
 
 

 

LUCAS DE SOUSA TEIXEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PRÁTICA DA INTEGRALIDADE NOS CRAS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOÃO DEL REI-MG 

 

 

 

 

 

 

 

São João del-Rei 

PPGPSI-UFSJ 

2016  



 
 

LUCAS DE SOUSA TEIXEIRA 

 

 

 

 

 

A PRÁTICA DA INTEGRALIDADE NOS CRAS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOÃO DEL REI-MG  

 

 

 

Dissertação apresentada a Banca Examinadora da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), como 

exigência parcial para obtenção do título de Mestre em 

Psicologia. 

Linha de Pesquisa: Processos Psicossociais e 

Socioeducativos. 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Vieira Silva 

Co-Orientador: Prof. Dr. Carlos Henrique de Souza 

Gerken 

 

 

 

 

 

 

São João del-Rei 

PPGPSI-UFSJ 

2016 

 



 
 

 

Nome: Teixeira, Lucas de Sousa 

Título: A prática da integralidade nos CRAS do município de São João del-Rei-

MG 

 

 

 

Dissertação apresentada a Universidade Federal de 

são João del-Rei(UFSJ) para obtenção do título de 

Mestre em Psicologia. 

 

 

 

Aprovado em:______________________________________________________ 

 

  Banca Examinadora: 

 

Prof. Dr. Marcos Vieira Silva 

 

 

Prof. Dr. Carlos Henrique de Souza Gerken 

 

 

Prof. Dr. Walter Melo 

 

 

Profª Drª Maria Lúcia Miranda Afonso 

 



 
 

AGRADECIMENTOS  

 

 Agradeço a todos que contribuíram no decorrer desta jornada, em especial:  

 À CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – pelo 

suporte financeiro oferecido como apoio para o desenvolvimento desta dissertação. 

 Aos professores e funcionários do programa de Mestrado em Psicologia da UFSJ pelo 

compartilhamento de saberes e viabilizarem a realização deste sonho. 

 Aos orientadores professores Marcos Vieira Silva, Carlos Henrique de Souza Gerken, 

pela longa trajetória de apoio, confiança e lapidação do meu potencial. 

 Aos membros da banca, Walter Melo Jr. e Maria Lucia Miranda Afonso pelo aceite 

do convite e pela precisão cirúrgica das orientações na qualificação e defesa. 

 À Prefeitura Municipal de São João del-Rei, na pessoa da secretária de Cidadania, 

Desenvolvimento e Assistência Social, Meirilane Cardoso, pela autorização desta pesquisa e o 

a todos os profissionais entrevistados pela confiança depositada no meu trabalho. 

 Às terapeutas, supervisoras e colegas de profissão, norteadores do meu 

desenvolvimento pessoal e profissional: Vânia Maria Reis, Vera Reis, Vagner Rodrigues, 

Sergio Palheiros, Márcia Teixeira de Oliveira, Rafael Picardi. 

 Aos preletores e frequentadores da Seicho-No-Ie por acolher e orientar 

espiritualmente a mim e minha mãe ao longo desta etapa de profundas transformações. 

 A minha grande incentivadora, mãe e companheira de jornada Jaida de Sousa Godoi, 

por ter plantado e regado em mim o gosto pelos livros e os sonhos acadêmicos. Obrigado 

pelos cuidados cotidianos e por nutrir tão profunda confiança em meu potencial e no meu 

caráter. Agradeço também pelo carinho, amizade e acolhida de meu pai, Edson Fernandes 

Teixeira, nas cada vez mais esparsas visitas.  

 Ao carinho, cumplicidade e estímulo daquelas que passam por minha vida ao longo 

das diversas etapas do mestrado, bem como aos amigos pelos momentos de descontração.  



 
 

RESUMO 

TEIXEIRA, Lucas de Sousa. A prática da integralidade nos CRAS do município de São 

João del –Rei-MG. Dissertação de Mestrado. UFSJ, 2016. 

Esta dissertação analisou os fatores que facilitam e os fatores que limitam a efetivação da 

integralidade e da intersetorialidade nos CRAS do município de São João del-Rei (MG). O 

conceito de integralidade é central na concepção dos serviços ofertados pelos CRAS, em 

especial no PAIF. Contudo, o mesmo é pouco tematizado na literatura especializada. Nesse 

sentido, resgatamos o debate sobre este conceito no âmbito do SUS e propomos uma 

adaptação desse conteúdo ao âmbito do SUAS. Utilizamos como referencial teórico autores 

como Mattos (2001, 2004), Paim e Silva (2010) e Lefevre & Lefevre (2004), para 

compreender o conceito de integralidade no âmbito do SUS. Depois, dialogamos tal discussão 

com a tese de Sposati (1995, 2004) sobre a assistência social ser uma política social com 

provisões específicas, bem como levantamos um histórico do SUAS e caracterizamos a oferta 

do PAIF no âmbito do CRAS. Adotamos a entrevista estruturada enquanto instrumento e 

método de pesquisa. Construímos dois roteiros, um para a descrição da rede socioassistencial 

e de serviços socioassistenciais junto a representantes da gestão municipal de assistência 

social, e outro para entrevistar as técnicas de referência e coordenadoras dos CRAS. Vimos 

que os investimentos em uma equipe de gestão e planejamento da política de assistência 

social, bem como de uma equipe de instrutores para a realização das ações do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, são fatores que facilitam a efetivação da 

integralidade nos CRAS, possibilitando a equipe básica dedicar-se exclusivamente às ações 

do PAIF. Contudo, a integralidade é limitada pelo fato de as equipes básicas estarem 

incompletas, pela não-ocorrência do matriciamento das ações do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, por entraves políticos ao acesso a espaços físicos e ao transporte 

municipal, além de lacunas na política intersetorial junto à saúde e na integração da rede 

socioassistencial. Com isso, consideramos necessária a ampliação das discussões históricas e 

teóricas sobre os sentidos da integralidade no âmbito da política de assistência social. 

Também se faz necessária a realização do fomento a formação de políticas intersetoriais no 

município e de integração da rede socioassistencial.  

Palavras-Chave: CRAS, PAIF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos, 

integralidade, intersetorialidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com o Relatório de Acompanhamento da Subcomissão Especial Destinada 

a Acompanhar e Discutir o Sistema Único de Assistência Social – SUAS (BRASIL, 2011), o 

SUAS compartilhou e incorporou preocupações e soluções oriundas do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Dentre elas, destacam-se a instituição das Comissões Inter-Gestores e os 

mecanismos de prestação de contas e co-financiamento. Estas ofereceram possibilidades para 

que a assistência social transitasse da ação voluntarista de benemerência para uma política 

social embasada em planejamentos técnicos articulados à participação social dos usuários e da 

sociedade civil dentro de esferas democráticas. 

 Dentre os principais avanços desde sua implementação, o SUAS possibilitou a 

reafirmação do arcabouço legal da assistência social e dos processos de expansão planejada e 

pactuada da rede. Outros avanços foram a definição clara dos usuários deste Sistema, bem 

como do conjunto de atores sociais que compõem a oferta dos serviços, explicitação das 

responsabilidades dos entes federativos e padronização da política de assistência social em 

nível nacional.  

Os princípios preconizados pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS,1993) são: 

supremacia do atendimento às necessidades sociais; universalização dos direitos sociais; 

respeito à dignidade do cidadão; igualdade no acesso ao atendimento; e divulgação ampla dos 

benefícios. Enquanto que as diretrizes por ela apontadas são a descentralização, participação 

popular e primazia da responsabilidade do Estado. 

 Por sua vez, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) inova ao incluir 

a matricialidade sociofamiliar entre as diretrizes e conceitos bases da organização do SUAS. 

Os demais conceitos bases são:  descentralização político-administrativa e territorialização; 

novas bases para a relação entre Estado e sociedade civil; financiamento; controle social; o 

desafio da participação popular dos grupos de usuários do serviço; política de recursos 

humanos; e informação, monitoramento e avaliação. 

Dentre os esforços de aprofundamento de tais diretrizes e conteúdos programáticos 

sobre a área, podemos apontar a produção de 80 documentos de referência por parte do 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e sete documentos de referência produzidos 

pelo Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP). Vemos, 

então, que diversos esforços vêm sendo desprendidos no intuito de aprofundar a reflexão 

sobre os princípios, diretrizes e conceitos bases do SUAS, bem como na tipificação dos 

programas, projetos e serviços por ele ofertados. 
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Tendo em vista o exposto, busca-se em nosso trabalho problematizar a integralidade 

como um conceito norteador pouco tematizado no plano do SUAS, apesar de o mesmo estar 

expresso nas normatizações da Política de Assistência Social, em especial nas tipificações e 

orientações técnicas ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). 

Também é preciso estar atento ao fato de o mesmo termo ser expresso sem maiores prejuízos 

por sinônimos como integral, integração e articulação, sendo seu uso perigosamente próximo 

ao da atribuição de um juízo de valor, uma positividade ao ato de somar esforços e criar 

consensos. Pode significar, também, apreensão holística e sistêmica das múltiplas dimensões 

que compõem uma dada realidade. 

Uma vez que tal conceito apresenta um maior volume de problematizações no âmbito 

da política de saúde, realizaremos, primeiro, um resgate histórico e conceitual da integralidade 

no âmbito desta política. Depois realizaremos o mesmo movimento junto à política de 

assistência social, caracterizando alguns dos sentidos para este termo no âmbito desta política. 

Por fim, apresentaremos os objetivos e históricos de construção desta pesquisa sobre as 

possibilidades e limites da efetivação da integralidade no âmbito dos CRAS.  

A categoria integralidade é apontada por Mattos (2001), no âmbito da política de 

saúde, como um indicador das mudanças que se deseja imprimir ao sistema e suas práticas 

para que umas séries de valores concebidos na década de 1970 se concretizassem. Nesse 

contexto, a integralidade é relacionada com as mudanças desejadas a esse sistema, como a 

integração entre os níveis de atenção, a articulação entre atenção, prevenção e promoção a 

saúde e o diálogo entre demanda espontânea e demanda programada (Mattos, 2001 & 2004; 

Paim e Silva, 2010; Martini, 2008; Camargo Jr., 2001; Lefevre & Lefevre, 2004). 

 Pensando o processo de inserção da integralidade na esfera da Política Nacional de 

Saúde, Mattos (2001) a afirma como uma diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) que, 

diferentemente das demais, não se faz presente no texto da Constituição Federal de 1988. 

Apesar disto, seu sentido corrente está expresso no art. 198 que fala na oferta de atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais (p.43). Assim sendo, a integralidade da esfera da saúde estaria prevista na 

Constituição Federal de 1988 enquanto oferta dos serviços de saúde, por meio da articulação 

entre lógicas de atenção à saúde e prevenção/promoção da saúde. Em seu texto, o autor 

relaciona a integralidade com a noção de imagem-objetivo e problematiza três sentidos para o 

termo: na qualidade de atributo da boa prática profissional, diretriz da organização dos 

serviços e critério para criação de políticas especiais. 
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Paim e Silva (2010) constroem também uma revisão de literatura acerca da 

integralidade, afirmando-a como característica simultânea do sistema, instituições e práticas 

de saúde por parte de equipes e profissionais. Desta forma, há cinco condições para a adoção 

da integralidade: cuidado, prática, programas, políticas e o sistema. A condição do cuidado 

remete à discussão de Mattos (2004), na qual a integralidade aparece como atributo da 

atuação dos profissionais de saúde. Neste sentido, os profissionais buscariam abranger a 

totalidade de dimensões biológicas, psicológicas, sociais, culturais, econômicas na 

compreensão das demandas dos usuários do sistema. Contudo, não se trata de uma apreensão 

holística que visaria à totalidade da situação. Trata-se, sim, de uma apreensão ampliada e 

prudente das necessidades que mobilizam as ações previstas aos serviços de saúde. Refere-se 

a uma seleção negociada intersubjetivamente entre profissional de saúde e usuário do serviço, 

sintonizando as percepções de ambos à medida em que se plasma o projeto terapêutico. 

A prática integral é apontada como organização e articulação de processos de trabalho 

e tecnologias distintos, possibilitando que trabalhos parcelares resultem numa intervenção 

mais abrangente e completa (Paim e Silva, 2010, p.5). Está para além de uma atitude 

profissional, representando, sim, uma racionalidade de combinação de tecnologias no 

enfrentamento de problemas e atendimento de necessidades. 

A integralidade se faz presente nos programas de saúde por meio da explicitação de 

objetivos, recursos e atividades setoriais para a atuação sobre as mais diversas necessidades 

sociais e socioambientais inerentes a uma dada situação. Desta forma, ocorrem esforços 

intencionais de articulação das diversas políticas públicas que visem à transformação de 

determinantes da saúde e dos riscos de um dado adoecimento em um dado grupo populacional 

(Paim e Silva, 2010). 

Por sua vez, a integralidade na condição de princípio norteador de uma política se dá 

com a concepção das políticas de saúde enquanto políticas públicas que são integradas entre si 

e também no plano intersetorial. Sua materialidade se faz com a gestão compartilhada e 

pactuada em esferas de participação democrática como as Comissões Intergestores Bi e 

Tripartites. Por outro lado, um sistema integral possibilitaria o entrosamento cotidiano entre 

as políticas, programas, práticas e cuidados de saúde (Paim e Silva, 2010). 

Para Mattos (2001, 2004), esse sentido da integralidade aponta para a articulação entre 

lógicas de prevenção e promoção de saúde com lógicas de atenção a saúde. Para Lefevre & 

Lefevre (2004), a articulação entre tais lógicas se concretiza por meio de um movimento 

dialético de mútua constituição entre demanda espontânea e demanda programada: a primeira 
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é captada no cotidiano de atendimento e a segunda é apreendida e sistematizada por serviços 

de base epidemiológica como a vigilância em saúde e a vigilância socioassistencial. 

Após esta caracterização do principio da integralidade no âmbito do SUS, passemos 

então à caracterização do conceito de integralidade no âmbito do SUAS. Veremos que no 

âmbito da política de assistência social o conceito de integralidade representa este mesmo 

perfil de mudanças e organização das ações estatais e da coordenação das ações da sociedade 

civil. Contudo, o termo indica também a perpetuação do princípio da subsidiariedade, que não 

é valorizado pelos teóricos do serviço social, uma vez que reflete uma concepção neoliberal 

de Estado presente na doutrina social da Igreja Católica.  

Sposati (1995) aponta o final dos anos 1970 como marco inicial da efervescência em 

torno da constituição de um sistema de seguridade social brasileiro, no qual a assistência 

social é composta pelas políticas de assistência social, previdência e saúde. Apesar de tal 

sistema ser concebido na Constituinte de 1988, a normatização da LOAS vai se dar apenas em 

1993, em decorrência de um período de re-estruturação conservadora  visando ao desmonte de 

políticas sociais e a implantação de políticas neoliberais, como a Reforma da Previdência 

Social, a Reforma do Estado. Outro retrocesso conceitual se dá com a adoção no país, entre 

1995 e 2002, do Programa Comunidade Solidária sob os princípios de solidariedade e 

subsidiariedade, contrariando a perspectiva expressa na LOAS (1993) de política de 

assistência social como direito, e do Estado como provedor de mínimos sociais. 

