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Apresentação

A

implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), desde a
promulgação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e de sua
regulação pela NOB/SUAS/2005, ganha contornos de concretude a partir
das ações levadas a efeito por todos os entes federativos que compõem o Sistema.
Para a consolidação do SUAS, é necessário que se avance gradativamente no
pacto estabelecido entre gestores, técnicos, trabalhadores, conselheiros e usuários em todo o território nacional, assimilando os novos conceitos e os mecanismos de aprimoramento das gestões.

O Estado de São Paulo, como instância investida da competência de coordenar, monitorar e avaliar a política de assistência social em seu âmbito territorial, por meio da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento
Social (SEADS), assume, neste momento, o compromisso com essa política,
promovendo a Capacitação para a Implantação e Implementação dos Centros
de Referência da Assistência Social no Estado de São Paulo.
Trata-se de uma importante iniciativa da SEADS, destinada aos gestores municipais da assistência social, coordenadores dos CRAS e técnicos da gestão
estadual. Sua finalidade é fornecer subsídios técnicos e teóricos para a implementação, implantação e aprimoramento dos CRAS no Estado de São Paulo,
conforme propõe o SUAS.
Esta capacitação propiciará a mais de 1.400 profissionais um espaço para refletirem sua prática, trocarem experiências e saberes sobre as diversas realidades,
bem como desenvolverem conceitos e metodologias, construindo assim um
suporte técnico consistente que subsidie as ações e as atividades profissionais
de cada um dos trabalhadores sociais que atuam nos CRAS, especificamente, e
no SUAS, de modo geral.
Os textos ora apresentados foram elaborados a partir de conteúdos que serão
trabalhados ao longo do processo de capacitação, o que culminará na legitimação
ou na contraposição de eixos conceituais e teóricos, garantindo a produção de um
saber conjunto firmemente balizado nas práticas desejadas às práticas possíveis.
A SEADS reafirma, assim, o compromisso de desenvolver políticas sociais que
integrem formação e processos de trabalho, com vistas à melhoria na qualidade
da oferta de serviços entendidos como um dos elementos na construção de uma
sociedade mais digna e justa.
		
Rogerio Amato
Secretário Estadual de Assistência
e Desenvolvimento Social
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São Paulo Capacita CRAS

S

ão Paulo é um estado singular. Concentra a maior população do Brasil.
São mais de 40 milhões de habitantes distribuídos em 645 municípios. Nele se encontram o maior e o menor município do Brasil. Em um
extremo, o município homônimo, com mais de 10 milhões de habitantes e, no
outro, Borá, com pouco mais de 800.
Sob vários ângulos, as medidas de São Paulo são sempre no superlativo. Tem
o maior parque industrial e a maior produção econômica do País. Mas essas
medidas não podem ser generalizadas, pois não demonstram a diversidade, a
desigualdade e as forças de mudanças no cotidiano dos lugares.

Os municípios paulistas são diferentes em histórias e possibilidades. São Paulo é
um estado plural. Inúmeras variáveis e particularidades se expressam na capilaridade dos territórios: o grau de urbanização e ruralização; o porte demográfico;
a capacidade orçamentária e financeira; as características do sistema produtivo local; a localização geográfica; as condições
sociais e econômicas da população; as
demandas dos usuários das políticas
sociais; o nível de cobertura e a
qualidade dos serviços públicos; o grau de participação da
sociedade na gestão local;
paulistas estão habilitados em
a presença de movimentos
níveis de gestão do SUAS.
sociais; a rede de serviços
sociais; a capacidade técnica,
política e administrativa das
diversas áreas do governo; a
equivale a 98,7% de todas
disposição pessoal e profissioas cidades de São Paulo
nal dos agentes institucionais
em aderir e produzir mudanças
nas ações públicas; as características e as percepções dos agentes
públicos; entre outros tantos fatores.

637 municípios
Esse resultado

No campo das políticas públicas e, em particular na assistência social, o Estado
de São Paulo e os municípios paulistas aderiram ao Sistema Único de Assistência
Social (SUAS), forma pactuada que conecta e responsabiliza os níveis de governo
e estabelece novas bases de relação entre Estado e sociedade.
O SUAS não é um “bloco que cai” nas gestões dos governos federal, estaduais
e municipais. Parafraseando a análise de Maria Adélia de Souza1 sobre a relação
entre o universal e o particular – quando o SUAS chega ao ente federado “veste a
1

Professora no Programa de Pós-Graduação da USP. Departamento de Geografia da FFLCH-USP.
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Níveis de Gestão dos Municípios
Paulistas no SUAS

roupa do lugar e volta para o mundo levando
coisas do lugar” (informação verbal)2.
As instâncias município e região são expressões territoriais do Brasil. Não são meros
receptáculos dos processos de constituição
das diferenças, das desigualdades e da política de assistência social. Município e região
são sujeitos ativos desses processos e atuam
na potencialização, ou não, das diferenças; no
aprofundamento, ou não das desigualdades;
no conservadorismo ou na inovação da política de assistência social.

Não habilitado
Inicial
Básica
Plena

297

(47%)

273

(42%)

Em um país de base federativa, a implementação e a consolidação de um sistema único
de gestão dependem do vínculo pactuado
entre os municípios e o Estado, na direção
da completude nacional. Esse processo de
cooperação exige a presença do governo
estadual como instância investida da competência de direcionar a política de assistência
social em seu âmbito.
Os números de São Paulo no SUAS estão
alcançando densidade. São 637 municípios
habilitados em níveis de gestão que representam 98,76% do total.
A adesão diferenciada dos municípios ao
SUAS, em níveis de gestão inicial, básica e
plena, constitui um meio de análise das responsabilidades públicas pactuadas entre os
níveis de governo para provisão da proteção
social não contributiva. Esses dados também
podem ser examinados de acordo com o
porte populacional dos municípios. Conforme
dispõe a PNAS e o SUAS, São Paulo tem 399
(61,86%) municípios de pequeno porte 1;
125 (19,38%) municípios de pequeno porte
2; 50 (7,75%) municípios de porte médio;
68 (10,54%) municípios de grande porte; e 3
(0,47%) metrópoles.
A habilitação dos municípios é um indicador
de movimentos de mudanças e de continuidades que se revelam no tempo do SUAS.
2

67

(10%)

8

(1%)

Fonte: Secretaria Estadual de Assistência e
Desenvolvimento Social

Permite analisar tendências e levantar perspectivas de progressão nos níveis de gestão:
de não habilitados para habilitados; de gestão inicial para básica e de gestão básica para
plena. Para tanto, é preciso construir conhecimentos e um “certo modo de olhar” para as
diversas realidades do Estado de São Paulo e
o modo como são identificadas e trabalhadas
em cada território.
No campo da proteção social básica, 676
CRAS foram implantados em 397 municípios (61,55%). Como contraponto, 248
municípios (39,45%) ainda não implantaram essa unidade pública estatal. Para 2009
e 2010, o PMAS web registra a previsão de
implantação de novos CRAS em 108 cidades. Nessa previsão ganha destaque o fato
de 77 municípios que não tinham CRAS
proporem a sua instalação.

Trecho da aula da professora doutora Maria Adélia de Souza. USP. Out./2005.
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Municípios Paulistas, Segundo Porte Populacional e Níveis
de Gestão no SUAS
Não habilitado

399

Inicial
Básica
Plena
Total de municípios
por porte

224
163
125
79
31
7

5

14

10

1

Pequeno porte 1

Pequeno porte 2

68

50

30

25

10

35

8

Porte médio

3

Grande porte

3

Metrópole

Fonte: Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social

No contexto do SUAS, o CRAS é a unidade pública estatal que carrega o potencial de inovar a
gestão municipal da assistência social e de estender o pacto de cidadania do País, sustentado
no dever legal de Estado de garantir o direito do cidadão à proteção social não contributiva.
São Paulo Capacita CRAS é uma ação da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento
Social (SEADS) que expressa o seu compromisso com a consolidação da proteção social básica
nos municípios paulistas. É uma iniciativa que reunirá representantes de todos os órgãos gestores
municipais da assistência social, dos CRAS e técnicos estaduais. Cerca de 1500 pessoas participarão de 100 horas de formação em serviço, ao longo de seis meses, com metodologia e material de
apoio especialmente elaborados por especialistas que são referência em cada uma das temáticas.
Dessa forma, espera-se que a diversidade de realidades municipais e regionais sejam iluminadas, problematizadas e tomadas como elementos de reflexão e intervenção, a partir do lugar
em que cada participante se insere na rede socioassistencial paulista.

Municípios Paulistas, Segundo Níveis de Gestão no SUAS e
Números de CRAS
645

676

Total de municípios
Nº de CRAS
Municípios
com CRAS

397

367
297

273

61
8
Não habilitados

280

248

67

67

50

Gestão inicial

Gestão básica

Gestão plena

Total

Fonte: Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social

CRAS: Marcos Legais | 7

Convite ao Leitor
Os textos que fazem parte deste volume foram escritos como
material de apoio para as atividades de formação do Projeto de
Capacitação para a Implantação e Implementação do CRAS no
Estado de São Paulo.
Dessa forma, os conteúdos abordados são subsídios para a discussão e o aprofundamento nos encontros de formação.
Como convite para sua leitura, destacamos os principais temas e
conceitos abordados em cada texto e elaboramos um conjunto
inicial de questões com uma das muitas possibilidades de roteiro
para sua leitura e reflexão.

Bom trabalho.
Equipe de Gestão
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Capítulo 1: Marcos Legais e Organizadores do CRAS
Maria do Carmo Brant de Carvalho
Neste texto, você encontrará elementos fundamentais para compreender a lógica do CRAS
tendo em vista a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o Sistema Único da
Assistência Social (SUAS). A autora mostra que, a partir da Constituição Federal de 1988,
a assistência social vem passando por enormes avanços que a inserem definitivamente
como política de Estado, no universo dos direitos sociais, bem como definem seu conteúdo
e sistema de gestão. Demonstra que esse movimento construído coletivamente reúne
diferentes esforços resultantes de um processo histórico e, como tal, apresenta avanços,
retrocessos e desafios.
É importante que, ao ler este texto, você consiga situar o CRAS como uma unidade pública
estatal vinculada a esses novos marcos legais, carregando, portanto, o potencial de inovar,
expandir e consolidar as atenções da proteção social básica no campo da cidadania.
Observe que a autora nos provoca e nos desafia ao inferir que a implantação e a implementação do CRAS dependem de múltiplas condições, destacando-se, entre elas, a necessidade
de haver trabalhadores que acreditem ser possível a efetivação da nova lógica da assistência
social expressa nos seus marcos legais.

Ao ler o texto, procure relacioná-lo ao seu locus
de trabalho e pensar nas seguintes questões:
O CRAS pode concretizar as mudanças preconizadas na PNAS e no SUAS?
 CRAS pode cumprir as funções de proteção social, de defesa de direitos
O
e de vigilância social? É possível garantir a proteção social sem realizar a
vigilância e a defesa de direitos?
Qual é o papel do CRAS no contexto municipal da política de assistência social?
 omo o CRAS pode estabelecer a relação entre programas, projetos,
C
benefícios e serviços socioassistenciais?
O CRAS é uma unidade de referência de que, para quem e com quem?
Existe ação proativa dentro e fora do CRAS?
Que ações do CRAS enfocam as potencialidades e desejos da população?
Qual a distinção e a inter-relação entre CRAS e CREAS?
Como o CRAS acompanha o fluxo do usuário no SUAS?
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Capítulo 2: Vulnerabilidade e Proteção
Social Básica na Agenda do CRAS
Dirce Koga
Neste texto, somos convidados a identificar o modo como os conceitos de vulnerabilidade e
segurança social alcançam materialidade na agenda cotidiana dos CRAS.
Ao lê-lo, observe que a autora destaca o fato de os municípios brasileiros serem heterogêneos
e desiguais sob vários aspectos, o que pode ser verificado também no interior das cidades e
entre os territórios de atuação dos CRAS. Isso nos leva a pensar que as provisões do CRAS
devem estar localizadas nos territórios e, sobretudo, ofertadas a partir da demanda e da realidade desses territórios.
O texto mostra que as medidas e cartografias nacionais e estaduais permitem apontar tendências mais gerais e demonstra que a decodificação desses acessos permite estabelecer as
condições prévias para aproximação e conhecimento da realidade. Porém, a autora alerta que
isso não basta. O reconhecimento socioterritorial das vulnerabilidades exige produção de
dados desagregados para área de abrangência do CRAS.
Outra importante contribuição está na definição do CRAS como ator social presente no território. Mais do que um equipamento instalado em determinado lugar, essa unidade pública estatal
tem uma identidade e um papel específico na efetivação da política de assistência social.
Por fim, note que a autora introduz uma reflexão sobre as particularidades do CRAS determinadas pelo contexto em que ele se insere. Como exemplo, indica alguns desafios dos CRAS
em pequenos e em grandes municípios ou metrópoles.

Ao ler o texto, procure relacioná-lo ao seu locus
de trabalho e pensar nas seguintes questões:
 s conceitos de vulnerabilidade e segurança social inovam e reorientam
O
as provisões de assistência social? Como o CRAS incorpora efetivamente
esses conceitos?
 CRAS é mais um “equipamento” ou um “novo ator social” presente no
O
território municipal? Que iniciativas e atenções confirmam essa questão?

Além
dos dados já disponibilizados sobre o município (IPRS, IPVS, IBGE,
SUASweb, PROSocial etc.), o CRAS produz(iu) mapas e cartografias da
vulnerabilidade social presente em seu território de abrangência?
 partir do CRAS, é possível mudar a lógica tradicional de organização da
A
assistência social, isolada e por segmentos, para uma lógica mais relacional
(rede socioassistencial e intersetorial), de maior proximidade com a dinâmica
que se dá no território e por níveis de proteção social?
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Capítulo 3: Metodologias do Trabalho Social no CRAS
Marta Silva Campos
Daniela Santos Reis
Na proposta da publicação, este capítulo dialoga diretamente com os trabalhadores que
atuam (ou atuarão) no CRAS. É um dos temas que mais mobilizam e desafiam os profissionais que trabalham na assistência social.
Esse diálogo tem o desafio imenso de instigar e apoiar os trabalhadores para que construam
metodologias de trabalho social embasadas nos eixos do SUAS e que sejam capazes de orientar a intervenção profissional. É um texto que busca aproximar o saber-fazer do por que-fazer,
no âmbito do CRAS.
Observe que as autoras destacam que “se quisermos fazer o que dizemos querer, precisaremos encontrar o ‘como fazer’ correspondente. Discurso e prática não podem apresentar-se
como dois níveis completamente diferenciados e hierarquizados”. Note que o texto contribui
ao indicar que nas definições e preceitos técnicos normativos “vem impresso o ‘por que fazer’.
Esse é o norte das metodologias”.

Ao ler o texto, procure relacioná-lo ao seu locus
de trabalho e pensar nas seguintes questões:
 ual(is) concepção(ões) de metodologia(s) permeia(m) o trabalho social
Q
da proteção social básica/CRAS?
 ma metodologia padronizada para a proteção social básica/CRAS
U
contempla a diversidade social e territorial?
 omo desenhar a metodologia da proteção social básica/CRAS considerando
C
as particularidades das famílias e dos territórios?
 diálogo e a confluência entre as diferentes profissões podem construir
O
saberes orientadores de novas metodologias?
 s aspectos abaixo são referências orientadoras e articuladoras de
O
metodologias na área da proteção social básica/CRAS?
a) território e família;
b) convivência familiar e comunitária;
c) cultura de direitos e lógica da potencialidade dos cidadãos;
d) atuação em rede.
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Capítulo 4 – Território e Ferramentas de Gestão
Carola C. Arregui
Vergílio A. dos Santos
Território e Ferramentas de Gestão é um texto que nos desafia a compreender o significado
das inovações propostas pela PNAS e pelo SUAS que fundamentam a proteção social básica e
a implantação do CRAS.
Os autores demonstram que a dimensão territorial assume um lugar estratégico na organização do sistema e exige da equipe de trabalho do CRAS novas habilidades e novas tecnologias,
tanto para ler as necessidades e demandas de proteção social das famílias em situação de
vulnerabilidade e dos territórios, como para mapear e monitorar os serviços e equipamentos
existentes. Indicam também que, na lógica do SUAS, o território é tomado como um campo
de forças e de relações sociais que se organizam em um determinado espaço de vida com
dinâmicos e diferenciados movimentos.
Ao ler o texto, observe que os autores enfatizam a necessidade de a assistência social
romper com a tradição de não utilizar instrumentos tecnológicos e de informação em sua
dinâmica de trabalho. Ressaltam que a consolidação do SUAS impõe o domínio e o uso de
sistemas de gestão da informação. Nesse sentido, indicam dois movimentos interdependentes: a utilização de estudos e informações disponíveis em banco de dados oficiais e a
produção de dados pelo próprio CRAS.
É importante você perceber no texto o caráter proativo do CRAS, como produtor de informações chaves e com potencialidade de apontar e iluminar novos aspectos da realidade que
demandam proteção social.
Por fim, o texto orienta didaticamente como a equipe do CRAS pode desenhar seus sistemas
de monitoramento e avaliação e ainda contribui indicando os desafios desses processos.

Ao ler o texto, procure relacioná-lo ao seu locus
de trabalho e pensar nas seguintes questões:
 omo a dimensão territorial se expressa na agenda de trabalho da proteção
C
social básica/CRAS?
 proteção social básica/CRAS é um produtor de informações sobre o seu
A
território de abrangência?
 omo a proteção social básica/CRAS monitora e avalia a oferta de provisões
C
no território? Esse processo é coletivo e aberto à participação dos usuários e
da sociedade?
 processo de monitoramento e avaliação permite e orienta o contínuo
O
aperfeiçoamento do trabalho social desenvolvido pela proteção social
básica/CRAS?
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1.

Marcos Legais
e Organizadores
do CRAS1
Maria do Carmo Brant de Carvalho

1

 este texto, foram utilizadas informações publicadas pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do
N
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e outras oriundas do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e
Assistência Social e do Instituto de Estudos Especiais, ambos da PUC-SP.
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A assistência social
é um reconhecimento
da cidadania e dos
direitos de indivíduos
e famílias em situação
de vulnerabilidade

Maria do Carmo Brant de Carvalho
Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade
Católica (PUC-SP)e pós-doutorada em Ciência Política
pela École des Hautes Études en Sciences Sociales de
Paris. Atuou como professora no Programa de PósGraduação em Serviço Social da PUC-SP. Foi membro
do Conselho Nacional da Comunidade Solidária da
Casa Civil da Presidência da República.
É superintendente do Centro de Estudos e Pesquisas
em Educação, Cultura e Ação Comunitária.

A assistência social como
campo de política pública

N

o Brasil, a política de Estado voltada à proteção social vincula-se
à seguridade social, distribuída em três políticas específicas: previdência social, saúde e assistência social. É no âmbito da política de assistência social, propriamente dita, que se oferece ao cidadão o
maior número de mecanismos de proteção social não contributiva.
A seguridade social definida na Constituição introduz um conceito fragmentado de proteção social, o qual envolve a política de saúde para todos
os cidadãos, a previdência social como segurança devida ao trabalhador e
a assistência para todos aqueles que, vivendo nas malhas da vulnerabilidade social, necessitam da proteção do Estado.
A vulnerabilidade social resulta de diversos fatores: da ausência de renda
ou de renda mínima; do trabalho informal e/ou sazonal, do trabalho precário e do desemprego; das dificuldades de acesso aos serviços e equipamentos públicos e de seu atendimento insatisfatório; da perda ou
fragilização de vínculos de pertencimento e/ou de relações sociofamiliares; e dos mais variados tipos de preconceitos e discriminações.
Como política pública, a assistência social se apresenta aos indivíduos e
famílias em situação de vulnerabilidade como reconhecimento de sua
cidadania e de seus direito à proteção social.
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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proteção Social Básica – Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS)
Principais Marcos:
1988: Constituição Federal
1993: Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)
2004: Política Nacional de Assistência Social (PNAS)
2005: Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS)
2006: Orientações Técnicas para o Centro de Referência de Assistência Social
2006: Norma Operacional Básica dos Recursos Humanos do Sistema Único
de Assistência Social (NOB-RH/SUAS)
2007: Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais e Psicólogos na Política
de Assistência Social

Alguns Marcos do Estado de São Paulo – Secretaria Estadual
de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS):
Resolução SEADS nº 15, de 14 de julho de 2006. Dispõe sobre o Programa Estadual de
Proteção Social Básica e Especial e dá providências correlatas.
Resolução SEADS nº 26, de 30 de outubro de 2006. Altera a Resolução SEADS
nº 15 de 14 de julho de 2006.

A nova política de assistência social:
o SUAS e o CRAS
Mesmo sendo uma prática antiga, a assistência social só foi reconhecida como política
pública na Carta constitucional de 1988. A partir de sua regulação pelo Estado, essa atividade
experimentou enormes avanços.
O primeiro deles foi a promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em 1993.
Esse ato abriu caminho para o reconhecimento da atividade como política pública de seguridade social responsável pela oferta de proteção social não contributiva à população atingida
por conjunturas, contextos ou processos produtores de vulnerabilidade social.
Os avanços aconteceram na mesma velocidade com que foram implementados os mecanismos legais de garantia da participação e de gestão compartilhada entre as diferentes esferas
de governo e da sociedade. Os principais avanços foram os seguintes:
Implantação dos conselhos municipais, estaduais e nacional de assistência social;
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instalação do Fundo de Assistência Social nas três esferas de governo;
elaboração e aprovação de planos municipais, estaduais e nacional de assistência social;
c riação de instâncias próprias de negociação e pactuação designadas como Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) e Comissão Intergestores Tripartite (CIT);
r ealização de conferências municipais, estaduais e nacional, que se tornaram grandes
fóruns para a formação de competências de gestão, de consensos e de evolução nessa
política pública.
Outro importante passo foi dado com a aprovação, em 2004, da Política Nacional de
Assistência Social (PNAS) e regulação, em 2005, da gestão das provisões socioassistenciais (reconhecidas como direito dos cidadãos), pautadas em critérios objetivos e no
respeito ao pacto federativo para a sua operacionalização, configurado no Sistema Único
de Assistência Social (SUAS). O formato do SUAS espelhou-se no do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Nas palavras de Aldaíza Sposati2, sem dúvida a maior estudiosa dessa política, o SUAS instaura em todo o território brasileiro um mesmo regime geral de gestão e inscreve as atenções de assistência social no campo público e no campo dos direitos humanos e sociais.

O SUAS é uma racionalidade política que inscreve o campo de
gestão da assistência social, uma das formas de proteção social não
contributiva, como responsabilidade de Estado a ser exercida pelos
três entes federativos que compõem o poder público brasileiro.
Nesse sentido é uma forma pactuada que refere o processo de
gestão da assistência social, antes de iniciativa isolada de cada
ente federativo, a uma compreensão política unificada dos três
entes federativos quanto ao seu conteúdo (serviços e benefícios)
que competem a um órgão público afiançar ao cidadão (Sposati,
2006:111-112).

