups executed 
and has an offer profile for the elderly and intergenerational public, 
mostly female. Its execution was impacted by the Covid-19 pandemic, 
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having experienced the challenge of remote work and its consequences, 
due to the SUAS public's access to the internet and to technological 
means. The importance of the PAIF team’s work in the referral to the 
service is emphasized. The purpose of this article is to discuss the 
implementation of the SCFV Viver Melhor during the Covid-19 
pandemic, pointing out the limits and possibilities of social work in this 
context. 

Keywords: Old age and society; Social protection. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Assistência Social de Teresina é composto por 19 territórios de 

Centros de Referências de Assistência Social, distribuídos pelos 4 macroterritórios da capital do 

Piauí (sul, leste, norte e sudeste). O macroterritório sudeste é formado por 4 CRAS e um CREAS 

(Centro de Referência Especializado de Assistência Social). A unidade CRAS Sudeste III possui 11 

anos de funcionamento, tendo passado por 3 sedes ao longo do tempo.  

O território do CRAS Sudeste III é composto pelos bairros Colorado, Flor do Campo, 

Gurupi, Parque Poti, Renascença, São Sebastião, Todos Os Santos e Rural Sudeste. Esta é 

composta por: Taboca do Pau Ferrado, Taboca, Loteamento Encontro com Deus I, II, III, Parque 

São Mateus, Pau de Cinza, Loteamento Tabocas, Cuidos, Loteamento Santa Teresinha, Parque 

Bumerangue, Assentamento João de Deus, Parque Bom Futuro, Jardim das Palmeiras, Jordânia 

e Ocupação Nossa Senhora da Conceição. 

O CRAS oferta serviços, entre os quais, o PAIF e o SCFV. O primeiro é composto pela 

equipe técnica, assistente social e psicólogo, nos turnos manhã e tarde, sendo que no turno da 

tarde atualmente a equipe encontra-se incompleta. O SCFV é composto por orientadora social 

e facilitador de dança. O CRAS Sudeste III possui três SCFV localizados nos bairros Alto da 

Ressurreição, Conjunto São Paulo e Loteamento Tabocas.  

A pandemia de Covid-19 modificou os processos de trabalhos e as ofertas da Política de 

Assistência Social, entre os quais a adoção de protocolos sanitários, suspensão das atividades 

coletivas presenciais, adoção de atividades remotas, entre outras. 

O presente artigo tem como objetivo problematizar o processo de trabalho da equipe 

do PAIF manhã do CRAS Sudeste III referente ao referenciamento ao SCFV Viver Melhor, serviço 

ofertado para pessoas idosas e adultas e composto por 26 participantes, sendo um homem. 

Aponta a dificuldade da operacionalização do SCFV na pandemia em razão da oferta precária 
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anterior a esta pelo poder público, bem como pelo perfil das participantes, no que toca o acesso 

precário à internet e aparelhos de informática.  

O artigo organiza-se por duas seções: o primeiro acerca do Sistema Único de Assistência 

Social no Brasil, Piauí e Teresina; o segundo acerca do referenciamento do PAIF ao SCFV, com 

foco nos limites e possibilidades da oferta do grupo no Loteamento Tabocas. 

 

2 O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESINA NO CONTEXTO DO CRAS SUDESTE 

III. 

 

É consenso que todas as sociedades conformaram formas de proteção social a seus 

membros, seja mais ou menos desenvolvidas (GIOVANNI, 2008). No Brasil, é com a Constituição 

Federal que se inaugura o atual Sistema de Proteção Social, através da inscrição do texto da 

ordem social sobre a Seguridade Social, composta pelas Políticas de Saúde, Previdência Social 

e Assistência Social. Esta última percorreu um longo caminho para alcançar a institucionalização 

através da LOAS, PNAS, Tipificação Nacional dos Serviços Sociais e da Lei do SUAS, entre outros 

atos normativos.  

A Política Nacional de Assistência Social de 2004 avançou na definição por níveis de 

atenção, quais sejam, a Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial, de Média e Alta 

Complexidade. O primeiro vincula-se ao campo da prevenção das violações de direitos e 

agravos de vulnerabilidade social. O segundo recorre ao nível das violações de direitos, seja 

quando são mantidos os vínculos familiares e comunitários, ou não, quando faz-se necessário 

o acolhimento de um ou mais de um integrante do núcleo familiar (BRASIL, 2011). Ressalta-se 

que embora reconheça-se o avanço na concepção da prevenção, os dois campos devem atuar 

de forma integrada, para não haver sobreposição ou para atingir o objetivo da prevenção e do 

enfrentamento às violações de direitos. Nesse sentido, as contradições dão-se no campo tanto 

da concepção quanto da execução, cabendo aos/às profissionais identificar e redimensionar as 

intervenções por meios dos projetos de profissão.   