O princípio da subsidiariedade representa um fortalecimento de noções próprias da 

doutrina social da Igreja Católica, de que o Estado deve ajudar os membros do corpo social, 

sem, contudo, impedi-los de fazer o que podem realizar por si mesmos (Mestriner, 2001, p.19, 

Apud Andrade, 2011). Percebe-se que o mesmo mostra-se paradoxal, pois demanda que o 

Estado intervenha, mas estritamente no sentido de subsidiar as condições mínimas para a 

iniciativa social. Tal princípio é sustentado pelo valor absoluto da pessoa, definido por seu 

desejo de felicidade, bem como pela defesa da liberdade individual. Cabe ao Estado, então, 

favorecer o desenvolvimento de uma escala de integração social desde a família até as 

relações de amizade, movimentos populares, organizações sociais e o próprio Estado. Nesse 

contexto, a função da política e do Estado é favorecer o desenvolvimento da sociedade, e não 

organizar e comandar o processo social. Para que essa integração social da pessoa se 

realize, é necessário que a pessoa e a sociedade sejam livres1. 

 

1 http://www.pucsp.br/fecultura/textos/pessoa_sociedade/24_subsidiariedade.html 
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A partir desta tarefa de promover uma escala de integração social é que se expressará 

o conceito de integralidade no programa Comunidade Solidária. O objetivo principal desse 

era a integração de uma rede intersetorial de agências governamentais a nível federal, estadual 

e municipal, juntamente com agências não governamentais. Essa rede direcionaria a ação 

conjunta das políticas setoriais em torno de uma agenda básica, composta por 14 programas 

federais prioritários, junto aos municípios mais pobres e com maiores índices de famílias 

indigentes. Tais programas eram desenvolvidos pelos Ministérios da Saúde, Educação, 

Agricultura e Abastecimento, Planejamento e Orçamento, além do Ministério do Trabalho, 

sendo papel específico da Assistência Social a seleção dos municípios atendidos e a 

coordenação da política intersetorial (Burlandy & Labra, 2007; Velozzo, 1998). 

Esse sentido de integração é expresso também na organização das práticas do Núcleo 

de Atendimento à Família (NAF), que era o equipamento principal do Programa Comunidade 

Solidária. Em 2003, o NAF torna-se, segundo o documento de referência Desafios da Gestão 

do SUAS nos Municípios e Estados (Brasil, 2008), o equipamento de caráter público modelo 

para a criação do Plano Nacional de Atendimento Integral à Família (PNAIF). No ano 

seguinte, o PNAIF dá origem ao CRAS e ao PAIF, ano em que também se dá a criação da 

PNAS (2004) e do SUAS, delimitando a assistência social como política social com provisões 

específicas no seio da seguridade social e da proteção social. 

Começa a ocorrer, então, a partir da PNAS (2004, p.48), o uso do termo integral em 

sentido similar ao do conceito de integralidade presente na política de saúde, expressando-se o 

princípio da subsidiariedade como orientador da ação estatal enquanto esforço de conferir 

unidade aos esforços sociais, a fim de compor uma rede socioassistencial, rompendo com a 

prática das ajudas parciais e fragmentadas, caminhando para direitos a serem assegurados 

de forma integral, com padrões de qualidade passíveis de avaliação. 

Como é apontado no documento de referência Orientações técnicas sobre o PAIF 

vol.1, o serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF, segundo a Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2012, p.70), a Tipificação dos Serviços 

Socioassistenciais (2009) é mais clara e profunda quanto ao trato da integralidade enquanto 

expressão do princípio da subsidiariedade no nível da organização estatal.  

A Tipificação (dos Serviços Socioassistenciais de 2009) prevê as 

articulações em rede, necessárias para o cumprimento dos objetivos dos 

serviços socioassistenciais, compreendidas como elementos que 

materializam a “completude da atenção hierarquizada em serviços de 

vigilância social, defesa de direitos e de proteção básica e especial de 

assistência social e dos serviços de outras políticas públicas e de 

organizações privadas”. As articulações em rede indicam a conexão 
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necessária dos serviços entre si, e destes com programas, projetos 

governamentais e não governamentais para a integralidade do atendimento 

às famílias e a, consequente, garantia de seus direitos. 
Ao destacar a articulação em rede, necessária ao Serviço, a Tipificação 

reconhece que um dos principais desafios das políticas públicas é superar a 

fragmentação das e nas políticas públicas. Tal superação possibilita uma 

visão integrada dos problemas sociais e de suas soluções, exigindo, por sua 

vez, uma alteração na forma de comunicação e ação dos diversos segmentos 

da organização governamental e dos seus interesses” 

 

O CRAS e o PAIF surgem no contexto de gradual implantação em território nacional e 

tipificação das provisões específicas da política de assistência social. Seus os objetivos são 

implementar os princípios da territorialização e matricialidade sócio familiar, por meio da 

organização e gestão de uma rede de serviços socioassistenciais públicos e privados, além de 

serviços setoriais a nível municipal. Desta forma, o CRAS funciona como a porta de entrada 

da Proteção Social Básica, sendo também um acesso à Proteção Social Especial com o 

Sistema de Garantia de Direitos, devendo haver também no SUAS a integração entre os níveis 

de atenção. 

O PAIF é o serviço responsável pela concretização do trabalho social com as famílias 

e comunidades, integrando as dimensões socioassistencial e socioeducativa do atendimento 

aos usuários. Tal articulação visa não só a inserção do usuário na rede de serviços, mas a 

inclusão social de forma ampla, informando-o e possibilitando reflexão sobre a cidadania, 

qualidade de vida, participação social, além de desenvolver a autonomia dos indivíduos e 

famílias. 

  É previsto também para o CRAS a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos, responsável por ofertar oficinas de convivência para a integração dos usuários 

junto a suas famílias e comunidade, segundo o entendimento de que o Estado deve proteger a 

família e a comunidade para que essas projetam seus membros. Está previsto também o 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas, que 

visa ofertar acompanhamento a domicílio para usuários com dificuldades de locomoção. Estes 

se dariam de modo integrado e complementar ao PAIF, entendido como o principal serviço a 

ser ofertado pelos CRAS. O Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos pode dar-se 

integrado também a instituições educacionais, como no caso da oferta integrada ao Projeto 

Mais Educação. Tal parceria possibilita maximizar o acesso do público e otimizar o uso de 

espaços públicos por meio do compartilhamento da carga horária do aluno entre os dois 

programas. Contudo, a mesma não elimina a necessidade de integração do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos junto ao PAIF, por meio do apoio matricial dos 

técnicos de referência do CRAS aos instrutores das oficinas. Por apoio matriciamento, 
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entendemos o estabelecimento de diálogo horizontal entre técnicos de referência e instrutores, 

em um exercício de troca de conhecimentos, fornecimento de orientações e construção 

conjunta das intervenções a ser realizadas pelo apoiador matriciado. 

Com base em diversos documentos de referência produzidos pelo MDS, está previsto 

também a articulação entre serviços de Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial, 

tanto entre si, quanto com a rede intersetoriais e socioassistenciais de serviços, por meio de 

relações de referência e contra-referência2. Dessa forma, a atenção integral se relaciona 

também com o principio da incompletude institucional, no qual cada setor e/ou equipamento é 

incapaz de atender a totalidade das demandas, mas a articulação entre os setores seria capaz 

de ofertá-la. 

Uma última dimensão da integralidade contemplada no âmbito do SUAS é a apreensão 

holística das demandas das famílias, expressa na subdivisão do  prontuário SUAS em 11 

eixos: composição familiar, condições habitacionais da família, condições educacionais da 

família, condições de trabalho e renda da família, condições de saúde da família, acesso a 

benefícios eventuais, convivência familiar e comunitária, que por sua vez é subdividido em 

situações de violência e violações de direitos, Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, histórico de cumprimento de medidas socioeducativas, histórico de acolhimento 

institucional ou familiar. 

Tal apreensão holística relaciona-se, por sua vez, com a adoção, em nível da 

concepção e normatização dos serviços socioassistenciais, do conceito multidimensional de 

pobreza segundo a abordagem das capacitações de Sem (2000, 2001, citado por Mattos, 

2006). Nesta abordagem, ocorre o tratamento sistêmico/multidimensional da pobreza, no qual 

o crescimento econômico continua sendo um fator importante, mas que deve ser analisado 

conjuntamente com as condições de acesso à saúde, educação e habitação. Concebe-se, 

inclusive, a autoavaliação como critério de compreensão do acesso a direitos sociais enquanto 

condição da ampliação da liberdade de escolha para "ser" e "fazer". 

O conhecimento de tais necessidades, riscos e vulnerabilidades sociais dos usuários se 

dão mediante às perguntas “quem”, “quantos” e “quais” são os cidadãos que necessitam que 

tais serviços e benefícios sejam oferecidos. Logo, trata-se de uma tarefa de incluir invisíveis, 

 

2 Segundo o sitio http://www.datacras.com/sobre-nos2/, mantido pelo MDS e direcionado aos gestores 

municipais de assistência social, o conceito de referência compreende o trânsito do nível menor para o de maior 

complexidade, ou o encaminhamento, feito pelo CRAS, a qualquer serviço socioassistencial ou para outra 

política setorial no seu território de abrangência. Por sua vez, o conceito de contra-referência indica o caminho 

inverso na relação entre os serviços, ou seja,compreende o trânsito do nível de maior para o de menor 

complexidade, como por exemplo, os encaminhamentos feitos do CREAS ou de outro serviço setorial ao CRAS. 

http://www.datacras.com/sobre-nos2/
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desenvolvida pela função de Vigilância Socioassistencial. Afonso et al (2012, p.192), ao 

tratarem deste tema, apontam para a promoção da garantia de direitos como uma estratégia de 

gestão da transformação social. A articulação entre lógicas de atendimento deve dar-se 

mediada por conceitos como subjetividade e cidadania, uma vez que a transformação social 

por si só pouco interessa a psicologia social comunitária e ao serviço social crítico. Trata-se 

de áreas interessadas em problematizar para quem tem se dado a gestão, transformação e 

garantia de meios para que esses processos se dêem em prol da classe de sujeitos e dos grupos 

em situação de risco e vulnerabilidade social. 

 Finalizada a justificação de nosso objeto, apresentamos os nossos objetivos de pesquisa. 

Nosso trabalho almeja conhecer e analisar, a partir da experiência dos técnicos de nível 

superior dos CRAS do município de São João del-Rei, os impasses e facilitadores da 

produção da integralidade no âmbito do CRAS. Propomo-nos a descrever a organização dos 

serviços Socioassistenciais da Proteção Social Básica no município, bem como a rede de 

serviços, com especial atenção ao PAIF e à rede intersetorial que se estabelece a partir dele. A 

partir daí analisamos os fatores que dificultam ou que facilitam a articulação do CRAS com a 

rede de serviços no município, considerando a sua intersetorialidade e integralidade. 

Analisamos também como a integralidade e a intersetorialidade da rede de serviços, na 

relação com os CRAS, afetam o trabalho social com as famílias no PAIF no município de São 

João del-Rei. 

 A seleção deste município e unidades dos CRAS se deu conforme o critério de 

conveniência relativo a seu histórico de abertura para pesquisas e intervenções por parte da 

Universidade Federal de São João del-Rei. A escolha deste objeto de pesquisa se deu com 

base na minha trajetória de formação e de atuação profissional anterior a minha entrada para o 

Programa de Mestrado em Psicologia da UFSJ. 

Sintetizando minha trajetória na graduação, posso afirmar que fui um aluno que se 

dedicou, nos primeiros anos, ao estudo, estágios e pesquisa em psicologia social e sócio-

histórica. Foi um período do qual destaco a participação no projeto Sistema de saúde e 

educação: estreitamento dos laços e ações conjuntas, sob supervisão de Walter Mello Jr. 

Neste projeto eu compunha uma equipe que oferecia várias ações de arte-educação à 

população do CAPS del-Rei, vistas como instrumentos de questionamento do funcionamento 

institucional e de abertura de possibilidades sobre este mesmo funcionamento. Outro ponto 

importante desta época foi minha participação, por dois anos, no projeto de iniciação 

científica Lições de escrita entre os Xakriabá, sob orientação de Carlos Henrique de Sousa 
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Gerken. Em tal projeto desenvolvi pesquisa de campo sobre o letramento da população 

indígena Xakriabá, apropriando-me de referenciais etnográficos. 

Em meus dois últimos anos de curso, após êxitos e frustrações na prática e na pesquisa 

em psicologia social, além do esgotamento das disciplinas desta área, optei pelo 

distanciamento da mesma. Passei então, a finalizar meu curso com as disciplinas de teorias e 

técnicas de atendimento psicológico e psicologia organizacional, dedicando-me à formação 

em clínica. Ao final de minha graduação, atueientre janeiro de 2011 e janeiro de 2013 

enquanto psicólogo clínico autônomo, sendo que a maior parte de minha clientela fixa era 

oriunda do atendimento voluntário de famílias carentes encaminhadas por escolas do 

município. Ao mesmo tempo, apesar do afastamento da prática em psicologia social e do 

materialismo dialético, as teorias sociais e os princípios norteadores do SUS continuam a 

marcar meu olhar e atuação. 

Em meados de julho de 2012, inicieiminha busca por editais para atuação como 

psicólogo social, desejando combinar estabilidade financeira e oportunidade de ir além dos 

limites da atuação na clínica privada. Naquele momento, desejava vivenciar intervenções mais 

incisivas sobre as condições de vida e relações dos sujeitos, bem como de possibilidade de me 

articular com outros profissionais e instituições. 

Em meio à busca de emprego como psicólogo social, iniciei uma especialização a 

distância em saúde mental, no intuito de aprimorar e sistematizar minhas ideias sobre clínica 

social. Porém, à medida em que fuiconvocado pelos editais dos quais participei, passei a atuar 

como psicólogo social no CRAS de um município de pequeno porte I, meses depois migrando 

para o CRAS de outro município de mesmo porte. 

Os trabalhos realizados para as disciplinas e o projeto de minha monografia se 

distanciaram rapidamente do meu interesse inicial pela clínica social. Em seu lugar, surgiu a 

preocupação com as possibilidades de articulação entre prevenção e promoção da saúde, 

riscos e vulnerabilidades sociais na construção dos atendimentos e acompanhamentos 

realizados pelas equipes que atuam nos CRAS, em especial no PAIF. Afirmo isto pelo fato de 

minha constante inquietação e atuação profissional em torno das possibilidades e 

necessidades de se articular um conjunto de ações e atores institucionais para o enfrentamento 

multidimensional e intersetorial das necessidades das famílias atendidas e acompanhadas. Isso 

se dava na efetivação, por mim, de estudos sociais que abarcavam múltiplas possibilidades e 

necessidades, mas que sempre tinham a concretização dificultada ou mesmo impossibilitada 

devido a limitações institucionais. 
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Em ambos os municípios em que atuei, deparei-me com a demanda para organizar – 

quase do zero – a prestação dos serviços, havendo pouquíssimos grupos montados e uma 

infinidade de acompanhamentos particularizados em andamento. Em comum, a ausência de 

estrutura de organização das ações de atendimento e acompanhamento das famílias em 

descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família por parte do PAIF. 