A implantação do SUAS e o caráter massivo do Programa Bolsa Família deixaram explícitas
duas formas de financiamento federal na assistência social:
Fundo a fundo, direcionada para os serviços socioassistenciais;
valor de transferência, em benefício direto ao cidadão.
Trata-se de dois modos de transferência: uma entre órgãos públicos, ou melhor, fundos públicos; e outra realizada diretamente ao beneficiário. A segunda forma é de montante muito
superior ao financiamento dos serviços.

2

 ldaíza Sposati, professora titular da PUC-SP, é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social e do Centro de
A
Estudos das Desigualdades Socioterritoriais (Cedest).
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No Brasil da última década, os programas sociais de transferência de renda cresceram em
cobertura e em volume de gastos. Hoje, por exemplo, cerca de 11,1 milhões de famílias já são
beneficiárias de transferências de renda via Programa Bolsa Família, do governo federal. No
Estado de São Paulo, também se verifica expansão nos investimentos da SEADS em programas de transferência de renda, como o Renda Cidadã e o Ação Jovem, que alcançam 226.332
beneficiários, entre jovens e suas famílias.
Tamanha cobertura representa uma conquista inédita para o Brasil, que, nunca antes havia
alcançado marcas tão significativas em programas de atenção aos pobres.
Todavia, há uma clara “defasagem entre o montante de recursos para o financiamento de
benefícios, face aos serviços, ou à rede socioassistencial. Como exemplo, o recurso financeiro
para o Benefício de Prestação Continuada no orçamento federal é oito vezes maior do que
o de serviços socioassistenciais. Caso se somem, a esse montante, os recursos do Programa
Bolsa Família, a discrepância entre benefícios e serviços sobe para quatorze vezes. A cobertura da rede de serviços socioassistenciais provida com recursos federais tem ainda baixa
incidência” (Sposati, 2006:97).
Dados levantados por Afonso (2006:15) esclarecem:

A função de assistência social registrou um gasto de exato 1% do
PIB em 2004. É um montante expressivo. Supera o gasto público
somado em habitação, saneamento, gestão ambiental e cultura.
Isoladamente, superam os gastos com urbanismos e, com folga,
os de trabalho. A divisão federativa da assistência foge do padrão
dos demais gastos sociais e se aproxima do caso da previdência, refletindo
a opção por gastos crescentes nos programas de transferência de
renda: é expressiva a concentração no governo central (72% do
gasto nacional), enquanto os municípios pesam muito mais do que
os estados (19% contra 9%).

Nesse novo cenário, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) constitui-se em unidade pública estatal, de base municipal, integrante do SUAS. Concretiza o dever e a presença
do Estado-município num dado território, para ofertar provisões em face de vulnerabilidades
e riscos sociais das populações. É, sem dúvida, um espaço de inovação no trabalho da assistência social que se institui como parte da política e da gestão municipal, sob a nova lógica
das referências legais e políticas dessa área. Carrega, portanto, a potencialidade de concretizar
as mudanças preconizadas pela PNAS e pelo SUAS.

Proteção social e organização da atenção pública
A PNAS e o SUAS introduzem uma nova organização da atenção pública, redefinindo as provisões socioassistenciais de modo hierarquizado em proteção básica e especial. Esse arranjo
(Cf. Sposati, 2005):
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t raduz e especifica programas, projetos,
benefícios e serviços socioassistenciais;
d efine proteção social básica e especial, de
média e alta complexidade;
i ntroduz uma concepção importante
de se criar e implementar sistemas de
vigilância da proteção social (monitoramento pela via de mapas da pobreza
e exclusão social; índices de vulnerabilidade social; mapas de vulnerabilidade social etc.) e de defesa de direitos
socioassistenciais;
e lege como unidade de intervenção a família, objetivando romper com as tradicionais
segmentações de seus usuários (crianças,
adolescentes, mulheres, idosos etc.);
e lege o CRAS como unidade pública
estatal de proteção social básica3, localizado em territórios de vulnerabilidade
social, com a função de organizar, coordenar e executar as provisões de proteção social básica;
e lege o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) unidade pública estatal de proteção especial
de média complexidade junto a famílias
cujos vínculos entre seus membros e com
a comunidade não foram rompidos;
 rganiza a proteção especial de alta como
plexidade, por meio de programas e serviços para famílias que se encontram sem
referência ou em situação de ameaça.
As unidades definidas no SUAS (o CRAS e o
CREAS) são públicas e estatais. Elas ofertam
níveis diferenciados de atenção e exigem a
definição de fluxos de responsabilidades e procedimentos para operar a referência e a contrarreferência de forma articulada e integrada
na lógica do SUAS.

3

Com a PNAS e o SUAS, o Estado assume
um papel central e estratégico na gestão
da política de assistência social. Cada um
dos entes federativos tem responsabilidades e compromissos a cumprir. Essa gestão
compartilhada e federativa representa uma
inovação no campo da assistência social,
historicamente delegada a iniciativas filantrópicas da sociedade civil.
O correto propósito de incluir o Estado
na tarefa de regulação do exercício da
política de assistência social não dispensa o esforço integrado entre os
agentes públicos estatais e não estatais
com vistas ao desenvolvimento da rede
socioassistencial.
Na lógica da PNAS e do SUAS, além de ser
uma unidade pública, o CRAS tem de atuar
na produção de uma gestão territorial que
aproxime e integre as atenções de proteção à família e ao cidadão ao conjunto dos
serviços públicos e das redes socioassistenciais e comunitárias de sua área de abrangência. No CRAS, ganham centralidade a
família, o cidadão e a coletividade, percebidos como sujeitos estratégicos na proteção social e na construção da cidadania.
O CRAS se localiza em territórios cujos
índices de vulnerabilidade social são
expressivos. Integra em seus objetivos o
desenvolvimento de ações de proteção
social básica, de vigilância e de defesa
social, sempre na perspectiva territorializada e com foco na matricialidade sociofamiliar. É na integração desses objetivos
que o CRAS desenvolve um novo modelo
socioassistencial em consonância com o
SUAS. Uma ação que integralize a proteção, vigilância e defesa social gera uma
proteção social efetiva, movida por processos e estratégias capazes de produzir
convívio, pertencimento e autonomia às
famílias e aos cidadãos.

O SUAS estabelece critérios distintos no número de famílias referenciadas, de acordo com o porte do município, que vai de 2.500 a 5.000 famílias.
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Programas, projetos, benefícios e serviços
socioassistenciais ofertados no CRAS
Como política de proteção social, a assistência social tem um campo próprio de atenção e
provisão: articula um leque de ações de segurança contra riscos pessoais e sociais a indivíduos, famílias e coletividades, viabilizando serviços, programas, benefícios e transferências
de recursos materiais e monetários, que devem ser planejados, monitorados e avaliados
continuamente (MDS, 2008).
Tomando a PNAS e o SUAS como matrizes, as provisões socioassistenciais hierarquizadas em
proteção social básica e especial ofertam um conjunto de benefícios, serviços, projetos e programas que devem efetivar a segurança de acolhida, renda, convivência e desenvolvimento
de autonomia e de sobrevivência4.
A proteção social básica destina-se aos cidadãos que vivem em condição de vulnerabilidade
social decorrente da pobreza, da privação (ausência de renda, renda precária ou nulo acesso
aos serviços públicos etc.) e/ou da fragilização de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências etc.).

A PNAS E A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
São considerados serviços de proteção básica
de assistência social aqueles que potencializam a família como unidade de referência,
fortalecendo seus vínculos internos e externos
de solidariedade por meio do protagonismo de
seus membros e da oferta de serviços locais
que visam à convivência, à socialização e ao
acolhimento de famílias cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos, bem
como à promoção da integração ao mercado
de trabalho. Exemplos de serviços:
Programa de Atenção Integral às Famílias.
P rograma de inclusão produtiva e projetos de
enfrentamento da pobreza.
Centros de Convivência para Idosos.

4

S erviços para crianças de zero a seis anos
que visem ao fortalecimento dos vínculos
familiares, ao direito de brincar e às ações
de socialização e sensibilização para a defesa dos direitos das crianças.
S erviços socioeducativos para crianças,
adolescentes e jovens na faixa etária de
seis a 24 anos, visando à sua proteção, socialização e ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
P rogramas de incentivo ao protagonismo juvenil e de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
C
 entros de informação e de educação para
o trabalho, voltados para jovens e adultos
(PNAS/2004).

S egurança da acolhida: Garantia de acolhimento pela via da escuta profissional qualificada, da informação e da referência. Nos casos de alta
vulnerabilidade, o abrigamento pode ser de curta, média ou longa duração.
Segurança social de renda: Concessão de benefícios temporários ou continuados àqueles indivíduos ou famílias que apresentem vulnerabilidades
decorrentes do ciclo de vida e/ou incapacidade para a vida independente e para o trabalho.
Segurança de convívio: Construção, restauração e fortalecimento de laços de pertencimento e vínculos sociais de natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e societários.
Segurança de desenvolvimento da autonomia: Oportunidades diversas de desenvolvimento de capacidades e habilidades para que as pessoas
possam usufruir recursos e possibilidades presentes na sociedade contemporânea.
S egurança de sobrevivência: Benefícios materiais ou em pecúnia que garantam o acesso à provisão estatal, em caráter provisório, de benefícios
eventuais para indivíduos e famílias expostos a riscos e vulnerabilidades circunstanciais, de emergência ou de calamidade pública.
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Há certo consenso de que a proteção social básica às famílias e cidadãos inclui uma oferta
básica, porém não padronizada, de:
s erviços e processos de fortalecimento da convivência social e desenvolvimento do sentido de pertencimento às redes existentes ou a serem recriadas no microterritório;
inclusão nos serviços das políticas públicas;
d esenvolvimento da fluência comunicativa (domínio da leitura, da escrita e da comunicação oral), ampliação do universo informacional e cultural e inclusão no circuito de relações
comunitárias;
inclusão no mundo do trabalho e renda por intermédio de formações que possibilitem
aumento da empregabilidade e geração de renda.
Para isso, é preciso conectar e otimizar recursos e ofertas já existentes no território para
compor uma rede de proteção socioassistencial em direções/movimentos complementares.
O primeiro refere-se à organização e à articulação entre serviços e benefícios socioassistenciais de provisão pública estatal. O segundo refere-se à articulação territorial com entidades
de assistência social e organizações sociais menos formais, que funcionam como artérias
protetivas no território.
Na agenda de trabalho do CRAS, encontra-se um campo privilegiado de integração das
provisões socioassitenciais em rede. O CRAS pode desenvolver estratégias e procedimentos
que operem uma nova relação entre serviços, benefícios, programas e projetos para, de
modo articulado, fazer frente às demandas sociais concentradas nos territórios de vida e de
trabalho da população.

Provisões do CRAS
Benefícios
Para garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, os benefícios monetários ou em espécie podem ser considerados insumos imprescindíveis na proposta de cobertura da proteção
social brasileira.
A Constituição Federal e a LOAS instituíram o Benefício de Prestação Continuada (BPC), voltado ao atendimento de idosos e pessoas incapacitadas para o trabalho, portadoras de deficiências. Os benefícios em espécie têm larga tradição na operação das políticas sociais (provisão
de documentos, auxílio transporte, medicamentos, merenda escolar, cestas alimentares etc.).
Programas de transferência de renda operados pelo governo federal e, em diferentes escalas,
pelos governos estaduais e municipais marcam a política de assistência social contemporânea. Resultados de seu impacto podem ser evidenciados na redução, ainda que tímida, das
taxas de desigualdades de renda.
Há assim uma enorme expansão do campo dos benefícios continuados e da transferência de
renda e eventuais (Benefício de Prestação Continuada, Bolsa Família, Agente Jovem, Renda
Cidadã, Ação Jovem, Auxílio Funeral e Auxílio Natalidade).
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Destaca-se ainda a atenção às populações vítimas de calamidade pública ou de emergência
social. Processam-se benefícios e serviços de abrigamento, alimentação e reposição de condições mínimas de sobrevivência e apoio imediato. Essas ações estão necessariamente articuladas com planos de defesa civil, que envolvem agentes e ações derivadas de políticas públicas.
Sabemos, no entanto, que a proteção social é mais do que garantia de benefícios. A proteção
social pressupõe tornar a família e o cidadão mais fortalecidos para acessar e usufruir bens,
serviços e riquezas societárias.
Sabemos também que são necessários serviços e processos que deem conta de desenvolver
a autonomia e capacidades substantivas das famílias e cidadãos estigmatizados pela pobreza,
desigualdades e vitimizações para que circulem nessa sociedade complexa com maiores recursos socioculturais. Ainda que a direção normativa estabeleça a integração entre benefícios e
serviços, verifica-se maior investimento no financiamento e operacionalização de benefícios.
Esse aspecto coloca para o CRAS e para a gestão municipal um grande desafio: não se firmar
como locus exclusivo de distribuição de benefícios. Na perspectiva do SUAS, o CRAS costura
a destinação desses benefícios com processos e serviços socioassistenciais voltados para o
alcance de resultados protetivos da maior importância: a melhoria da qualidade de vida, ganhos
de pertencimento social, convivência familiar e social, maior autonomia e protagonismo.

Serviços socioassistenciais
Os serviços são a parte mais substantiva da atenção pública. Eles exigem relação interpessoal,
condição em si de proteção. Envolvem ações continuadas e de prazo indeterminado dirigidas
a situações previamente identificadas e monitoradas nos territórios (MDS, 2008).

Projetos e programas socioassistenciais
Os projetos compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos populacionais em situação de pobreza, a fim de subsidiar as iniciativas que lhes garantam meios para
melhoria das condições gerais de subsistência, elevação da qualidade de vida, preservação do
meio ambiente e sua organização social. Não se caracterizam como ações continuadas.
Os programas são em geral multissetoriais e compreendem um conjunto de projetos e iniciativas que se complementam com vistas à obtenção de resultados assertivos num tempo definido. É o caso do Programa Bolsa Família, que integra, por exemplo, iniciativas multissetoriais,
serviços socioassistenciais, educacionais e de saúde, formação socioeducativa e profissionalizante para a família e projetos de geração de renda.

CRAS: unidade territorializada do SUAS
Há duas questões aqui a serem destacadas:

1. A proteção social destinada às famílias e aos cidadãos: acolhimento,
referência e contrarreferência
Os diferentes estados de vulnerabilidade das famílias e cidadãos atravessam, em geral,
as dimensões da assistência social, habitabilidade, renda, trabalho, saúde, identificação
civil e social, educação, convivência comunitária e dinâmica familiar. Para atender a essas
necessidades, é preciso atuar na mobilização e indução de ações públicas multissetoriais,
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no fortalecimento e disponibilidade de redes locais de proteção social e na readequação
da oferta programática, quando necessária.
A atenção direta implica o desenvolvimento de diversas práticas. Por exemplo:
 doção de processos de acolhimento e escuta (histórias de vida, necessidades e demandas,
A
potências e projetos de futuro);
encaminhamentos monitorados aos diversos serviços públicos;
informação e formação para aumento do universo cultural e desenvolvimento de capacidades e habilidades;
d esenho e realização de projetos de interesse da família, dos cidadãos e grupos visando à
melhoria de condições de vida e a ganhos de confiança social.
Por isso mesmo, a proteção social recai no binômio interdependente: cidadão/territórioEstado/sociedade.
As principais ações voltadas aos usuários da proteção social básica supõem assegurar:
apoio individual, grupal e coletivo;
ancoragem territorial;
provisões e proteções públicas.
Essas garantias dependem de processos e relações que mobilizem a coautoria das famílias
e cidadãos na melhoria de suas condições de vida. Os ganhos de autonomia progressiva
são fundamentais para enfrentar, com êxito, as condições estruturais geralmente associadas a situações de pobreza e de vulnerabilidade pessoal e social. As garantias dependem,
acima de tudo, da mobilização e articulação dos ativos sociais do território – organizações,
serviços, projetos do território – para uma ação compartilhada.
Há, portanto, a necessidade de articulação e fortalecimento das redes assistenciais e socioterritoriais, por meio da oferta e produção de serviços e programas sociais complementares
dirigidos a capacitação, entretenimento, convivência, apoio de proximidade, desenvolvimento de capacidades, melhoria da habitabilidade e geração de trabalho e renda. Para tal, é
preciso identificação, mobilização e articulação dos serviços, espaços, sujeitos, oportunidades e relações existentes no território.

2. Uma nova articulação entre os serviços públicos e as famílias
Está em marcha no País uma transformação de enorme relevância: o acolhimento, pelos
serviços públicos, das famílias e da comunidade territorial, por intermédio da flexibilização
de rotinas e processos para melhor atender às demandas. Para tanto, esses usuários devem
buscar sua participação na condução dos serviços públicos básicos.
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Dessa forma, esses serviços passam a contar com uma margem
considerável de autonomia, o que contribuirá para a produção
de respostas assertivas, flexíveis e combinadas relacionadas ao
direito dos cidadãos e desenvolvimento sustentável do território a que pertencem.
Há outro deslocamento igualmente importante: a perspectiva
de se revelarem e de se afirmarem potências e desejos da
população, e não mais políticas e práticas centradas apenas
no pobre e na pobreza, resquícios da cultura política tutelar
reinante no país.
Como reflexo dessa nova lógica, a família e o território
ganham centralidade nas políticas sociais, em particular nas
políticas de saúde e de assistência social. Os serviços públicos básicos estão combinando modalidades de atendimento
ancoradas na família e nos grupos do território.
E é na política de saúde que essa perspectiva mais
avançou: foram colocados em funcionamento
programas de saúde da família; criaram-se
estímulos para a internação domiciliar
(não se restringindo apenas à internação hospitalar); e foi introduzida a
participação do médico de família,
do cuidador domiciliar e dos agentes
comunitários de saúde.
A perspectiva contemporânea é de
reconhecimento da indispensabilidade da família no cerne das políticas públicas destinadas à proteção
e ao desenvolvimento dos cidadãos,
seja como estratégia de adesão aos
propósitos dos serviços públicos básicos
(assistência social, saúde, educação, habitação, emprego etc.), seja como indicador de
corresponsabilidade e parceria na condução
desses serviços.

A participação
da família
é indispensável
no cerne das políticas
públicas de proteção
e de desenvolvimento
dos cidadãos

A família continua sendo um forte agente de proteção social de
seus membros, independentemente das mudanças que ocorreram em sua dinâmica, em sua composição e em seu arranjo.
Porém, não podemos exaurir esse potencial protetivo sem ofertar à família um forte apoio. Trata-se de uma mão dupla que
deve ser garantida e de um papel essencial a ser preservado na
política de assistência social pela mediação do CRAS.
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Gestão do trabalho no CRAS
Há que se dedicar atenção ainda à formação, à qualificação das equipes e às condições de
trabalho (materiais, institucionais, profissionais, físicas e financeiras) do CRAS.
Sabemos que o CRAS é uma unidade estatal recente. Por isso, não possui ainda todas as
condições para uma boa gestão e um bom funcionamento. Embora tenham sido implantados em grande parte dos municípios brasileiros – o que já é uma enorme conquista em tão
pouco tempo –, os CRAS padecem da falta de investimento. Ou seja: são insuficientes (e
também sob condições precárias de contratação) os recursos humanos disponíveis, assim
como a sua infraestrutura física e sua logística.
Nessas condições, a gestão do trabalho no CRAS se faz desafiadora e necessária. Mesmo com
esses limites, é preciso consolidar o modelo SUAS, que introduz no setor inovações substantivas. Em relação ao tema da infraestrutura física, sugerimos a leitura do excelente trabalho
de Flávio José Rodrigo de Castro (2008).
Para pensar a formação dos trabalhadores e as condições de logística necessárias à boa
gestão do CRAS, devem-se considerar as atribuições e qualificações gestoras para a atuação
de um centro de referência socioassistencial estatal num determinado território. Exemplos
de questões a serem levadas em conta:
1. Proximidade – O CRAS exige a estruturação de relações próximas com as famílias e
com a comunidade territorial, já que elas são portadoras de identidades, saberes, experiências e de projetos de futuro.
2. Conhecimento das condições de vida no território – A gestão do trabalho no CRAS
requer domínio sobre as condições de vida da população no território e os modos como
ela circula pelo local e acessa serviços públicos; sobre as redes socioassistenciais e socioterritoriais existentes e sobre os déficits e as fortalezas existentes na comunidade.
3. Planejamento – Todo processo de gestão precisa de um planejamento de ações com clara
especificação de prioridades, metas e resultados a alcançar no curto e no médio prazos.
4. Vínculo com a gestão municipal – O CRAS é uma unidade pública estatal vinculada à
gestão municipal e por ela coordenada.
5. Supervisão de processos – O êxito das atividades está relacionado a uma supervisão atenta
dos processos e cuidados oferecidos às famílias e aos cidadãos. A gestão necessita igualmente
de monitoramento e de avaliação contínua e sistemática dos processos, metas e resultados.
6. Participação – A gestão tem como dever assegurar oportunidades de participação da
equipe do CRAS, das famílias usuárias, dos agentes de demais serviços públicos e dos agentes
de organizações comunitárias instaladas no território. Essa garantia de participação obriga o
CRAS a manter fluxos contínuos de informação e comunicação de saberes e fazeres.
7. Articulação local – A gestão do CRAS exige abertura, articulação e trabalho conjunto
com os demais serviços públicos, organizações sociais e movimentos da sociedade, famílias
e moradores do território.
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O CRAS deve, portanto, conquistar ancoragens intrassetorial, intersetoriais e interinstituições no território, de modo a não caminhar de forma isolada e a propiciar a consolidação
de uma rede mais ampla de proteção social. Somente dessa forma é que a instituição
poderá estender as proteções públicas e o leque de oportunidades, escolhas e acessos às
famílias e aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social.
Para pensar a composição e as atribuições da equipe de trabalhadores do CRAS, tendo
como referência as condições reais de seu município, sugerimos a leitura das Orientações
Técnicas para o CRAS, da NOB-RH/SUAS e dos Parâmetros para Atuação de Assistentes
Sociais e Psicólogos na Política de Assistência Social.
Esses requisitos de gestão do trabalho do CRAS são um desafio para que todos os profissionais envolvidos revisem seus parâmetros de atuação e incluam em seu “saber-fazer” novas
exigências. Destacamos alguns desses requisitos:
 omínio de conhecimentos e competências próprias à condução da proteção social
D
básica, tal qual definida pela política e sistema SUAS;
reflexão na ação: um profissional menos tarefeiro e mais reflexivo e propositivo;
competência comunicativa e relacional;
competência articuladora.
A intervenção socioassistencial tem uma característica central: ela é sociorrelacional. Ou
seja, a proteção social depende de ações e de relações de proximidade. Assim, o trabalho
socioassistencial clama por habilidades comunicativas e relacionais.