A partir da PNAS deu-se considerável avanço normativo, formatando para 

profissionalização da Assistência Social, através de documentos orientadores das ações dos 

programas, serviços, programas e projetos socioassistenciais. Esse movimento representa o 

conjunto de esforços da sociedade civil e do governo na superação das ações pontuais, 
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esporádicas, assistemáticas e descontínuas (SPOZATI, 2013).  A Tipificação dos Serviços 

Socioassistenciais em 2009 possibilitou a padronização das ações da Política de Assistência 

Social indicando público atendido, recursos materiais e humanos, objetivos e resultados 

esperados.  

É com a Lei 12435 de 2011 que é instituído o Sistema Único de Assistência Social, 

culminando na organização da Política em todo o território nacional. Em Teresina, a Lei do SUAS 

(Lei 5050) foi promulgada em 2017 após um intenso processo de discussão e pactuação entre 

representantes do órgão gestor (Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e 

Políticas Integradas/SEMCASPI) e da sociedade civil (ALVES, SOUSA & PEDROSA JÚNIOR, 2020).  

A Lei do SUAS do Piauí de 2021 foi aprovada tardiamente, fruto do esforço da gestão do 

Conselho Estadual de Assistência Social do Piauí à época. 

Ressalta-se que o Brasil é um país com altas taxas de desigualdade social e concentração 

de renda. É com a Seguridade Social que se aprimora o Sistema de Proteção Social brasileiro. A 

partir de 2004, no primeiro mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva, avança-se na 

estruturação da Política de Assistência Social. Todavia esse processo não se dá sem 

contradições, tais como a focalização dos programas sociais, particularmente do Programa 

Bolsa Família (Fazer nota sobre Auxílio Brasil) e do Benefício de Prestação Continuada; o baixo 

investimento em serviços (PAIF, SCFV, PAEFI, SEAS), comparativamente em relação aos 

programas, entre outros. 

Os governos do PT, de Lula e Dilma, são caracterizados pelo pacto de conciliação de 

classes, o que necessariamente impacta na execução dos programas, serviços e benefícios 

socioassistenciais. Com o golpe parlamentar midiático e jurídico, e, a assunção do Governo 

Temer interrompe-se o pacto e assiste-se a implementação de uma série de medidas que 

impactaram as políticas sociais, tais como a Lei do Teto dos gastos, o ajuste fiscal e a 

Contrarreforma Trabalhista.  

Em 2019 com o governo Bolsonaro ocorre a continuidade das ações de controle de 

gastos públicos, particularmente da área social, em que a principal ação foi a Contrarreforma 

da Previdência Social. Em fevereiro de 2020 tem início a pandemia da Covid-19, que tem 

provocado impactos em todas as áreas da vida. Foi nesse contexto de acirramento das 

desigualdades e complexificação das demandas sociais que foi reconhecida a essencialidade da 

Política de Assistência Social. Sendo assim, precisou ser realizada uma série de mudanças para 
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adequação às medidas sanitárias, bem como para atendimento das especificidades que a crise 

pandêmica exponenciou.  

Destaca-se a suspensão das atividades coletivas, sendo necessárias adequações para 

atendimento aos protocolos de saúde nas ações presenciais, bem como potencializou os 

desafios das atividades remotas. Nesse sentido, revela-se o perfil do público atendido, com 

acesso precário ou nulo acesso à internet, bem como aparelhos tecnológicos 

(celular/computador), além da renda precarizada. Outrossim, o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, enquanto atividade coletiva, precisou passar por adequações. 

O SCFV Viver Melhor possui cinco anos de existência, tendo sido implantado no Bairro 

Loteamento Tabocas, microrregião da Taboca do Pau Ferrado, zona rural de Teresina. O SCFV é 

referenciado pela equipe técnica do PAIF do turno manhã, assistente social e psicólogo, tendo 

os mesmos 8 anos de atuação profissional. Quanto à equipe de execução direta do SCFV, 

orientadora social e facilitador/a social. Sobre esses profissionais observa-se o vínculo precário 

de contratação, sendo o mesmo por entidade prestadora de serviço, atualmente a FUNACI, 

Fundação Padre Antônio Dante Civeiro. Em relação a orientadora social a mesma está no serviço 

desde a criação do mesmo. Já em relação a/ao facilitador/a, com a mudança de gestão na 

prefeitura de Teresina, houveram mudanças, estando atualmente no terceiro trabalhador a 

ocupar o cargo, sendo uma mulher e dois homens. 