De modo geral, o acompanhamento das condicionalidades era encarado pelas 

instituições de modo burocrático, como se fosse apenas uma pilha de formulários a serem 

preenchidos a cada dois meses. As visitas e atendimentos necessários ao seu “preenchimento” 

traziam sempre à tona as disputas, entre as secretarias municipais, pelo acesso aos carros e 

motoristas, o que tornava seu agendamento e execução algo antecipadamente desgastante. Por 

vezes, ficava implícita a ideia, no trato de coordenadores e demais técnicos às visitas, de que 

as mesmas concorriam com a dinâmica já estabelecida de atendimentos particularizados às 

demandas espontâneas/cronificadas dos “casos” do município. Tal realidade foi vivida em 

especial no primeiro município, em que este padrão de organização do serviço era tido como 

“o certo”. 

As demandas institucionais inicialmente feitas a mim foram como a um psicólogo que 

assumisse sozinho os grupos dentro de uma estrutura precária de trabalho. Frente a tal leitura 

da realidade, debrucei-me sobre o planejamento de um conjunto de grupos e ações coletivas e 

o questionamento das condições de trabalho e da cisão entre o fazer de assistente social e 

psicólogo. Embaseitais planejamentos em documentos de referência disponibilizados pelos 

coordenadores: Orientações para o acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa 

Bolsa Família no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) (Brasil, 2006, 

versão preliminar), e Orientações técnicas para a atuação no PAIF vol. 1 e 2 (Brasil, 2012). 

Nesses documentos, a proposta de atendimento integral expressa a atenção às famílias na 

totalidade de suas demandas e na totalidade das faixas etárias dos sujeitos que as compõe. 

Caberia ao CRAS organizar a oferta de serviços de atendimento coletivo à comunidade e, ao 

mesmo tempo, atender às demandas espontâneas, sendo porta de entrada do sistema. Contudo, 

tais documentos careciam de reflexão e nomeação explícita do conceito de integralidade. 

Minha postura profissional gerou em meu primeiro emprego uma rota de colisão com 

a coordenação do CRAS, que me impunha à continuidade da filosofia de trabalho dos 

profissionais anteriores e o não questionamento sobre a escassez de recursos humanos, de 

materiais e de articulações intersetoriais. Deste modo, busquei a atuação em outro município, 

conseguindo uma vaga em São Tiago-MG, que por sinal era bem mais próximo de 

Divinópolis-MG (minha cidade natal) e de São João del-Rei-MG (município no qual havia 
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vivido recentemente por 8 anos). Neste município, consegui construir alianças em prol das 

minhas propostas. Mesmo assim os arranjos de intervenções pouco se aplicavam junto às 

famílias, tendo maior impacto enquanto intervenção na própria instituição de trabalho e na 

construção da rede. 

A proximidade entre São Tiago-MG e São João del-Rei-MG me possibilitou a 

reaproximação com o programa de mestrado. Nesse ponto, o processo de seleção do mestrado 

se retroalimentava com o cursar das disciplinas e elaboração da monografia de minha 

especialização em saúde mental. O anteprojeto do mestrado e a monografia compartilhavam o 

mesmo referencial teórico, a psicologia cultural norte-americana, estudada anteriormente 

durante a iniciação científica. O anteprojeto propunha uma pesquisa de campo junto ao CRAS 

de São Tiago-MG. A monografia, por sua vez, trazia uma análise preliminar do documento de 

referência Orientações técnicas sobre o PAIF vol.2: Trabalho social com as famílias do 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família PAIF (2012), explicitando as 

possibilidades de trabalho intergeracional e da nomeação e combate de determinantes básicos 

dos problemas sociais. 

Explicito agora a trilha que me levou aos conceitos adotados nesta pesquisa, uma vez 

que julgou-se necessário em meu primeiro ano de mestrado a realização de uma série de 

modificações quanto ao referencial teórico e metodológico. Primeiro tenho a participação 

como estagiário, durante a graduação, no projeto “Sistema de saúde e educação: 

estreitamento dos laços e ações conjuntas”. O que aprendi durante o estágio me serviu 

inicialmente de espelhamento para atuação como psicólogo social, realizando análises e 

intervenção na instituição, sem necessariamente realizar uma análise institucional. Isso se deu 

por meio da apreensão de lógicas que norteiam a instituição, e consequente planejamento e 

execução de práticas que se contrapunham às lógicas vigentes, o que passa obrigatoriamente 

pelo conhecimento dos princípios e conceitos norteadores dos Sistemas Únicos em que se 

atua. 

Passando aos eventos relativos ao meu primeiro ano de mestrado, após a minha saída 

do CRAS São Tiago-MG para assumir a condição de aluno bolsista, optei por continuar o 

acompanhamento das reuniões de rede criadas em janeiro de 2014 até o período de agosto de 

2014. O acompanhamento se deu em função deste ser um ambiente no qual os atores 

institucionais se reuniam para articulação intersetorial e produção de atenção integral em 

determinados casos. A reunião de rede tinha como objetivo, também, a integração de ações no 

enfrentamento das demandas do município e o debate/compartilhamento das limitações à 

prática cotidiana dos profissionais.  
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Outro objetivo de meu acompanhamento foi a proposição, em fevereiro de 2014, da 

mesa redonda “Estratégias e Provocações da Psicologia Social Comunitária como 

Instrumentos para a Ação em Políticas Públicas de Saúde e Assistência Social”, apresentada 

na 5ª Conferência Internacional de Psicologia Comunitária, realizada em setembro de 2014. 

Desenvolvi um estudo do caso de P., uma jovem que demandava atendimento e atenção 

simultânea e articulada por diversas políticas setoriais. Preocupava-me refletir sobre as 

possibilidades e impasses de se promoverem garantias de direitos e condições mais adequadas 

de atuação profissional, tal qual era vivenciado no acompanhamento do caso de P. e no 

acompanhamento das reuniões de rede. 

O momento de finalização deste estudo de caso e preparação de sua apresentação 

coincidiu com a decisão por buscar um novo referencial para o desenvolvimento de minha 

pesquisa. Foi então que busquei o resgate de um livro que conheci em meio à redação de 

minha monografia na especialização em saúde mental, simultaneamente às etapas finais da 

seleção para o processo de mestrado na UFSJ. Trata-se de “Promoção de saúde: A negação 

da negação” (Lefevre & Lefevre, 2004).  

Num primeiro momento, este texto em muito me instigou acerca da articulação 

dialética entre atenção, prevenção e promoção da saúde, seja na atuação individual, na equipe 

local ou no planejamento estratégico das ações intersetoriais dentro do município. Sua crítica 

ao caráter abstrato, vago e voluntarista atribuído à promoção de saúde nos usos do conceito 

positivo de saúde3 pareceu-me muito convivente. Sua defesa da especificidade da saúde na 

definição de metas de produção da saúde por parte de outros setores, pareceu-me ser um 

caminho também necessário à assistência social.  

Retomei sua leitura, mas não encontro, de imediato, as soluções almejadas. 

Simultaneamente, desenvolvi um esforço inicial de análise documental dos 80 documentos de 

referência por parte do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e sete documentos de 

referência produzidos pelo Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas 

(CREPOP). Nesse exercício, fiz a busca textual dos termos “promoção”, “garantia de 

 

3 Lefevre & Lefevre (2004) fazem a crítica do conceito negativo ou biomédico de saúde, considerado 

reducionista e produtor de fragmentação do sujeito por saberes e instituições. Posteriormente apresentam a noção 

de saúde positiva, referente as defendida pela Carta de Ottawa em contraposição ao conceito negativo de saúde. 

Esta abarca um conjunto de idéias como a de percepção ampliada, integrada e complexa, intersetorial, vendo o 

sujeito em termos individuais, microssociais e macrossociais, vinculando-o aos modos de (re)produção de sua 

existência. O trato que os autores fazem do conceito dialético de saúde será melhor abordado ao longo deste 

texto em meio as formulações sobre a integralidade e a especificidade dos setores de saúde e assistência social 

em relação aos demais setores, não cabendo maiores considerações nesta nota. 

 



21 
 

direitos” e “intersetorialidade”, apreendendo preliminarmente os sentidos atribuídos a tais 

termos nesses documentos, bem como as suas conexões teóricas. Insisti na revisão de 

literatura sobre a noção de promoção, mas me deparei cada vez mais com textos sobre o setor 

de saúde. A busca pelo termo “garantia de direitos”, por sua vez, conduziu-me a uma 

infinidade de textos da área do direito. Cheguei a esboçar um trato abstrato e universalizado 

do termo promoção, tal qual um princiípio norteador do SUS e do SUAS, mas tal caminho se 

mostrou inviável. Não dando conta do termo em sua forma abstrata e nem das duas formas 

específicas em questão, decidiu-se pela troca das palavras-chave. Todavia, consigui identificar 

posteriormente discussão similar na obra de Aldaíza Sposati, em especial acerca da 

construção da especificidade da assistência social em relação às demais políticas sociais. 

Meus impasses começaram a se solucionar com minha participação no I Seminário de 

Atenção Psicossocial (SEMENTE), organizado pela Secretaria Municipal de Saúde do 

município de Barbacena-MG, por iniciativa da equipe do CAPS-AD III daquele município. 

Ali tive oportunidade de ouvir uma mesa redonda composta uma colega de mestrado, um 

colega de graduação e o professor que me orientou no estágio supracitado. Em meio a tantos 

reencontros, um novo encontro, agora com a formulação de Mattos (2001) sobre a 

integralidade enquanto um valor a ser defendido. A partir desse momento, pude decidir o 

caminho de embasamento de minha pesquisa: a realização de uma tradução da problemática 

da integralidade na área da saúde para o âmbito da atuação no CRAS, em especial no PAIF. 

Retomei então, a estratégia de fazer uma análise documental preliminar nos 

documentos de referência. Realizo buscas textuais aos termos “integral” e “integralidade”, 

apreendendo preliminarmente os sentidos atribuídos a tais termos nesses documentos, bem 

como as suas conexões teóricas. A conexão entre o termo integralidade e o principio da 

subsidiariedade é por mim captada apenas durante o processo de análise dos dados. Nesse 

momento inicial, incomodei-me com a associação corriqueira entre integralidade e 

intersetorialidade, gerando em mim a sensação de que a integralidade vinha sendo entendida 

como um sub-produto da dinâmica intersetorial. 

Ao ir de encontro com a sistematização da conceituação da integralidade na área da 

saúde, encontrei uma série de referenciais sobre como a integralidade representa uma 

dinâmica de gestão e organização setorial dos serviços. Em busca de suas possíveis traduções 

para a alçada de atuação do CRAS e no PAIF, reencontrei-me com minha monografia da 

especialização em saúde mental, em especial, com a apresentação do conceito e formulação 

do trabalho social com as famílias no âmbito do PAIF. Naquele primeiro momento havia 

esboçado articulações entre o modo de organização das práticas dos serviços geridos pelo 
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CRAS e pelo PAIF com a proposta dialética de articulação entre promoção e prevenção 

presente em Lefevre & Lefevre (2004). O que se sucede após isso é um esforço de síntese de 

todas as ideias aqui já apresentadas dentro de uma única proposta de pesquisa. 

Reli tais articulações à luz da integralidade, identificando o trabalho social com as 

famílias como o elemento da Política de Assistência Social no qual a integralidade se 

apresenta mais claramente em sua função de organizador das práticas do serviço. Busquei 

também articular a construção da especificidade da assistência social feita por Aldaíza Sposati 

com a defesa feita por Lefevre & Lefevre (2004) sobre a especificidade do setor saúde.  Neste 

sentido, entendo que cabe à assistência social não só reafirmar quais são suas provisões 

específicas, mas também demandar de modo planejado e pactuado a atuação dos demais 

setores na construção da proteção social. 

Sendo assim, a articulação entre a integralidade em Mattos (2001, 2004) e Paim e 

Silva (2004) com a perspectiva intersetorial e dialética da promoção da saúde em Lefevre & 

Lefevre (2004) e o documento de referência Orientações técnicas sobre o PAIF vol.2: 

Trabalho social com as famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família 

PAIF (2012), visamos esclarecer uma definição da integralidade enquanto conceito 

organizador das práticas do serviço, mas sem perder de vista também o nexo deste conceito 

com a dinâmica intersetorial, tão presente nos documentos de referência analisados. 

Após esta apresentação da trajetória de construção do objeto, passemos então à 

explicitação dos componentes desta dissertação. Nosso primeiro esforço será discutir o 

histórico do termo integralidade na alçada do SUS, as possibilidades e limites de sua 

definição, as potências e a fragilidades inerentes ao caráter polissêmico deste termo. Em 

seguida, será apresentada a discussão e conceituação sobre a integralidade enquanto atributo 

da organização dos serviços de saúde. 

Posteriormente, discutiremos o histórico de constituição da Política de Assistência 

Social no Brasil. Trabalharemos também as reflexões de Aldaíza Sposati sobre as concepções 

inespecíficas de assistência social e a construção de uma concepção que defenda a proteção 

social como provisão específica desse setor, apesar de não ser uma provisão exclusiva ao 

mesmo. Afinal, o Sistema de Proteção Social no Brasil é composto por cada uma das políticas 

que compõem as redes de serviços intersetoriais, que no caso da rede a partir do CRAS e do 

PAIF é composta pelos setores de educação, saúde, trabalho, cultura, esporte, segurança 

pública e habitação (Brasil, 2009). Trabalharemos também a integralidade em sua função de 

organizador dos serviços do CRAS e do PAIF, articulando-a com as possibilidades e 

impossibilidades da promoção da garantia de direitos em sua relação de dependência com a 
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oferta de atendimento integral e intersetorial. 

Posteriormente à construção do nosso referencial teórico, apresentaremos os 

referenciais e estratégias metodológicas adotadas em nossa pesquisa. Discutiremos a 

entrevista enquanto método, e construiremos a lógica que norteou a construção dos roteiros de 

entrevista, bem como as estratégias de análise. 

Após isto, realizaremos a descrição e análise da rede de serviços socioassistenciais e 

das relações intersetoriais estabelecidas a partir dos CRAS do município, com ênfase no 

PAIF. Refletiremos, a partir de representantes da gestão local da política de assistência social, 

sobre a oferta dos benefícios socioassistenciais no município e sobre o recente histórico de 

esforços do município para qualificar a oferta e gestão dos benefícios e serviços 

socioassistenciais. 

Em seguida, analisaremos, a partir das técnicas de referência dos CRAS do município, 

a oferta dos benefícios e serviços socioassistenciais no município. Nesse sentido, serão 

discutidos os dilemas em torno da oferta dos benefícios “kit alimentação” e “auxílio material 

de construção”, bem como do acesso dos profissionais dos CRAS a espaços físicos no 

município e das condições de manutenção dos veículos da secretaria de Desenvolvimento, 

Cidadania e Assistência Social. Tais fatores estão inter-relacionados enquanto reflexos da 

disputa político-eleitoral no cotidiano dos CRAS, entendida aqui como limitante à efetivação 

da escalada de integração social inerente ao princípio da subsidiariedade, do qual deriva o 

conceito de integralidade na política de assistência social. Veremos que tal integração, a partir 

da administração pública, mostra-se limitada pela contínua disputa político-partidária no 

momento em que a política de assistência social recebe maiores investimentos, sendo tal 

integração realizada principalmente pela ação dos próprios profissionais dos CRAS. 