(...) pensar a ação comunicativa como portadora potencial de uma
racionalidade diferenciada, que só se pode manifestar depois que se
tenha destruído o dogmatismo implícito das concepções de mundo
tradicionais, e onde os requisitos de validade possam ser
construídos pela argumentação, pelo confronto de diferentes posições, na procura de consensos aceitáveis (Gatti, 2004:15).

E, não menos importante, em um processo sociorrelacional, “os conhecimentos adquirem
sentido ou não, são aceitos ou não, incorporados ou não, em função de complexos processos não apenas cognitivos, mas, sócio-afetivo-culturais. Seu centramento apenas nos
aspectos cognitivos individuais esbarra nas representações sociais e na cultura de grupos”
(Gatti, 2004:23).
Outra competência indispensável ao trabalho socioassistencial é a articulação. A oferta de
provisões, de oportunidades e de acessos a serviços e relações no território é costurada
por articulações que integram a população-alvo a uma cadeia de programas e serviços
complementares.
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A articulação é hoje uma das habilidades mais valorizadas no trabalho socioassistencial, e
abarca, cada vez mais, arranjos multissetoriais e multi-institucionais. Os processos de articulação partem do princípio de que a intersetorialidade e a complementaridade entre serviços
das diversas políticas públicas e entre sujeitos sociais do governo, da sociedade e da comunidade são indispensáveis para promover melhoria na qualidade de vida de nossas populações.

O que pode ser feito para
a conquista dessa articulação?
A
 ssegurar coautoria dos grupos populares, das famílias, das coletividades. Não se faz por! Mas
se faz com!

 riar rotas de aprendizagem que permitam às famílias e aos cidadãos ganharem novas aprenC
dizagens com maior autonomia.
Reconhecer e trabalhar com potências e não com vulnerabilidades.
 eslocar a pauta do trabalho socioassistencial da oferta de informação para a oferta de aprenD
dizagens e vivências. As famílias e coletividades querem oferta criativa de aprendizagens. E
quando falamos em aprendizagens, é preciso lembrar que vivemos num mundo com muito
mais acesso a informações e conhecimentos veiculados pelos meios multimidiáticos. Vivemos
hoje possibilidades reais de acesso a conhecimentos e aprendizados compartilhados.
 ompreender que os serviços estão no território. Ou seja, que eles pertencem à coletividade e,
C
portanto, devem operar de forma integrada aos seus vários sujeitos e espaços de convivência,
interlocução e aprendizagem, com o propósito de ampliar e otimizar as oportunidades de pertencimento e inclusão social de seus habitantes.
 ssumir em definitivo que nenhum serviço pode tudo. Cada um carece de complementaridaA
des multidimensional e multissetorial. Nenhuma política ganha por si efetividade social.

Por fim, há uma questão adicional colocada aos profissionais da assistência social: a demanda
por revelar saberes e fazeres de autoria dos agentes locais e, sobretudo, dos grupos usuários
castigados pela pobreza, vulnerabilidade e exclusão. Há um conhecimento que se faz a partir
da ação e da relação com esses grupos no terreno próprio da ação.
É por isso que dizemos que a boa política pública é feita de competências ética, política, técnica, processual e comunicativa. A articulação e a combinação de saberes e fazeres entre programas, setores e disciplinas permitem potencializar a atenção pública, uma vez que retiram
cada ação do seu isolamento e propõem uma intervenção agregadora e inclusiva.
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2.

Vulnerabilidade
e Proteção Social
Básica na Agenda
do CRAS
Dirce Koga

Dirce Koga

A desigualdade social
expressa não só a
dimensão regional do
País, mas também as
desigualdades entre
as cidades e no
interior de cada uma

Assistente social, doutora
em Serviço Social pela Pontifícia
Universidade Católica (PUC-SP);
professora titular do Programa
de Mestrado em Políticas Sociais
da Universidade Cruzeiro do
Sul (Unicsul); pesquisadora e
consultora da Diagonal Urbana
Consultoria.

O

diálogo sobre a vulnerabilidade social nos territórios dos
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e a sua
identificação, no Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
como locus de proteção social básica devem inspirar um debate que
extrapole o âmbito conceitual e capture as demandas cotidianas dos
atores desse complexo cenário.
Partindo desse desafio e, ao mesmo tempo, da realidade heterogênea e
desigual das cidades brasileiras, o presente texto se propõe a tratar do
tema das vulnerabilidades sociais presentes nas famílias e territórios, trazendo à tona também as faces e contrafaces da proteção social a serem
observadas pelo CRAS.
A desigualdade social se expressa no cotidiano dos territórios e evidencia não apenas a dimensão regional do Brasil, mas especialmente as
desigualdades internas existentes entre as cidades e no interior de cada
uma delas. Portanto, não é aconselhável estabelecermos uma medida
única para as diferenças socioterritoriais dos 5.564 municípios brasileiros, como se as cidades formassem um grupo homogêneo.
Avançar pelos caminhos das desigualdades e diversidades regionais brasileiras assemelha-se à observação de um caleidoscópio, em que aparentes conjuntos homogêneos se desfazem a cada novo ângulo de visão.
Essa situação de desigualdade constante nas cidades, compreendida muitas vezes como fato da natureza, é um demonstrativo do que o modelo
excludente vem provocando em nosso País há mais de 500 anos.
Desde o final da década de 1990, temos assistido no Brasil a uma série
de avanços sociais, com o incremento de mapas de pobreza, exclusão e
inclusão social e riqueza. Ou seja: avanços na elaboração de metodologias
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de importante significado para a análise social e para o levantamento das desigualdades nos
diferentes territórios.
O desafio está na superação da simples constatação da existência dos territórios ditos pobres
ou não pobres, excluídos ou incluídos, vulneráveis ou não vulneráveis. Há que se fazer a
distinção entre essas realidades, observando-se que, por trás da cartografia social, há movimentos e dinâmicas que devem ser compreendidos para além dos limites geográficos administrativos representados em um simples mapa.
É nessa direção que a própria Política Nacional de Assistência Social (PNAS) sugere o levantamento de indicadores territorializados, de forma que suas respostas se aproximem das necessidades da população. Os indicadores sociais, na perspectiva da vigilância social, devem referir-se à:
produção, sistematização de informações, indicadores e índices
territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal
e social que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos
da vida (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos); pessoas
com redução da capacidade pessoal, com deficiência ou em abandono; crianças e adultos vítimas de formas de exploração, de violência e de
ameaças; vítimas de preconceito por etnia, gênero e opção pessoal; vítimas
de apartação social que lhes impossibilite sua autonomia e integridade, fragilizando sua existência; vigilância sobre os padrões de serviços de assistência social em especial aqueles que operam na forma de albergues, abrigos,
residências, semi-residências, moradias provisórias para os diversos
segmentos etários. Os indicadores a serem construídos devem
mensurar no território as situações de riscos sociais e violação de
direitos (Vigilância Social na PNAS/ 2004).
Se utilizarmos, por exemplo, o já bastante difundido Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), que mede os diferentes graus de desenvolvimento dos países, para análise dos estados
e municípios brasileiros, notaremos que os mais bem posicionados no ranking nacional se
localizam nas regiões Sul e Sudeste.
Vejamos o exemplo do Estado de São Paulo (2000)1, que apresenta alto IDH. Se olharmos
para seus 645 municípios, veremos reproduzida a imagem da desigualdade social existente
entre os estados brasileiros.
No caso de São Paulo, indicadores socioeconômicos, como o Índice Paulista de Vulnerabilidade
Social (IPVS)2 e o Índice Paulista de Responsabilidade Social3 – produzidos pela Fundação
Seade – permitem observar justamente as diferenças e discrepâncias entre as cidades paulistas. Tais medidas têm revelado que o estado considerado mais desenvolvido do País possui
em sua malha pelo menos 114 municípios em condições de alta vulnerabilidade social, como
demonstra trecho analítico do IPVS 2005:
Ver Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD/IBGE/Fundação João Pinheiro, 2000). Disponível em: <http://www.pnud.org.br>.
E sse novo indicador, ao permitir ao gestor público e à sociedade uma visão mais detalhada das condições de vida do seu município, com a identificação e a localização espacial das áreas que abrigam os segmentos populacionais mais vulneráveis à pobreza, incorpora ao sistema de indicadores de
desenvolvimento, iniciado com o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), mais um instrumento para a avaliação das políticas públicas.
3
Sistema de indicadores que compõem o IPRS. Criado em 2000, pela Fundação Seade, em resposta à solicitação da Assembleia Legislativa, esse
sistema é composto de indicadores que expressam o grau de desenvolvimento social e econômico dos 645 municípios do Estado de São Paulo.
1
2
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Composto pelos municípios piores situados em termos de riqueza,
longevidade e escolaridade no Estado de São Paulo, o grupo 5 do
IPRS reúne 114 municípios concentrados principalmente no Vale
do Ribeira e na região serrana do Vale do Paraíba. Em 2000, esses
municípios possuíam 2 milhões de habitantes. Com poucas
exceções, os municípios são de pequeno porte (média de 19 mil
habitantes), localizados em áreas marcadas pela pobreza e incapacidade local em lograr avanços socioeconômicos significativos
(Fundação Seade, IPVS, 2005).

O gráfico a seguir, produzido com base na distribuição dos setores censitários4 do IBGE para o
Estado de São Paulo (num total de 48.683 setores), identifica 8,6% dos setores como de “muito
alta vulnerabilidade social”, o que corresponde a cerca de 3,6 milhões de habitantes. É interessante
notarmos que, no outro extremo da régua do IPVS, percentual semelhante (8,5%) de setores corresponde à faixa de “nenhuma vulnerabilidade social”, totalizando 2,5 milhões de habitantes.
Embora São Paulo tenha o mesmo índice (8,5% de setores) para duas situações discrepantes
de vulnerabilidade social (muito alta e nenhuma), a quantidade de pessoas residentes nos
setores de “muito alta vulnerabilidade social” supera em 1 milhão de pessoas a dos setores
de nenhuma vulnerabilidade social. Isto é: embora se trate da mesma quantidade de setores
censitários analisados tanto para alta como para nenhuma vulnerabilidade social, a quantidade de pessoas morando nos setores de alta vulnerabilidade social é superior em relação
aos setores de nenhuma vulnerabilidade social.
É possível afirmarmos, portanto, com base no IPVS, que na balança da desigualdade social, o
Estado de São Paulo possui entre seus extremos um sobrepeso populacional nos setores de
muito alta vulnerabilidade social.

Distribuição dos Setores Censitários,
por Localização, Segundo o IPVS

Setores urbanos
Setores rurais

Estado de São Paulo (2000)
25%
21,1%

20,4%
15,4%

muito
baixa

alta

8,5%

8,6%

baixa
média
muito
alta

nenhuma
vulnerabilidade

Fontes: Fundação Seade/IPVS e IBGE (Censo Demográfico 2000).

4

Cada setor censitário corresponde a aproximadamente 300 domicílios.
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Vale destacar que o IPVS trabalha com um
conceito de vulnerabilidade social baseado
em Kaztman (1999), entendendo ser o confronto entre “os recursos acumulados (ou sua
ausência) por indivíduos, famílias e comunidades em simultâneo às oportunidades
acessíveis para empregá-los” que poderiam
“identificar as diferentes situações de vulnerabilidade social a que eles estão submetidos” (IPVS, 2005).
Katzman e Filgueira (2006) têm trabalhado
com o conceito de vulnerabilidade social
relacionado aos processos de pobreza e
exclusão social, afirmando que:

Em nosso caso, chamamos de vulnerabilidade ante a pobreza
ou a exclusão social
as situações que surgem quando as configurações de
recursos que controlam e podem
movimentar os municípios não
são suficientes para aproveitar as
estruturas de oportunidade de acesso ao
bem-estar (Katzman;
Filgueira, 2006:71).

Assim, a abordagem da vulnerabilidade social
mostra-se relacionada ao acesso ao bem-estar social que os autores citados denominam
de “estruturas de oportunidade de acesso ao
bem-estar”. Como foi possível observar pelo
IPVS, a distribuição dos recursos para o acesso
às estruturas de oportunidade se dá de forma
desigual entre os municípios paulistas.
Essa configuração dos setores segundo os
graus de vulnerabilidade social demonstra
que os territórios de São Paulo expressam
uma lógica de desigualdade social a ser
enfrentada também em seu interior.
5

Eis um desafio para os CRAS no enfrentamento das vulnerabilidades sociais das famílias
e de seus territórios de vivência, pois estamos
falando da presença do Estado e de sua política pública de assistência social no cotidiano
dos territórios intraurbanos considerados mais
carentes de proteção social.

O CRAS e proteção social
no território
Segundo definição do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
embasada na PNAS, o Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS) é uma unidade
pública da política de assistência social, de base
municipal, integrante do SUAS, localizado em
áreas com maiores índices de vulnerabilidade e
risco social, destinado à prestação de serviços e
programas socioassistenciais de proteção social
básica às famílias e indivíduos, e à articulação
destes serviços no seu território de abrangência,
e uma atuação intersetorial na perspectiva de
potencializar a proteção social5.
Segundo a PNAS, a escolha territorial para instalação do serviço de assistência social deve
ser baseada na identificação das famílias e
territórios em situação de vulnerabilidade.
A conjugação entre prioridade e qualidade no
atendimento à população usuária tem se apresentado como um modo eficaz de efetivação da
política de assistência social.
O reconhecimento socioterritorial das vulnerabilidades sociais exige dos municípios investimentos na produção de informações mais
desagregadas sobre a realidade socioeconômica,
política e cultural. Tal prática não tem sido usual
nas prefeituras brasileiras, e sua ausência tem
afetado as políticas sociais como um todo.
A política de saúde, com sistemas como o
DATASUS; e a política de Educação, por intermédio do Censo Escolar do Instituto Nacional

Disponível em: <http://www.mds.gov.br>. Acesso em: 1 abr. 2009.
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de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP/MEC), têm possibilitado a formação de uma base mais desagregada de
dados municipais.

ticas, além de atribuirem valores e cores aos
polígonos das divisões político-administrativas
dos diferentes territórios.
Segundo Vera Telles,

Vale destacar também a iniciativa recente
do MDS e IBGE de disponibilizarem a todos
os municípios com população superior a 20
mil habitantes informações socioeconômicas
que possibilitem o reconhecimento intraurbano das condições de vida das famílias
pelos seus microterritórios.
O fato é que nem sempre os territórios dos
sistemas de informação coincidem com os
territórios de gestão e de vivência da população. O território conceitual parece longe
do território real. Por seu turno, o território
real pode não se revelar nos sistemas informacionais gerados.
Temos de reconhecer que as ferramentas
tecnológicas informacionais geradas nos
últimos anos contribuíram significativamente para os avanços das pesquisas, produzindo novas formas de expressão das
realidades estudadas e cartografias temá-

A escolha
territorial para a instalação
do serviço de assistência
social deve ser baseada na
identificação das famílias e
territórios em situação de
vulnerabilidade
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o fato é que hoje sabemos
mais e melhor sobre as
características da pobreza
urbana, o modo como se
distribui nos espaços das
cidades e as variáveis que compõem as
situações de vulnerabilidade social e
exclusão territorial, para usar os termos
correntes nos debates atuais. Sabemos
mais e melhor sobre a escala dos problemas sociais e os pontos críticos espalhados pela cidade e seus territórios.
Mas não sabemos discernir as linhas de
força que atravessam as realidades e o
debate parece se dar numa espécie de
confinamento do presente imediato,
sem conseguir romper o círculo de giz
traçado pelo tempo curto
da gestão das urgências
locais (Telles; Cabanes,
2006:19).

Esse fio da meada apresentado pela autora
sugere um desvendamento dos territórios a
partir das conexões/desconexões sociais presentes no cotidiano das cidades e dos vínculos/fraturas sociais que permeiam a variada
gama de relações sociais. Trata-se de encarar
faces e contrafaces de um mesmo fenômeno
que apontam para o movimento e a dinâmica
do cotidiano. Por isso, torna-se temerário
identificar de forma imediata uma população
como “pobre”, “excluída” ou “vulnerável”.
No enfoque do trabalho social dos CRAS se
faz necessário um deslocamento na forma
tradicional de se identificar tão somente as
evidências de situações de vulnerabilidade
social, o que acaba levando unicamente à
ênfase em relação ao universo das necessidades. Assim, há que se desvendar outros

horizontes para além dos já conhecidos mapeamentos de vulnerabilidade social, buscando-se a identificação do universo das potencialidades humanas.
Em estudo intitulado “Los cuerpos fragmentados”, Alfredo Carballeda, trabalhador social
argentino, aborda o conceito de interpelação no processo de intervenção social como
estratégia para tornar visíveis questões aparentemente não visíveis no cotidiano do trabalho social. Para ele,

o conceito de interpelação pode ser útil tanto para observar a
direção da intervenção social nas políticas sociais como também para a investigação. Interpela todo aquele que se
apresenta em forma inesperada ou é revelado a partir
de uma intervenção. Interpelar, nesse contexto, implica
tornar visível aquilo que está oculto (que não havia sido visto pela
comunidade ou pela agenda pública) (Carballeda, 2008:46).

Processos reveladores que vão além das evidências de demandas e/ou necessidades sociais
apontam para dimensões relacionais também novas ou diversas, as quais a política de
assistência social poderia incorporar na sua opção metodológica.
Ao partir do pressuposto de que proteção social significa cobertura “contra os principais
riscos suscetíveis de acarretar uma degradação da situação dos indivíduos, como a doença, o
acidente, a velhice sem recursos, as circunstâncias imprevisíveis da vida que podem culminar,
em casos extremos, na decadência social”, Robert Castel (2005:7) enfatiza que, atualmente,
ser protegido é, ao mesmo tempo, ser ameaçado. Pois, nessa perspectiva, a proteção depende
da forma como a sociedade a estabelece – se de maneira adequada ou não.
Tratar das vulnerabilidades sociais supõe, portanto, não esquecer de suas contrafaces, que
são as próprias respostas de proteção social ou, mais profundamente, da qualidade de tais
respostas ou ainda das não-respostas, que tornam ainda mais dramáticas as situações de
vulnerabilidade social, revelando que a ausência da proteção social significa maior grau de
sofrimento humano.

O CRAS e a seguranças sociais do SUAS no território
O CRAS tem se apresentado como uma das manifestações mais concretas da política de
assistência social. Além da preocupação com a identidade do CRAS como locus estatal no
território, também há a preocupação com o seu cotidiano funcional.
Esse aspecto levanta novas preocupações, como a garantia do cumprimento das seguranças sociais previstas no SUAS e um atendimento de qualidade, incluindo-se o conforto do
espaço físico para o desenvolvimento dos serviços prestados. Aparentemente, uma questão
corriqueira, já que intrínseca à prestação do serviço, torna-se complexa em um contexto
marcado pela precariedade e pelo improviso dos chamados “equipamentos sociais”. Dado
o imediatismo (que se faz tradicional no campo social) em associar pobreza e assistência,
CRAS: Marcos Legais | 35

dedicar atenção à qualidade nos ambientes de atendimento também pode significar
uma nova forma de gestão dessa política.
Vale lembrar que o SUAS prevê no escopo da
proteção social as seguintes seguranças sociais:
 egurança de sobrevivência a riscos
S
circunstanciais – Benefícios eventuais
e transitórios que assegurem proteção
social básica a pessoas e famílias vítimas
de calamidades e emergências e de situações de forte fragilidade pessoal e familiar,
especialmente mulheres chefes de família
e seus filhos.
 egurança de convívio ou vivência
S
familiar – Cuidados e serviços que reestabeleçam vínculos pessoais, familiares, de
vizinhança e de segmento social, mediante
a oferta de experiências socioeducativas,
lúdicas e socioculturais desenvolvidas em
rede de núcleos socioeducativos e de convivência para os diversos ciclos de vida.
 egurança de acolhida – Ações, cuidaS
dos, serviços e projetos que funcionem
como porta de entrada para a proteção
e a recuperação de situações de abandono e isolamento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Com isso,
restaura-se a autonomia dessas pessoas
e sua capacidade de convívio e protagonismo, mediante a oferta de condições
materiais de abrigo, repouso, alimentação,
higienização, vestuário e oferta de ações
socioeducativas.
 egurança de renda – Benefícios finanS
ceiros, sob determinadas condições, e
benefícios continuados que assegurem
proteção social básica a idosos e a pessoas com deficiência sem fonte de renda
e sustento.
 egurança do desenvolvimento da autoS
nomia individual, familiar e social – Provisões e ações profissionais e sociais que
desenvolvam o protagonismo e a cidadania.
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Esse conjunto de seguranças sociais descritas no âmbito do SUAS encontra nos CRAS
um espaço privilegiado para sua efetivação
como agente de proteção social básica nos
territórios mais sujeitos a situações de vulnerabilidade e a riscos sociais.
Nesse contexto, os CRAS superam a função
“equipamentista” que as variadas formas de
atendimento podem denotar. Mais do que
um simples espaço físico estatal, os CRAS são
um novo organismo social presente no cotidiano das famílias e de outros atores sociais.
A atuação do CRAS como ator social permite-nos pensar na sua identidade e no
seu papel para a efetivação de uma política
pública de proteção social. Ou seja: não se
trata simplesmente de um equipamento
social instalado em determinado lugar, e sim
de um ator social envolvido com a dinâmica
da realidade local.
O papel do CRAS na articulação em rede e no
protagonismo da intersetorialidade se apresenta como uma necessidade no processo de
intervenção social. Sua presença possibilita
uma mudança de lógica. Deixa-se de lado
a atuação isolada e/ou por público-alvo e
parte-se para uma atuação mais próxima da
dinâmica dos territórios considerados vulneráveis, pobres ou excluídos.
Da mesma forma, há que se levar em conta
que esses adjetivos construídos como
tipologias para a classificação dos territórios tendem a uma representação isolada
da realidade. As características de grupos
populacionais e familiares são associadas
às particularidades dos lugares onde se
encontram – e essa conjugação termina por
definir os graus de vulnerabilidade de tais
territórios.
Assim, alguns mapeamentos identificam
estados mais vulneráveis do que outros em
determinada região; cidades mais vulneráveis do que outras em determinado estado;
bairros mais vulneráveis do que outros em

determinada cidade. Ou seja, o âmbito urbano e o intraurbano passam a constituir referências para marcar diferenças e desigualdades.
Percebe-se que tais avaliações são insuficientes para a compreensão das dinâmicas intrínsecas e da vida que corre nesses diferentes territórios. A mediação do conhecimento construído sobre a realidade social compõe um ingrediente complementar sempre necessário.
Vera Telles tem alertado para esse risco no processo de “classificação” dos espaços urbanos ou intraurbanos de nossas cidades para fins de análise ou gestão das políticas sociais,
tomando como referência o conceito de segregação.
A segregação não é a mesma coisa que distribuição da pobreza no
espaço, não é um problema afeito apenas ao problema
dos “pobres e desvalidos” da cidade e não é questão que
se reduz às medidas dirigidas aos pontos (e micropontos)
da vulnerabilidade social (Telles; Cabanes, 2006: 76).