Em 2022, embora seja cedo para avaliar as dimensões do processo eleitoral, assiste-se 

a polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Nesse sentido, pode estar 

sendo configurado um novo pacto de conciliação de classes, com impactos diretos nas políticas 

sociais. Todavia, o cenário atual não é o mesmo dos governos anteriores do PT, então 

acompanhar os contornos do processo eleitoral e os impactos nas políticas públicas, 

particularmente para Política de Assistência Social. 

 

3 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA PANDEMIA DE COVID-19. 

 

Em Teresina, Piauí, existem dezenove CRAS, distribuídos pelos territórios do município, 

sendo 5 CRAS nos territórios sul, norte, leste e 4 no Sudeste. O CRAS ao qual este estudo se 

refere, denomina-se CRAS Sudeste III e abrange parte da zona sudeste da cidade (TERESINA, 

2020). O território Sudeste III, dentre os de sua zona, é o mais populoso, formado por XXX áreas 
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urbanas e outras rurais, além de muitas áreas irregulares. Isso implica elevada base de famílias 

inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e por conseguinte de 

beneficiários/as do Auxílio Brasil. 

As ofertas socioassistenciais da Proteção Social Básica, em Teresina, ocorrem em sua 

maioria, nos CRAS, uma vez que se vinculam à prevenção na Política de Assistência Social, e por 

conseguinte maior número de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. É 

possível diferenciá-las em três: 

O “PAIF” (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) é o principal serviço, 

que deve balizar todas as ofertas no território, de acordo com as vulnerabilidades e 

potencialidades nele aferidas (BRASIL, 2009). Em Teresina, as equipes técnicas são 

multiprofissionais, conforme previsão da NOB-RH-SUAS, compostas por profissionais da 

Psicologia e do Serviço Social, em turnos matutino e vespertino. Em Teresina, município de 

grande porte, a previsão é no mínimo dois profissionais por turno, sendo um de cada área do 

conhecimento.  

Os “Serviços de Cidadania” são atendimentos referentes a uma série de benefícios de 

âmbito municipal, estadual ou federal, que não dependem necessariamente de execução da 

equipe técnica do PAIF, como: Passe Livre para a Pessoa Idosa ou para Pessoa Com Deficiência 

(PCD), em âmbitos municipal, estadual ou federal; Cadastro no “Transporte Eficiente” serviço 

de transporte para Cadeirantes do município; solicitação de 2ª(segunda) via  de Certidão de 

Nascimento, Casamento ou Óbito; entre outros. 

O “Serviço de Renda Mínima” refere-se à inscrição e atualização do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal. De longe, trata-se do serviço mais buscado no âmbito 

dos CRAS e por conseguinte no CRAS Sudeste III. 

Além dos serviços supracitados, que são ofertados diretamente no CRAS, ainda cabe à 

equipe técnica do PAIF o referenciamento aos serviços, projetos e programas da Proteção Social 

Básica, no território. O CRAS Sudeste III referência três Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em bairros diferentes, quais sejam: Alto da Ressurreição 

“Nome do Serviço”, Conjunto São Paulo “Nome do Serviço” e Taboca do Pau Ferrado “Viver 

Melhor”, todos sendo caracterizados pela oferta do ciclo de vida para idosos, tendo 

participação de adultos, configurando-se enquanto intergeracional.  
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O SCFV é “[...] realizado em grupos, organizado em percursos de modo a garantir 

aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, a fim de 

complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco 

social.” (BRASIL, 2009, pg. 09). No município em questão, os SCFVs foram implementados de 

acordo com a existência de outras estruturas e entidades executoras pregressas e atualmente 

é possível observar uma discrepância geral na qualidade da oferta destes serviços, em 

diferentes zonas e bairros da cidade.  

Anteriormente os SCFV funcionavam enquanto grupos de idosos/as e o PROJOVEM. 

Com a reordenamento os SCFVs passaram a funcionar através de ciclos etários, de forma a 

contemplar todos os ciclos de vida, desde a infância até a fase idosa.  