Após isto, teceremos considerações sobre a organização local dos CRAS em torno da 

oferta do PAIF e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, momento em que 

será enfatizado o caráter pouco diversificado dos acompanhamentos coletivos no âmbito do 

PAIF e o lugar central ocupado por esse serviço no cotidiano dos CRAS. Também será 

colocada em questão a não realização do matriciamento das ações do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos pelas técnicas de referência que atuam no PAIF, bem como o 

papel desempenhado nestes serviços pelas técnicas de referência com formação em Pedagogia 

e Letras. 

Por último analisaremos as relações intersetoriais estabelecidas junto às políticas de 

educação e habitação, bem como a demanda pelo aprofundamento das relações intersetoriais 

junto à política de saúde. Trataremos da integração entre o Serviço de Convivência e 
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Fortalecimento de Vínculose PME enquanto uma perspectiva estimulada em nível nacional 

pelo MDS. Nesse sentido, será problematizada a postura permissiva do MDS em relação ao 

funcionamento dos CRAS com equipes abaixo do indicado pela NOB-RH (2009) enquanto 

fator que limita a integração entre PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. 

Será apresentado o esforço municipal de gestão integrada das políticas de assistência 

social e habitação enquanto estratégia de combate ao assistencialismo no âmbito do Programa 

Minha Casa Minha Vida. Trataremos também de como essa integração possibilitou a 

concessão de financiamento de sede própria e co-financiamento federal de um novo CRAS no 

município, possibilitando a futura subdivisão da área de abrangência do CRAS Tijuco. Com 

relação a essa relação intersetorial, será problematizada a demanda da realização, pelos 

profissionais do CRAS, das visitas domiciliares referentes à seleção dos beneficiários do 

Programa Minha Casa Minha Vida.  

 Por último, trataremos da demanda pelo aprofundamento da política intersetorial entre 

assistência social e saúde. Faremos a caracterização das parcerias existentes enquanto relações 

estabelecidas pessoalmente entre os técnicos dos dois setores. Apresentaremos as demandas e 

perspectivas apresentadas pelos profissionais dos CRAS e observadas por nós no município. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nosso primeiro esforço será em discutir o histórico do termo “integralidade” na alçada 

do SUS, as possibilidades e limites de sua definição, as potências e a fragilidades inerentes ao 

caráter polissêmico desse termo. Em seguida, será apresentada discussão e conceituação sobre 

a integralidade enquanto atributo da organização dos serviços de saúde. 

Posteriormente, discutiremos o histórico de constituição da Política de Assistência 

Social no Brasil. Trabalharemos também as reflexões de Aldaíza Sposati sobre as concepções 

inespecíficas de assistência social e a construção de uma concepção que defenda a proteção 

social como provisão especifica desse setor, apesar de não ser uma provisão exclusiva ao 

mesmo. Afinal, o Sistema de Proteção Social no Brasil é composto por cada uma das políticas 

que compõem as redes de serviços intersetoriais, que no caso da rede a partir do CRAS e do 

PAIF é composta pelos setores de educação, saúde, trabalho, cultura, esporte, segurança 

pública e habitação (Brasil, 2009). Trabalharemos também a integralidade e a 

intersetorialidade em sua função de organizador dos serviços do CRAS e do PAIF.  

2.1 Definindo integralidade no âmbito do setor saúde 

2.1.1 Histórico da integralidade na criação do SUS e suas (in)definições conceituais 

Para Mattos (2001), a integralidade é um dos valores forjados ao longo da década de 

1970 no seio da luta do movimento sanitarista do Brasil, e que mais tarde se plasmaria dentre 

diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde. De acordo com Paim e Silva (2010), a 

integralidade compõe o tripé de princípios do SUS com a universalidade e a equidade. Ela 

também surge na Constituição Federal como diretriz de organização do SUS, articulada à 

descentralização e à participação popular. 

 A adesão à integralidade dentre os princípios na construção do SUS remeterá a 

concepção universalista formulada na Conferência de Alma-Ata (1978). Este pensamento foi 

defendido no Brasil pelos grupos de formuladores da Constituinte de 1988, bem como por 

militantes pela reforma sanitária no campo político, acadêmico e da sociedade civil. Tal 

concepção universalista, associada aos princípios de equidade e de integralidade, contrastava 

com a concepção restritiva, dominante no debate internacional ao final da década de 1980, 

induzida por organismos internacionais como o Banco Mundial. Ambas as propostas 

apresentavam-se favoráveis às diretrizes de descentralização e participação popular na 
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construção de sistemas de saúde, porém discordavam em torno  do grau de participação do 

Estado na vida dos cidadãos (Mattos, 2001). 

Neste sentido, Paim e Silva (2010, p.6) afirmam que “se é possível constatar sistemas 

universais que buscam a equidade para se tornarem mais justos, não se conhecem 

experiências de políticas focalizadas que resultassem em sistemas universais” 

Retomando Mattos (2001), a integralidade é uma noção útil para discriminar valores e 

características consideradas desejáveis ao sistema de saúde consoante aos valores forjados na 

década de 1970. Outra contribuição da integralidade é que a mesma serve de indicador das 

mudanças que se deseja imprimir ao sistema e suas práticas para que tais valores se 

concretizem. 

O SUS foi sendo concebido ao longo das décadas de 1970 e 1980 com o propósito de 

superar a cisão institucional estabelecida na oferta da assistência médica e das práticas de 

prevenção e promoção da saúde. A primeira era oferecida dentro de um modelo contributivo, 

de forma mediada pela triagem do Instituto Nacional de Assistência Médica Previdenciária 

(INAMPS) apenas àqueles que contribuíam com este sistema. A segunda, por sua vez, era 

ofertada pelo Ministério da Saúde nos centros de saúde por meio de programas verticalizados, 

nos quais cada equipe tomava conhecimento da situação de saúde do usuário apenas no 

tocante dos objetivos daquele projeto (Mattos, 2004). 

Pensando a integralidade mais especificamente pela sua inserção nos documentos 

oficiais, Mattos (2001) a apontará como uma diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) que, 

diferentemente das demais, não se faz presente no texto da constituição de 1988. Contudo, seu 

sentido corrente está expresso no art. 198 que fala na oferta de “atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais” (p.43). De 

acordo com Paim e Silva (2010), esta surge no discurso governamental através do Programa 

de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da estratégia Ações Integradas em Saúde (AIS)4. 

A mesma proposta de articulação entre lógicas é posteriormente definida na lei 8080/90 

 

4 De acordo com Berenger (1996), entre os anos de 1983 e 1993 ocorreram três propostas de (re)configuração do 

setor de saúde: Ações Integradas de Saúde - AIS  (1983-1987),  Sistemas  Unificados e  Descentralizados de 

Saúde nos  Estados - SUDS  (1988-1989)  e Sistema  Único de Saúde - SUS  (a  partir de 1990). Tais propostas 

são debatidas neste texto em termos da tensão entre o conceito de descentração e o de descentralização.  O 

primeiro refere-se a esforços de estender o alcance de um poder central (União) pela criação de equipamentos 

públicos em níveis intermediários (Estados e suas macro e micro-regiões) e locais (municípios). Tal proposta 

tendia a servir como estratégia de fortalecimento e atualização do poder central, podendo ou não se converter em 

condições objetivas para uma descentralização do poder. A descentralização por sua vez tende a ser vista como 

um conceito autônomo, capaz de gerar democratização e redistribuição do poder nos níveis intermediários e 

locais. Contudo, faz-se necessário pensa-la de modo situado, considerando também a probabilidade da criação de 

estruturas descentralizadas virem a reificar estruturas centrais, intermediárias e/ou locais de poder. 



27 
 

enquanto "um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema" (Paim e Silva, 2010, p.4). 

Martini (2008) aponta para a atenção integral no âmbito da saúde na qualidade de 

garantia da oferta articulada e continuada de ações para o enfrentamento dos problemas de 

saúde e necessidades de saúde em todos os níveis de atenção previstos. Este conjunto de ações 

envolveria a articulação entre ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação dentro 

de uma organização de serviços que privilegie a prevenção e a promoção. Dentro desta 

perspectiva, “os processos de produção de saúde dizem respeito, necessariamente, a um 

trabalho coletivo e cooperativo, entre sujeitos, e se faz numa rede de relações que exige 

interação e diálogos permanentes” (p.285). 

Paim e Silva (2010) constroem também uma revisão de literatura que situa a 

integralidade dentre as características das instituições e práticas que compõem o SUS, 

havendo cinco condições para a adoção da integralidade: cuidado, prática, programas, 

políticas e o sistema.  

A condição do cuidado remete à discussão de Mattos (2004) na qual a integralidade 

aparece como atributo da atuação dos profissionais de saúde. Nesse sentido, os profissionais 

se buscariam abranger a totalidade de dimensões biológicas, psicológicas, sociais, culturais e 

econômicas na compreensão das demandas dos usuários do sistema. Contudo, não se trata de 

uma apreensão holística que visaria à totalidade da situação e sim de uma apreensão ampliada 

e prudente das necessidades que mobilizam as ações previstas aos serviços de saúde. Refere-

se a uma seleção negociada intersubjetivamente entre profissional de saúde e usuário do 

serviço, sintonizando as percepções de ambos à medida que se plasma o projeto terapêutico. 

A prática integral é apontada como organização e articulação de “processos de 

trabalho e tecnologias distintos, possibilitando que trabalhos parcelares resultem numa 

intervenção mais abrangente e completa” (Paim e Silva, 2010, p.5); está para além de uma 

atitude profissional, representando, sim, uma racionalidade de combinação de tecnologias no 

enfrentamento de problemas e atendimento de necessidades. Tal dimensão será mais bem 

aprofundada em tópico próprio, em que se discutirá as tensões entre a demanda espontânea e a 

demanda planejada na organização dos serviços, bem como nas possibilidades de articulação 

dialética entre ambas. 

A integralidade se faz presente nos programas de saúde por meio da explicitação de 

objetivos, recursos e atividades setoriais para a atuação sobre as mais diversas necessidades 

sociais e socioambientais inerentes a uma dada situação. Desta forma, ocorrem esforços 
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intencionais de articulação das diversas políticas públicas que visem à transformação de 

determinantes da saúde e dos riscos de um dado adoecimento em um dado grupo populacional 

(Paim e Silva, 2010).  

Por sua vez, a integralidade na condição de princípio norteador de uma política se dá 

com a concepção das políticas de saúde enquanto políticas públicas integradas e intersetoriais. 

Sua materialidade se faz com a gestão compartilhada e pactuada em esferas de participação 

democrática como as Comissões Intergestores Bi e Tripartites. Por outro lado, um sistema 

integral possibilitaria o entrosamento cotidiano entre as políticas, programas, práticas e 

cuidados (Paim e Silva, 2010). 

Dentro da primeira vertente, a integralidade é definida pelo Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS)5 como um 

princípio fundamental de sistemas públicos de saúde que garante ao cidadão o 

direito de ser atendido desde a prevenção de doenças até o mais difícil tratamento de 

uma patologia, não excluindo nenhuma doença, com prioridade para atividades 

preventivas e sem prejuízo dos serviços assistenciais. A integralidade supõe um 

cuidado à saúde e uma gestão setorial que reconheça a autonomia e a 

diversidade cultural e social das pessoas e das populações. (Grifo nosso) 
  

Destacamos o trecho da definição acima para enfatizar a integralidade enquanto um 

modo específico de organizar o cuidado a saúde de modo a reconhecer a autonomia e 

diversidade cultural e social, por mais que sua efetivação, por vezes, dependa de condições 

obtidas apenas via arranjos intersetoriais. 

Tivemos até o momento uma série de definições de integralidade como atributo de um 

sistema de saúde e que logo apontam para a organização deste sistema. Em outra via, 

podemos apontar defesas da indefinição da integralidade em prol da dinâmica de participação 

popular que ela explicita. 

Camargo Jr. (2001, p.16) afirma que a integralidade não pode ser chamada de 

conceito, uma vez que não pode ser definida, sendo mais bem caracterizada na forma de 

(...) uma rubrica conveniente para o agrupamento de um conjunto de tendências 

cognitivas e políticas com alguma imbricação entre si, mas não completamente 

articuladas. Pode-se identificar, grosso modo, um conjunto de tradições 

argumentativas que desembocam nesse agregado semântico: por um lado, um 

discurso propagado por organismos internacionais, ligado às idéias de atenção 

primária e de promoção de saúde; por outro, a própria demarcação de princípios 

identificada em pontos esparsos da documentação oficial das propostas de 

programas mais recentes do Ministério da Saúde em nosso país; por fim, nas críticas 

 

5 Vocabulário conceitual estruturado e trilíngue criado em 1982 pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde, com vistas à organização da busca e navegação entre registros e fontes de 

informação. Recuperado em http://www.lappis.org.br/site/quem-somos/descritor-integralidade-em-saude.  

 

 



29 
 

e proposições sobre a assistência à saúde de alguns autores acadêmicos em nosso 

meio. 

 

Por um lado, este caráter indefinido do termo representa uma fragilidade do campo. 

Por outro, esta indefinição é tratada no campo da saúde também como uma potencialidade, 

por propiciar uma variedade de abordagens sobre o tema e sustentar-lhe o caráter de bandeira 

política ou imagem-objetivo (Camargo Jr., 2001). 

Mattos (2001), em um estudo sobre os sentidos atribuídos à integralidade em seus usos 

na política de saúde, apresenta a integralidade a partir da noção de imagem-objetivo. A 

mesma pode ser sintetizada em torno da questão “como nós podemos oferecer respostas 

abrangentes e adequadas às necessidades de saúde que se nos apresentam?” (p.67). 

 Segundo o autor, 

a noção de “imagem-objetivo” tem sido usada na área de planejamento para designar 

uma certa configuração de um sistema ou de uma situação que alguns atores na 

arena política consideram desejável. Diferencia-se de uma utopia pelo fato de que os 

atores que a sustentam julgam que tal configuração pode ser tornada real num 

horizonte temporal definido. (Mattos, 2001, p.45)  

 

O principal propósito do uso desta noção é a distinção entre o que se deseja construir e 

o que já existe, indicando a direção que determinados grupos sociais querem imprimir na 

transformação social. Tais formulações tendem a se embasar no pensamento crítico sobre a 

realidade, recusando-se a reduzir a realidade àquilo que já existe. São formulações marcadas 

pela indignação com algumas características da realidade e pelo traçar de planos concretos 

para a superação destas características. Nesse sentido, uma imagem objetivo sempre diz, 

simultaneamente, tanto da realidade que se quer construir quanto da realidade existente. Outra 

característica desta noção de imagem objetivo é que ela se expressa por enunciados gerais. 

Nela, nunca se apresenta o detalhamento próprio de um projeto altamente específico, o que a 

torna polissêmica, a ponto de possibilitar que grupos políticos diversos, com projetos e ideais 

específicos, se aglutinem em torno de uma mesma causa (Mattos, 2001). 

