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INTRODUÇÃO 

 

 

A modalidade de Mestrado Profissional pressupõe ao profissional/aluno desencadear 

estudos que permitam a reflexão pautada em sua prática profissional e tem como compromis-

so ético/político a oferta de produto interventivo que possibilite a reflexão de práticas, contri-

buindo para a busca de novos olhares e formas de acompanhamento e cuidado dos usuários 

que acessam os serviços ou programas estudados. 

Neste sentido o grupo enquanto dispositivo interventivo relacionada a temática da vio-

lência urbana e estratégias de enfrentamento no âmbito dos serviços que compõem o Sistema 

Único da Assistência Social – SUAS relacionada a Proteção Social Básica sendo um serviço 

territorial, o CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, pode ser por si só uma rele-

vante estratégia de estabelecimento de processo reflexivo e dialógico, contribuindo para que a 

questão da violência urbana possa ser discutida tendo em vista a realidade vivenciada no terri-

tório numa perspectiva dos participantes identificarem a problemática para além da esfera 

individual e comecem a perceber o viés estrutural e coletivo da violência. 

Com isso o presente projeto tem como pressuposto refletir sobre formas de conduzir o 

grupo e apontar estratégias metodológicas observadas no desenvolvimento do estudo e que 

possibilitem contribuir para a replicação destes espaços de partilha e produção de vivencias e 

saberes relacionados a violência urbana. 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

 

O acompanhamento em grupo no âmbito da Política Nacional de Assistência Social - 

PNAS atualmente vem sendo defendido e difundido como uma relevante estratégia de enfren-

tamento no desenvolvimento da superação das vulnerabilidades sociais das famílias beneficiá-

rias dos programas de transferência de renda. Neste sentido o Centro de Referência da Assis-

tência Social – CRAS enquanto equipamento central do território necessita se apropriar desta 

ferramenta que agrega potencia numa perspectiva de aprimoramento das ações para as famí-

lias em situação de extrema pobreza e risco social. 
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O estudo realizado no CRAS – Centro, equipamento da Secretária de Assistência So-

cial do município de Santos/SP, quanto a relatos de experiências de violência vivenciadas no 

território e o grupo como dispositivo de produção e socialização de estratégias de enfrenta-

mento contribuiu para ampliar a compreensão da importância do trabalho em grupo com estes 

usuários e possibilitou que o grupo enquanto dispositivo metodológico fosse estudado e en-

tendido durante a sua execução. Os resultados demonstram que o grupo possibilita a sociali-

zação de estratégias de enfrentamento quando o tema esta relacionado à violência urbana, 

observou-se que os participantes adquiriram conduta caracterizada pelo empoderamento pe-

rante a violência urbana vivenciada no cotidiano das suas vidas no território, percebendo que 

não estão sozinhos no enfrentamento diário de realidade tão perversa e impactante quanto a 

violência, contribuindo para a  produção e socialização de estratégias de enfrentamento cole-

tivas. 

 

 “eu estou conseguindo viver melhor com a violência urbana, eu tinha 

medo, através de eu vir no grupo eu comecei a pensar o que poderia 

fazer, essa força veio do grupo” (P-09). 

“ são mais de uma cabeça pensando, eu acho que a forma do grupo 

pensar é bem mais fácil do que eu tomar uma iniciativa sozinha, eu 

estando no grupo outra pessoa pode por algo a mais no meu 

pensamento” ( P-07). 

 

Acima pode-se observar trechos de falas dos participantes do estudo realizado que 

evidenciam como a grupo permite que o processo de aprendizado se estabeleça entre os parti-

cipantes, possibilitando o despertamento do empoderamento coletivo e comunitário. 

Com isso, o grupo enquanto dispositivo metodológico torna-se fundamental e estraté-

gico no desenvolvimento da Politica Nacional da Assistência Social - PNAS. 
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OBJETIVO GERAL 

 

 

Disponibilizar espaços de discussão e reflexão numa perspectiva grupal com os usuá-

rios da assistência social que tenham contato; vivência ou experiências de violência urbana no 

cotidiano de suas vidas, possibilitando a reflexão e a partilha de estratégias de enfrentamento 

individuais e coletivas. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

Estabelecer um espaço quinzenal de reuniões com os usuários da assistência que per-

mitam a reflexão sobre o cotidiano da violência urbana no território 

Propiciar através dos encontros grupais a partilha de vivências e experiências de vio-

lência urbana. 

Refletir sobre a violência urbana e suas consequências no cotidiano das vidas dos usu-

ários da assistência social, sendo um disparador de reflexão para o surgimento de estratégias 

coletivas de enfrentamento. 