De acordo com o Diagnóstico Territorial, o território do CRAS Sudeste III possui 8.588 

famílias com Cadastro Único (TERESINA, 2020).  Este território não possui Centro de 

Convivência: comparado com os macroterritórios sul, leste e norte do município, até o 

momento não dispôs de estrutura relevante para ser reutilizada como Centro de Convivência, 

nem foi contemplado com a construção de um prédio para tal execução. Destaca-se que nos 

últimos anos houve implantação de estruturas de Centro de Convivência em locais da cidade 

que já possuíam alta concentração de serviços, o que reflete uma apropriação desigual da 

cidade e por conseguinte de utilização pela população. 

Os SCFV referenciados ao CRAS Sudeste III funcionam em espaços cedidos, em condições 

precárias, uma vez que não possuem estrutura física adequada, material socioeducativo 

apropriado e de forma constante, e oferta de acordo com as potencialidades e vulnerabilidades.  

Todos os SCFV referenciados ao CRAS Sudeste III são voltados para pessoas idosas e 

contam com a participação de adultos/as, conformando um recorte intergeracional.  O foco 

deste artigo é o referenciamento e acompanhamento do PAIF às usuárias do Serviço “Viver 

Melhor”. Este é localizado no Loteamento Tabocas, um conjunto habitacional que fica na zona 

rural, composto por 26 usuárias/os, em sua maioria, por mulheres. O local de encontro para as 

usuárias do SCFV é o Centro Comunitário do Conjunto, que também é utilizado para outros fins 

da comunidade, cujas condições estão precárias: o único funcionário é um vigia diurno, não 

existe manutenção na estrutura, nem limpeza no local, executada pelo ´poder público, 

banheiros e bebedouros inutilizados, entre outras, ou seja, a estrutura está em desacordo com 

as recomendações da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.  
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A execução do SCFV é classificada como direta (TERESINA, 2020) embora seja possível 

apontar um grau de incongruência: a equipe do SCFV, orientadora social e facilitador de 

atividades, são contratados por entidade de Assistência Social, realidade essa majoritária do 

conjunto da oferta dos serviços socioassistenciais, sejam eles do PSB ou da PSE, em Teresina. 

Tendo estas condições em vista, o referenciamento deste SCFV ao PAIF é feito por meio 

de reuniões mensais de avaliação e planejamento de atividades (sempre estimulando a 

participação das usuárias), além de reuniões eventuais entre os(as) profissionais de referência 

do PAIF com orientadora e/ou facilitador para tratar de situações específicas do SCFV, ou de 

suas usuárias, realização de oficinas  sistemáticas no âmbito do PAIF (BRASIL, 2012) com as 

usuárias no Centro Comunitário, e acompanhamento familiar de usuárias identificadas em 

situação de maior vulnerabilidade. 

 

3.1 Convivência X Isolamento social no contexto da pandemia. 

 

Conforme apontado anteriormente, a pandemia trouxe significativos impactos na vida 

social, particularmente nas atividades que naturalmente geram aglomeração, tais como as 

ações coletivas. Entre as medidas de enfrentamento à pandemia foram definidas a proibição de 

aglomerações, o distanciamento social e o isolamento social/quarentena nas situações de 

suspeitas e/ou confirmação de contaminação por Covid-19.  

Reside aqui uma contradição do direito à convivência familiar e comunitária no contexto 

pandêmico, na medida em que a recomendação foi que não houvesse interação física entre 

pessoas de ambientes familiares distintos, sobretudo em domicílios com pessoas de grupos de 

riscos. Na mesma direção, com a suspensão das atividades coletivas presenciais dentre as ações 

do CRAS, o SCFV passou a acontecer de maneira remota através de chamadas de vídeo do 

aplicativo WhatsApp, tendo em vista o acesso precário ou nulo a Smartphone, Computador, 

bem como ao fato da maioria das integrantes usar dados móveis de celular e não possuir serviço 

de internet Banda Larga. 

Recorda-se a oferta precária de equipamentos e serviços públicos na área de Saúde, 

Educação, Assistência Social, Segurança Pública e outros. Na microrregião que compõe o 

Loteamento Tabocas há apenas a CMEI Érico Verissimo e o Grupo de SCFV referenciado pelo 

CRAS que funciona em prédio cedido do Centro Comunitário. Os demais equipamentos 
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localizam-se nas demais microrregiões da Taboca do Pau Ferrado, tais como a UBS Luiz 

Gonzaga, CMEI Sagrado Coração de Jesus, a Escola Municipal Manoel Alves e um colégio 

particular. As demais instituições são equipamentos religiosos, principalmente da Igreja 

Católica e Evangélicas, e pequenos e médios comércios.  