Vê-se que a integralidade possibilita a superação de impasses em torno de interesses 

egoístas por parte dos grupos sociais, em prol das semelhanças entre suas indignações com o 

traço criticado na realidade atual. Desse modo, podemos ver na integralidade uma pré-

condição para a efetivação da intersetorialidade à medida que possibilita uma melhor 

conciliação, por parte dos atores institucionais, entre ser político e ser comunitário6. Podemos 

 

6 Noção marxiana acerca da participação política no Estado. Este tenta promover a igualdade entre os homens na 

esfera política por meio da supressão da distinção entre os homens pela propriedade privada. Isto produziria a 

cisão do homem entre a abstração na vida política das propriedades que geram desigualdades, e a efetividade dos 
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considerá-la também enquanto a concretização do movimento escalar de integração social 

desde a família até as relações de amizade, aos movimentos populares, as organizações sociais 

e do próprio Estado, tal qual preconizado no princípio da subsidiariedade. Nesse sentido, faz-

se necessário ver os mecanismos de participação social e a execução de políticas públicas 

enquanto condições mínimas (ofertadas pelo Estado) para o desenvolvimento da iniciativa 

social. 

Tendo isso em vista, apresentamos por último a definição de integralidade apresentada 

no tópico “quem somos” do site do LAPPIS: Integralidade é entendida aqui como um amplo 

conceito, uma ação social que resulta da interação democrática entre os sujeitos no cotidiano 

de suas práticas na prestação do cuidado da saúde, em diferentes níveis do sistema. Essa 

conceituação abarca tanto as diversas possibilidades do termo acerca da dinâmica estatal na 

organização e oferta do cuidado, práticas, programas, políticas e do próprio sistema, quanto a 

dinâmica dos grupos sociais em sua luta pelo atendimento de suas demandas sociais via 

participação popular. 

Neste tópico mostramos que a integralidade é um dos valores forjados em 1970 pela 

reforma sanitária brasileira e que posteriormente passaram a compor as diretrizes e princípios 

do SUS. Esta diretriz remete a concepção universalista de sistema de saúde defendida em 

Alma-Ata (1978). Sua utilidade nos tempos atuais é ser um indicador da realização desta 

concepção universalista, em contraposição às concepções restritivas defendidas por 

organismos internacionais como o Banco Mundial (Mattos, 2001). 

O principio da integralidade surge na proposta do SUS com a função de articuladora 

entre lógicas de atenção e de prevenção/promoção à saúde, bem como integração das ações 

ofertadas pelo sistema de saúde. Isto se dá na mesma medida em que o SUS se propõe a 

superar a cisão entre tais lógicas presente no INAMPS. A articulação entre lógicas deve se dar 

no seio de cada um dos níveis de complexidade da atenção à saúde e a integração das ações 

deve se dar nos planos intra e inter-níveis de atenção.  

Paim e Silva (2010) nos possibilitaram apresentar o SUS como um sistema universal e 

integral, à medida que as condições para a efetivação da integralidade perpassam todos os 

níveis que compõem o sistema. Tais condições vão da oferta de cuidados pelos profissionais, 

                                                                                                                                                                                     

fins egoístas, que se concretizam na esfera política. A expectativa de que o individuo privado existente na 

sociedade civil se torne um ser comunitário ao ingressar na comunidade política, faz da comunidade política uma 

reprodução dos interesses dos grupos da sociedade civil que compõem a comunidade política(Cunha, 2011). 

Defendemos no texto a possibilidade da integralidade enquanto valor ser um caminho de igualdade entre os 

homens não pela via da supressão de suas propriedades, mas pela conciliação e convergência de seus interesses 

egoístas entorno de indignações comuns.  
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a organização das práticas de saúde de um dado serviço, a formulações dos programas, das 

políticas, e dimensões de pactuação e entrosamento dos entes federativos em nível macro-

sistêmico. 

Por outro lado, foi-nos possível apreender a integralidade no sentido de imagem-

objetivo ou “bandeira de luta” (Mattos, 2001; Camargo, 2001). A noção de imagem-objetivo 

se diferencia da noção de projeto por propor transformações sociais sempre em um tom 

inespecífico, visando mais a negação de um conjunto de elementos da realidade. Assim, a 

integralidade expressa o caráter indefinido e polissêmico deste valor, que se traduz em 

potencial para a aglutinação de diversos grupos políticos em prol de uma mesma 

causa/conjunto de indignações em comum. Desta forma, teríamos um sentido da integralidade 

apontando tanto para as dinâmicas de participação popular, quanto para os objetivos presentes 

nas formulações das políticas de saúde.  

No próximo tópico aprofundaremos mais na integralidade enquanto princípio 

norteador das práticas de saúde ofertadas pelos serviços. Nesse sentido, retomaremos a 

discussão acerca de como se dá e quais são os dilemas da articulação entre lógicas de atenção 

e de prevenção/promoção. 

2.1.2 A integralidade enquanto princípio norteador da organização das práticas de saúde 

A articulação entre assistência e prevenção envolve a criação de novos processos de 

identificação sistemática de necessidades de saúde e de inclusão das mesmas nos serviços e 

ações de atenção à saúde. Tais processos devem se articular de modo que se identifiquem 

necessidades de saúde com menor vinculação com a experiência individual de sofrimento em 

meio aos processos de assistência às necessidades de saúde fortemente vinculadas após 

experiências individuais de sofrimento (Mattos, 2004). 

Em outras palavras, por um lado deve-se ofertar ações coletivas de caráter preventivo 

às demandas que escapam a apreensão cotidiana dos usuários e dos técnicos, mas que são 

apreendidas por instrumentos e estruturas de epidemiologia. Por outro lado, deve-se criar 

protocolos e rotinas que medeiem a percepção no cotidiano das demandas apreendidas 

epidemiologicamente, de modo que tais ações coletivas de caráter preventivo sejam 

usufruídas pela população. 

Para Lefevre & Lefevre (2004) – ao escreverem sobre a articulação dialética entre 

prevenção e promoção da saúde –, a articulação dialética entre essas duas lógicas deve dar-se 

na construção de abertura para o caminho inverso do acima exposto. Ou seja, da mesma forma 
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que as estruturas epidemiológicas devem orientar a construção do atendimento à demanda 

planejada, tais estruturas precisam também se retroalimentarem da detecção de demandas que 

só podem ser captadas ou valorizadas na dinâmica cotidiana de atenção à saúde. Para que essa 

retroalimentação aconteça e também a articulação entre as lógicas, e não o domínio de uma 

sobre a outra, os serviços precisam ser organizados de modo a reservar tempo e espaços para 

o atendimento tanto da demanda planejada, quanto da espontânea. O mesmo dilema é captado 

por Mattos (2004), como explicitaremos mais à frente. 

Martini (2008) aponta que a integralidade é entendida na Lei Orgânica de Saúde (...) 

“como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema” (p.285). Ou seja, uma tradução corrente de atenção integral no âmbito da saúde é  da 

oferta articulada de ações para o enfrentamento dos problemas de saúde e necessidades de 

saúde em todos os níveis de atenção previstos. Esse conjunto de ações envolveria a 

articulação de promoção, prevenção tratamento e reabilitação. Dentro desta perspectiva, “os 

processos de produção de saúde dizem respeito, necessariamente, a um trabalho coletivo e 

cooperativo, entre sujeitos, e se faz numa rede de relações que exige interação e diálogos 

permanentes” (p.285). 

O posicionamento de Martini (2008) está em sintonia com a problematização de 

Mattos (2004) quando o último questiona a noção corrente de integralidade, entendida como 

oferta de acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Essa problematização se 

dá em prol da noção de integralidade enquanto apreensão ampliada das necessidades de saúde 

por meio da articulação de lógicas de prevenção e de assistência por cada um dos 

equipamentos da política de saúde. Apreensão esta que deve ocorrer em todos os níveis de 

atenção, uma vez que tanto a atenção básica quanto os demais níveis de atenção são definidos, 

de modo a ocuparem-se tanto da oferta de ações preventivas quanto das assistenciais. 

A lógica assistencial corresponde à atenção da demanda espontânea, no sentido de se 

dar vinculada a uma experiência individual de sofrimento atrelada à busca por alívio deste 

sofrimento por meio de um serviço de saúde. Por sua vez, as ações preventivas se antecipam à 

experiência individual de sofrimento, combatendo antecipadamente elementos causadores do 

adoecimento. Elas são ditadas a partir do conhecimento dos profissionais, disponibilizadas 

nos serviços por meio da detecção das necessidades de saúde por estruturas e lógicas 

epidemiológicas e ofertadas pelos profissionais de saúde, ao invés de buscadas ativamente 

pelos usuários do serviço. Assim, cabe aqui fazer uma distinção entre epidemiologia 

tradicional e epidemiologia social.  
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Para Berkman & Kawachi (2000, citado por Pozo, 2006), A epidemiologia social é um 

ramo da epidemiologia que estuda a distribuição social dos determinantes sociais das situções 

de saúde. Enquanto a epidemiologia tradicional se questionaria “por que os indivíduos 

adoecem?”, a epidemiologia social se questiona “por que uma dada enfermidade acontece 

com uma determinada população?”. As respostas para estas questões se dão em torno da 

nomeação dos determinantes sociais da saúde que são relativos às condições de vida, ao meio 

ambiente, às experiências sociais das pessoas relacionadas, aos estilos de vida e aos fatores 

psicossociais. 

A epidemiologia social emerge nos anos de 1960 inspirada nos movimentos sociais da 

mesma década, resgatando a vinculação teórica entre ciências sociais e epidemiologia. Apesar 

de haver hoje um consenso sobre a importância dos aspectos sociais sobre a saúde, há amplas 

divergências entre as escolas de epidemiologia social. Tais divergências se dão acerca das 

teorias sociais subjacentes, da adoção de conceitos norteadores da pesquisa, dentre eles o 

conceito de causalidade ou determinação, além da decisão entre analisar fenômenos no plano 

individual ou coletivo (Barata, 2005). 

Logo, nem toda epidemiologia é social, havendo distinções no plano teórico entre as 

abordagens epidemiológicas. A epidemiologia social investiga explicitamente os 

determinantes sociais do processo saúde-doença, apresentando forte vínculo entre teorias 

epidemiológicas e teorias sociais. Por outro lado, outras abordagens adotam modelos 

ecológicos de multicausalidade, que tendem a apresentar os aspectos da organização social e 

cultural sem, contudo, apresentar um arranjo de determinações sobre o processo saúde-

doença. Deste modo, a articulação entre epidemiologia e ciências sociais é reduzida do plano 

teórico para o plano instrumental dos atributos, e os vínculos entre a sociedade e o processo 

saúde-doença, reduzidos ao que é mensurável em estudos de casos individuais (Barata, 2005). 

Dentre os problemas epidemiológicos que se relacionam com a organização da 

sociedade, temos as limitações no acesso e a qualidade dos serviços públicos, o tratamento 

desigual aos usuários, segregação, determinantes socioeconômicos, medicalização, práticas 

culturais não-saudáveis e a insensibilidade cultural/intolerância cultural. Neste sentido, pode-

se falar em desigualdade em saúde quando os determinantes sociais da saúde apontam para 

diferenças injustas e evitáveis geradas por desigualdades sociais. Por outro lado, considera-se 

exclusão em saúde quando se fala em determinantes sociais extremos: desigualdades sociais 

exacerbadas e situações de exclusão social, como situações de invisibilidade social, 

discriminação, segregação nos serviços e estatutos diferenciados de cidadania (ex. estatuto de 

pobre pelo trato institucional a ele dispensado) (Pozo, 2006). 
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Assim, o raciocínio epidemiológico é proposto para a construção da demanda 

programada dos serviços de saúde, captando as necessidades de saúde da população por meio 

de diagnóstico territorial e planejamento estratégico dos serviços. Caberia ao setor de saúde 

traçar para si e para a ação dos demais setores tanto os determinantes de saúde a serem 

combatidos para a produção da saúde, bem como os indicadores necessários a avaliação do 

avanço deste combate (Lefevre & Lefevre, 2004). 

Nesse contexto, a integralidade surge como o princípio de organização do processo de 

trabalho na busca contínua de ampliação das possibilidades de apreensão das necessidades de 

saúde da população. Tal ampliação se dá por meio do diálogo entre diferentes sujeitos e da 

articulação entre demanda espontânea e demanda programada (Mattos, 2001). 

Do ponto de vista da prática cotidiana dos profissionais, tal ampliação de 

possibilidades e articulação entre demanda espontânea e programada se dá com a realização 

das práticas de saúde enquanto práticas intersubjetivas e dialógicas. Cabe aos profissionais se 

relacionarem com os usuários do sistema enquanto sujeitos, e não enquanto objetos de estudo, 

construindo percepções sintonizadas com o contexto específico de cada encontro entre equipe 

e usuário. Neste sentido, a prática integral se efetiva a partir da capacidade de construir 

projetos terapêuticos individualizados com o outro, em vez de reduzi-lo a sua doença e 

consequentemente submetê-lo ao nosso conhecimento sobre a mesma (Mattos, 2004). 

Outro ponto a se destacar é que tal ampliação não implica em uma apreensão holística, 

ou seja, da totalidade da situação. Trata-se, sim, de uma seleção negociada sobre o que é 

relevante para a construção do projeto de intervenção/projeto terapêutico a partir do conjunto 

de ações que podemos pôr em prática, de modo que se tenha a oportunidade de oferecer 

respostas ao conjunto de necessidades de ações e serviços de saúde (Mattos, 2004). 

Assim, a integralidade, em vez de uma atitude, torna-se um modo de organizar o 

processo de trabalho visando à otimização do impacto epidemiológico do mesmo. Desta 

forma, a demanda espontânea não se daria numa atenção caso a caso, mas sim 

retroalimentando e atualizando cotidianamente a apreensão da organização epidemiológica do 

serviço. Isto é possível na medida em que favorece a aplicação de protocolos de diagnóstico 

precoce, identificação de situações de risco e desenvolvimento de atividades coletivas junto à 

comunidade. Otimização esta que se concretiza pela definição e programação, por parte da 

equipe de saúde, da oferta de serviços a segmentos da população segundo a priorização de 

determinadas doenças e agravos passiveis de prevenção e/ou controle. Dentro desta 

concepção dialética, visa-se ao ideal de eliminação de um dado adoecimento na sociedade por 

meio da eliminação de seus determinantes sociais (Lefevre & Lefevre, 2004). 
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Apesar de ser uma alternativa à verticalização entre os programas dentro de um 

sistema, a horizontalização dos serviços com base na epidemiologia trás em si alguns riscos. 

Destaca-se a possibilidade dos serviços se organizarem cada vez mais em torno das 

necessidades captáveis por ferramentas epidemiológicas, excluindo dos serviços o trato com a 

demanda espontânea. Consequentemente, prejudica-se a apreensão de necessidades que não 

são passiveis de serem apreendidas e/ou justificadas epidemiologicamente. A organização do 

serviço romperia com a integralidade na medida em que se mantém organizada apenas para o 

atendimento de doenças, e não para apreender amplamente as necessidades da população 

(Mattos, 2001). 