 

 

DETALHAMENTO METODOLÓGICO 

 

 

O projeto prevê que sejam realizados encontros grupais quinzenais abertos aos usuá-

rios da assistência social que tenham vivenciado ou experimentado episódios de violência 

urbana em suas vidas ou de seus familiares. O local dos encontros poderá ser o equipamento 

central no território, o CRAS, sendo a escolha oportuna devido ao local ser um espaço estatal 

que possibilita à identificação e o enfrentamento de discussões e reflexões pertinentes a vulne-

rabilidade social no território. 

Torna-se relevante apontar que as reuniões devem ocorrer em locais identificados co-

mo seguros e acolhedores pelos usuários da assistência social. 
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O papel do técnico responsável pela condução das discussões, sendo importante sali-

entar que poderá ser um assistente social ou outro profissional que compõe o quadro funcional 

e técnico do serviço, será o de facilitar e propiciar que as discussões e reflexões transcorram 

de forma que todos possam emitir suas opiniões e impressões de forma livre, respeitando-se a 

liberdade de pensamento e de opinião de todos. 

Sugere-se que cada encontro tenha inicio com o estabelecimento de um circulo de con-

fiança entre os participantes no qual tudo o que for dito no grupo não deverá ser levado para o 

território. Seria importante esclarecer que este círculo serve como um mobilizador da confian-

ça mútua entre os participantes e possibilita que os participantes percebam que estão num 

ambiente que possibilite que as discussões e reflexões possam fluir com maior segurança e 

liberdade. Sem, no entanto, permitir que segredos ou situações graves que envolvam em risco 

aos participantes ou aos seus familiares sejam trazidos ao grupo. Uma providência que deve 

ser tomada e pactuada com os participantes no desenvolvimento dos encontros será que não se 

deve relatar  nomes ou locais da violência urbana no território numa perspectiva de proteger e 

preservar os participantes dos encontros de qualquer tipo de represália. 

As reuniões poderão ter a temática aberta para que os participantes possam trazer re-

flexões ou vivencias, ficando apenas acordado com todos que o tema principal será a violên-

cia urbana e suas consequências no cotidiano dos usuários no território. Caso venham a serem 

trazidas outras temáticas serão direcionadas para os grupos de acompanhamento disponibili-

zados pelo serviço relacionado ao acompanhamento das famílias no âmbito do PAIF – Servi-

ço de Proteção e Atendimento Integral a Família ou atendidas e discutidas nos atendimentos 

individuais. 

No desenvolvimento dos encontros sugere-se a realização de três momentos distintos 

em cada reunião. Inicia-se com a introdução ou abertura temática (servindo para ser estabele-

cido acordo acerca do funcionamento dos encontros com todos os participantes, pactuado o 

circulo de confiança, tempo de duração e horários oportunos tendo em vista a realidade de 

vida dos participantes). No segundo momento utilizam-se perguntas geradoras de reflexão que 

possibilitem o desencadeamento das discussões relacionadas às narrativas de experiências 

vivenciadas no cotidiano. Torna-se importante esclarecer que estas perguntas devem estar 

relacionadas a realidade da violência urbana percebida no território. Uma estratégia oportuna 

que pode ser utilizada para desencadear o processo reflexivo seria a utilização na primeira 

reunião de uma técnica nomeada de Chuvas de Ideias no qual os participantes são convidados 
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a escreverem ou verbalizarem a primeira palavra que vem na mente quando o tema é violência 

urbana. Possibilitando ao facilitador das discussões elaborar perguntas e reflexões para as 

próximas reuniões.  Ao final, realiza-se o fechamento das principais ideias e temas que foram 

debatidos, sendo feito o convite para o próximo encontro. Caso seja identificado pelo técnico 

a necessidade do atendimento individual de algum dos participantes deve-se marcar o atendi-

mento para uma data próxima. 

Com o intuito de identificar e compreender os processos grupais gestados ao longo dos 

encontros, poderá ser feito pelo facilitador um diário na forma de memória da reunião com as 

principais reflexões realizadas, cuidando para que a identidade dos participantes seja preser-

vada de qualquer registro formal. 

Quanto ao número de participantes observa-se que não existe um número ideal, mas 

para um bom aproveitamento das discussões, baseada na experiência profissional e do estudo 

realizado por este pesquisador, um número mínimo de cinco participantes podendo chegar ao 

máximo de vinte e cinco participantes contribui para o desenvolvimento e estabelecimento do 

processo grupal. 