Se considerarmos que a identidade dos CRAS como ator social nos territórios é construída à
medida que suas relações são estabelecidas cotidianamente com outros atores, a própria noção
de vulnerabilidade social dos territórios de atuação também se apresenta de forma diferenciada.
No caso, a vulnerabilidade social dos territórios e famílias é identificada conforme sua
relação com outros territórios da mesma cidade. Complementando o debate de Vera Telles
sobre a segregação, a autora vem reforçar a sua identidade relacional que poderíamos confrontar com a noção de vulnerabilidade social.

A noção de segregação diz respeito a uma relação – relação entre
localidades e a cidade. Não uma relação física dada pelas escalas
de distância e proximidade, tal como se poderia medir no mapa da
cidade. É uma relação social que diz respeito à dinâmica da
cidade, aos modos como a riqueza é distribuída (e disputada) e corporificada nas suas materialidades, formas e artefatos
(Harvey), definindo as condições desiguais de acesso a seus espaços, bens e serviços (Telles; Cabanes, 2006: 76).

Outro aspecto a se destacar na atuação dos CRAS nos territórios é justamente a sua
função protetiva essencialmente relacional, tanto do ponto de vista da especificidade da
política de assistência social, como também de sua articulação com as demais políticas
públicas. Ou seja: para conseguir tornar alcançáveis as seguranças básicas de sobrevivência,
de renda e do desenvolvimento da autonomia individual, familiar e social, convivência
e acolhida, a política de assistência social encontra nos espaços dos CRAS um ambiente
favorável de garantias aos cidadãos mais sujeitos à vulnerabilidade social.
Tornar a proteção acessível aos cidadãos implica outro movimento da política pública, a partir da diversidade das demandas populacionais, que podem se revelar de forma diferenciada
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e desigual, de acordo com as características demográficas, geográficas, econômicas, sociais,
culturais, temporais, políticas e institucionais de cada território.
Esse deslocamento pode significar, entre outros atos da gestão da política de assistência
social local/regional, um olhar para a diversidade de distribuição populacional em relação à
diversidade dos territórios de residência.
No caso do Estado de São Paulo, é notória essa diversidade na distribuição dos territórios e
da população, conforme pode ser observada na tabela a seguir, baseada nos dados demográficos do Censo 2000, de acordo com a divisão por porte de município preconizado pelo SUAS.

Distribuição da População do Estado de São Paulo por Porte Municipal
Porte
municipal

nº munic.

Pop. total

Pop. urbana

Pop. rural

% pop. rural

Pequeno 1

412

3.040.234

2.346.044

694.190

22,83

Pequeno 2

117

3.633.605

3.192.296

441.309

12,15

Médio

54

3.818.498

3.496.457

322.041

8,43

Grande

59

14.017.888

13.698.790

319.098

2,28

Metrópole

3

12.464.153

11.804.417

659.736

5,29

Total

645

36.974.378

34.538.004

2.436.374

6,59

Fonte: IBGE, 2000.

O Estado de São Paulo é predominantemente urbano, com apenas 6,6% de sua população
residente em área rural. Há também uma presença marcante de municípios de pequeno
porte (até 50 mil habitantes se somados os de porte pequeno 1 e 2), que correspondem a
82% dos 645 municípios.
No que diz respeito à população residente nesses municípios de pequeno porte, pode-se
notar pelo menos duas questões. A primeira se refere ao fato de que, embora representem
quase a totalidade dos municípios, as cidades pequenas abrigam apenas 18% da população
total do estado. A segunda: apesar de São Paulo ser essencialmente urbano, os municípios de
pequeno porte 1 e 2 têm 35% de sua população na área rural.
A partir dessa constatação, pode-se perceber que um dos desafios que os CRAS dos municípios pequenos de São Paulo devem enfrentar está nos chamados CRAS rurais.
Como garantir as proteções básicas de cidadania para a parcela significativa da população
residente na área rural? Estariam nossas propostas de proteção básica coerentes com as
características das vulnerabilidades sociais presentes nesses territórios? Podem ser alcançáveis esses cidadãos cujas residências encontram-se distribuídas de forma dispersa e não raro
por longas distâncias em relação à sede do município?
No outro extremo da distribuição populacional de São Paulo, segundo o Censo 2000 (provavelmente o Censo 2010 deverá revelar novas metrópoles do estado), encontram-se as
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Nos espaços metropolitanos, a exposição aos
riscos sociais acaba fazendo parte do cotidiano da maioria dos territórios. A demanda
por proteção social especial acaba ocorrendo
simultaneamente à demanda por proteção
social básica, configurando uma situação na
qual as funções dos CRAS e
dos Centros de Referência
Especializados de
Assistência Social
(CREAS) podem
terminar se fundesafios
dindo em um
nas pequenas
mesmo espaço
cidades está a
de atendimento.

grandes cidades e três metrópoles: São Paulo,
Guarulhos e Campinas. Esse grupo altamente
denso em termos de concentração demográfica corresponde a apenas 9,6% das cidades
paulistas (ou a 63 localidades). Porém, essas
poucas cidades reúnem em seus territórios
26,5 milhões de habitantes (72% da população do estado), o que nos permite
afirmar que a grande maioria dos cidadãos paulistas reside em grandes
centros urbanos.
Entre os

E aqui voltamos
aos paradoxos de
implementação dos
São Paulo. De um
Diferenciações
lado, temos uma
como essas aponmaioria de municítam para dimensões
pios pequenos com
relacionais tamreduzida população
bém diversas, a serem
residente. De outro, uma
incorporadas pelo trabalho
maioria de população residindo
social, cujos desenhos não poderiam
em um pequeno número de grandes
municípios. Basta dizer que o estado possui ser prévios às práticas sociais dos territórios.
uma metrópole com quase 11 milhões de
habitantes (São Paulo, com população equi- O trabalho social voltado para as vulnerabivalente a de Portugal e três vezes maior que a lidades sociais não pode, portanto, ignorar a
do Uruguai) e uma cidade com menos de mil relação entre os grupos sociais com os quais
se propõe a atuar e as complexas dimensões
habitantes (Borá, na região oeste).
relacionais desses grupos.
Dessa forma, surgem outras questões relativas ao desafio dos CRAS dos grandes centros Dessa forma, talvez somente um (re)dimenurbanos. Uma delas é a de como tornar a sionamento das próprias “medidas sociais”
proteção social básica alcançável aos cida- seja capaz de romper o confinamento das
dãos, em função da dinâmica diferenciada características ou tipologias que identifidas grandes cidades (com seus processos de cam as vulnerabilidades sociais. É possídeslocamento, vivências coletivas e poderes vel que, nesse redimensionamento (que
paralelos), que interferem nas conexões com privilegia também as práticas sociais das
o espaço urbano e na definição de acessibili- populações), consiga-se vislumbrar mais as
dinâmicas e complexas relações dos terridade intraurbana.
tórios de vivência.
Nesse cenário de grandes cidades ou metrópoles, os CRAS deparam-se não somente Vale ressaltar que a perspectiva relacional do
com situações sociais complexas ou de vio- território e os conceitos de vulnerabilidade
lação de direitos, mas também com graus social, risco social e segurança social contidiversos de acesso à cidade, onde se depende dos no PNAS permitem um novo olhar sobre
de outros meios de transporte (além do “ir a dinâmica cotidiana dos CRAS – o de possià pé”) ou de uma rede de solidariedade que bilitar a relação entre as situações urgentes e
emergentes de cada território e os processos
ultrapassa a vizinhança.

CRAS rurais
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societários mais amplos relativos a fatores econômicos, políticos e culturais. Ao mesmo
tempo, podem ser identificadas as formas de expressão desses conceitos em cada território.
Desse modo, a sujeição às situações de risco ou vulnerabilidade social pode variar de acordo
com as dinâmicas locais e com as relações estabelecidas dentro e entre as cidades. Trata-se,
portanto, da tarefa de considerarmos a garantia das proteções sociais do SUAS não apenas
no território, mas essencialmente a partir dos territórios.
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A

definição das metodologias dos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) está condicionada por alguns elementos
relacionados ao contexto de suas operações. Como serão tratados
de forma detalhada ao longo desta publicação, tais fatores vão aparecer
nominados e explicitados aqui de forma breve para uma compreensão
mais imediata dos fundamentos das questões e propostas metodológicas
apresentadas a seguir.

Os CRAS e a Política Nacional
de Assistência Social
De maneira geral, os fatores mais importantes desse tema dizem respeito
ao impacto do desenho institucional mais amplo da Política Nacional de
Assistência Social (PNAS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Estes, tanto enquadram a implantação e o desenvolvimento dos CRAS,
como, em grande parte, definem suas possibilidades atuais de viabilizar respostas adequadas às necessidades e demandas da população visada.
Particularmente, devem ser mencionados muitos elementos políticos e
programáticos de “inovação” contidos no modelo assistencial adotado:
 interdisciplinaridade das equipes na gerência e na intervenção
A
direta no campo;
a intersetorialidade e a territorialidade na cobertura das necessidades
e demandas no sentido da inclusão social;
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a centralidade conceitual e operacional na família;
 aprofundamento no trato da questão financeira e dos mecanismos de articulação de
o
instâncias de governo, dentro do processo de descentralização político-administrativa;
a missão específica de provimento integrado dos níveis de proteção social básica, dentro
da área da assistência social.

Implicações de trabalhar num cenário “novo”
Certamente todas essas características não são propriamente novas no cenário da política e
do trabalho social, mas, em geral, têm aparecido pouco detalhadas em seus aspectos gerencial e metodológico, permanecendo frequentemente como alvos norteadores, de viabilização
sempre duvidosa. Raramente também, exceção justamente feita ao Sistema Único de Saúde
(SUS), esses elementos vêm juntos, de forma sistêmica, em projetos, programas e políticas,
sobretudo naqueles com amplitude nacional.
Quanto à assistência social, não é nova a tarefa de avançar em sua compreensão como
direito de cidadania, subjetivamente vivido, eliminando o estatuto de favor, presente ainda
hoje em serviços e benefícios ofertados publicamente. Mas é bastante novo procurar obter
isso em escala ampliada, mediante um aparato político-administrativo capaz de alcançar
capilaridade nacional.
É, portanto, especialmente difícil dispormos de conceitos e metodologias já experimentados
que possibilitem fazer uma previsão adequada de seus resultados. Nesse sentido, Nidia Alwyn
de Barros (1995) indaga sobre a existência dessa possibilidade quando trabalhamos com
políticas direcionadas às famílias, no curto e no longo prazo, tendo em vista a atuação no
campo das relações familiares, espaço altamente complexo, com múltiplas variáveis.
Carla Bronzo (2007) também fala da falta de conhecimento acumulado sobre duas questões
centrais: como trabalhar tendo a família como foco e quais tecnologias levam a uma maior
efetividade no trato dessas famílias, em sua condição de pobreza e vulnerabilidade.
A autora destaca também a “nebulosidade” que atinge os “agentes de ponta” quanto ao
desenho das políticas sociais a serem desenvolvidas, com suas estratégias e ações “mais exitosas” para esse público.
Concluindo, observamos que, num cenário estimulante, justamente pela abertura de oportunidades, comparecem naturalmente riscos e, sobretudo, incertezas.

A relação entre a PNAS e a família
Grande parte dessa imprevisibilidade pode ser atribuída, como acredita Regina Mioto (2009),
ao fato de, ao tomarmos “a família como o sujeito de referência na política social”, termos de
lidar com “a relação entre dois campos – família e política social – extremamente complexos,
visceralmente inter-relacionados”, e que têm sido, a partir dos anos 1980, motivo de controvérsias políticas e acadêmicas.
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Um dos fundamentos dessa discussão está bem explicitado por Chiara Saraceno (1992),
quando se refere a três possibilidades de relação entre Estado e família:
 ão intervenção do primeiro, ou normatização minimizada, no sentido liberal de resN
peito à esfera privada;
 brigatoriedade de contribuição da unidade familiar nos assuntos públicos, com o estabeo
lecimento de legislação e normas administrativas invasivas (caso histórico é o do controle
da natalidade, seja para estimulá-la, ou coibi-la, em função das conveniências do País);
s obrecarga da família, mediante sua incorporação no cumprimento de funções, inclusive
algumas já legalmente definidas como de responsabilidade do Estado.
Essa última tendência merece bastante atenção no Brasil por motivos muito concretos. Ainda
que a responsabilidade constitucional pela garantia de direitos seja atribuída ao Estado, à
sociedade e à família, a atual legislação na área da política social, de muito recente formulação, tende a destacar a importância da responsabilização da família nesse conjunto.
Ela está presente em toda a normatização da década de 1990, após a sanção da última carta
constitucional: a importância, por exemplo, do direito à convivência familiar e comunitária,
conforme o Estatuto da Criança (ECA); e a precedência do alojamento familiar para os idosos, presente no Estatuto do Idoso e ainda, na PNAS, no texto da lei referente ao Benefício
da Prestação Continuada (BPC), que define sua concessão como devida apenas em caso de
impossibilidade de sustento pela família. Como geralmente ocorre nos países de formação
católica, adota-se o princípio da subsidiaridade para definir o papel do Estado.
Ao mesmo tempo, compartilhando com a família as responsabilidades quanto à função
de reprodução social, em que ela exerce, por excelência e tradicionalmente, seu papel, o
Estado pode tender a uma “naturalização” das atribuições familiares na criação e educação dos filhos, expondo a família a uma ampliação de encargos no desenvolvimento da
proteção social.
A pertinência de se tomar a família como objeto da política social é também questionável,
segundo alguns autores, devido à extrema variação na própria concepção governamental
sobre ela, refletindo-se na proliferação de unidades administrativas múltiplas e diferenciadas
e na implementação segmentada de políticas e programas.
Disso trata Ruben lo Vuolo (2001) em sua análise sobre a família na política social latinoamericana. Também a já citada Nidia Alwyn de Barros (1995) indaga sobre a possibilidade
real de essas políticas serem capazes de abarcar toda a diversidade de formas familiares
existentes na sociedade, sem serem levadas a privilegiar um tipo de família determinado ou
mesmo a marginalizar outros.
Observamos ainda que essa extrema diversidade familiar, motivada por grandes transformações da sociedade nos últimos 50 anos, mereceu grande aceitação no cotidiano dos serviços
em geral, de forma que raramente se encontram técnicos que não trabalhem com essa ideia,
(conforme observa Mioto, 2000) ou deixem de revelar tolerância quanto ao caráter temporário dos vínculos conjugais e de outras questões ligadas à área da reprodução humana e da
liberalização dos costumes.
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Dificilmente, entretanto, há um rompimento
com a expectativa social sobre tarefas e
obrigações familiares. Ao contrário, essas
tarefas continuam preservadas.
Ou seja, independentemente do
novo lugar em que a família reconhecidamente está hoje, espera-se
um mesmo padrão de funcionalidade, incluindo-se, por exemplo, a
manutenção dos papéis paterno e
materno, conforme estabelecidos por
Parsons no modelo de família nuclear há
mais de meio século.

As metodologias
de trabalho social vão
garantir a concretização da
PNAS na ação do CRAS e
mais segurança ao trabalho
de formulação contínua

Essa constatação nos leva a supor que o
consenso existente sobre as transformações
da família tem se concentrado apenas nos
aspectos referentes à sua estrutura e composição, não se verificando quando se trata das
funções familiares.

ingredientes principais a afeição e a dedicação integral aos filhos, acompanhadas de
percepção aguda das necessidades deles.

Dessa forma, ainda que as figuras do “chefe
de família” e do “homem provedor” tenham
sido consideradas em declínio já na década
de 1980, os serviços continuam a atribuir
aos usuários os papéis típicos da família, utilizando dela uma concepção funcionalista.
Esta concepção é reforçada por julgamentos morais, nos quais a mulher é responsável
pelo cuidado e pela educação dos filhos e o
homem, pelo provimento da subsistência e
exercício da autoridade familiar.

Mioto (2001) comenta ainda que o termo
“famílias desestruturadas”, surgido originalmente para rotular aquelas que fugiam ao
modelo padrão descrito pela escola estrutural-funcionalista, ainda é largamente utilizado, tanto na literatura como nos relatórios
técnicos de serviços. Esta observação da
autora permite-nos verificar o evidente caráter pejorativo do termo, que aparece como
sinal de referência permanente ao passado
da família, do qual não se escapou ainda1.

De acordo com Marli Souza (2000), a identidade materna tem sido considerada central no contexto dos serviços de proteção
infantil. Segundo a autora, a responsabilidade
materna é um dos aspectos mais enfatizados nos processos e dossiês do sistema de
proteção à infância e juventude, e as mães
são avaliadas nos processos que tratam de
violência doméstica.

Enfim, no caso do trabalho com famílias,
desperta também controvérsia a questão
das relações Estado-sociedade. Por um lado,
pelo aspecto da interferência do primeiro, e
mesmo controle, em relação à privacidade
das famílias, com suas definições legais e
administrativas, conduzidas dentro de uma
“cultura de especialistas”. Por outro, o seu
recuo pronunciado no tocante à responsabilidade relativa à provisão de proteção social,
a partir da década de 1990, fenômeno não
apenas brasileiro, mas mundial. Com a
focalização da política social no combate à

Tudo isso, segundo ela, contribui para o fortalecimento de um estereótipo de comportamento materno positivo, que tem como
1

Destacamos que o uso do termo “famílias desestruturadas” para nomear tais famílias sugere nelas falhas e ressalta o fracasso de um modelo.

CRAS: Marcos Legais | 45

pobreza, a família aparece como instância ativa, como bem constatou Rowntree (apud
Mioto e Campos, 2003) Na verdade, a família é convocada a reincorporar riscos sociais, configurando um retrocesso em termos de cidadania social (Pereira, 2004), dado o afastamento
da ação estatal.
Cabe também atenção às diferenças entre os efeitos historicamente verificados, no caso do
reconhecimento dos direitos individuais, e as medidas destinadas à família como um todo:
os primeiros, muitas vezes interferiram no padrão vigente de relações familiares, defendendo
os interesses explícitos de alguns dos membros contra os de outros (como da proteção contra o trabalho infantil pela sua proibição legal e das penas no caso da violência doméstica,
para citar dois exemplos importantes).
Todas essas considerações se destinam a destacar os cuidados a serem tomados na implementação da PNAS, mantendo-se o interesse e a conveniência na incorporação de uma atenção
destinada especialmente à família.
As expectativas quanto à sua “matricialidade” e centralidade no SUAS, principalmente na
superação da fragmentação e da individualização na promoção das redes de proteção social
e na ambição de conferir o estatuto de direito de cidadania à assistência social, não se efetivarão espontaneamente, mas dependerão de ações conscientemente direcionadas para tal.
A definição de metodologias de trabalho social precisa ser buscada, como forma de dar
garantias de concretização da proposta geral da PNAS na ação cotidiana dos CRAS e mais
segurança ao trabalho de formulação contínua. Para tanto, necessitamos compreender
os aspectos essenciais da PNAS e do SUAS na relação com a provisão da proteção social
básica e também avaliar a potencialidade e os limites colocados pelos próprios recursos de
funcionamento de suas unidades no momento.
Em síntese, o CRAS é entendido como “unidade pública que concretiza o direito socioassistencial quanto à garantia de acessos a serviços de proteção social básica com matricialidade
sociofamiliar e ênfase no território de referência” (Brasil, MDS, 2006).
Segundo a Política Nacional de Assistência Social, o CRAS: “...executa serviços de proteção
social básica, organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais da política
de assistência social”. Da atribuição que lhe é feita de uma base territorial bem definida,
estabelece-se sua responsabilidade de cobertura em termos das ações de proteção social.

A metodologia:
concepção e níveis de ação
E então? Contamos com um grande edifício, construído com muita solidez, mas virtual
ainda. Apoiado em diretrizes e conceitos sólidos, balizado com auxílio de muitas medidas
quantitativas respeitáveis, feito para abrigar cuidados importantes para a população, devidos
há muito tempo no País. Tudo muito articulado e significativo. Mas não possuímos uma
prescrição suficientemente detalhada de “como usar”. Na realidade, as perguntas são “o que
fazer” e “como fazer”.
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Se quisermos fazer o que dizemos querer,
precisaremos encontrar o “como fazer” correspondente. Discurso e prática não podem
apresentar-se como dois níveis completamente
diferenciados e hierarquizados, como se tudo
tivesse de acontecer de acordo com a expressão corrente “descer à prática, ao concreto”.
Ou seja: discurso e metodologia são duas versões da mesma coisa (Campos, 2008a).
E qual é a importância dessa compreensão?
Existem várias respostas. A principal delas é
a de que nas definições e conceitos manifestos vem impresso o “por que fazer”. Esse
é o norte das metodologias. Não por acaso,
a palavra tem o sentido de caminho. Aonde
vamos? O que consideramos poder conseguir? Aonde chegaremos? Quando? Em
quanto tempo?

Diretrizes e concepções em ato
Temos principalmente de conhecer as relações que o trabalho com famílias trava com
os sistemas externos: o SUAS e a própria realidade das famílias.
Se examinarmos as disposições referentes a
esse aspecto, contidas nos documentos da
PNAS e do SUAS, observamos um quadro
conceitual, que faz quatro distinções quanto
à natureza da participação da família no
modelo pretendido. Aparecem claramente:
centralidade, matricialidade, estratégia e alvo.
Uma proposta de participação muito importante e ampla da família, deve-se registrar.
Qualquer metodologia de trabalho social
terá, portanto, de traduzir essas intenções
teórico-práticas. Quer dizer, em que medida
estão elas sendo atendidas dentro da proteção social básica, a partir da responsabilidade
assumida pelos CRAS?
Enquanto a última – família como alvo – fala
de objetivos colocados em termos de resultados mediatos e imediatos para as próprias
famílias, as três primeiras refletem fins colocados para além delas. Ou seja, designam
uma mediação, atribuída à família, dentro do

âmbito maior da própria política de assistência social. Este o sentido exato de qualquer
procedimento definido como estratégia.
Podemos assim afirmar que:
P revalece a ideia da família como lugar
“privilegiado” da proteção social: núcleo
de acolhida, que deve “responder a um
papel” de proteção e de inclusão social.
 família é vista também como mediaA
dora dessa proteção, quando esta é proporcionada por outras instituições sociais,
ou pelo Estado.
a) Está contida também a recomendação de
“ajudá-la a ganhar sustentabilidade” para
cumprimento desse papel.
b) Por outro lado, afirma-se a importância de,
paralelamente, haver uma atuação “sem
restringir as responsabilidades públicas de
proteção social para com os indivíduos e a
sociedade”.
c) Q uanto ao trabalho com famílias, está
explicitada a dubiedade a que nos referimos anteriormente: aceitação da variação
dos modelos familiares, mas sem prejuízo
do cumprimento das funções tradicionalmente atribuídas ao grupo familiar.
Dada a forma como está contida, nos documentos oficiais, a conjugação entre família,
sociedade e Estado, no tocante à produção
social da proteção, sobretudo a básica, torna-se necessário cuidar para ter, antes de
mais nada, uma postura clara: rejeitar a
conhecida presença do “familismo” no sistema de proteção social – entendido como
uma ênfase irrealista na responsabilização da
família pela oferta dessa proteção.
Nesse ponto, esses mesmos documentos são
pródigos em descrever as difíceis condições de
sobrevivência das famílias que são objeto da
PNAS. Essa situação aparece expressa em indicadores de pobreza e vulnerabilidade precisos.
CRAS: Marcos Legais | 47

Como núcleo de
acolhida, a família
desempenha o papel
de lugar privilegiado
da proteção e da
inclusão social.