Outra possibilidade de rompimento da organização dos serviços com o princípio da 

integralidade diz respeito ao risco de um excesso de estruturação do serviço com base em 

ações prioritárias. Assim, restringem-se as ações somente ao que está instituído nas rotinas e 

protocolos, impossibilitando a construção de novas respostas a questões não previstas no 

momento de estruturação do serviço. O autor exemplifica por meio do caso de agentes de 

saúde que foram treinados para identificar crianças desnutridas. A criação de rotinas e 

protocolos para a pesagem de crianças entre 0 e 2 anos favoreceu a identificação da 

desnutrição nesta faixa etária. Contudo, o enrijecimento do serviço se refletiu na incapacidade 

destes profissionais identificarem a desnutrição por outro meio em crianças mais velhas. 

(Mattos, 2001). 

Neste tópico foi discutida a integralidade enquanto princípio norteador das práticas de 

saúde ofertadas pelos serviços de saúde. Tratamos do necessário desenvolvimento de 

processos de identificação das necessidades de saúde em nível territorial por instrumentos e 

equipamentos epidemiológicos, para que a partir destes se construa a demanda planejada dos 

serviços. O desenvolvimento de processos que possibilitem, no atendimento da demanda 

espontânea, a identificação de necessidades de saúde com menor vinculação com a 

experiência individual favorece por sua vez, a identificação cotidiana dos sujeitos que 

comporão as ações preventivas de caráter coletivo. Desta forma, concebe-se que o caminho de 

construção da atenção integral passa pelo estabelecimento da mútua constituição entre o 

atendimento da demanda espontânea e a oferta da demanda programada (Mattos, 2001, 2004; 

Lefevre & Lefevre, 2004). 

Problematizamos também os riscos de rompimento com o princípio da integralidade 

como algo inerente à adoção da proposta de horizontalização dos serviços por meio da 

epidemiologia. Por um lado, há o risco de um acúmulo de ações ofertadas com base em 

demandas programadas, de modo que o serviço se vê cada vez mais impossibilitado de 
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realizar o atendimento da demanda espontânea. Por outro lado, o enrijecimento da atuação dos 

profissionais em torno das rotinas e protocolos criados para a identificação de demandas que 

escapem à percepção cotidiana pode, justamente, bloquear a percepção do que pode ser 

identificado cotidianamente (Mattos, 2001). 

Vimos que a integralidade é um conceito necessário à concepção e operacionalização 

do SUS em termos da produção de atenção integral a todo e qualquer usuário, 

independentemente de qual seja o seu adoecimento. Tal atenção implica em uma dialética 

entre a escuta ampliada dos sujeitos atendidos individualmente nos serviços e o trato 

epidemiológico destas demandas, de modo que a demanda programada reflita e se 

retroalimente das demandas espontâneas. Contudo, cabe aqui o questionamento sobre qual 

estrutura organizacional capaz de viabilizar a realização simultânea de atenção integral aos 

diversos público-alvos prioritários à política de saúde. 

Visando responder a esta questão, estabeleceremos uma digressão, a partir de Motta 

(1987), sobre as diversas estruturas organizacionais, visando compreender porque as 

estruturas organizações demandam a criação de mecanismos de integração entre seus setores. 

Em consequência desta explicação, chegaremos aos conceitos de estrutura matricial enquanto 

estrutura organizacional complexa que prevê a ocorrência sazonal de dispositivos de 

integração. Posteriormente, apresentaremos a proposta das equipes de apoio matricial 

(Campos, 1999) enquanto subversão da estrutura matricial, de modo que a integração entre os 

níveis de atenção e a intra-integração dos mesmos se dê cotidianamente os níveis de atenção 

se dê cotidianamente, enquanto uma autêntica reinvenção de lógicas gerenciais. Tal proposta 

se mostra relevante ao nosso trabalho pelo fato de a mesma visar, também, a organização dos 

serviços de saúde para estes ofertarem, simultaneamente, diversos projetos de atenção integral 

e reinventarem a vinculação entre usuários e profissionais dos serviços de saúde. 

2.2 O conceito de apoio matricial no âmbito do SUS 

Motta (1987) defende a escolha da estrutura administrativa como passo fundamental 

para o trabalho de desenvolvimento organizacional de um trabalho que realize tanto 

intervenções nos aspectos estruturais da divisão do trabalho na organização, quanto a 

utilização de estratégias educacionais. Segundo o autor, a estrutura burocrática é a primeira 

das estruturas organizacionais, sendo baseada em cargos, apresentando padrão de chefia 

centralizada e desempenho de papéis rigorosamente definidos. A estrutura burocrática mostra-

se adequada ao desempenho de rotinas previsíveis e em que a qualidade da decisão mostra-se 
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mais importante do que o tempo que se leva para que a mesma seja tomada. Contudo, mostra-

se inadequada a organizações cujo desempenho de papéis apresentem demanda para que seus 

participantes se reúnam e compartilhem seus conhecimentos especializados, como os 

equipamentos das políticas sociais. 

A criação de outras tipologias estruturais para além da burocrática e suas adaptações 

levou em conta o perfil de tecnologia demandada as mesmas, a formulação da política 

administrativa global e a administração dos recursos da organização. As tecnologias são 

divididas em flexível e fixa, segundo as possibilidades e necessidades de que as máquinas, 

conhecimentos técnicos e matérias-primas sejam utilizados para o alcance de um único 

objetivo ou diversos. Pensando em termos do que é produzido pela organização, os objetivos 

ou produtos são divisíveis em concretos e abstratos, segundo a possibilidade de estes serem 

descritos e identificados de forma precisa, medidos e avaliados (Motta, 1987). Neste sentido, 

um laboratório de análises clínicas apresenta tecnologia fixa e objetivos concretos, uma vez 

que seus recursos são utilizados para o alcance de objetivos específicos claramente 

identificáveis, mensuráveis e avaliáveis. Um projeto preventivo de um serviço de atenção 

básica em saúde, por sua vez, apresenta tecnologia flexível e objetivos abstratos, uma vez que 

seus objetivos são mais difíceis de serem identificados, mensurados e avaliados. 

Uma segunda consideração se dá quanto à relação entre organização e ambiente. 

Organizações cujos subsistemas atuam em ambientes diferenciados entre si demandam que os 

subsistemas se diferenciem entre si, bem como se estabeleçam processos de integração entre 

os mesmos. Assim, quanto mais previsível e estável o ambiente, menor a diferenciação entre 

os subsistemas e menor a necessidade de integração entre eles, contexto em que a estrutura 

burocrática mostra-se eficiente (Motta, 1987). Entendemos, assim, que as estruturas de 

inspiração burocrática são pouco adequadas para o trabalho em rede, entendida aqui como 

ambiente mutável e diferenciado que demanda continuamente a troca de informações e 

decisões conjuntas com outros equipamentos das políticas sociais. 

Motta (1987) apresenta algumas das variações da organização burocrática que foram 

desenvolvidas visando minorar as incompatibilidades com a produção de condições de 

criatividade e iniciativa e desenvolvimento profissional. Outro objetivo foi descentralizar a 

autoridade sobre as decisões, valorizando a organização informal do trabalho para o 

enfrentamento de problemas imprevistos e conflitos entre níveis hierárquicos e grupos 

funcionais. 

A primeira delas foi a criação das estruturas de linha-estafe. O estafe tem como 

atribuição aconselhar inúmeros cargos em assuntos especializados, segundo a subordinação 
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por linhas de produção. Ou seja, tem autoridade técnica, mas não tem responsabilidade de 

execução. Dentre as inconveniências, há a dificuldade de o estafe orientar a execução de sub-

funções que dependam também de funções coordenadas por outros setores de estafe, bem 

como de controlar o impacto da execução de uma função sobre os demais setores. Percebe-se 

também a duplicação de funções e das ações, dificultando a padronização das mesmas. 

Visando solucionar os problemas das estruturas de linha-estafe, foram criadas as 

estruturas funcionais, nas quais os diretores de cada linha têm também autoridade restrita e 

especializada sobre outras linhas administrativas. Com isso, aumenta-se o poder e influência 

do papel de estafe. Por último temos a estrutura matricial, na qual ocorre uma sobreposição 

entre uma estrutura funcional, dotada de departamentos convencionais com especialistas para 

a supervisão de diversos projetos executados por sujeitos de diversos departamentos, que 

funcionam de modo não hierarquizado. Para além da atuação nos projetos, cada profissional 

atua em departamentos específicos, desempenhando atividades preestabelecidas (Mota, 1987).  

A partir desta apresentação do histórico de desenvolvimento das estruturas 

organizacionais, pudemos ver a integração entre subsistemas como algo imanente a um dado 

perfil de relação entre organizações e ambiente, marcados pela imprevisibilidade e 

necessidade de decisões especializadas em curto espaço de tempo por um conjunto 

diversificado de atores em relação não hierárquica. A estrutura matricial mostra-se como uma 

variação da estrutura organizacional burocrática, nas quais equipes de especialistas atuam ora 

em departamentos específicos, desempenhando rotinas preestabelecidas, ora em equipes 

multiprofissionais executoras de projetos envolvendo diversos departamentos. 

Nesse sentido, Campos (1999) apresenta o hospital como modelo de estrutura 

matricial em saúde, na qual cada especialista goza de ampla liberdade decisória e cuja 

integração entre os profissionais se dá esporadicamente por meio de dispositivos transitórios. 

Uma vez que um dos desafios do SUS é a superação da lógica hospitalocêntrica em prol da 

integração entre atenção básica e atenção especializada em saúde, e uma vez que o hospital é 

um dos modelos de estrutura matricial, o autor realiza uma série de críticas ao uso exclusivo 

de dispositivos efêmeros de integração. A partir disto, propõe a subversão da estrutura 

matricial no âmbito da atenção básica, visando construir uma divisão do trabalho que 

possibilite a integração permanente e continuada entre os profissionais.  

Tal subversão da estrutura matricial se daria pela organização dos serviços por meio 

de equipes básicas de referência, de composição multiprofissional, sendo a clientela dividida 

em grupos sob a responsabilidade das equipes de referência. Com isso, seria possível que a 

reordenação do processo de trabalho produzisse cotidianamente os novos tipos de 
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subjetividades demandados aos trabalhadores nos eventos transitórios de integração. Isso 

implicaria em horizontalização e descentralização das relações de poder e maior envolvimento 

dos profissionais com a produção de saúde dos usuários (Campos, 1999). 

As equipes de apoio matricial seriam compostas por profissionais de nível médio e/ou 

superior para atuarem em projetos específicos (saúde da família, saúde da criança, saúde do 

adulto, etc.). Estas, por sua vez, receberiam apoio matricial de uma equipe de referência 

composta por especialistas. Assim, um especialista poderia referenciar 4 ou 5 equipes de 

apoio matricial, formada para a oferta de uma dada atenção integral, expressa em um conjunto 

de atividades em grupo (ginástica para a terceira idade, grupos de educação em saúde, grupos 

de caminhada, etc). Outro ponto a ser destacado é quando um paciente utiliza um serviço 

matricial, nunca o deixa de ser cliente da equipe de referência, de modo que não correm 

encaminhamentos, mas sim um desenho de projetos terapêuticos a serem realizados por um 

amplo conjunto de profissionais sob a responsabilidade de uma equipe de referência (Campos, 

1999). 

Neste tópico construímos o nexo entre os conceitos de integralidade e apoio matricial 

no âmbito do SUS. O primeiro diz respeito à atenção das diversas demandas de saúde em um 

dado grupo populacional, subentendendose uma dialética entre demanda espontânea e 

demanda programada. O segundo diz da estrutura organizacional necessária à realização 

simultânea de diversas atenções integrais. 

Passemos agora a conceituar os conceitos de integralidade e apoio matricial no âmbito 

do SUAS. Veremos, por um lado, que há inúmeras convergências inerentes ao espelhamento 

jurídico e normativo entre SUS e SUAS. Por outro, há divergências entre os conceitos nos 

campos relativos à existência de preocupações distintas em cada campo.  

Trataremos agora especificamente do setor de assistência social. Primeiro 

apresentaremos a discussão de Aldaíza Sposati em torno da construção histórica da qualidade 

política social própria à assistência social. Apresentaremos três concepções de assistência 

social presentes na história brasileira, sendo duas defensoras da atuação inespecífica do setor 

e outra que propõe atuação e provisões específicas para o setor. Apenas esta última concepção 

é adotada nas formulações sobre o SUAS, ao passo que elementos das outras duas concepções 

nos oferecem elementos da realidade a serem negados pelas “bandeiras de luta” que compõem 

a atual proposta oficial de assistência social, sintetizada na imagem-objetivo “assistência 

social como direito do cidadão e dever do Estado”. 

Posteriormente, apresentaremos o histórico de criação do SUAS, seus conceitos, 

diretrizes e provisões principais. Apresentaremos alguns limitantes e desafios históricos da 
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criação e implementação do SUAS, algumas de suas imagens-objetivo. Será apresentado 

brevemente o lugar ocupado na proposta do CRAS e do PAIF pelo conceito multidimensional 

de pobreza e dos conceitos de vulnerabilidade e risco social. Depois traremos a subdivisão 

deste sistema em dois níveis de atenção, a saber, proteção social básica e proteção social 

especial. 

Em seguida, daremos destaque à presença do princípio da integralidade na formulação 

do CRAS e ao PAIF. Explicitaremos como tal princípio norteia as orientações estatais para a 

organização das práticas de atenção e prevenção no CRAS e no PAIF, em especial na 

realização do trabalho social com as famílias. 

Igualmente apresentaremos a proposta de articulação entre lógicas de atenção e de 

prevenção/promoção na alçada do CRAS e do PAIF. A mesma se dá, por um lado, pela oferta 

de um conjunto de ações socioassistenciais e socioeducativas que visam à prevenção de 

vulnerabilidades e riscos sociais, e, por outro lado, pela promoção da garantia de acesso a 

direitos sociais. 

2.3 Concepções de assistência social 

Sposati (1995) afirma haver duas concepções de assistência social que representam a 

defesa da não especificidade deste setor em relação aos demais: a concepção da assistência 

social como processante de outras políticas sociais e a assistência social como mediadora 

institucional. 

No primeiro caso, parte-se de uma noção liberal de pacto social, no qual o Estado 

combina provisões sociais com o consumo no Mercado. Deste modo, o alcance das políticas 

públicas se inicia apenas no momento em que se esgota o alcance do mercado, e se finaliza na 

medida em que o mercado possa, novamente, assumir o controle da situação. Nesses termos, a 

ação do Estado se dá apenas em caráter paliativo e superficial dentro de situações 

emergenciais. As mesmas devem ser justificadas por meio de mecanismos assistenciais que 

legitimem tecnicamente o caráter igualmente precário de quem demanda intervenção. Nesta 

concepção, a assistência social é inespecífica em suas ações, provendo residualmente toda 

sorte de bens e serviços, mas específica em sua clientela – os sujeitos em situação de 

emergência (Sposati, 1995). 

