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INFORMATIVO  
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Julho/2018 

 
 
 

Conflitos e episódios de indisciplina nas atividades do SCFV com crianças e 
adolescentes 

 
 
Prezadas (os), durante o trabalho nos grupos do SCFV com crianças e 

adolescentes, é bastante comum os orientadores/educadores sociais se depararem com 
situações de conflitos e indisciplina. Tratar disso é ingressar num universo que tem sido 
objeto de várias ciências, tais como a pedagogia, a psicologia, a sociologia, a 
antropologia, a neurociência, etc.  

O comportamento indisciplinado é motivado por várias razões e, nos limites do 
contexto de atendimento socioassistencial, é preciso sondar e compreender o que está 
havendo com cada criança ou adolescente. Isso requer das/os profissionais, entre outras 
atitudes, aproximação, conversação, escuta qualificada, vínculo.  

  A atuação dos orientadores/educadores sociais é especialmente importante 
junto às crianças e aos adolescentes para desmistificar e superar estigmas que os 
consideram “indisciplinados”, “problemáticos”, “difíceis”, entre outros que a eles são 
comumente atribuídos, seja no ambiente familiar ou na própria comunidade. Esses 
estigmas limitam as crianças e os adolescentes àquilo que é mais facilmente perceptível 
em seu comportamento – ao que está em primeiro plano - e impedem que as suas 
potencialidades e criatividade sejam também vistas, apreciadas e valorizadas, de forma 
construtiva, inclusive no ambiente do SCFV. 

Assim, em primeiro lugar, é preciso contar no SCFV com profissionais qualificados 
para atuar considerando as singularidades típicas dos sujeitos em cada fase do 
desenvolvimento. Para atuar na condução ou mediação de grupos, os profissionais 
devem possuir conhecimentos técnicos e habilidades específicas relacionados à 
mediação de discussões e, eventualmente, de conflitos.  

Diante de situações conflituosas ou que configurem indisciplina na 
condução/mediação de grupos de crianças e adolescentes, em específico, é preciso 
considerar a condição de sujeitos em processo de desenvolvimento e formação, que 
marca essa etapa da vida. Crianças e adolescentes são indivíduos que, no processo de 
socialização, vão adquirindo conhecimentos e habilidades relacionados às normas e 
parâmetros de comportamento, de acordo com os meios em que convivem. Nesse 
processo, testar os limites e possibilidades colocados pelos adultos é parte da 
aprendizagem. Assim, é importante que os profissionais busquem alternativas 
dialogadas e inclusivas para resolver com equilíbrio e leveza as situações de indisciplina 
e conflito, convidando crianças e adolescentes a participar do processo de construção 
das regras e limites, para que todos as cumpram. 

Os grupos do SCFV são espaços planejados para contribuir com o 
desenvolvimento pessoal e social das pessoas que dele participam, particularmente, das 
crianças e adolescentes, que muitas vezes vivem em ambientes territoriais que refletem 
as diversas barreiras sociais, sejam de acesso a informações, a oportunidades de lazer, 
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recreação, cultura, esporte, entre outras atividades, que facilitam a liberação do 
estresse e a manifestação da criatividade.  

O trabalho a ser realizado no SCFV tem a intenção também de prevenir e evitar 
o agravamento de certas vulnerabilidades e riscos pessoais e sociais, promovendo maior 
comunicação, aceitação e valorização da identidade nos ambientes de convívio social, 
compreensão dos limites e regras sociais, capacidade de colocar-se no lugar do outro, 
de exercitar o respeito, a cooperação e a solidariedade. 

É preciso que a equipe de profissionais se reúna para estudar as situações e 
pensar em estratégias de atuação. Entre outras ações, é importante averiguar quais são 
as vivências dessas crianças e adolescentes; identificar se há vulnerabilidades 
relacionais que possam estar influenciando na situação ou não; estudar o seu contexto 
familiar, escolar e territorial; verificar o que pode estar na origem do comportamento 
indesejado - um sofrimento? Uma ausência? Uma necessidade de atenção? De 
afirmação? Negligência familiar? Uma trajetória de convívio com situações de 
violências? A ausência de autoridade por parte dos familiares? Tratamentos 
inadequados dos professores na escola? O que está faltando a elas/eles, no âmbito da 
convivência e das relações familiares e sociais que motiva essa forma de chamar a 
atenção dos colegas e amigos, dos orientadores e dos demais profissionais do Serviço?  
É preciso investigar e mobilizar-se, na prática, para agir de maneira diferente na 
orientação e na escuta concedida a elas/eles, a começar de onde for possível, como a 
partir da rotina e do desenvolvimento do SCFV. Trata-se de um desafio possível e 
fundamental a ser enfrentado. 

