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O “I Encontro de Vigilância Socioassistencial para técnicos da Seds”, 

ofertado nos dias 22 e 23 de agosto de 2018, das 8h30 às 17h30, resultou em 

um importante marco para a consolidação da vigilância socioassistencial no 

Estado de São Paulo.  

Sob a responsabilidade, na Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), da 

Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE), em conjunto com a Escola de 

Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (Edesp), o Encontro reuniu 

diretores e técnicos das Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento 

Social (Drads) e coordenadores e técnicos das coordenadorias da Seds (Sede), 

na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores (Efap), parceira da 

Edesp em ações de educação permanente e continuada. 

A ação formativa foi construída pelo Grupo de Trabalho (GT) de Vigilância 

Socioassistencial, instituído pela CGE em 4 de abril de 2018, quando ocorreu a 

primeira reunião envolvendo técnicos da CGE, um titular e um suplente de cada 

macrorregião das Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social 

(Drads) e um titular e suplente da Edesp. Pela Edesp, participaram André Luiz 

Machado de Lima, Diretor Técnico, como titular, e João Carlos Bertoni, Agente 

de Desenvolvimento Social, como suplente.  

A GCE foi responsável pela coordenação geral do GT e do Encontro, a Edesp 

pela construção conjunta da metodologia e da logística do Encontro, e os 

representantes das macrorregiões se encarregaram de realizar pesquisas e 

apresentar práticas de vigilância com as Drads de sua região.  

A Vigilância Socioassistencial é caracterizada como uma das funções da política 

de assistência social e deve ser realizada por intermédio da produção, 

sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas. 

O objetivo do Encontro foi fomentar conhecimentos e práticas sobre vigilância 

socioassistencial no Estado, primeiramente formando o corpo técnico das Drads, 

para, futuramente, ofertar capacitações regionais, com as Diretorias Regionais, 

para os municípios.  

A metodologia, construída conjuntamente pela CGE e Edesp, privilegiou a 

abordagem dialógica para desenvolver o tema vigilância socioassistencial, por 

meio de mesas temáticas (apresentações expositivas seguidas de debates), de 

oficinas dialogadas (rodas de conversa / world café e atividades relacionadas às 

práticas de trabalho) sobre os temas propostos.  

O encontro também utilizou, como metodologia, a exposição de painéis com 

diagnósticos e mapas das regiões / municípios representados pelas Drads. 

 



A metodologia empregada fomentou o diálogo e a produção de saberes coletivos 

entre os participantes do Encontro, os quais foram compartilhados no final da 

ação formativa por meio de devolutivas das oficinas realizadas. Posteriormente, 

a Edesp enviou, por e-mail, um formulário de avaliação aos participantes. 

Devolutivas das oficinas 

Em linhas gerais, os grupos enfatizaram a importância de melhorar os fluxos e 

processos de trabalho na Seds, uma vez que o compartilhamento de 

informações está relacionado à correção dos fluxos. É preciso ‘conversar’ com a 

realidade, isto é, cruzar os dados coletados com a realidade dos territórios. Para 

tanto, as informações devem ser regionalizadas e, ao mesmo tempo, integradas, 

para que possam estar em vários meios. As informações precisam ser melhor 

subsidiadas, pois as Diretorias Regionais respondem às demandas solicitadas 

pela Seds, mas precisam receber retorno a respeito da aplicação destas. Nessa 

perspectiva, é preciso criar mais espaços de diálogo. As Drads também 

apontaram a sobrecarga de trabalho perante um quadro de recursos humanos 

escasso. Faltam técnicos de referência para vigilância socioassistencial, pois 

atualmente os técnicos exercem todas as atribuições, desenvolvendo, inclusive, 

ações que não são da assistência social. É preciso ter RH qualificado para 

exercer a vigilância socioassistencial, com pessoas que gostem de trabalhar 

nessa função. Por outro lado, faz-se necessário utilizar os sistemas 

disponibilizados pela Seds e sistematizar as informações; as Drads produzem 

informações, mas não dispõe de técnicos suficientes para sistematizá-las.  