Uma segunda versão desta concepção rompe com o caráter residual da ação da 

assistencial social para afirmar a assistência social como responsável pelo pobre, pela pobreza 

e por aquele que não tem capacidade de consumo. A assistência social, ao invés de limitada 
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pelo mercado, faz-se compensatória do mesmo. Nesse sentido, a estratégia prioritária do 

Estado para a promoção do acesso a bens, serviços e direitos é a criação de fundos públicos 

que sustentem a oferta de programas de transferência de renda tal como o Programa Bolsa 

Família (PBF). Contudo, a solução verdadeira da desigualdade social passaria pela 

implementação de estratégias de transformação das condições econômicas de circulação de 

mercadorias, e não apenas o estímulo à circulação de mercadorias via transferência de renda 

(Sposati, 1995). 

Uma terceira versão da concepção da assistência social como processante de outras 

políticas sociais implica em responsabilizá-la pela garantia do acesso a serviços seletivos 

produzidos em outras políticas. Nesse caso, a assistência social se encarrega de prover 

material escolar e uniforme a alunos carentes, ou de medicamentos e leite no lugar do setor de 

saúde. Isso significa estabelecer a assistência social em um patamar abaixo das demais 

políticas básicas, tendo ela um lugar de mediação e supletivo junto aos excluídos de tais 

políticas básicas. Em uma tese inversa, a assistência social existe apenas pelo fato das demais 

políticas sempre falharem em algum ponto. Sendo desejável conceber um mundo em que as 

políticas sociais funcionem plenamente, também é desejável conceber um mundo sem 

necessidade de políticas de assistência social (Sposati, 2004). 

Além disto, à medida que se propõe a suprir as condições necessárias à participação 

nas demais políticas sociais, essa concepção de assistência social favorece a negação do 

caráter universal das demais políticas sociais. Com isso, possibilita-se que essas se tornem 

agentes públicos conselheiros/indutores de consumo privado. Orienta-se, então, que o cuidado 

da saúde se dê mediante a compra de remédios na farmácia, ou ainda que o desenvolvimento 

de determinadas habilidades se dê atrelada à compra de uma dada lista de material escolar. Ao 

invés disto, tais políticas sociais deveriam plasmar seu caráter universal por meio do 

provimento das condições de acesso universal aos seus bens e serviços independentemente do 

mercado (Sposati,1995). 

A assistência social não é tida como uma política social básica em nenhuma das duas 

primeiras versões da concepção de assistência social como processante de outras políticas. Já 

na terceira versão, ela é tratada como uma política social inferior às demais. Esta concepção é 

tida, em todas as suas três versões, como um golpe na democratização da assistência social e 

um estímulo à tecnocracia no sentido de sustentar para a assistência social o lócus de definir e 

avalizar a condição coletiva de necessitado (Sposati, 2004). 

Outra consideração da autora é que esta é uma concepção conservadora que se associa 

a outras visões conservadoras, como a da medicalização da saúde. Nessa articulação, a 
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assistência social possibilita às demais políticas sociais uma mescla de universalismo com 

meritocracia que se volta contra a própria assistência social em forma de negação de sua 

possibilidade de ser um direito social. Outra consequência de se pensar a assistência social 

como genérica em suas ações e específica em sua clientela é a eliminação de possibilidades de 

redistribuição da riqueza: uma vez que a assistência social regularia a pobreza em si, esta 

negaria a universalidade da cidadania pela via da construção de um lugar secundário e 

estigmatizante aos mais pobres, mantendo-os cada vez mais apartados dos demais segmentos 

da população (Sposati, 2004). 

Sposati (2004) traz como segunda concepção inespecífica de assistência social a 

proposta da assistência social como mediadora institucional. Nessa concepção, a assistência 

social tem a intersetorialidade como especificidade, operando o trânsito dos usuários entre as 

políticas sociais. Isso se daria por meio de encaminhamentos a ações de outros setores e da 

aglutinação de todas as iniciativas oferecidas pelas demais políticas sociais a um dado 

público. Tal concepção é considerada falha na medida em que não estabelece distinção entre a 

disciplina profissional Serviço Social e a Política de Assistência Social. A primeira se define 

pela reflexão sobre como o assistente social opera provisões sociais, no âmbito das políticas 

sociais em geral. A segunda representa o conjunto de responsabilidades públicas que o Estado 

exerce de forma descentralizada, participativa e afiançando direitos. Sendo a 

intersetorialidade uma característica comum a todas as políticas sociais que adotam a leitura 

integral e integradora das necessidades sociais, ela não pode ser a característica distintiva da 

assistência social em relação às demais políticas sociais. 

Nesse sentido, Sposati (2004) propõe que a provisão específica da assistência social 

seja a proteção social em caráter extensivo. Ou seja, promover a identificação e atendimento 

das demandas tanto daqueles que apresentam domicílio, quanto aos que estão em situação de 

rua, dos trabalhadores formais e informais, das vítimas e dos agressores, etc. Dessa forma, sua 

ação preveniria situações de vulnerabilidade e risco social na mesma medida em que 

provassem as necessidades dos sujeitos e famílias fora do mercado por meio de orçamento 

público e na qualidade de garantia social. Assim, o mercado deixaria de ser colocado dentre as 

soluções para a oferta de provisão de necessidades cuja responsabilidade de provisão é estatal. 

A proposta constitucional da assistência social como seguridade social gerida em um 

sistema único descentralizado e participativo de decisão e controle social é uma 

particularidade da realidade brasileira. O entendimento majoritário sobre a área no mundo se 

dá estritamente em termos de operação de políticas de transferência de renda e apoio 

individual aos usuários. Essa particularidade, entendida como um novo paradigma, se dá com 
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base em três pilares: o entendimento da assistência social como política de proteção social, a 

articulação de uma rede intersetorial de proteção social e asseguradora de seguranças sociais 

(Sposati, 2004). 

Nesse sentido, este extenso trecho do documento de referência Proteção de 

Assistência Social: Segurança de acesso a benefícios e serviços de qualidade (Brasil, 2013, 

p.97), explicita o nosso entendimento de intersetorialidade, tendo em vista o âmbito do 

CRAS, a ênfase no PAIF e a luta pela afirmação da especificidade da política de Assistência 

Social. 

A intersetorialidade e a complementaridade das ações não significam abrir 

mão da especificidade, que no caso da assistência social vem sendo afirmada 

e construída. Não é diluir a especificidade, mas dotar de competências e 

responsabilidades cada política, com articulação e coordenação. Além disso, 

é preciso que se afirme que a intersetorialidade não pode depender da 

vontade e disposição pessoal deste ou daquele gestor ou profissional. São 

definições institucionais e políticas que exigem investimento no diálogo, 

planejamento e recursos das áreas afins. Para a intersetorialidade sair “do 

papel” é imperioso construir mecanismos de articulação, sistemas e 

fluxos de comunicação e decisão entre as diversas estruturas, órgãos, 

agentes públicos e privados que comecem a mudar a cultura institucional, 

estabelecendo novas bases de ação pública, visando o atendimento 

integral das demandas da população. “Essas mudanças só serão efetivas 

quando houver nova maneira de olhar a realidade social, de lidar com ela, o 

que significa mudar práticas organizacionais, que só ocorrem quando há 

transformação de valores e da cultura das organizações (JUNQUEIRA, 2005, 

p.6, itálicos e negritos nossos). 

 Foram feitas marcações em itálico, destacando a articulação desta conceituação com a 

problemática da produção de especificidade da assistência social a ser expressa, e planos 

conjuntos de trabalho que coordenem as competências e responsabilidades dos envolvidos. 

Também se fez marcações em negrito para destacar o entendimento da intersetorialidade 

enquanto decisão política que se exprime em de termos de compromisso entre as instituições, 

no estabelecimento de mecanismos de articulação e sistemas de fluxo. Estes, por sua vez, são 

entendidos como condições fundamentais ao estabelecimento do atendimento integral. 

 Cabe-nos, ainda, apontar como as fronteiras intersetoriais são estabelecidas no âmbito 

do CRAS a partir do documento de referência Orientações técnicas sobre o PAIF vol.2: 

Trabalho social com as famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família 

PAIF (2012): 

Não constitui atribuição e competência das equipes de referência dos CRAS:  
a) Assumir o papel e/ou funções de equipes interprofissionais de outros atores 

da rede, como, por exemplo, da segurança pública (delegacias especializadas, 

unidades do sistema prisional etc), órgãos de defesa e responsabilização 
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(Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Conselho Tutelar) 

ou de outras Políticas (saúde mental etc); 

b) Acompanhar e participar de oitiva de pessoa em processo judicial; 

c) Realizar terapia ou psicoterapia com famílias e/ou indivíduos - 

competência de profissionais da política pública de saúde;  

d) Elaborar parecer, laudo e/ou perícia social para compor processos judiciais, 

pois essa elaboração exige fundamentação e qualidade técnico-científica 

especializada – competência de Assistentes Sociais do Poder Judiciário; 

e) Elaborar Laudo Social, para fins de requerimento do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) - essa competência é do Serviço Social do INSS, conforme 

Portaria Conjunta MDS/INSS nº 1, de 29 de maio de 2009, que regulamenta o 

art. 16, § 3º, do Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007; 

f) Atender casos de “indisciplina”, dificuldades de adaptação escolar, entre 

outros, encaminhados pela rede de ensino. No que concerne à situação 

escolar, compete às equipes da assistência social o acompanhamento familiar, 

no âmbito do Programa Bolsa Família (PBF), quando do descumprimento das 

condicionalidades de educação; acompanhar beneficiários do Benefício de 

Prestação Continuada e suas famílias, em especial do Programa BPC na 

Escola. 

 

A partir do acima exposto, vemos que a resposta sobre a materialização das provisões 

específicas à Assistência Social passa não só pela afirmação desta política, mas também pela 

negação dialética do caráter supletivo da mesma. Faz-se necessário todo um esforço, no plano 

da intersetorialidade, de identificação, negação e luta pelo atendimento de demandas de outros 

setores, reafirmando para si e para a outra política parceira o caráter universal, equânime e 

integral de ambas. 

Passemos agora para a explicitação do histórico de criação do SUAS e do CRAS, bem 

como de quais são as provisões previstas para essas políticas. Ao final, apontaremos para o 

descompasso entre avaliação estatal sobre o combate à pobreza e a realidade de quem atua na 

política de assistência social. 

2.4 Histórico da criação do SUAS do CRAS segundo o levantamento de suas imagens-

objetivos 

Criado em 2005 para implementar a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS/2004) a partir de princípios e funcionamentos análogos ao do SUS, o SUAS é um 

fruto tardio da Constituição de 1988. Sposati (1995) aponta o final dos anos de 1970 como 

marco inicial da efervescência em torno da constituição de um sistema de seguridade social 

brasileiro,a ser composto pelas políticas de assistência social, previdência e saúde. 

Apesar de tal sistema ser concebido na Constituinte de 1988, a normatização da LOAS 

vai se dar apenas em 1993, em decorrência de um período de re-estruturação conservadora 
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visando o desmonte de políticas sociais e a implantação de políticas neoliberais, como a 

Reforma da Previdência Social, a Reforma do Estado. Outro retrocesso conceitual se dá com a 

adoção no país, entre 1995 e 2002, do Programa Comunidade Solidária sob os princípios de 

solidariedade e subsidiariedade, contrariando a perspectiva expressa na LOAS de política de 

assistência social como direito e do Estado como provedor de mínimos sociais. 

Com relação às trajetórias das desigualdades no Brasil, Aretche (2015) sintetiza uma 

série de estudos a partir do banco de dados referentes aos Censos do IBGE realizados entre 

1960 e 2010. A autora afirma que, enquanto a partir de 1990 a desigualdade social cresceu 

nos EUA e na maioria dos países europeus que investiram na construção de Estados de bem-

estar após a Segunda Guerra, no Brasil a mesma diminuiu após sua redemocratização. 

Afirma-se que o atual momento mundial contraria as expectativas teóricas de que a sociedade 

de classe média pautada em Estados de bem-estar seria duradoura, bem com a crença na 

democracia como o caminho de superação da desigualdade social. Para a autora, o que se 

pode afirmar é que o fenômeno da redução da desigualdade no Brasil não tem relação 

exclusiva com a democratização do país, mas com um grande e complexo conjunto de 

determinantes, dentre as quais a execução de políticas públicas exerceu grande influência. 

Nesse sentido, não há garantias sobre a continuidade ou não da diminuição das desigualdades 

sociais no Brasil, mas pode-se afirmar a relação entre redução da iniquidade e 

intencionalidade política para tal. 

O documento de referência Proteção de Assistência Social: Segurança de Acesso a 

Benefícios e Serviços de Qualidade (Brasil, 2013) afirma que a Política de Assistência Social 

objetiva concretizar o paradigma do direito por meio da oferta integrada de benefícios e 

serviços socioassistenciais. Essa oferta é vista como um caminho para o usufruto individual e 

coletivo de direitos humanos e sociais necessários à ampliação da segurança social dos 

cidadãos frente às desproteções sociais. Afirma-se que a função do Estado é garantir direitos 

sociais por meio da oferta de políticas sociais, posicionando-se contrariamente à lógica 

mercantil na qual o suprimento das necessidades sociais se dá via consumo de bens e serviços. 

Nessa lógica, a assistência social apenas suplementa o mercado, provendo benefícios de 

transferência de renda aos mais pobres, para que estes consumam serviços que supram suas 

necessidades. Contudo, o acesso a esses benefícios se dá via avaliação técnica da situação de 

pobreza e cessa assim que a mesma é superada, sustentando no usuário do serviço o estatuto 

de pobre. 

Segundo esse mesmo documento, a Política de Assistência Social se efetiva também 

em uma lógica de financiamento contínuo por fundo público. Tal fundo é passível de controle 
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social por parte de um sistema de conselhos e planos de ação, concebidos para serem 

estratégias de rompimento com o personalismo e tradição de ações emergenciais. Nesse 

sentido, “os objetivos dos sistemas de proteção social não se dissociam da promoção, 

afirmação, defesa e extensão de direitos sociais” (Brasil, 2013, p.18). 

O paradigma do direito em assistência social se plasma também a partir da adoção na 

PNAS/2004 do conceito multidimensional de pobreza, e a mudança no debate sobre a pobreza 

se estabelece a partir das mudanças no debate sobre o que é desenvolvimento. Entre as 

décadas de 1950 a 1970, desenvolvimento foi considerado sinônimo de crescimento 

econômico, o que passa a ser questionado ao longo dos anos de 1980 e 1990. Nesse período, 

desenvolve-se uma perspectiva multidimensional sobre o meio ambiente, com o mesmo 

passando a envolver tanto aspectos biológicos, quanto sociais, políticos e éticos. O 

tensionamento entre unidimensionalidade monetária e multidimensionalidade se dá tanto no 

meio político, quanto no acadêmico. Com o tratamento sistêmico/multidimensional da 

pobreza, o crescimento econômico continua sendo um fator importante, mas que deve ser 

analisado conjuntamente com as condições de acesso à saúde, educação e habitação (Sen, 

2000, 2001, citado por Mattos, 2006). 