A família é
vista também como
mediadora dessa
proteção quando
proporcionada pelo
Estado ou por outros
agentes sociais

A documentação possibilita também um exame das consequências indesejáveis dessa situação para a criação e
a educação dos filhos e para o cuidado que se deve ter
com todos os seus membros.
Essa postura tem espaço na atuação cotidiana
dos CRAS, a partir de uma definição programática importante, feita no âmbito da normatização
do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF),
que antecedeu a instalação dos CRAS como tal
(Portaria nº 78, de 8 de abril de 2004).
Ao declarar, no artigo 2º, como seu objetivo, o
de “contribuir para a efetivação da Política de
Assistência Social como política pública...” explicita “(ter) a família como unidade de atenção
para a concepção e a implementação de programas, projetos, serviços e benefícios.” Em
seu artigo 4º define como eixos estruturantes
do Programa: “I – a instalação de Centros de
Referência de Assistência Social, e II - a potencialização da rede de serviços socioassistenciais
básicos local.

Por um lado, fica definida a indissociabilidade entre
os “eixos” do PAIF, fundamental para o equilíbrio entre o
desenvolvimento das ações diretas com as famílias e a provisão de serviços destinados ao atendimento de suas necessidades e demandas de
proteção social básica.
Exige também maior atenção outro aspecto anunciado na portaria, o da
família tida como base para a própria concepção e implementação de
programas, projetos, serviços e benefícios.
Apesar da propriedade dessa afirmação em relação ao lugar de “matricialidade” e “centralidade” da família, quase todos os serviços socioassistenciais relacionados como passíveis de financiamento compartilhado com
os governos procedem a uma segmentação da oferta pelos chamados
“ciclos de vida” dos usuários.
Nesse sentido, a ampliação e o redirecionamento inovador desse tipo de
oferta serão bastante oportunos, na medida em que os CRAS contem
com alternativas locais e regionais de recursos, com a participação do
poder público estadual e municipal e da iniciativa privada. Uma vez que
mudanças de abrangência nacional nas formas tradicionais dos serviços
são morosas e difíceis, dado o número de variáveis envolvidas, essa atuação poderá aproximar o atendimento das demandas reais enfrentadas
num trabalho com centralidade na família, por intermédio da disponibilidade dos serviços socioassistenciais apropriados.
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Ao afirmar que “os serviços socioassistenciais constituem a mediação privilegiada
para que indivíduos, famílias e grupos
tenham a garantia de acesso aos direitos
socioassistenciais [...] devendo sua expansão
e qualificação remeter a responsabilidades
dos três entes federativos para a consolidação do SUAS”, Muniz (2007, p.37) estabelece claramente os ganhos de cidadania
(dentro do “modelo de gestão da assistência social como política de proteção social
não contributiva no âmbito da Seguridade
Social”) que essa ação compartilhada pode
favorecer. Não é outro o entendimento
sobre o papel das instâncias central e periféricas estabelecidas pela Constituição de
1988 no que diz respeito à descentralização
político-administrativa no País.
No Estado de São Paulo, ao aderir ao SUAS,
o órgão estadual assume a responsabilidade
de atuar em conjunto com os municípios.
Acrescente-se a realidade estadual positiva
no que diz respeito ao número de municípios (98% do total) já habilitados em diferentes níveis de gestão do SUAS.
Como elemento teórico em apoio à efetiva
contribuição local, temos ainda o princípio
da territorialidade (adotado nacionalmente
na operação do SUAS), que supõe o entendimento do território não apenas como
espaço físico, geográfico, mas histórico.
Segue, nesse aspecto, a perspectiva clara e
intensamente defendida por Milton Santos
(1997), que enfatiza “a necessidade de nos
libertarmos de visões estáticas do espaço
(tais como nos vêm condicionando séculos de mapas), ao incluir a componente de
processos variantes no tempo como parte
essencial do espaço” (Câmara; Monteiro;
Medeiros, 2000, apud Koga e Ramos, 2004).
Decorre, assim, entre outros fatores, a
apropriação humana do território, singular, vivido diretamente, de forma cotidiana
e renovada em múltiplas relações, dentro

de dinâmicas internas e externas a ele,
constituindo cada um, e o conjunto deles
“sociedades localmente enraizadas [...] por
intermédio das quais a sociedade global
vive” (Santos, 2000).
Nessa compreensão, Mioto (2009) conclui,
para o caso da efetivação dos programas
de política social, que “o conhecimento do
território é essencial tanto para construir
respostas, no próprio espaço institucional,
às necessidades dos usuários, como para
inseri-los nos espaços de participação social
e política e na rede de serviços”.
Quanto à questão da natureza e disponibilidade dos serviços socioassistenciais a serem
ofertados, é importante comentar que grande
parte dos que são disponibilizados para cada
um dos membros, apesar da fragmentação
da atenção, vem constituindo respostas
indispensáveis às necessidades e demandas
específicas das famílias. É o caso de creches,
escolas, unidades de saúde, entre outros.
Esses exemplos de serviços nos permitem
observar que, ao atender necessidades individuais dos vários membros da família, produzimos evidentemente um impacto sobre
toda a vida familiar, notadamente sobre o
tempo e a organização, a energia e a responsabilidade dos pais na criação e educação dos filhos e na orientação das diversas
estratégias familiares.
Trata-se da superação da ideia de “antinomia absoluta” entre família e indivíduo
na política social brasileira, mediante uma
aceitação da complementaridade e interdependência, pela intervenção dos serviços
socioassistenciais.
Ao se referir à situação italiana, Saraceno
(1997) aborda o funcionamento do “sistema
família-serviços”, algo também identificável
no Brasil. Diz ela que a família nunca está
totalmente ausente dos serviços, variando
apenas o grau de sua participação. Trata-se
do trabalho necessário para o uso dos serCRAS: Marcos Legais | 49

viços, o que, Maria Bianchi (apud Saraceno,
1997) chama de “prestação familiar” associada ao funcionamento dos vários serviços.
No caso brasileiro, podemos nos lembrar de
diversas situações, como:
a compra de material didático para uso
nas escolas pelos alunos ou de objetos
de necessidade dos doentes internados
em hospitais;
 respeito ao agendamento na sequência
o
da assistência primária e o seguimento
cotidiano das orientações dos profissionais nos serviços de saúde para os vários
membros da família;
 respeito às normas de funcionamento
o
(como observância dos horários e da
documentação exigida);
 comparecimento a reuniões e entreo
vistas, o tempo para ajuda nas “lições
de casa” e as providências para que a
criança compareça à escola, incluindo
acompanhá-la pessoalmente;
 preparo da “sacolinha” para levar às
o
creches.
Também estão presentes processos de “desqualificação” das demandas e das capacidades de participação dos familiares, como
na fixação de horários rígidos (sem diálogo
com o restante da agenda familiar), no tratamento das dificuldades escolares apenas
pela responsabilização (e mesmo culpabilização) das famílias e na falta de clareza
quanto aos critérios usados para elegibilidade e permanência nos serviços.
Consideramos essencial e fecunda essa
forma de abordagem porque ela:
 os orienta quanto às mediações necesn
sárias na transição, de uma situação de
alta sobrecarga familiar na proteção social
de seus membros, para o provimento das
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acolhidas e qualificações necessárias, o
que não se fará repentinamente;
 os permite maior domínio da efetivin
dade da rede socioassistencial instalada,
sob avaliação constante;
s ubsidia o trabalho de controle do cumprimento das chamadas “condicionalidades” pelos usuários do Programa Bolsa
Família, ampliando a visão e o processo
de reformulação, quando necessário, do
“sistema família-serviços”, considerando
tanto a requalificação dos últimos como
a oportunidade de propiciar o controle
público sobre eles;
p ropicia consistência real ao princípio da
“matricialidade familiar”, já que é a partir
das famílias atendidas que será gerada,
no tempo, a conformação, não só dos
serviços, mas também dos programas e
projetos e mesmo atendimentos emergenciais, a serem estabelecidos dentro da
atuação de cada CRAS em particular.
Ao mesmo tempo, sendo bastante incipientes no Brasil os estudos para implementação de políticas familiares (algo comum em
outros países), é importante conhecermos
e avaliarmos a conveniência de adoção das
experiências existentes.
Na verdade, os conteúdos embutidos na formulação de soluções para esta relação entre
atendimento aos indivíduos (os membros da
família tomados separadamente) e atendimento à “família como um todo”, só poderão
vir da abertura da análise do grupo familiar,
com suas hierarquizações de gênero, idade,
escolaridade e participação no mercado de
trabalho, definindo poderes, responsabilidades,
dependências e saberes muito diferenciados.
Devemos evitar vê-la como uma “caixa
preta” indevassável, que supomos plena de
harmonia, sem conflitos e assim fadada a
solucionar os graves problemas internos a
ela, e mesmo os da sociedade atual.

Do ponto de vista de gênero, por exemplo, é
importante salientarmos a afinidade entre
a distribuição diferenciada das oportunidades de inserção produtiva entre os
sexos e o desenvolvimento do mercado informal.
Trabalhando em grande parte no
mercado informal e em setores de
situação precária, a mulher consegue
dividir-se para gerar renda familiar via
empregos e, ao mesmo tempo, exercer os
afazeres e cuidados domésticos, não pagos,
certamente diminuindo para ela as chances
de ascensão profissional, já atingidas por outros
fatores (Campos, 2008b).

Uma proposta
integral para a ação
dos CRAS inclui ações
político-organizativas
de gestão e
socioassistenciais

A integralidade das ações
metodológicas e seus processos
Para detalhar a questão metodológica, é importante que estabeleçamos com antecedência o arco geral do alcance pretendido.
No nosso caso, trata-se de respeitar as diretrizes programáticas já
referidas e alcançar, nos territórios pertinentes, os melhores resultados possíveis em relação ao provimento da proteção social básica,
componente essencial da execução da PNAS.
Considerando também o volume das necessidades e demandas que
devem ser concretamente enfrentadas para que isso ocorra, e os
obstáculos de várias ordens que se interpõem, é indispensável um
exame dos recursos disponíveis: humanos, materiais e financeiros.
Nesse campo, é possível caracterizarmos, ao mesmo tempo, vários
patamares de atenção a que os esforços metodológicos devem
corresponder.
Para essa busca de compreensão mais global da proposta metodológica adequada aos CRAS, podemos certamente utilizar a esquematização feita por Mioto (2000, 2006), a propósito das linhas
básicas do trabalho do assistente social com famílias na saúde e no
serviço social. Encontram-se nele, segundo a autora, três tipos de
processos a serem implementados:
Político-organizativos;
de gestão social e de planejamento profissional;
socioassistenciais.
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Constituem eles conjuntos indispensáveis de ações coordenadas entre si e em contínua
comunicação para que possam ser atendidas as reais demandas da população.
Quanto aos processos descritos como político-organizativos, as ações profissionais visam
ampliar o reconhecimento e aprofundamento do significado de direitos pelos próprios sujeitos que recebem benefícios ou se utilizam de serviços públicos. O objetivo é atuar na direção
do enfrentamento cotidiano da luta por direitos pelo público-alvo, mediante o encorajamento de sua participação.
Atuando a partir de seu próprio campo de trabalho e das relações comunitárias e societárias
em torno dele, os profissionais podem utilizar outros espaços e instrumentos, como os conselhos de direitos, as conferências setoriais e o Ministério Público.
A gestão e o planejamento profissional, por sua vez,
facilitam a sistematização das ações (além da elaboração dos planos), o desenvolvimento regular
das relações internas e extrainstitucionais, (indispensáveis a um atendimento mais amplo), a
formação profissional contínua (incluindo a
capacitação e a supervisão), a organização
de uma base de informações sobre processos de trabalho, usuários e resultados, e a
avaliação sistemática.
Note-se que todos esses procedimentos devem
ser direcionados principalmente à obtenção de
bons níveis de atendimento à população.

A organização
e a articulação
dos serviços
socioassistenciais
são fatores
fundamentais para a
sustentabilidade das
famílias envolvidas

Nesse domínio, destaca-se a importância da organização e articulação dos serviços, fator fundamental para
a sustentabilidade das famílias. Conforme já foi discutido
anteriormente, a relação sistemática família-serviços deve
ocorrer dentro de pautas negociadas de relacionamento com essas
famílias, de modo a não exigir sumariamente sua adaptação a estruturas e regulamentos.
Esse procedimento deverá poupar os membros das famílias de mais um fator de estresse,
representado pelo tempo e trabalho gasto nessa adaptação, “naturalizada”, e muitas vezes
disfarçada sob o rótulo de participação, com raras oportunidades de decidir.
Na verdade, a visão da família apenas como espaço de cuidados (e não “espaço a ser cuidado”) e, paradoxalmente, a crença de que as instituições poderiam substituir os cuidados
familiares, geraram uma cultura de organização de serviços centrada nos objetivos institucionais, em detrimento do objetivo principal, que é o de estar a serviço das famílias. Essa
inversão é bem visível em grande parte dos serviços de educação infantil, como as creches e
os serviços de saúde (Mioto, 2000).
Indo mais longe: no âmbito de cada CRAS, trata-se de definir os serviços prestados, evitando
confundi-los com atividades isoladas.
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Os parâmetros para conformação desses serviços estão bem estabelecidos nos
objetivos, princípios e diretrizes constitucionais regulamentados pela Lei Orgânica
de Assistência Social (LOAS) e reiterados
pela PNAS/2004 e pela Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Assistência
Social (NOB/SUAS-2005). São eles: “a rede
socioassistencial se organizará pela oferta
de maneira integrada, de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção
social para cobertura de riscos, vulnerabilidades, danos, vitimizações e agressões ao
ciclo de vida e à dignidade humana e à fragilidade das famílias”.
O terceiro tipo de processos, os socioassistenciais, constitui-se dentro do quadro
da atuação direta com os usuários2. Esses
processos são desenvolvidos a partir das
demandas apresentadas por eles ou de
necessidades percebidas com antecipação.
São respostas muito variáveis, que se materializam em formas diversas.
Elas vão desde ações periciais, que emitem
pareceres decisórios sobre a elegibilidade
dos demandantes a serviços, benefícios,
ações socioemergenciais, ações socioterapêuticas (de apoio, em situações de sofrimento), ações propriamente terapêuticas
(ligadas à saúde mental) e ações socioeducativas (cuja lógica passa por enxergar o
cidadão como protagonista das mudanças),
assim como da ação das famílias e da sociedade, para citar algumas. Merecem particular atenção as ações de “acolhimento”.
Ao buscar atendimento em qualquer situação de carência, as famílias, em geral, estão
ansiosas por uma solução, mas também por
serem ouvidas sobre suas necessidades. No
âmbito do CRAS, encaminhar as famílias
de imediato, transferindo-as para outros
profissionais ou serviços, sem mesmo prestar atenção a todas as dimensões de sua
2

demanda e das expectativas presentes, pode
provocar erros técnicos de referência, e certamente, perda de um início de relacionamento com elas.
O acolhimento pode ser uma ação que contribua com a qualificação e a compreensão
das dificuldades para que elas sejam mais
bem encaminhadas. O ato de acolher significa, entre outras coisas, “dar crédito a; dar
ouvidos a; tomar em consideração”.
Antes de qualquer encaminhamento, ou
transferência de problema, é necessário,
portanto, entendermos a complexidade de
um pedido de atendimento, tanto do ponto
de vista objetivo, como subjetivo.
Dentre tantos significados, podemos destacar que acolher também pode ser entendido como receber, abrir-se à necessidade
do outro, um dispositivo para construir relações (Costa; Horta; Rodrigues, 2008, p.56).
Pensar o acolhimento é buscar uma abordagem integrada e integradora. Para tanto,
torna-se importante a revisão de formas
antigas de pensamento e a superação dos
modelos que fragmentam, simplificam e,
sobretudo, privilegiam o imediatismo, a fim
de não colocarmos definitivamente em risco
as iniciativas de acolhimento.
Tomando a assistência social em particular,
o acolhimento pode significar o surgimento
de uma rede de confiança e solidariedade
entre a população e os centros de referência
públicos, além de se tornar um facilitador
para a indicação e encaminhamento imediato à pessoa que procura acesso aos serviços de assistência, saúde e habitação, entre
outros elementos mediadores dos direitos
dessa população.
O acolhimento é, portanto, um processo
que precisa estar disponível desde os pri-

 a velha nomenclatura “clientes”, passamos a “usuários”. Entretanto, explicando de forma mais exata, com quem trabalhamos hoje: não apenas
D
com os que usam, “consomem” serviços, mas com os “cidadãos” e “pessoas” que têm direitos e muito mais que isso.
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meiros contatos com a pessoa que procura a atenção ou o serviço, sustentando-se depois
pela atitude no momento da recepção e finalmente pelo acompanhamento individual e
ou grupal, pelas visitas domiciliares e, como já foi dito, deve refletir-se na aceitação das
demandas da organização interna da própria rede socioassistencial.

Cuidados em relação aos
processos socioassistenciais
Critérios de avaliação das metodologias
Retomando a afirmação segundo a qual as metodologias trazem sempre fundamentos, objetivos, diretrizes e procedimentos específicos, partimos aqui da crença de que, em relação aos
resultados desejados, a escolha entre elas não é indiferente.
É fundamental, portanto, compreendermos as metodologias e hierarquizá-las quanto às
vantagens proporcionadas pela adoção de cada uma, tendo em vista os objetivos e a situação
real em que nos encontramos.
Vale lembrar a importância, já mencionada, da existência de uma equipe multidisciplinar,
composta majoritariamente de assistentes sociais, psicólogos e educadores que, provavelmente, trabalhe na totalidade das unidades.
Além da quantidade e da qualidade da equipe, é essencial levarmos em conta, na definição
metodológica, a influência dos recursos materiais e financeiros disponíveis, a “materialidade” de cada CRAS, que amplia, ou limita, possibilidades. São decisivas as questões relativas
à instalação física (dimensões do espaço interno e acesso da população).
Para a utilização de qualquer uma das metodologias, é indiscutível a necessidade de formação adequada e de supervisão contínua. Os níveis de formação exigidos em cada uma
delas devem ser definidos pelos órgãos contratantes dos profissionais e pelas instâncias de
fiscalização do exercício profissional em cada uma das especialidades. Inclui-se aí o reconhecimento da idoneidade das agências e instâncias formadoras. Isso também significa que,
para as profissões com formação de orientação generalista, poderá caber a necessidade de
especialização adicional.
Com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento do debate acerca das possibilidades e, principalmente, da pertinência das várias perspectivas metodológicas em relação aos princípios
e diretrizes gerais da proposta de implantação da PNAS, sugerimos alguns elementos que
podem orientar linhas de comparação da qualidade de cada uma dessas formulações, em
face dos interesses implícitos na operação do SUAS. São eles:
P ostura dialógica do profissional, que visa ao protagonismo dos usuários, dentro do
quadro de seus direitos de cidadania concomitante ao de suas relações familiares.
P resença de elementos de abertura para a realidade social além do grupo familiar, correspondendo ao elemento conceitual e programático da responsabilidade pública dos
CRAS sobre o território definido para a ação.
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 brangência possível quanto ao atendimento coletivo de populações presentes na área
A
de responsabilidade de cobertura dos CRAS, de acordo com a capacidade dos recursos,
sobretudo humanos, presentes.
 atureza da tradição na elaboração dessas metodologias, tanto no País, como fora
N
dele, envolvendo as influências teóricas e as provenientes de sua aplicação em
vários contextos.
Acrescentem-se a avaliação das formas já em uso na ação dos CRAS (em termos de resultados para o SUAS) e o julgamento da possível não excludência das metodologias entre si.

Metodologias e técnicas
Para apoiar a ocorrência de um debate que venha favorecer o julgamento da adequação
de cada metodologia, especificamos, em linhas gerais, algumas delas, ressaltando suas
características.
Para entendê-las, é preciso compreender a procura de um modelo que aproxime as disciplinas, por meio da focalização interdisciplinar, a fim de pensar em como lidar com as diferentes
dimensões da realidade, superando o conhecimento produzido nas várias áreas científicas e
profissionais especializadas.
Não obstante, essas propostas metodológicas guardam as marcas do ambiente disciplinar em
que nasceram, sofrendo, ao mesmo tempo, o peso de certo ecletismo.