A Coordenadoria de Ação Social (CAS), responsável pela coordenação das 

Drads, assinalou que é preciso dispor de mais tempo para compartilhar 

informações com as outras áreas. Outro ponto destacado é a formalização da 

vigilância socioassistencial nas Drads, considerando um corpo técnico com 

formação qualificada e parceria das Drads com as universidades locais. Os 

serviços socioassistenciais tem de ser pensados na perspectiva socioterritorial. 

Enfatizou-se, também, a insuficiência de infraestrutura e equipamentos. É 

necessário ter internet de qualidade e acesso a sistemas que conversem entre 

si. As Diretorias Regionais têm um papel essencial na vigilância 

socioassistencial; por esse motivo, destaca-se a importância de capacitações 

dirigidas às Drads, para que sejam multiplicadas aos municípios e intensifique o 

diálogo com os territórios de suas regiões. O formato das capacitações deve ser 

prioritariamente presencial, com realização de oficinas que facilitem a 

apropriação do conceito de vigilância e a instrumentalização do aprendizado de 

leitura dados, de fontes de informação, de acesso a mapas e a sistemas 

diversos. A Seds pode trabalhar com as Drads, por exemplo, mecanismos para 

a qualificação dos dados produzidos pelas próprias Drads. Para diagnósticos, é 

essencial utilizar instrumentais que já foram desenvolvidos pela Seds e evitar a 

sobreposição de dados, padronizando procedimentos e processos. Além disso, 

é fundamental criar um sistema que integre informações para os municípios. É 

preciso incluir, no planejamento das ações de educação permanente, 

diversos formatos de capacitações contínuas de vigilância socioassistencial para 



os municípios, considerando a troca de gestores. Essas ações formativas podem 

ser customizadas, a exemplo de videoaulas, tutoriais etc.  

A vigilância socioassistencial também deve subsidiar os planos de providências. 

Sugeriu-se, ainda, estruturar-se núcleos de vigilância socioassistencial 

regionais, gerando dados regionais para os serviços. Propôs-se, ainda, que os 

diagnósticos superem as análises das séries históricas, identificando outros 

dados, como áreas de risco, perfil dos usuários e outros indicadores úteis para 

o dia a dia da gestão municipal, para que se possa visualizar melhor a gestão. 

Para fomentar a vigilância socioassistencial no Estado, é importante investir em 

georreferenciamento para as Drads e os municípios, disseminar resultados 

coletados, institucionalizar a vigilância socioassistencial nos municípios, 

envolver os conselhos municipais e contratar consultorias especializadas nessa 

função.  

Avaliação 

A Edesp avalia que a metodologia e a estrutura do Encontro corresponderam às 

expectativas do Grupo de Trabalho (GT) de Vigilância Socioassistencial, 

atingindo seu principal objetivo: estimular a troca de saberes e a produção de 

conhecimentos e práticas sobre vigilância socioassistencial no Estado de São 

Paulo, para o corpo técnico das Drads e das coordenadorias da Seds.  

No entanto, como assinalou João Carlos Bertoni, os painéis com diagnósticos e 

mapas das regiões das Diretorias Regionais, não alcançaram totalmente o 

objetivo de subsidiar os participantes com dados e informações para as rodas de 

conversa nas oficinas. Talvez uma monitoria conduzindo os participantes aos 

painéis promovesse uma interação mais efetiva, contribuindo para o 

enriquecimento das discussões nas oficinas e na plenária do Encontro.   

Após o Encontro, a Edesp encaminhou a todos os participantes um Formulário 

de Avaliação, cujo resultado consolidado segue no documento Anexo I na 

mensagem de e-mail. Em linhas gerais, os participantes sugeriram mais tempo 

para as oficinas e para as discussões e respostas. Também apontaram que os 

assuntos de grande interesse das Drads receberam pouca atenção.   