É preciso criatividade, conhecimento e, especialmente, habilidade para escutar, 
enxergar além do aparente, contar com recursos didático-pedagógicos diversos, a partir 
da cultura, da arte, do esporte, da leitura, da informação digital, de equipamentos, além 
de apoio e suporte da gestão para subsidiar financeiramente, planejar e executar 
atividades envolventes, que mobilizem a participação das próprias crianças e 
adolescentes. O SCFV deve oferecer atividades atraentes aos usuários, que favoreçam a 
percepção de outras maneiras de existir e de interagir/conviver entre si – dialogadas, e 
não violentas; proativas, e não violentas; criativas, e não violentas; afetuosas, e não 
violentas. 

No material intitulado “Perguntas e Respostas: SCFV”, disponível no site do 
Ministério do Desenvolvimento social, há uma orientação relacionada à acolhida dos 
usuários do SCFV nos encontros do serviço. Antes do início de cada atividade, sugere-se 
que haja um diálogo com os usuários, um momento para que sejam realizados os pactos, 
as combinações, os contratos entre os usuários e os profissionais, entre os usuários e os 
seus pares. Todos precisam se sentir implicados nesses compromissos. Isso não 
acontece de um dia para o outro, é processual. O importante é, ao construir pactos e 
regras de convívio coletivamente, fazer valer o combinado e só alterar a partir da escuta 
dos envolvidos. Algumas vezes, o estresse, a sobrecarga, a rotina do dia a dia dos 
orientadores/educadores sociais, o lidar diariamente com grandes grupos, com vários 
públicos podem levá-los a descuidar dos combinados com os usuários e a tomar uma 
atitude mais confortável – a decisão por si mesma/o.   
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Um aspecto que o cotidiano – por vezes, “cansativo”, “estafante”, não apoiado - 
dos grupos do Serviço pode ensejar é a adoção de punições ou de restrições à 
participação das crianças e adolescentes nas atividades, visando à modificação de seu 
comportamento.  Sobre isso, é importante considerar que “aplicar punições” é diferente 
de “demonstrar e compreender as consequências”. Para toda ação, há consequência. 
Isso é evidente e deve ser esclarecido, de forma pedagógica e afetiva aos usuários. Se 
as crianças e adolescentes propuserem pactos prevendo punições, cabe refletir com 
elas/eles sobre as consequências e responsabilidades para cada um e para todos. É 
importante que assumam as consequências advindas dos pactos ou regras de convívio, 
bem como do rompimento desses pactos e regras. 

Os profissionais devem cuidar para não adotarem estratégias segregadoras e 
discriminatórias com os usuários, diante do fato de eles descumprirem os pactos 
firmados. Se são crianças, estão em formação, precisam ser orientadas e esclarecidas de 
como devem agir e das razões relacionadas ao que é esperado de suas ações. Também 
precisam de chances e de apoio para cumprirem o que é esperado delas e, nesse 
aspecto, as regras estabelecidas devem ser compatíveis com o estágio de 
amadurecimento, que muda muito rápido em pouco tempo. Os adultos que interagem 
com elas devem ser generosos e acolhedores, além de pacientes, em especial porque 
são a principal referência de comportamento nessa fase da vida. A despeito disso, há 
intervenções que fogem dos limites da atuação profissional e devem ser conversadas 
com os seus responsáveis, não no sentido de culpabilizá-los, mas de apoiá-los de forma 
orientada a superar eventuais dificuldades que estejam acontecendo nas relações 
intrafamiliares. 

 De certa maneira, o SCFV é um aporte à família na formação das crianças e dos 
adolescentes, quando assume, em alguma medida, protegê-los, orientá-los e facilitar o 
acesso a informações e a espaços de convívio.  Rodas de conversas com as famílias, 
planejadas e combinadas periodicamente, inclusive com a participação da equipe do 
PAIF e do PAEFI, quando possível, podem ser uma boa estratégia para tratar com leveza 
de questões gerais, mas que alertam para questões individuais relacionadas a cada 
ambiente familiar. 

Por fim, ratificamos que a reprodução de violação de direitos – a aplicação de 
violências físicas ou psicológicas, por exemplo - no âmbito dos serviços 
socioassistenciais é inaceitável. É importante garantir que, ao menos no contexto do 
SCFV, um espaço/ambiente minimamente controlado, com objetivos a alcançar e 
pressupostos técnicos e teóricos a seguir, essas crianças e adolescentes tenham chance 
de vivenciar experiências que efetivamente contribuam para o desenvolvimento de suas 
potencialidades.  
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