O Trabalho em/com redes
Nas últimas décadas, o impacto diferenciado da intervenção a partir das “redes” tem sido
crescentemente descrito. Ainda que sob aparências muito diversas e contemplando com
frequência objetivos contraditórios, a concepção de trabalho em/com rede surge para
potencializar esforços individuais e de organizações isoladas. Na área de intervenção na
família, ela é certamente objeto de elaboração, especialmente visando ampliar o alcance
da ação profissional.
Para aqueles que trabalham diretamente com as famílias, a metodologia de intervenção em
rede só pôde constituir-se após a formulação da concepção de “rede social”3. Passou-se, no
campo da saúde mental, ao reconhecimento da importância explicativa e/ou terapêutica
dos vínculos significativos de seus membros com outros sujeitos e grupos fora do núcleo
familiar imediato.
A família extensa (parentes ainda que não coabitantes, vizinhos, amigos e companheiros
de outras associações) forma uma rede social primária, baseada em ligações afetivas. Uma
rede social secundária se constrói, ao mesmo tempo, com pessoas também significativas,
reunidas a partir de seu agrupamento em organizações tais como clubes, ambientes de
trabalho, escolas, entre outras (Campos, 2004a).
Outra forma de aplicação do trabalho em/com redes tem ocorrido no nível de gestão, em
que elas são tratadas como redes “de compromisso social”, dado seu objetivo específico de
intervenção na sociedade. Ou seja, mediante a articulação das organizações e de forças que
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compartem e negociam entre si responsabilidades, esse tipo de rede é capaz de desenvolver uma ação multidimensional, num
determinado espaço.
Coloca, portanto, seu foco primordial na
articulação – e não no problema específico
com que trabalha – como fonte de poder,
recursos e dispositivos para a ação, baseando-se na presença daqueles que participam
do compromisso de toda a rede com uma
“ideia-força” (Campos, 2004a)
As matrizes históricas do trabalho com
redes no campo da política social estão
diretamente ligadas à concretização de
alternativas aos anteriores convênios e
consórcios que, mesmo constituindo uma
forma de articulação, mantêm forte controle burocrático, inclusive com a tutela de
unidades poderosas – na maioria das vezes
estatais, mas também privadas. Ao mesmo
tempo, o trabalho em rede surge para promover respostas mais ágeis para questões
que demandam um trabalho coordenado
e diversificado de organizações públicas
ou privadas, em função do atendimento

O trabalho com

redes sociais

tem sido vinculado
à ideia de atenção
integrada

a demandas de um público crescente e
insatisfeito. Pode-se mesmo ligar o aparecimento da ênfase no trabalho em redes à
diretriz de contenção de despesas públicas,
dada a retração estatal na área da política
social durante os anos 1990, mas também, ao contrário, voltar-se para ele como
recurso dotado de grande potencial para
“requalificação das ações” na área social.
O trabalho com redes sociais amplamente
vinculado à ideia de atenção integral, numa
combinação entre intersetorialidade e interdisciplinaridade. Dessa forma, espera-se que
o trabalho em redes nos territórios contribua
para superar a fragmentação das ações dirigidas às famílias e enraizar o projeto da assistência social como direito de cidadania.
Nessa perspectiva, Di Nicola (1994) define
o trabalho em redes com famílias como os
“atos assistenciais” que se realizam via auxílio, ativação e modificação, além da revisão
das próprias necessidades das redes sociais
que sustentam o sujeito que manifesta uma
demanda singular.
Segundo a autora, o trabalho com redes
possui as seguintes características: não é
aleatório ou “espontaneísta”; não é inespecífico, pois nasce para responder determinadas demandas; não é genérico, pois é
uma intervenção que pode ser realizada em
diversos níveis de complexidade e diante de
situações particulares de necessidades; não
é “a-profissional”. Enfim, a ativação de uma
intervenção em rede pressupõe a capacidade
de articular adequadamente demandas e
respostas, devendo estar vinculada aos setores formais de cuidado e assistência.
Segundo Mioto (2002) e Campos (2004a),
essa vinculação é fundamental, contrariando
a ideia, muito divulgada, de que o trabalho
com redes pode se sustentar na capacidade

3

 conceito de “rede social” foi desenvolvido gradativamente, destacando-se, na década de 1950, a elaboração processada por Kurt Lewin e
O
Moreno, e também de Barnes e Elisabeth Bott, combinando conhecimentos das áreas de Psicanálise e Antropologia, especificamente quanto ao
significado das redes para as famílias. A estruturação do trabalho com redes deu-se na década de 1970 em países como Estados Unidos, Canadá e
França (apud Sluzki, 1997).
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de apoio das redes em si mesmas. Ou seja,
que as redes sociais primárias, sobretudo as
de pertencimento dos sujeitos, operam sempre e de forma suficiente para o bem-estar
de seus membros.
É assim improcedente estabelecer uma relação de equivalência entre rede de pertencimento e rede de suporte, seja material ou
psicológica. Nesse sentido, o trabalho em
redes com famílias implica a avaliação global dos serviços e dos recursos capazes de
beneficiá-las, existentes no território e fora
dele (o funcionamento da rede não está
restrito a uma base geográfica, há grandes
redes sociais mundiais, por exemplo). A produção desse benefício está relacionada, prioritariamente, à interdependência e à conexão
entre as diversas redes, sejam elas primárias
ou secundárias.
O trabalho em/com redes constitui-se como
alternativa importante em três situações:
 uando a rede de referência do sujeito
Q
demonstra impossibilidade de desenvolver suas tarefas de cuidado ou de lidar
com expressões particulares de sofrimento de seus membros.
 uando as redes não parecem disponíQ
veis, ou são excessivamente fragmentadas e dispersas.
 uando as redes estão sobrecarregadas,
Q
demonstrando crescente dificuldade de
desenvolver suas tarefas de cuidado e
assistência. Partindo dessas indicações,
várias modalidades de trabalho poderiam
ser acionadas, entre elas a sustentação
de redes sobrecarregadas e a potencialização e criação de redes (Mioto, 2002, p.
51-58). A autora destaca que, mesmo atuando a partir de demandas singulares das
famílias, “esse trabalho não está limitado
aos critérios relacionais ou psicológicos.
Integra outros componentes, como problemas de desemprego, de fracassos, de
discriminação, de mobilidade social...”.

Trabalho com comunidade
Com seu surgimento vinculado à relação
entre desenvolvimento econômico e social,
a atuação em pequenas comunidades geográficas teve sua difusão na América Latina
a partir da década de 1960, basicamente
estimulada pela Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (Cepal). Também
defendida para outros países considerados
“em vias de desenvolvimento”, visava incorporar a população a esse processo, ressaltando a necessidade de mobilização dos
denominados “ativos” dessas comunidades.
Esses ativos podem ser entendidos, segundo
(McKnight, 2006)4, como as capacidades e
habilidades dos moradores locais, de suas organizações (associações, clubes e grupos comunitários voluntários), de entidades sem fins
lucrativos, de instituições, empresas privadas
e demais corporações, de organismos governamentais (escolas, parques, bibliotecas etc.), da
terra (incluído o subsolo) e da economia local.
O autor considerava como principal diretriz a focalização do trabalho nesses “ativos”, prioritariamente no levantamento das
necessidades ou carências como forma de
estimular o envolvimento dessas vizinhanças. A participação era vista, inclusive, como
uma exigência para o bom aproveitamento
de recursos financeiros externos.
Trabalhava, assim, com uma visão indiferenciada
da população, ignorando hierarquias, estratificações e classes sociais, capazes de originar
interesses e demandas muito discrepantes.
Na verdade, esse tipo de ligação do trabalho
social com vizinhanças passou por profunda
transformação em função da complexidade da
concepção de “território”, cuja fundamentação já foi discutida anteriormente. O próprio
trabalho em redes incorpora a importância de
uma mobilização seletiva dos parceiros, dentro da área territorial de atuação dos serviços,
alinhada aos fins visados – em nosso caso, a
promoção da proteção social básica.
CRAS: Marcos Legais | 57

Trabalho em grupo
O uso de grupos é sabidamente amplo em todas
as intervenções na área social. Esse procedimento aparece, ao mesmo tempo, como
estratégia para atingir maior número
de pessoas (tendo em vista o custo do
atendimento individual) e como forma
superior de promover mudanças necessárias no plano individual e social, dado
o poder da interação grupal.

A escolha de
metodologias
adequadas à missão geral
dos CRAS contribuirá na
ação articulada entre as
demandas das famílias e
a qualificação dos serviços
socioassistenciais

O trabalho dos CRAS com famílias é
bastante recomendado no documento
Orientações Técnicas para o Centro de
Referência de Assistência Social (2006),
constando como uma das ações passíveis
de financiamento. Certamente, a utilização
dessa metodologia é essencial quando o número
de famílias referenciadas é bastante elevado. O documento
citado procura estabelecer várias nomenclaturas para cada tipo de grupo, núcleo e oficina.

No sentido de embasar a discussão sobre essa multiplicidade, trataremos brevemente aqui
dos elementos técnicos presentes no uso profissional dos grupos operativos, tomando por
base a proposta de Pichon-Rivière, também mencionada no referido documento para uma
definição de grupo. A escolha é feliz, considerando a consistência dessa alternativa de trabalho. Entre as suas principais qualidades estão a de:
c ompor o “ser” social, construído por vínculos e relações estabelecidas entre o “mundo
externo” e o “mundo interno”;
d ar atenção à aprendizagem, no sentido da estruturação do pensamento, de acordo com o
Esquema Conceitual, Referencial e Operativo (ECRO);
e stabelecer, a partir da condição concreta da existência, vivida cotidianamente, e voltando
a ela, um processo de apropriação do conhecimento identificado por três momentos: sensível, lógico e prático;
r espeitar a forma contínua de construção desse processo, reconhecendo o momento
“confusional” (sobre os limites do conhecimento); o “dilemático” (com a criação de contradições e resistências à mudança no grupo); e, enfim, a aproximação do problema, na
interação entre o sujeito e os outros;
d efinir que a abordagem das pessoas seja feita nas situações de interação, respeitando-se, juntamente com os ganhos, os riscos que a participação em grupo comporta,
dado o condicionamento da aprendizagem pela “estrutura vincular internalizada e articulada em um mundo interno” (Raj, s/d);
4

Codiretor do Instituto de Desenvolvimento Comunitário com Base em Ativos da Northwestern University (EUA).
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f ornecer elementos para a condução dos
grupos quanto ao jogo entre identidade
prévia, expectativas e imagens pessoais e
grupais, atribuição e assunção de papéis
e com relação ao conflito entre situações
explícitas e implícitas que os caracterizam,
traduzindo-se frequentemente por obstáculos ao seu caráter operativo;
formular modelos de participação individual e grupal usuais, ajudando em sua
identificação e transformação a partir do
papel de coordenação e observação;
e stimular uma mobilização constante para
romper com estruturas estereotipadas
de pensamento e ação, que dificultam a
aprendizagem e a comunicação, e que, no
limite, tornam impossíveis as mudanças;
c aracterizar-se realmente como “uma forma
de aprendizagem inovadora, pela estreita
interdependência entre projeto grupal e
processos de interação [...] numa abordagem que permite que essa aprendizagem
seja vivenciada de forma ativa pelos sujeitos que compõem o grupo” (Telles, s/d).
Atrevendo-nos a apresentar de forma tão
rápida o pensamento e a proposta metodológica do autor, arriscamo-nos a sacrificar sua
complexidade. Mas procuramos principalmente chamar a atenção para as vantagens
do aprofundamento nessa técnica.
Este esforço se impõe pela contribuição original
de Pichon-Rivière (suíço radicado na Argentina
desde criança, no início do século XX), desenvolvida a partir de sua condição de psiquiatra e
de sua formação nessa área – foi o criador da
primeira escola de psicologia social no país. Essa
contribuição merece destaque por uma atuação
profissional orientada pela preocupação com a
subjetividade e com a participação na transformação social, visão essa marcada pela “necessidade de se conceber a compreensão do homem
a partir da consideração obrigatória do interjogo
homem-mundo, uma vez que é assim que ele se
configura, avança ou estanca” (Gayotto, s/d).

A discussão sobre o trabalho com grupos
ganha muita vivacidade nos textos de Chica
Guimarães (2004a, 2004b), escritos a partir
do trabalho com 13 mil famílias da periferia
da cidade de São Paulo realizado pela PUC-SP
e pela Secretaria Municipal de Assistência
Social. Os artigos destacam especialmente o
uso feito pela população dos grupos, comentando demandas e resultados mais frequentes, bem como as características do papel do
coordenador e do observador na condução
dos grupos além da importância de sua clara
definição e conduta profissional.

Terapias e trabalho
na área socioeducativa
Marcados por origens e fundamentos bastante diversos, estes dois tipos de abordagens metodológicas costumam ser encarados
mais como opostos do que ressaltados por
sua proximidade.
Consideradas as condições de operação dos
CRAS, incluindo-se as equipes multidisciplinares, é importante ter indicadores para uma
atitude comparativa, capaz de revelar aspectos
comuns na abordagem de famílias, pessoas,
grupos e grandes grupos dentro do território.
Para tanto, baseamo-nos no desenvolvimento
recente desses vários tipos de trabalho, especialmente na diversificação de sua prática,
apoios teóricos e discursos que os caracterizam.
Abordando as metodologias denominadas
terapias, passamos a palavra aos diferentes
profissionais.

Terapia Comunitária
Ouvimos, no caso da Terapia Comunitária,
Barreto (2008), o principal responsável pela
sua formulação e difusão no Brasil.
Segundo ele, o recurso a esta terapia está
plenamente associado à ideia de acolhimento, de cuidado com o outro, realizado de
forma ativa e sempre integrando os diversos
saberes. Segundo ele, o próprio significado
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original dessa palavra de origem grega, é o
de: acolher, ser caloroso, servir, atender.
Com essa mudança de entendimento do
termo, diz ele, as novas metodologias de trabalho terapêutico vieram para desmascarar
as práticas dominantes e valorizar as várias
formas de conhecimento, possibilitando a
atuação de uma gama maior de profissionais
com habilidades e experiência comunitária
ou conhecimentos culturais.
Tendo em vista a necessidade de avanço no
campo da interdisciplinaridade, reconhece
Barreto a importante contribuição da antropologia na compreensão da cultura como um
elemento de referência fundamental na construção da identidade pessoal e grupal. Essa vertente é incorporada à base teórica da Terapia
Comunitária, a partir da ideia de que o reconhecimento e o fortalecimento dos valores de uma
cultura ou de várias culturas podem ser fontes
de riqueza e possibilitar a multiplicação das
potencialidades individuais e coletivas para a
resolução dos problemas sociais (Barreto, 2008).

Terapia Narrativa
Michel White, assistente social australiano e
principal criador da Terapia Narrativa, em um
de seus textos, também colocou restrições ao
nome “terapia” para designar o tipo de atividade que desempenhava. Fez isso, entretanto,
citando o significado mais usualmente atribuído
à palavra, extraída por ele do dicionário Penguin:
“tratamento de doença, desordem, defeito, etc.,
por algum tipo de processo curativo, ou que
remedie”. Colocou restrições a ela, considerando-a incapaz de definir o que ele fazia “com” e
“para” as pessoas. Para ele, o trabalho de natureza narrativa, não se propunha a construir os
problemas como doenças e assim o terapeuta
não se via como alguém que desenvolveria uma
“cura” (White e Epson, 1990).
Embora com afirmações diferentes quanto
ao significado tradicional da palavra terapia,
Barreto e White participam igualmente de
sua crítica.
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Em linha semelhante, muitos dos praticantes
escolhem referir-se a “práticas narrativas”,
em vez de “terapia narrativa”, pois acreditam
que esta última expressão é limitadora para
traduzir o empenho de engajar o trabalho
narrativo em contextos muito diferenciados.
Nessas manifestações, o que está em jogo,
em termos conceituais, é a postura do chamado “terapeuta” em relação às pessoas que
atende. Na verdade, esses profissionais querem exatamente diluir seu próprio poder em
relação a seus “pacientes”.
Refletindo sobre o poder do terapeuta, White
chegou a dizer numa entrevista:
Até certo ponto, quase
todos nós fomos formados nessa perspectiva
de peritos e podemos
facilmente cair na armadilha de acreditar que possuímos
“verdades” que estão acima de outros
conhecimentos. Quando isso ocorre,
perdemos de vista o fato de que estas afirmações “verdadeiras” estão
determinando, na realidade, certas
normas, segundo as quais as pessoas
deveriam viver suas vidas. No contexto da prática, é importante encontrar
o modo de ajudar os participantes a
pôr esses conhecimentos de perito
entre parênteses. Suponho que isto
adiciona autenticidade ao autoconhecimento dos participantes. Não
quero dizer com isto que possamos
viver uma vida sem a mediação dos
conhecimentos adquiridos, mas é
importante que não pretendamos
determinar a vida dos outros em virtude de tais conhecimentos [...] uma
parte da prática se estrutura com o
fim de ajudar os participantes a destacar os modos de vida
e de pensamento com
que vivem suas vidas
(White, 1994, p. 229).

Nessa mesma linha de diluição do poder do terapeuta tradicional, White afirmou que, durante
as entrevistas, estimulava as pessoas a interrogá-lo sobre elas mesmas. Com isso, buscava
saber se elas viam clareza no que havia sido dito por ele e se estavam incertas ou confusas
sobre os objetivos do trabalho, entre outras questões. Com isso, procurava tornar sua participação mais transparente, bem ao contrário, como dizia ele, da “ideia, bastante difundida em
certos círculos, de que para que uma terapia seja efetiva, as pessoas não devem saber o que
está tramando o terapeuta...” (White, 1994, p. 226)5.
A Terapia Narrativa envolve modos de entender as histórias de vida e modos de recuperar
sua “autoria” pelas próprias pessoas que as viveram (e se distanciaram delas), por intermédio
da colaboração entre o terapeuta e aqueles que desejam ajuda.
É um modo de trabalhar interessado na história, em dimensões mais amplas que estejam
afetando a situação pessoal, e também na ética e na política da terapia. Ele tem sido usado
com pessoas que procuram atendimento individual, incluindo suas famílias. Também ocorre a
partir de demandas pessoais de famílias a instituições sociais, que ampliam as respostas na
direção de uma ação social coletiva pertinente, e de maior alcance reivindicatório perante a
sociedade. Ainda tem sido chamada para trabalhos com grandes grupos, referidos a situações
de extrema penúria em países assolados por situações de calamidades várias ou de extrema
pobreza. White trabalhou ainda com os aborígenes australianos tomados coletivamente,
procurando alcançar, nesse caso, uma abrangência nacional. Em muitas oportunidades, abordam-se, em conjunto com a população, as causas dos problemas de origem externa ao estrito
território em que se reúnem os grupos e que obstaculizam soluções.

Uma aproximação
Deve-se reconhecer, sobretudo, que, nas últimas décadas, tanto no Brasil como também
no exterior, o campo da terapia foi estendido para fora da clínica tradicional em direção às
comunidades, como resposta às necessidades de famílias e comunidades, que vulneráveis e
sob intensos sofrimentos, procuravam ajuda.
De forma semelhante à Terapia Narrativa, a Terapia Comunitária desenvolve-se como um
espaço de promoção de encontros interpessoais e intercomunitários. Tem como objetivo a
valorização das histórias de vida dos participantes, o resgate da identidade, a restauração
da autoestima e da confiança em si, a ampliação da percepção dos problemas e das possibilidades de resolução a partir das competências locais, considerando como base principal o
estímulo para a construção de vínculos solidários e promoção da vida (Barreto, 2008).
Segundo o autor, é na construção de vínculos entre pessoas, no resgate da cidadania e no reconhecimento de direitos que é possível identificarmos as forças e as capacidades dos indivíduos,
das famílias e das comunidades para que, por intermédio desses recursos, possam encontrar as
suas próprias soluções e superar as dificuldades impostas pelo meio e pela sociedade.
Não seria adequado tentar caracterizar aqui todos os fundamentos desses dois tipos de trabalho. Mas é preciso lembrar sua filiação à grande inovação verificada nos anos 1950 e 1960
5

 uma pergunta que lhe pede para falar do caráter “igualitário” de seu tipo de terapia, que parecia transparecer através dessa postura aberta,
A
White deixa claro que, embora a intenção seja mesmo dar essa característica ao contexto terapêutico, seria errado acreditar que a terapia possa ser
totalmente igualitária, dada a diferenciação de poder em sua estrutura. Diz mais: para que esse efeito fosse total, “os terapeutas teriam que ignorar
responsabilidades morais e éticas particulares, vinculadas à posição que eles ocupam”.
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dentro da Terapia Familiar de Base Analítica, com
a introdução do pensamento sistêmico. Essa é
uma base teórica importante a ser considerada, alcançando a prática da terapia familiar
da época e até hoje6.
Além disso, é instigante verificar que tanto a
Terapia Comunitária, como a Narrativa, destacam, em sua base teórica, a contribuição
de Paulo Freire, com sua afirmação de uma
“pedagogia libertadora”, cujo exercício implica o
diálogo, a troca, a reciprocidade, visando ao crescimento e transformação das pessoas e da sociedade.

No âmbito
da política de
assistência social,
combinam-se “ações
socioassistenciais” e
“ações socioeducativas”,
especialmente na
proposta de substituição
do assistencialismo pela
ótica do direito

Ao discutir a “atenção terapêutica psicossocial”, resultante da reforma das instituições de
saúde mental após a luta antimanicomial, voltada para “o tratamento à saúde mental de
forma integrada, humanitária e sem discriminação, com acesso do usuário à informação sobre
seu tratamento”, Vieira Filho (2003) se refere ao “direito ao diálogo nessa relação”, em respeito
à “contratualidade terapêutica estabelecida com o cidadão”.
Ele diz que a desconstrução das instituições totais em saúde mental e as novas leis e normas
da reforma psiquiátrica brasileira podem ser essencialmente entendidas como uma necessidade de romper o círculo das relações autoritárias entre terapeuta e paciente.
A ênfase na cidadania, na “contratualidade”, na “horizontalidade” e nas interações com o
paciente aparece como uma ideia fundamental. Consequentemente, o diálogo terapêutico
passa a ser também reivindicado como uma situação de direito do cidadão.
Também este autor se aproxima do trabalho de Paulo Freire, para afirmar que este “não pode
ser entendido unicamente num sentido pedagógico”, considerando que “a proposição do autor
de uma teoria dialógica das relações humanas fez seus escritos extrapolarem o âmbito educativo”. Acredita assim ser “pertinente afirmar que sua teorização seria também válida para a
relação terapeuta-paciente, desde que inserida num projeto democrático mais abrangente.
Baseado nas contribuições de Paulo Freire, ele analisa o “processo dialógico na atenção
terapêutica”.
Essa mesma presença se encontra nas iniciativas elaboradas a partir da pedagogia social,
como a educação não-formal e repercute naquelas que se denominam pela concepção de
educação popular.
No âmbito da política de assistência social, combinam-se internamente as “ações socioassistenciais” com as “ações socioeducativas”, especialmente na proposta de substituição do
assistencialismo pela ótica do direito. Partindo dessa vertente, e trabalhando com grandes
grupos, a contribuição é oportuna para o debate e a busca de alternativas sobre as metodologias a serem objeto de análise a propósito da implantação da PNAS.
6

 qui vale lembrar a observação de Morin (1991), de que o campo da teoria dos sistemas é muito vasto, quase universal, pois qualquer realidade
A
conhecida pode ser vista como sistema. Ele define sistema como “associação, combinatória de elementos diferentes” e nos alerta para não cair em
contradição em direções que levam a um sistemismo vago e vazio, baseado na repetição de algumas verdades, na aplicação tecnocrática da teoria.
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Enfim, essas considerações sobre semelhanças de encaminhamento entre perspectivas
bastante distintas não visam construir uma
falsa harmonia ou eclipsar problemas reais.
Traçando origens e graus de elaboração de
cada uma, podemos perceber seus diferentes níveis de consistência teórica, de elaboração de instrumentais, e, principalmente
de viabilidade histórica dos propósitos de
cada uma, consideradas as facilidades/dificuldades de que são dotadas para lidar com
espaços, questões, populações e outras situações, a partir de sua experiência passada.