Em relação ao transporte público, a região possui duas linhas de ônibus pública e um 

particular. Destaca-se sobre isso as longas distâncias entre a região da Taboca do Pau Ferrado 

e o Centro de Teresina. Sendo assim, observa-se o acesso precário ao transporte público e por 

conseguinte o direito à cidade. Por outro lado, o deslocamento limita-se ao precário transporte 

público, o mesmo há dois anos em crise, a alta do preço dos combustíveis e a elevada distância. 

Um ponto positivo foi o asfaltamento das vias principais que dão acesso à região, uma vez que 

há aproximadamente 10 anos a região não possuía nenhum asfalto a piche. 

Destarte, a pandemia tenha afetado as atividades comerciais da região da Taboca do 

Pau Ferrado, do total de casos e óbitos confirmados por Covid-19. Em relação ao grupo do SCFV 

Viver melhor nenhum/a integrante veio a óbito por conta da doença. 

Considerando as diretrizes da Política de Assistência Social, particularmente a integração 

entre serviços, benefícios, programas e projetos, bem como as seguranças de acolhida, renda e 

convívio, assim como as recomendações dos órgãos gestores nacional e municipal, o 

atendimento e acompanhamento ao SCFV pela equipe do serviço e do PAIF deu-se na 

identificação das situações prioritárias e na prevenção das situações de isolamento social, 

negligência, violência, maus tratos, ideação suicida e automutilação.  

Para tanto contou-se com o olhar da equipe de execução direta, orientadora social e 

facilitador/a, no encaminhamento das situações prioritárias para avaliação de atendimento 

e/ou acompanhamento pela equipe técnica, assistente social e/ou psicólogo. Do total de 24 

integrantes do grupo, a maioria composta por mulheres e um homem, mais da metade foram 

incluídas em acompanhamento familiar durante o período de pandemia, março de 2020 a 

fevereiro de 2022. O acompanhamento deu-se através de visitas domiciliares, atendimentos na 

sede do CRAS, concessão de benefícios eventuais na modalidade cesta básica e 

encaminhamentos. 

Ao longo da pandemia foram realizadas diversas atividades de impacto, conforme 

avaliação junto ao grupo, tais como desenvolvimento de peças teatrais por meio remoto, 

realização do projeto “SCFV/CRAS na minha rua”, oficinas com a equipe do PAIF, Diário de 
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quarentena, entre outras ações. Aponta-se os limites das atividades desenvolvidas em razão do 

acesso precário à internet e aparelhos tecnológicos, assim como a idade e o nível educacional 

das participantes. Todavia os limites existentes, o grupo manteve-se em funcionamento no 

período pandêmico, não havendo desistências de participantes, apenas casos em que algumas 

usuárias foram para o interior do Piauí como medida preventiva de contaminação. Destaca-se 

ainda que ocorreu o ingresso de novas participantes em plena crise sanitária, representando 

um aumento de 30%. Outro ponto positivo foi que nenhum/a participante faleceu, 

particularmente em decorrência de Covid-19.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Sistema Único de Assistência Social tem sido impactado pela pandemia de Covid-19, 

seja no que diz respeito aos modos de reprodução das/os usuários/as, seja pelas alterações nos 

processos de trabalhos. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos caracteriza-se 

pela oferta de atividades coletivas por ciclos de vidas. O CRAS Sudeste III possui 3 grupos de 

SCFV para idosos/as e pessoas adultas, particularmente mulheres. 

Destaca-se que os limites são anteriores ao período pandêmico, tendo sido 

potencializados por este. Nesse sentido, aponta-se o acesso precário às condições de internet 

e aparelhos tecnológicos, bem como a oferta do SCFV a partir de espaços reutilizados acrescido 

da ausência de materiais didáticos.  

Urge que a oferta dos serviços socioassistenciais, entre os quais o SCFV, seja realizada 

com qualidade e condições de trabalho. Para tanto, faz-se necessário também que a 

estruturação do SCFV seja implementada a partir do diagnóstico socioterritorial, tanto para a 

oferta dos serviços, como para a instalação de unidades que possibilitem estrutura adequada e 

condizente com os objetivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
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