 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICO/INTERVENTIVOS 

 

 

A discussão e reflexão da problemática da violência urbana em grupo favorece o esta-

belecimento de processo de identificação, inicialmente pela proximidade quanto à realidade 

da violência vivenciada e experimentada e, posteriormente, através de laços de confiança e de 

amparo mutuo que são gestados durante o processo de reflexão em grupo. (PICHON-

RIVIÉRE, 2009) 

Os vínculos entre os participantes podem ser despertados e construídos no processo de 

vivencia grupal e na constatação de que não vivenciam sozinhos a problemática, uma vez que 

outros também têm contato ou experimentam os reflexos que a violência causa em suas vidas. 

(ÁVILA, 2010) 

A reflexão grupal da violência urbana possibilita a ampliação da percepção da proble-

mática numa perspectiva de empoderamento e da autonomia, contribuindo para que os parti-

cipantes entendam que ações no âmbito coletivo passam tanto pela organização popular e co-
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munitária quanto pela presença e pelo apoio do Estado e das diversas Políticas Públicas que 

compõem o sistema de proteção e prevenção estatal e comunitário preconizados pela Consti-

tuição Cidadã de 1988. (BRASIL, 1988) Contribuindo para o surgimento de um olhar crítico 

da realidade e principalmente do papel que o Estado tem em suas vidas numa perspectiva de 

violador e não garantidor de direitos.(ADORNO,2002) 

A partilha de vivências relacionadas à violência urbana contribui para ampliação do 

entendimento do fenômeno da violência, estabelecendo um processo de identificação que re-

sulta no estabelecimento do vínculo. (PICHON-RIVIÉRE, 2009) A mútua representação in-

terna dos participantes relacionada às vivencias de violência urbana contribui para ampliar e 

compreender que a troca de experiência e informações quanto as estratégias de enfrentamento 

podem ser socializadas e partilhadas, permitindo que todos se beneficiem. (ANTONIAZZI E 

COLABORADORES, 1998). 

O grupo favorece a socialização de estratégias de enfrentamento entre seus participan-

tes na medida em que, ao perceberem que outros passam as mesmas situações no cotidiano, 

percebem que podem partilhar experiências caracterizadas pelas estratégias de enfrentamento, 

num movimento dialético de aprendizado e influencia mútua. (BRASIL, 2012) 

A constatação dos participantes que podem mudar e estabelecer novas formas de lidar 

com os reflexos da violência urbana através da partilha e socialização de saberes e vivencias 

possibilita que percebem a questão da violência num viés coletivo tanto quanto individual. 

O grupo pode ser um espaço de escuta e acolhimento das experiências caracterizadas 

por percepções sofridas e dolorosas. No processo grupal os participantes conseguem utilizar 

este espaço numa perspectiva de poderem ressignificar experiências que deixaram marcas, 

verbalizando episódios de dor e medo, adquirindo neste processo a possibilidade de superar o 

medo. (AFONSO, 2009) Demonstrando um caráter de acolhimento e cuidado, aos moldes do 

que se espera de um serviço que trabalha diretamente no atendimento a populações em situa-

ção de vulnerabilidade de qualquer ordem. 

Importante ter como norte no processo grupal a necessidade da constância do grupo 

para os usuários, e sobre a pouca possibilidade de efeitos potentes em atividades pontuais, 

quando se trata de uma temática complexa como a violência. Sendo relevante a frequência 

constante dos participantes para que ocorra o despertamento e estabelecimento do processo 

grupal e suas repercussões se evidenciem no cotidiano dos participantes. 
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Salienta-se que mesmo com a proposta do circulo de confiança alguns participantes 

apresentaram desconfiança quanto ao sigilo do grupo, evidenciando que a temática relaciona-

da a violência urbana apresenta um componente que não pode ser desconsiderado: o medo de 

participar e os riscos no quais estão expostos, uma vez que torna-se necessário explicitar des-

de o início que o controle das informações ditas no grupo dependeria do próprio grupo, sendo 

o círculo de confiança um pacto do coletivo. 

Quando da participação de usuários com severo comprometimento psiquiátrico o gru-

po não aparenta ser uma estratégia relevante tendo em vista que a dificuldade de relembrar 

fatos e discussões dificultam o estabelecimento do processo em grupo. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

Numa intervenção técnica o processo avaliativo torna-se estratégico para corrigir ru-

mos no trabalho realizado e propor inovações ou reflexões relacionadas a práxis. Neste senti-

do pactuado com os participantes serão realizados processos avaliativos semestrais. Neste 

espaço cada participante poderá propor mudanças ou agregar sugestões para o aprimoramento 

do processo grupal relacionado a violência urbana. 
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