A distinção operacional
de metodologias, serviços,
programas e projetos
Enfim, sem prejuízo da possível e contínua
incorporação de muitos recursos metodológicos, é preciso evitar a banalização do termo
“metodologia”.
Não é adequado confundi-la com a realização de procedimentos e atividades de
natureza variada, como oficinas, palestras e
grupos socioeducativos.
A presença de escolhas metodológicas que
tenham como conteúdo a missão geral dos
CRAS contribui para prevenir a tendência
à fragmentação na conceituação dos elementos contidos no processo de trabalho,
evitando a proliferação de denominações
artificiais, dificilmente sustentáveis como
específicas para abarcar com precisão uma
determinada realidade.
Ela também auxilia na necessária articulação entre “procedimento”, “instrumento”,
“técnica”, “estratégia”, “metodologia”, “atividade”, entre outros elementos, no traçado de
qualquer concepção metodológica, tanto em
sua exposição como em sua aplicação.
Esses cuidados se tornam mais necessários
se considerarmos a multiplicidade e a grande
diversidade de demandas colocadas, de
forma entrecruzada, para a equipe do CRAS:

 cumprimento de tarefas como o conO
trole da observância, pela população
beneficiária do Programa Bolsa Família,
das “condicionalidades” estabelecidas,
mediante o contato direto com as famílias
e a população em geral, feita dentro da
ação própria ao Programa de Atendimento
Integral à Família (PAIF).
 identificação das necessidades de serA
viços, programas e projetos no território,
em sua articulação com a rede socioassistencial presente, mediante o contato direto
com as famílias e a população em geral.
A realização do cadastramento.
 condução de vários tipos de grupos de
A
famílias, diferenciados em sua abrangência e objetivos, dentro do trabalho direto
com eles.
 atendimento aos interessados no
O
recebimento e acompanhamento do
Benefício da Prestação Continuada (BPC)
e dos Emergenciais.7
É preciso prever respostas adequadas a
essa confluência de programas, benefícios, procedimentos e atividades, bastante
diversificados.
De qualquer forma, necessita ser tomada a
iniciativa de um investimento consciente na
direção dessa articulação, descobrindo-se as
formas passíveis de sensibilização para uma
totalidade na compreensão da abrangência
do cuidado às famílias.
Quanto aos serviços, conforme já comentado,
é fundamental vê-los como um “importante
foco” da ação relacionada ao “conteúdo das
provisões de assistência social, com vistas à
proteção social” (Muniz, 2007). Segundo a
mesma autora, eles possuem caráter educativo e preventivo na organização da rede
assistencial, tendendo a criar oportunidade
de universalização da cobertura dos direitos
sociais, sem discriminações.
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Em termos de gestão, é importante garantir o
seu caráter continuado, de utilidade pública,
estabelecendo-se padrões de funcionamento
e de identificação pela população que sirvam
como resposta às necessidades concretas da
sociedade. Segundo o autor, os serviços exigem equipamentos, com instalações apropriadas, mas não se confundem com eles,
sendo referenciados externamente. Nas redes
socioassistenciais, distinguem-se de programas e projetos (estes com tempo determinado), conforme já definido pela LOAS. Não
se confundem, também, com ações e atividades, que naturalmente os integram.

Recomendações finais
Se voltarmos agora a pensar que qualquer
metodologia deve oferecer respostas, conforme já foi pontuado no início da discussão, torna-se indispensável saber, ao fim e ao
cabo, onde conseguimos chegar com seu uso.
Para isso estão os conhecidos indicadores,
que reúnem alguns aspectos das mudanças
obtidas, aqueles passíveis de serem medidos,
e que devem ser considerados significativos para verificação dos resultados obtidos
quanto aos objetivos que tínhamos.
Esse procedimento é bastante complexo, se
formos fiéis à natureza do trabalho social, que
inclui sempre relações entre pessoas, com sua
conhecida singularidade. Em outras palavras,
em nossa área, aceitamos uma grande dose de
imprevisibilidade dos resultados que poderemos
obter. Mais do que isso, em geral, acreditamos
democraticamente na participação das pessoas
para e com as quais trabalhamos, (no caso as
famílias e a população referenciada a cada um
dos CRASs). Acreditamos nas vantagens de
uma definição compartilhada do caminho, o
que certamente torna o destino mais incerto.
Recusamos o que consideramos autoritarismo
burocrático do Estado.
7

A atuação do profissional é, portanto, sempre balizada pela espera de que as pessoas
externem o que pensam, sentem, querem.
As decisões devem ser conjuntas. Como isso
em geral toma muito tempo, podemos afirmar que os processos são frequentemente
priorizados em relação aos produtos. Aliás,
os relatórios de trabalho refletem isso: contam com detalhes o que se desenrolou,
mas, em geral, fazem pouca análise do que
se conseguiu.
No extremo oposto, podemos adotar uma
racionalidade mais exigente quanto aos comportamentos esperados. Trata-se de concretizarmos instrumentos e metas de proteção
social básica, perfeitamente suscetíveis de
objetivação, dando assim um norte claro a
todo o trabalho.
Um exemplo desse tipo de processo é propiciado pelo programa chileno Puente, que
alia transferência de renda direta às famílias
(TCR) ao objetivo conhecido como construção de um “itinerário de inserção social”.
Num contrato inicial com duração de 24
meses, define-se um compromisso de cooperação no qual o Estado auxilia as famílias a se
organizarem para alcançar acesso à melhoria
da qualidade de vida no local.
Esta qualidade de vida a ser acessada é
detalhada em sete dimensões (identificação, saúde, educação, dinâmica familiar,
trabalho, renda e habitabilidade). Para cada
uma delas há a especificação de patamares
de desempenho e de resultados a serem
alcançados, totalizando 54 metas, no sentido geral de substituir comportamentos e
atitudes apáticas e dependentes por protagonismo e autonomia. Para o Estado, a
contribuição é de manutenção e ampliação, se necessária, da “estrutura de oportunidades” (conjunto de medidas sociais e
econômicas).

 á um aspecto facilitador da intervenção, constituído pela pertença simultânea de pessoas acolhidas em várias situações, inclusive no caso do
H
atendimento das provenientes do PBF pelo PAIF, já como resultado de uma política de atendimento prioritário às famílias do primeiro deles. Também é fator articulador a provável semelhança de condições socioeconômicas, enquanto critérios de elegibilidade ao atendimento pelos CRAS,
dadas as faixas de renda iguais, ou muito semelhantes, dessa população.
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Carla Bronzo (2007, p. 2-3), em cuja descrição nos baseamos livremente para esta apresentação, considera-a uma experiência que “apresenta metodologia definida, consistente e orientada para prover apoio psicossocial às famílias em situação de alta vulnerabilidade”.
Essa polaridade de experiências nos serve aqui para refletir sobre a dificuldade – teórica e
prática –, no campo das relações humanas, de adotar plenamente o prudente princípio metodológico de “controle das incertezas” como recurso de planejamento. Sem ele, gastam-se
recursos de várias ordens, inclusive dos usuários, e não se tem garantia de resultados. Com a
busca de uma aplicação muito estrita dos procedimentos metodológicos e de uma avaliação
rigorosa de resultados fixos de antemão, corre-se o risco de “engessar” demais as ações das
pessoas, muitas vezes já bastante limitadas em termos de participação.
Concluindo: é importante, profissionalmente, termos metas e objetivos flexíveis, fazendo
disso uma preocupação sempre compartilhada com as pessoas com as quais trabalhamos.
Assim podemos esperar que elas não só externem constantemente sua posição, mas construam seus objetivos e metas referentes aos programas nos quais estão inseridos e assumam
responsabilidade perante eles.
Essa posição não só é teoricamente possível e consistente, como tem sido tomada em trabalhos realizados em nosso País8.
A última palavra diz respeito à impossibilidade, e mesmo inconveniência, da aplicação mecânica de uma “metodologia”, entregue a um profissional como um arsenal de técnicas, mesmo
que bem articuladas (Campos, 2008a). Temos de considerar as influências, não só da formação profissional strictu senso, mas também de posturas, atitudes e comportamentos característicos, incluindo questões éticas e políticas de cada um.
Tudo isso pode entrar, até insensivelmente, na contramão do que tais metodologias visem,
distorcendo o uso dos instrumentais que não alcançarão a potência esperada. Não se trata
da sequência do conserto de uma máquina. A previsão dessas “reinterpretações” possíveis de
“como se deve fazer” é essencial na formulação de metodologias a serem incorporadas coletivamente, especialmente na área pública. Trata-se, agora falando na parte do profissional, de
outro obstáculo à previsão de resultados. E também precisamos estar preparados para identificar ganhos inesperados e obstáculos imprevistos.

8

 er, nas Referências Bibliográficas, as bases de desenvolvimento dessa perspectiva, em trabalho realizado em São Paulo, com participação das
V
Faculdades de Psicologia e Serviço Social da PUC-SP e publicado pelo IEE-PUC-SP
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P

ara contribuir no desenho de políticas públicas que dão centralidade ao trabalho com famílias, é importante refletir sobre a caracterização dos grupos familiares que são alvo das provisões públicas,
particularmente no campo da assistência social. É preciso entender que
famílias são essas, quais as suas principais demandas, quais as trajetórias
de vulnerabilidade presentes no seu cotidiano e que ações permitem resgatar as suas potencialidades e fortalezas.
O trabalho social com famílias deve, necessariamente, ser pensado em
sua dimensão territorial, pois é nesses espaços que as relações sociais
e o acesso a programas, projetos, benefícios e serviços acontecem.
Consequentemente, a relação entre território e políticas públicas constitui
uma dimensão fundamental para a gestão pública.
As inovações propostas pela Política Nacional de Assistência Social
(PNAS/2004) e a Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social (NOB/SUAS/2005) envolvem tanto questões conceituais como temas de gestão da política e dos serviços de proteção social.
Dentre os elementos essenciais dessa nova formulação destaca-se a
necessidade de atenção diferenciada para o atendimento de necessidades
sociais, rompendo-se com a lógica da atenção às carências dos necessitados. Nessa perspectiva, o território assume um lugar estratégico como
base de organização do sistema e de leitura de vulnerabilidades e riscos
sociais para a população. É por meio de um diálogo permanente que a
rede socioassistencial do município será capaz de garantir a oferta de programas e serviços articulados para o atendimento das demandas sociais.
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A proteção social exige, pela ótica da gestão pública, o desenvolvimento de capacidades
para aproximação do cotidiano das famílias, pois é nesses espaços que as vulnerabilidades e riscos se constituem. Isso coloca aos serviços de proteção social e, especialmente, para os coordenadores e técnicos dos Centros de Referência de Assistência Social
(CRAS), a necessidade de desenvolvimento de competências e habilidades para um
melhor conhecimento dos territórios e seus habitantes, assegurando, assim, a capilaridade e a eficácia da rede socioassistencial.
Medidas de âmbito nacional permitem apontar tendências presentes na sociedade. Mas
quando cruzadas com indicadores sensíveis às diferenças entre segmentos da população,
condições socioeconômicas e/ou particularidades de cada município, essas medidas possibilitam a captura das diferenças que formam a realidade, bem como a percepção da diversidade das condições de vida da população em geral.
A necessidade de um novo olhar para as diferenças socioterritoriais é um pressuposto que
perpassa a PNAS. Segundo Koga (2007:12),

é logo na análise conjuntural, a porta de entrada da política, que
esta se revela preocupada com a diversidade e as desigualdades
socioterritoriais do País, identificando a partir da realidade suas
perspectivas de análise em um esforço para trazer à cena os mais
de 5.500 municípios brasileiros, e não mais tão somente
as visões regionalizadas ou as médias dos estados brasileiros que
tornam generalizadas as grandes discrepâncias existentes entre
os territórios.

Isso se torna especialmente relevante em países de tamanho continental como o Brasil, onde
convivem cidades e realidades completamente diversas. Conforme aponta a PNAS/2004,
quase a metade da população brasileira vive em dois contextos extremamente diversos de
concentração populacional1, com situações alarmantes de vulnerabilidade e riscos sociais,
resultado da existência de territórios marcados pela ausência ou precária presença do Estado
(PNAS/2005). Com seus 5.564 municípios, o Brasil exige um enorme esforço de inovação
social e compromisso para alterar a qualidade de vida de sua população em situação de
pobreza e desigualdade.
Reconhecer que a dinâmica demográfica e socioeconômica imprime diferenças nos municípios brasileiros é ponto de partida fundamental para pensarmos espaços de intervenção
social capazes de responder à ampla gama de necessidades, demandas e potencialidades.
Olhar para as condições de vida da população ajuda a entender as situações de pobreza e
vulnerabilidade social dos territórios e, sobretudo, auxilia no melhor desenho das estratégias
de proteção social.
Com a implantação dos CRAS como espaço público estatal de proteção social básica, a
dimensão territorial ganha relevância na política de assistência social. A localização desses
1

 um total de 15 cidades, as metrópoles (com mais de 900 mil) congregam 20% da população brasileira. Também reúnem 20% da população
N
nacional os 4.020 municípios considerados pequenos, com até 20 mil habitantes (PNAS/2005).
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equipamentos nos microterritórios garante
uma maior proximidade com a população; o
território, espaço privilegiado onde ocorrem
as relações sociais e onde se expressam mais
evidentemente as vulnerabilidades e riscos,
passa a ser ponto inicial para a elaboração
de seguranças sociais.
Além disso, os Centros de Referência também ganham lugar estratégico como produtores de informações essenciais para a
criação de estratégias diferenciadas de inclusão social nos microterritórios.
A análise de informações socioterritoriais,
aliada à leitura das condições de vida das
famílias atendidas nos CRAS, qualificam a
compreensão das condições de pobreza a
que estão expostas as populações, e, em
consequência, qualifica o desenho de programas sociais. Com isso, abrem-se novas
possibilidades para que a proteção social
crie condições para o estabelecimento de
mecanismos efetivos de construção da
cidadania e de processos de autonomia das
famílias atendidas.
Ao longo dos últimos anos, a política de
assistência social ganhou densidade em
termos de proteção social. Aos avanços na
construção dos direitos sociais da população usuária podemos somar a nova arquitetura institucional que nasce do Sistema
Único da Assistência Social (SUAS).
Não são poucos os desafios para a consolidação do SUAS. Principalmente, se considerarmos a necessidade de ampliar os recursos
que garantam a universalização da proteção
social e o estabelecimento de padrões de
qualidade apoiados em mecanismos efetivos de planejamento, execução e avaliação
dos programas, projetos, benefícios e serviços. Mas a questão central que se apresenta
para a gestão pública é a de superar a cultura política tradicional e conservadora que
impera historicamente na assistência social,
de modo que se possa contribuir para a
construção de uma cultura de direito e cida74 | CRAS: Marcos Legais

dania que solidifique a política no espaço
público e os direitos sociais dos usuários.
Conforme Lavinas (2003:2),
falar de gestão pública
hoje é falar da construção da cidadania. [...]
É transitar do universo
restrito do não atendimento das necessidades básicas e
vitais para o espaço da equidade, da
emancipação e do pertencimento.
Uma nova alteridade social emerge.
Os atores são aqueles presentes nas
arenas do cotidiano, onde se define,
com base na história, na cultura, nas
relações econômicas dominantes
e na forma de inserção no mundo
global, nos padrões de sociabilidade
existentes em cada localidade, o
campo de possibilidades para estabelecer
convenções capazes de
vencer a pobreza.

Estudos e pesquisas
no território: o uso de
sistemas de gestão
da informação
Mesmo que a área social não possua tradição
no uso de instrumentos tecnológicos e de
informação em seu trabalho (seja por motivos
de capacitação, seja por opção metodológica
diante da aparência artificial de mecanismos
informatizados), a construção do sistema de
proteção social brasileiro não pode prescindir
mais de decisões baseadas em informações e
conhecimentos da realidade.
O grande desafio a ser enfrentado na formulação de uma proposta de gestão dos CRAS
é a articulação das várias dimensões da
realidade institucional – a administrativa, a

financeira e a técnica. Com isso, o processo a
ser implementado poderá gerar informações
qualificadas e adequadas que assegurem a
essas unidades condições de interferirem
no processo de ação e, ao mesmo tempo, e
favoreçam a relação entre setores exigida
pela política de assistência social.
O esforço para melhorar a gestão da informação, dos programas, projetos, benefícios e
serviços é, ao mesmo tempo, uma ação técnica e política. Uma ação técnica no sentido
do aprimoramento e da institucionalização
das funções de vigilância, monitoramento
e avaliação, entendidas como parte do processo de gestão, no qual o uso de dados e
informação deve realimentar a política e
suas provisões.
Também é uma ação política devido à importância de tornarmos públicas informações de
qualidade (indicadores de monitoramento
e avaliação, resultados de programas, projetos, benefícios e serviços) para que usuários
da assistência social e a própria sociedade
possam influenciar nos rumos da política,
fortalecendo a cultura de transparência, de
prestação de contas e de controle social na
administração pública.
Para a consolidação do CRAS como espaço de
oferta de proteção social básica e de organização e coordenação da rede socioassistencial, é necessário que as equipes desenvolvam
competências para “ler” as necessidades e
demandas de proteção social das famílias em
situação de vulnerabilidade e dos territórios e
monitorar os serviços e equipamentos existentes em suas áreas de abrangência.
A utilização de estudos e informações qualificadas é a base para o planejamento e o
desenho das ações de proteção. A atualização regular das informações socioterritoriais
e o monitoramento da rede socioassistencial permitem que seja analisada a relevância dos serviços, contribuindo para sua
adequação às necessidades e demandas das
famílias referenciadas.

Assim, o CRAS não é apenas a porta de
entrada para a política, mas também uma
fonte estratégica de sinalização, de vigilância da exclusão social e das vulnerabilidades sociais.
Nesse sentido, possui a potencialidade de
apontar e iluminar novos aspectos da realidade que mereçam a atenção da proteção
social, fortalecendo o seu caráter proativo
e de preservação das condições de vida da
população. Segundo Aldaíza Sposati (2007),
a ideia de proteção exige uma mudança na
organização das atenções, superando a concepção de que se atua, apenas, quando as
vulnerabilidades estão instaladas.

Uma política de proteção
social compõe o conjunto
de direitos de civilização
de uma sociedade e/ou
elenco das manifestações
de solidariedade de uma sociedade
para com todos seus membros. Ela
é uma política estabelecida para a
preservação, a segurança
e o respeito à dignidade
de todos os cidadãos
(Sposati, 2007:6).

Os estudos sobre os territórios permitem o
exercício de uma das importantes funções
da assistência social – a de vigilância social.
Segundo o documento NOB/SUAS (2005),
ela é responsável “por detectar e informar” as
características e as dimensões das situações
de precarização que trazem riscos às cidades,
aos estados e ao país, atuando, assim para
que a assistência social desenvolva sua política de prevenção e monitoramento de riscos.
É pela via de tornar públicos esses estudos
que os gestores da política fortalecem o exercício do controle social pela sociedade.
Nessa perspectiva, a PNAS identifica no
CRAS um papel estratégico no acompanhaCRAS: Marcos Legais | 75

mento e produção de informações sobre as situações de vulnerabilidade e resultados das
ações implementadas pela política.

A equipe do CRAS deve prestar informação e orientação para a
população de sua área de abrangência, bem como se articular
com a rede de proteção social local no que se refere aos direitos
de cidadania, mantendo ativo um serviço de vigilância da
exclusão social na produção, sistematização e divulgação
de indicadores de abrangência do CRAS, em conexão com outros
territórios (PNAS, 2005:35).

Mas, para que a função de vigilância social do CRAS prevaleça, como está definida na
PNAS/2004, os coordenadores e técnicos precisam adquirir novas competências e capacidades, assim como ter condições de utilizar ferramentas específicas de gestão da informação.
A leitura do território é base para coordenadores e técnicos dos CRAS, pois auxilia na
compreensão da realidade em que ocorre a tomada de decisões sobre onde e como
intervir. De saída, a implantação dos CRAS em territórios de vulnerabilidade social pressupõe a realização de um estudo prévio de identificação e de localização das áreas e a
compreensão das características das condições de vulnerabilidade daqueles territórios e
das famílias.
Entender e situar as famílias em condição de vulnerabilidade social significa também compreender a dinâmica do município, como forma de se apreender as condições econômicas,
políticas, culturais e sociais que configuram a vida das pessoas e de seus territórios. “Os
dados ganham valor quando analisados em sua evolução e tendências, bem como quando
comparados a índices de referência (melhores ou piores) em relação a outros municípios da
região, do estado ou do País” (Brasil, MDS/IEE, 2008:35).
Para a realização dos estudos e diagnósticos,
as equipes técnicas podem e devem consultar fontes de dados oficiais (IBGE, PNAD,
Fundação Seade, Censo Escolar/MEC etc.)
que produzem informações variadas sobre
os municípios e seus estados. Hoje, é possível consultar grande parte dos bancos
oficiais via internet, o que facilita o acesso
a informações qualificadas.
As fontes municipais, por sua vez, podem
agregar aos diagnósticos dados relevantes
e análises locais sobre a dinâmica social,
as demandas e a rede de proteção social
instalada. Podem ser complementadas com
estudos a respeito da realidade das famílias
e dos territórios de referência dos CRAS, a fim
de contemplar as especificidades socioeconômi76 | CRAS: Marcos Legais

27,4%
dos paulistas vivem
em altíssima condição
de vulnerabilidade

10,1 milhões
de pessoas estão
nessa precária
condição social
Fontes: Fundação Seade/IPVS e
IBGE (Censo Demográfico 2000).

cas e culturais e as demandas e potencialidades coletivas da população.
A apresentação dos diagnósticos e o seu
debate com as organizações locais e a população de referência permitem que o estudo
da realidade ganhe densidade e crie oportunidades para que todos os atores envolvidos
com a proteção social discutam as estratégias e desenhos necessários às demandas
detectadas, fortalecendo a concepção de
rede socioassistencial.
Olhar para as condições de vida da população possibilita ir além dos indicadores de
renda per capita ou familiar ou mesmo de
pobreza e indigência, tradicionalmente tomados como referências para estabelecimento
de prioridades na política social brasileira.
Não que os indicadores vinculados à renda
não sejam fundamentais para se entender a
questão da desigualdade e da pobreza. Mas
ocorre que a sua utilização de forma isolada
não dá conta da complexidade desse fenômeno, nem é capaz de mostrar as especificidades das condições de precariedade e de
privação de direitos a que estão expostas a
população em situação de pobreza e de vulnerabilidade social.
O que o profissional não pode esquecer é
que a construção de um conjunto de indicadores para medir a pobreza depende da
concepção de pobreza que irá sustentar
esse processo. Se os indicadores usados
para medi-la se restringirem aos aspectos
de renda e consumo, estaremos reduzindo a
pobreza apenas a esses aspectos.
Por isso, é fundamental a incorporação de
outras informações que permitam a nossa
aproximação da realidade de vulnerabilidade
dos territórios. Por exemplo, para analisar o
desenvolvimento social do município é extremamente útil relacionar o seu PIB com o
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM). Por quê? Porque se o PIB representa o
patamar de riqueza produzida no município, o
IDHM revela o desenvolvimento humano da

localidade. Ou seja: o nível de desenvolvimento
e de bem-estar alcançado ali. Disparidades
entre esses dois indicadores revelam desigualdades econômicas e sociais – e isso é uma
informação importantíssima para a política de
assistência social.
Nos últimos anos, as críticas às medidas de
pobreza elaboradas pelos organismos nacionais e internacionais geraram a realização
de outros estudos e tentativas de agregação
de indicadores, na perspectiva de dimensionar e abranger a complexidade do tema.
A integração entre a demografia, as ciências sociais e o trabalho social teve grande
importância para a construção de novas
estratégias de medição da pobreza na área
social e, fundamentalmente, para a construção dessas medidas com base em conceitos
relativos aos de pobreza, inclusão/exclusão e
vulnerabilidade social.
Cresce a demanda para identificarmos as
especificidades dos territórios e entre territórios a partir dos processos de inclusão/
exclusão e da existência de vulnerabilidades
sociais. Aumenta também a necessidade de
o Estado reconhecer essas particularidades
na hora de desenhar as suas estratégias de
inclusão social.
Nesse contexto, é importante que transformemos conceitos como vulnerabilidade,
exclusão e inclusão social em indicadores
capazes de capturar o que a política se propõe a medir e a proteger. Mas quais são as
situações de vulnerabilidade social dos territórios e das famílias brasileiras que o CRAS
deverá medir? E como as suas equipes irão
acompanhar essas situações? A própria
política na definição do público usuário cria
indícios que podem ser referência para os
profissionais dos CRAS.
Segundo a PNAS/2004, o público usuário da
política são cidadãos e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidades e riscos. São caracterizados como
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famílias e indivíduos com perda e fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades
estigmatizadas em termos étnicos, cultural e sexual; desvantagem
pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no
acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas;
diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e
indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas
de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.
(PNAS, 2005:33)

A taxa de vulnerabilidade social, definida na NOB/SUAS, é também um importante indicador a
ser utilizado pelas equipes dos CRAS nas ações de vigilância. A NOB/SUAS considera população
vulnerável o conjunto de pessoas que apresentam pelo menos uma das seguintes características:
Famílias que residem em domicílios com serviços de infraestrutura inadequada;
famílias que tenham renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo;
f amílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo, com pessoas de zero a 14
anos e responsáveis com menos de quatro anos de estudo;
f amílias nas quais haja uma chefe mulher, sem cônjuge, com filhos menores de 15 anos e
não alfabetizada;
f amílias nas quais haja uma pessoa com 16 anos ou mais, desocupada, com quatro ou
menos anos de estudo ou adolescentes entre dez e 15 anos que trabalhem ou crianças de
quatro a 14 anos que não estudem;
f amílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo com idosos ou pessoas com
deficiência (PNAS, 2005:135).
De fato, hoje são várias as metodologias que elaboram índices para a medição das condições de vida da população (IDH/IDHM, por exemplo), dos níveis de exclusão/inclusão
social (como o Mapa da Inclusão/Exclusão Social, do Núcleo de Estudos e Pesquisas
Sobre Seguridade e Assistência Social da PUC-SP) ou de graus de vulnerabilidade social
(Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, por exemplo). Todos esses indicadores podem
ser extremamente úteis para auxiliar as equipes do CRAS no trabalho de mapeamento e
vigilância das vulnerabilidades.
O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social2 é um indicador criado pela Fundação Seade que
permite ao gestor público e à sociedade local uma visão mais detalhada das condições de
vida do seu município, com a identificação e a indicação espacial das áreas que abrigam os
segmentos populacionais mais vulneráveis à pobreza.
2

 s informações utilizadas neste estudo são provenientes do Censo Demográfico 2000, detalhadas por setor censitário, sendo essa a única fonte de
A
dados existente em escala intraurbana para todo o Estado de São Paulo. O setor censitário corresponde à unidade de coleta do Censo Demográfico
(definido como um agrupamento contíguo de aproximadamente 300 domicílios). Adotou-se o Sistema de Informação Geográfica (SIG), por meio
do qual a maioria dos 48 mil setores censitários do Estado foi tratada e representada em cartografias temáticas (Seade, 2009:1).
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Nessa metodologia as condições de vulnerabilidade são detectadas basicamente a partir da
combinação de indicadores de renda, escolaridade e ciclo de vida familiar.
Ao todo são 18 variáveis3 combinadas que resultam numa gradação de situações de vulnerabilidade social que podem ser mapeadas nos municípios paulistas. É uma metodologia
que permite, por exemplo, a identificação dos grupos com perfis diversos que necessitem
de um desenho de seguranças sociais diferenciado. No caso dos grupos de altíssima e alta
vulnerabilidade social é possível verificarmos a concentração de famílias com as piores
situações de renda e o nível de escolaridade do responsável do domicílio. A distinção entre
um e outro é a diferenciação entre a presença de crianças pequenas ou de idosos nos grupos familiares, o que acaba caracterizando famílias mais jovens ou velhas, conforme pode
ser observado no quadro abaixo.

Tipos de vulnerabilidade
Grupo 1 – Nenhuma Vulnerabilidade: combina a melhor situação socioeconômica (muito alta) com os mais elevados níveis de renda e escolaridade dos responsáveis pelo domicílio. Menor presença de crianças pequenas e de moradores nos
domicílios.
Grupo 2 – Vulnerabilidade Muito Baixa: segundo lugar na classificação por
apresentar uma situação socioeconômica média ou alta, concentrando, em média, as
famílias mais velhas.
Grupo 3 – Vulnerabilidade Baixa: níveis altos ou médios na situação socioeconômica, mas com predominância de famílias jovens e adultas.
Grupo 4 – Vulnerabilidade Média: níveis médios na dimensão socioeconômica,
com concentração de famílias jovens, isto é, com forte presença de chefes jovens
(com menos de 30 anos) e de crianças pequenas.
Grupo 5 – Vulnerabilidade Alta: situação socioeconômica baixa, estando entre
os dois grupos em que os chefes de domicílios apresentam, em média, os níveis mais
baixos de renda e escolaridade. Concentra famílias mais velhas, com menor presença
de crianças pequenas.
Grupo 6 – Vulnerabilidade Muito Alta: dimensão socioeconômica baixa, com
os piores níveis de renda e escolaridade dos responsáveis pelo domicílio. Concentração
de famílias jovens, ou seja, chefes jovens e presença significativa de crianças pequenas.
Fonte: Fundação Seade/IPVS (2005).

3

Para conhecer a metodologia do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, consulte o portal da Fundação Seade na internet (www.seade.gov.br).
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Segundo o IPVS, do total de 36,9 milhões pessoas moradoras do Estado de São Paulo, 10,1 milhões
(27,4%) estão nos grupos de alta e altíssima vulnerabilidade social. O grupo de Vulnerabilidade
Muito Alta, que concentra famílias jovens, com os piores níveis de renda, escolaridade e presença
significativa de crianças, congrega 9,8% do total e o de Vulnerabilidade Alta, que reúne famílias
adultas com baixa renda e escolaridade, chega a 17,6%. Ambos apresentam demandas específicas
de proteção integral ao concentrar nos seus núcleos crianças pequenas e/ou idosos.

Distribuição da População
nos Grupos de Vulnerabilidade
Social em São Paulo

36.932.593

População total

2.533.890

8.610.117
Muito baixa

8.189.421

Nenhuma
vulnerabilidade

7.477.457

6.491.294

3.630.414

Média

Alta

Baixa

Muito alta

Fontes: Fundação Seade/IPVS e IBGE (Censo Demográfico 2000).
Obs: Foram excluídos os setores censitários sem informação devido ao sigilo estatístico.

Disponível no portal da Fundação Seade na web, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social
pode ser acessado ao se clicar no link “Informações Municipais”. A consulta básica permite
a criação de um relatório com indicadores já prestabelecidos, que apresenta os grupos de
vulnerabilidade segundo o município escolhido. A consulta avançada permite selecionar os
indicadores conforme as necessidades da equipe técnica.
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O destaque dessa metodologia, assim como de outras que georreferenciam os dados, é a
utilização de um método de identificação de áreas segundo os graus de vulnerabilidade,
o que gera um instrumento de definição das áreas prioritárias para o direcionamento de
políticas públicas, em especial as de combate à pobreza. No IPVS, a proposta entende que
os resultados precisam ser fortemente detalhados do ponto de vista espacial, de forma a
permitir o desenho de ações locais focalizadas, especialmente por parte do poder público
municipal (Seade, 2009).
O sistema de georreferenciamento do Sistema Único de Assistência Social (GeoSUAS) é um
componente da RedeSUAS, que, via web, possibilita a consulta de informações socioeconômicas e da rede socioassistencial dos municípios brasileiros. Foi desenvolvido com a finalidade
de subsidiar a tomada de decisões nos processos de gestão da PNAS.
Com tecnologia criada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em parceria
com a Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (Funcate), esse sistema foi
baseado em conceitos de código livre e aberto. As informações organizadas e georreferenciadas servem de parâmetro para a construção de um observatório que permita o controle
social e o monitoramento da PNAS. A RedeSUAS está disponível no portal do Ministério
de Desenvolvimento e Combate à Fome (www.mds.gov.br). Para acessá-lo, basta clicar no
link “Rede SUAS”.

Os tipos de consulta que o GeoSUAS permite são variados e produzem informações diferenciadas. É possível gerar relatórios do perfil municipal com todas as informações disponíveis
no banco de dados sobre a cobertura da rede socioassistencial e o perfil socioeconômico do
município. A consulta simples possibilita a geração de relatórios predefinidos que relacionam
níveis de proteção social, programas, projetos, benefícios e serviços com variáveis socioeconômicas. Já na consulta avançada, é possível a geração de relatórios a partir da escolha dos
indicadores de interesse. Os indicadores que compõem a taxa de vulnerabilidade social, definida na NOB/SUAS, podem ser consultados nesse aplicativo.
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O sistema permite ainda gerar mapas temáticos de estados, municípios, regiões, microrregiões
e relatório por público-alvo e os níveis de proteção social correspondentes.

Os Planos Municipais de Assistência Social (PMAS/2009) são um sistema da Secretaria
Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social vinculado ao Convênio Único, que permite
gerenciar, executar e acompanhar as ações e reconhecer a realidade de cada município. Como
ferramenta informacional, disponível na web, facilita a coleta, processamento, armazenamento de informações, dando sustentação ao processo de planejamento, acompanhamento e
análise da gestão municipal. Possibilita também a interlocução entre as esferas governamentais, buscando a máxima eficácia dos recursos aplicados e o aprimoramento da competência
técnica operacional dos envolvidos.
Dentro do sistema, tem-se acesso a vários blocos de informação, cujo conteúdo é preenchido
pelo próprio município. Isso cria condições para que seja estruturado um banco de dados
sobre proteção social local e regional. Informações sobre o órgão gestor municipal, o fundo
municipal, os conselhos e os recursos orçamentários complementam outro conjunto de bloco
de informações com a descrição da rede de serviços socioassistenciais das secretarias. Todas
as informações contidas no banco de dados podem ser consultadas por blocos de informação ou via relatórios descritivos e quantitativos. O PMAS/2009 está disponível no portal da
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (www.desenvolvimentosocial.
sp.gov.br). Para acessá-lo, basta clicar no link “PMAS”.
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Essa ferramenta é de vital importância para as equipes técnicas dos CRAS. O desafio é ler
a realidade da rede no contexto das famílias atendidas e dos territórios. O conhecimento
sobre a rede socioassistencial deve estar relacionado com as informações e conhecimentos
produzidos sobre os territórios e as dinâmicas sociais de exclusão/inclusão social, de modo
a permitir a análise da pertinência, da adequação e do grau de cobertura da proteção social
frente às demandas sociais detectadas.
Conforme é explicitado pela PNAS/2004, a produção, o tratamento e a disseminação da
informação são estratégicos na gestão social, pois permitem dar visibilidade às demandas
sociais e capacidades da população, além de auxiliarem na otimização da política operacional
necessária para a implementação do SUAS.

A importância da avaliação
e o monitoramento
A avaliação permite o exame sistemático e crítico dos programas, projetos, benefícios e serviços, bem como de sua implementação, resultados e impactos. Por conta disso, ela é estratégica como um instrumento para a tomada de decisões da gestão e para o controle social da
política de assistência social.
Sistemas informatizados de coleta de dados, informações e registro de atividades são ferramentas valiosas que alimentam o processo de monitoramento e referenciam a avaliação de
programas, projetos, benefícios e serviços.
O conhecimento sobre a política deve aliar-se ao conhecimento sobre a dinâmica territorial e o público-alvo da intervenção. A partir dessa articulação, é possível gerar instrumentos de monitoramento e avaliação mais próximos do trabalho social desenvolvido
pelas equipes técnicas nos seus respectivos territórios e da realidade das famílias envolvidas nos CRAS.
De fato, o processo de avaliação possui uma multiplicidade de dimensões que alimentam e
adensam a gestão pública. São elas:
 imensão estratégica – Possibilita o acompanhamento das ações sociais, a escolha de
D
prioridades e de investimento de recursos.
 imensão operacional – Vital para a verificação de resultados e das metas estabelecidas
D
nos planos, nos programas, nos projetos, nos benefícios e nos serviços. Nessa perspectiva,
a avaliação permite reforçar, corrigir ou ampliar estratégias.
 imensão ética – Permite uma maior probidade e distributividade dos recursos públicos
D
e cria informações vitais para o processo de controle social.
 imensão cognitiva – Produz aprendizados coletivos, novos conhecimentos sobre o
D
público-alvo e sobre as demandas de intervenção social.
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A avaliação é um processo sistemático de análise das ações, características e resultados, a
partir de critérios definidos, que visam determinar seu mérito ou relevância, sua qualidade,
utilidade ou efetividade, gerando recomendações para sua correção ou melhoria. Avaliar é
atribuir valor, medindo o grau de eficiência, eficácia, efetividade das ações. Assim compreendida, a avaliação identifica processos e resultados, quantifica e qualifica dados de desempenho, compara, analisa, informa e propõe.
Do ponto de vista metodológico a avaliação de processo possibilita:
a perfeiçoar o conhecimento da situação-problema, o contexto e/ou público-alvo da política, o programa e o projeto;
adequar o planejamento, possibilitando a correção de rotas ao longo do processo;
acompanhar os processos e atividades previstas nos planos de ação;
identificar pontos críticos na gestão, que precisem ser repensados;
corrigir os fatores que dificultam a ação.
Paralelamente, as avaliações de resultados e de impactos permitem:
a ferir e comparar as alterações provocadas na situação-problema, o contexto e/ou público
alvo da política, o programa e/ou o projeto;
identificar ganhos de aprendizagem;
c omparar objetivos, processos metodológicos e/ou investimentos com os resultados e
impactos obtidos;
 nalisar as mudanças significativas ou permanentes na vida das pessoas, que vão além dos
A
efeitos imediatos da política (impacto).
Nessa perspectiva, é possível afirmar que a avaliação deve ser capaz de produzir informações para alimentar a formulação da política pública.

A avaliação é um processo que permite adquirir um crescente
conhecimento dos setores onde a política pública intervém e,
assim, melhor fixar seus objetivos e modalidades, captar
as demandas da sociedade, iluminando o contexto da
gestão pública e imprimindo coerência às ações públicas (Paz;
Arregui; Wanderley, 2004:108).

Os coordenadores e técnicos dos CRAS têm um papel estratégico na produção de indicadores para monitorar e avaliar as ações de proteção social que acontecem num determinado território. O desafio é transcender a avaliação (como sinônimo de controle nominal
e numérico do atendimento) para assumir a responsabilidade do acompanhamento e da
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análise da qualidade e resultados gerados
pelas ações do CRAS e da rede socioassistencial local.
Essas referências traduzem a necessidade
de delimitar muito bem a escolha dos indicadores para o monitoramento e a avaliação dos programas, projetos, benefícios e
serviços. Há perguntas que precisam ser feitas, pois auxiliam na direção a ser tomada,
além de ser a base para a construção dos
indicadores de avaliação. Nessa perspectiva,
os indicadores são a síntese que representa
algum aspecto, característica ou qualidade
que se pretende avaliar.

Em projetos sociais,
indicadores são parâmetros qualificados e/
ou quantificados que
servem para detalhar em
que medida os objetivos de um projeto foram alcançados, dentro de um
prazo delimitado de tempo e numa
localidade específica. Como o próprio nome sugere, são uma espécie
de “marca” ou sinalizador, que busca
expressar algum aspecto da realidade sob uma forma que
possamos observá-lo ou
mensurá-lo (Valarelli,
2004:16).

Os indicadores são sinalizadores de algum
aspecto da realidade a ser observado, medido,
e analisado. Como tais, orientam o processo
de monitoramento para a definição:
d a escolha dos instrumentos que devem
ser utilizados para coletar a informação
que ser quer (roteiros de observação,
fichas, questionários, testes, provas etc.);
d os modos de coleta das informações
que precisam ser avaliados e medidos
(observação, registro fotográfico, reunião,
depoimentos, entrevistas etc.);

d os sujeitos privilegiados na produção e
oferta de informações (gestores, coordenadores, técnicos, lideranças, famílias,
comunidade, organizações).
A partir dessas referências, é possível afirmar
que não há avaliação sem monitoramento. O
monitoramento é o processo sistemático de
registro e armazenamento das informações
substantivas da cadeia de ações e relações
de uma política, programa ou projeto.
O sistema de monitoramento deve ser capaz
de capturar as informações relevantes, precisas e sintéticas que alimentam o processo
de avaliação. E isso se consegue criando condições favoráveis (técnicas e de informação)
para se estabelecer a obrigatoriedade do
registro e o processamento das informações
definidas como relevantes.
Por isso, o monitoramento, como fase constitutiva da avaliação, é um processo de
vital importância, pois permite a coleta e
o armazenamento das informações, subsidiando não apenas o processo de avaliação,
mas todas as fases da gestão. Ele se identifica com o acompanhamento sistemático e contínuo das atividades, insumos e
recursos e dos efeitos e impactos das ações
desenvolvidas.
É fundamental, portanto, a construção de um
sistema de monitoramento que possa capturar as informações necessárias e definidas
como prioritárias para o acompanhamento
das ações e, posteriormente, criar os insumos
precisos para a avaliação.
Um sistema de monitoramento pode ser
abrangente, envolvendo os múltiplos aspectos de um projeto/programa/política, como
suas fases de implantação, orçamento, resultados ou efeitos sobre a situação objeto
da intervenção. Pode ser também parcial,
quando foca um determinado aspecto para
sistematicamente acompanhar e analisar.
Mas independentemente da opção que se
faça, o monitoramento deve olhar para as
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necessidades daqueles para quem a ação foi criada e para as mudanças mais imediatas e
observáveis com relação à situação inicial e aos objetivos estabelecidos.
O que registrar, como e quando registrar são perguntas fundamentais que as equipes devem
responder quando desenham os seus sistemas de monitoramento. O que registrar depende
do foco de avaliação e das perguntas avaliativas construídas, pois é a partir delas que será
possível construir e identificar os indicadores de acompanhamento. Posteriormente, é necessário construir os instrumentos de coleta de dados e definir as bases de armazenamento das
informações, para, por fim, estabelecer os momentos específicos de quando registrar.
Essas três perguntas permitem passar por momentos fundamentais do processo de monitoramento, conforme pode ser observado no quadro a seguir.

Etapas do Monitoramento de Informações

O que
registrar?

Como
registrar?

Quando
registrar?

Definição
do foco

Construção de
instrumentais de
coleta de dados

Definição dos
momentos para
levantamento
de dados

Construção e/ou
identificação de
indicadores de
acompanhamento

Seleção de bancos
de dados com
informações
do território

O desafio para o monitoramento e avaliação é verificar em que medida as ações contribuem
para a superação de situações de privação de direitos e de exclusão social, a partir do acesso
a programas, projetos, benefícios e serviços, às oportunidades de inclusão social, à prática
cidadã, democrática e participativa. Em que medida a proteção social está conseguindo
formular mecanismos efetivos de construção de condições de cidadania e de autonomia no
cotidiano de vida das famílias e no contexto sociopolítico e cultural?
A análise dessas dimensões propõe um duplo movimento: por um lado constatar o grau de
cobertura e a potencialidade local para garantir os direitos e, por outro, verificar a qualidade e
a dificuldade do acesso das famílias aos serviços correspondentes. Essa análise inclui o acompanhamento específico das famílias e do trabalho social e o diálogo com outros bancos de
dados existentes sobre o município.
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É preciso avançar em novos espaços e estratégias de participação cidadã, e que eles se façam
presentes nos territórios de vulnerabilidade social, no município e no estado e que, especialmente, possibilitem a participação dos usuários no processo de avaliação da política de
assistência social. Devemos pensar em mecanismos de participação nos CRAS, nos quais a
população atendida, lideranças e, entidades socioassistenciais locais, técnicos, coordenadores
e gestores municipais possam discutir serviços, padrões de qualidade, problemas locais e
construir conjuntamente alternativas de enfrentamento.

Desafios
As características do trabalho dos técnicos e coordenadores dos CRAS indicam vários desafios
a serem vencidos em termos de monitoramento e avaliação. Alguns deles são:
 a hora de se desenharem os sistemas de monitoramentos e avaliação, é preciso comN
binar e negociar sistematicamente as diferentes necessidades e “tempos” de cada uma
das equipes envolvidas (técnicas, operacionais, de gerência, de informática, de programação etc.).
 processo de avaliação deve ser coletivo, para garantir a articulação do aprendizado e
O
o desenvolvimento contínuo das equipes locais e das instituições envolvidas, gestando
uma efetiva comunidade de aprendizagem.
 criação do conjunto de dimensões de avaliação e dos indicadores de monitoramento
A
deve responder às especificidades dos programas, projetos, benefícios e serviços. Mas,
ao mesmo tempo, deve considerar a necessidade de manter relação com indicadores
padronizados, de forma a permitir a comparação entre as diversas provisões que são
monitoradas pela política pública.
 endo em vista a necessidade de territorializar as informações sobre as famílias e suas
T
condições de vida, as propostas de monitoramento e avaliação devem incluir dados sobre
os territórios de residência das famílias para auxiliar a análise socioterritorial da pobreza.
 á, ainda, que se avançar na construção de indicadores que sintetizem informações,
H
evitando-se a criação de uma parafernália de difícil afeição e de pouca capacidade
operacional.
P ara que assuma esses desafios, o CRAS precisa de investimentos em recursos humanos.
Esses investimentos devem contemplar a configuração de equipes técnicas interdisciplinares (para garantir a vinculação entre o social, o tecnológico e a produção de informações)
e a capacitação continuada (para fortalecer o desenvolvimento das capacidades e competências técnicas para leitura de dados do município, a construção de indicadores e a
implantação de sistemas de monitoramento e avaliação).
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