Tal perspectiva tende a ser mal compreendida em termos de ser uma associação 

analítica da definição monetária de pobreza com dados das condições de saúde, habitação e 

educação. Ou seja, utiliza-se do critério econômico para definir de antemão quem é pobre, 

sendo os demais elementos utilizados a título de ampliação da análise. Contudo, não se trata 

de extrapolar a questão da renda, e sim de atribuir à renda o mesmo peso dado às demais 

variáveis. Concebe-se, inclusive, a auto-avaliação como critério de compreensão do acesso a 

direitos sociais enquanto condição da ampliação da liberdade de escolha para "ser" e "fazer" 

(Sen, 2000, 2001 citado por Mattos, 2006). 

A partir de tais avanços no conceito de pobreza, as intervenções do setor de assistência 

social vão abandonando a noção de suporte (em geral, material) desprovida da intenção de 

eliminar danos. Em seu lugar, emerge uma noção compensatória de provisão de cuidados e 

serviços tanto em situações emergenciais, quanto a longo prazo (Folgheraiter, 1994, citado 

por Mioto, 2002). As desigualdades oriundas da estrutura econômica (renda, acesso, meios, 

oportunidades, informação) continuam a ser a primeira razão da pobreza, e os termos 

exclusão, vulnerabilidade e risco social trazem ao campo a dimensão subjetiva dessas 

desigualdades. Dessa forma, atrelam-se as dimensões do empobrecimento das relações sociais 

e das redes de solidariedade que compõem a vida dos indivíduos como a desvalorização 
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social, perda da identidade, falência de laços comunitários, sociais e familiares (Teixeira, 

2010). 

O conhecimento de tais necessidades, riscos e vulnerabilidades sociais dos usuários se 

dão mediante às perguntas “quem”, “quantos” e “quais” são os cidadãos que necessitam que 

tais serviços e benefícios sejam oferecidos. Logo, trata-se de uma tarefa de incluir invisíveis, 

desenvolvida pela função de Vigilância Socioassistencial. 

Em consonância com o documento de referência Proteção de Assistência Social: 

Segurança de Acesso a Benefícios e Serviços de Qualidade, a garantia dos direitos por meio 

da promoção do acesso a benefícios e serviços implica também na luta pela qualidade deste 

acesso. Ou seja, questiona-se a quem se tem dado a questão de qualidade dos serviços: à 

satisfação das seguranças sociais de acolhida, convivência familiar e comunitária e de 

dignidade humana – o que insere a proteção social no âmbito da qualidade de vida? (Brasil, 

2013) –, ou ao atendimento das demandas institucionais, que de modo geral são engendradas 

por projetos eleitoreiros e interesses do capital? (Ximenes, Paula & Barros, 2009; Pontes, 

1995). 

A garantia dos direitos sociais é, em tese, operacionalizada por meio da implantação e 

coordenação da rede socioassistencial e de serviços setoriais. Para Sposati (2006, citado por 

Teixeira, 2010) a ultrapassagem do caráter compensatório da assistência social rumo ao 

caráter preventivo da mesma se dá pela proposta de diferenciação dos serviços entre Proteção 

Social Básica e Proteção Social Especial. A proteção Social básica incorpora a dimensão de 

prevenção de carências materiais, a promoção do bem-estar e da qualidade de vida. 

Responsabilizam-se também pela realização do trabalho sócio-educativo junto a estados de 

sofrimento, exclusão, vulnerabilidade, discriminações, etc., e informações sobre direitos e 

benefícios. Por sua vez, a proteção social especial é composta por serviços especializados no 

enfrentamento de situações que envolvam violações de direitos e rompimento de vínculos 

familiares. 

Consta no documento de referência Orientações Técnicas sobre o PAIF vol.1 (Brasil, 

2012, p. 12-13) que 

A PNAS/2004 não traz explicitamente o conceito de vulnerabilidade social, mas 

aponta que as situações de vulnerabilidade podem decorrer: da pobreza, privação, 

ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, intempérie ou 

calamidade, fragilização de vínculos afetivos e de pertencimento social decorrentes de 

discriminações etárias, étnicas, de gênero, relacionadas à sexualidade, deficiência, 

entre outros, a que estão expostas famílias e indivíduos, e que dificultam seu acesso 

aos direitos e exigem proteção social do Estado. 
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Segundo esse mesmo documento, o conceito de risco social remete ao agravamento 

das situações reconhecidas como de vulnerabilidade social (Brasil, 2006). 

As políticas e serviços de proteção social básica têm por objetivo a prevenção de 

situações de risco, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, bem como desenvolver 

as potencialidades das famílias e comunidades. Tais serviços são ofertados por uma rede 

socioassistencial complementar gerida pelo CRAS, que funciona como uma das portas de 

entrada do SUAS, além de ter como principal agenda a implementação do PAIF. Já a proteção 

social especial objetiva a intervenção em casos de rompimento parcial ou total dos vínculos 

familiares em situações de média e alta complexidade, sendo tais serviços executados e/ou 

referenciados ao CREAS – Centro de Referência Especializada em Assistência Social. 

Segundo o documento de referência Orientações Técnicas sobre o PAIF vol.1, os 

serviços de proteção social básica são oferecidos e/ou geridos pelo CRAS e devem partir do 

princípio de que a família, independentemente de seu arranjo, tem como funções básicas a 

proteção e a socialização de seus membros. Nesse sentido, o Estado tem o dever de proteger 

as famílias, promovendo as condições propicias ao exercício de tais funções. As ações do 

CRAS devem ir de encontro ao respeito à diversidade de arranjos familiares. Espera-se que 

tais ações combatam os estigmas e preconceitos que emergem da concepção nuclear de 

família no olhar para as famílias multigeracionais e/ou matrifocais (lares geridos por 

mulheres), em geral tidas como “desestruturadas” (Brasil, 2012). 

Vimos neste tópico que a Política de Assistência Social teve um árduo caminho a ser 

percorrido até a conquista de seu espaço legal e institucional como política e direito social. 

Isto se dá devido aos processos de desenvolvimento político acadêmico da concepção de 

assistência social enquanto direito (Sposati, 1995, 2004, 2006), quanto por uma série de 

propostas neoliberais que vieram à cena na década de 1990, visando desmontar as conquistas 

da Constituição Federal de 1988 (Yamamoto & Oliveira, 2010). 

A concepção de assistência social enquanto direito social a ser concretizada pelo 

SUAS visa responsabilizar o Estado pela provisão das diversas necessidades sociais via 

políticas sociais, combatendo a atuação suplementar da assistência social em relação ao 

mercado. Criam-se mecanismos para o financiamento contínuo de ações planejadas e 

pactuadas por meio de fundo público para o combate do caráter descontínuo e personalista 

que marcam historicamente o campo de atuação. Adota-se o conceito multidimensional de 

pobreza para se contrapor a abordagem exclusivamente monetária do fenômeno, encarando-o 

como um fenômeno local a ser descrito e enfrentado localmente. 
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Simultaneamente, o CRAS e o PAIF são propostos para ser uma díade de equipamento 

e serviço que operam a partir de uma visão multidimensional – e por que não dizer integral da 

questão social? A partir de tais propostas, a assistência abre espaço para a emergência de 

propostas de atuação que visem não só ofertar ao suporte (em geral, material) em períodos 

emergenciais, mas também eliminar as causas elementares da desigualdade social. Tal espaço 

aberto vem a ser ocupado pelos conceitos de vulnerabilidade e risco social, que servem tanto 

para nomeação das causas elementares da desigualdade social, como estabelecem graus de 

agravo aos problemas enfrentados. A pressuposição do lócus dos problemas sociais também 

se modifica da individualização das questões, fragmentação da família e enfrentamento por 

instituições totais que retiram o sujeito do território. Em seu lugar, propõe-se o trato sócio-

familiarmente matricializado dentro de uma base territorial de serviços. 

Contudo, outra questão a ser aqui levantada é até que ponto o Estado tem adotado o 

conceito multidimensional de pobreza e a perspectiva integral sobre o enfrentamento das 

situações de vulnerabilidade e risco social. Afinal, segundo Florentino (2013), a avaliação 

geral ao nível do Censo do IBGE e as expectativas apresentadas por órgãos governamentais 

como o MDS e o IPEA em torno da política de assistência social tem se dado segundo o 

modelo monetário, e não a partir da árdua tarefa de enfrentar a pobreza enquanto fenômeno 

multidimensional. 

A pesquisa de Mattos (2006) é justamente um esforço para apreender teoricamente a 

abordagem das capacitações para o estudo do meio rural no Brasil e produzir, empírica e 

metodologicamente, tal análise da pobreza em meio rural a partir de dados do IBGE. O autor 

aponta que a abordagem das capacitações estava em etapa de desenvolvimento e 

operacionalização, havendo pouca disponibilidade de dados adequados. As principais 

pesquisas nesta abordagem tendiam a serem estudos de caso, a partir da coleta direta dos 

dados. Contudo, as análises regionais e nacionais com base em dados secundários, como os 

do IBGE, eram limitadas pelo fato de seus instrumentos não abrangerem todas as variáveis 

desejadas. Com isso, apesar do reconhecimento acadêmico existente, a definição 

multidimensional da pobreza, as pesquisas de larga escala continuam fiéis à abordagem 

monetária do fenômeno.  

Assim, o conceito monetário de pobreza ainda tem sido perpetuado como modelo de 

definição oficial pelo Censo do IBGE, de quem está ou não em condição de pobreza ou 

pobreza extrema. Por outro lado, temos o processo de universalização do SUAS, a partir do 

alcance da meta de 100% de municípios ofertando o CRAS, e o esforço contínuo de inclusão 

de famílias nos diversos programas de transferência de renda. A articulação entre esses dois 
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processos faz com que a participação em programas de transferência de renda possibilite o 

complemento da renda mensal familiar a níveis em que a família passa a ser considerada 

pertencente à classe média baixa. Tal discurso é expresso na mídia governamental, em 

matérias como “Bolsa Família repassa R$2,3 bilhões para quase 50 milhões de brasileiros”7 

– ou seja, quase um quarto da população nacional – e “Brasil tem condição de vencer a 

pobreza extrema até 2016”8. A partir de tal manejo estatístico da desigualdade social, é 

afirmado, por exemplo, que São João del-Rei (MG) reduziu significativamente seus 

percentuais de população pobre e extremamente pobre nos últimos 20 anos, como ilustrado na 

Tabela 1.  

Renda, Pobreza e Desigualdade - São João Del Rei - MG 

 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 362,32 546,07 764,74 

% de extremamente pobres 10,85 3,15 1,46 

% de pobres 36,19 15,22 7,22 

Índice de Gini 0,58 0,54 0,52 

Tabela 1 – Relação entre renda, pobreza e desigualdade em São João del-Rei. Fonte: 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-joao-del-rei_mg 

  

 Tal fenômeno é classificado por Florentino (2013, p. 291) como um processo de criação 

de “uma expectativa majestosa, cercada por interesses políticos, conflitantes e até mesmo 

questionáveis”, uma vez que 

É inegável que o governo federal está investindo mais nas políticas e 

programas sociais, um fato verdadeiramente inédito na história do país. 

Entretanto, percebe-se que há um grande jogo cercado por estratégias, 

manipulações, além de interesses políticos e partidários, inclusive. Neste 

ínterim, a categoria profissional, de modo geral, deve estar atenta a todos 

esses movimentos ao seu redor, afinal, inserido no cerne de toda esta 

discussão, o psicólogo, em seu exercício profissional no CRAS depara-se com 

grande parte das situações apontadas anteriormente (Florentino, 2013, p.117). 

Nesse sentido, torna-se importante retomar a formulação de Sposati (2004) sobre a 

tese inversa da concepção de assistência social enquanto política complementar das demais 

políticas sociais, para o questionamento de tais usos políticos da sub-notificação da pobreza e 

pobreza extrema. Nesta, a assistência social existe apenas pelo fato das demais políticas 

sociais sempre falharem em algum ponto. Logo, sendo desejável conceber um mundo em que 

 

7 http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/05/bolsa-familia-repassa-R-2-3-bilhoes-para-quase-50-milhoes-de-

brasileiros Acessado em (29/04/2016)  
8  http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=542 Acessado em 

(29/04/2016) 

http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/05/bolsa-familia-repassa-R-2-3-bilhoes-para-quase-50-milhoes-de-brasileiros
http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/05/bolsa-familia-repassa-R-2-3-bilhoes-para-quase-50-milhoes-de-brasileiros
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=542
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as políticas sociais funcionem plenamente, também é desejável conceber um mundo sem 

necessidade de políticas de assistência social. 

A partir deste panorama, cabe questionar sobre os possíveis entrelaçamentos 

cotidianos entre os processos de afirmação do caráter específico da assistência social e 

negação de seu caráter suplementar com os processos de sub-dimensionamento da pobreza e 

pobreza extrema. Ou seja, em quais outros contextos (além do Censo do IBGE) a pobreza e a 

pobreza extrema têm sido de alguma forma sub-notificada? Estaria esta sub-notificação e/ou a 

afirmação do caráter específico da assistência social sendo usada para afirmar que as políticas 

sociais estão funcionando plenamente, logo, sendo usada para justificar cortes de gastos na 

política de assistência social?  

Como veremos em nossas análises, os entrevistados consideram que a política social 

no município foi marcantemente assistencialista até o ano de 2011, sendo que apenas 

recentemente o município passou a investir de modo sistemático na qualificação da gestão e 

execução dos serviços socioassistenciais. Veremos também que mesmo neste período de 

avanços ocorre, em meio ao contexto de crise econômica e sob o discurso de combate ao 

assistencialismo, um grande corte dos valores despendidos pelo município para o 

financiamento dos benefícios eventuais. Ocorre também um cenário contraditório com relação 

a provisões próprias da política de saúde, como medicamentos e fraldas geriátricas.  Por um 

lado, o setor de assistência social ratificou em leis a sua não-obrigação quanto a tais 

proventos. Por outro lado, isto não se deu mediado por arranjos intersetoriais que 

viabilizassem que as fraldas passassem a serem providas pelo setor saúde. Ambas as situações 

são sentidas pela população como perda de direitos, sendo apontada também pela maioria dos 

profissionais entrevistados em termos de oferta insuficiente. 

Com relação a tais pontos, realizaremos no capitulo de análises, juntamente à 

discussão das relações intersetoriais estabelecidas junto aos CRAS, uma reflexão sobre o 

panorama geral de sub-financiamento da seguridade social. Este será um momento em que 

apontaremos para a necessidade de se pensar a afirmação da política de assistência social para 

além das próprias transformações no setor. Contudo, também será abordada de modo 

específico cada uma das lacunas apontadas, momento em que apresentaremos perspectivas e 

possibilidades locais. 

Passemos, então, à descrição da atuação do CRAS junto à população visando à 

articulação entre prevenção de riscos e vulnerabilidades sociais com a garantia do acesso a 

direitos sociais. Dessa forma, explicitaremos o princípio da integralidade no SUAS como 

atributo da organização das práticas socioassistenciais. 
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2.5 O CRAS, o PAIF e a integralidade enquanto atributo da organização das práticas 

socioassistenciais 

O conceito de integralidade é um conceito estruturador da organização das ações 

estatais e da coordenação das ações da sociedade civil a partir do CRAS e do PAIF. Contudo, 

o mesmo reflete a perpetuação do princípio da subsidiariedade, não sendo valorizado pelos 

teóricos do serviço social, uma vez que reflete uma concepção neoliberal de Estado presente 

na doutrina social da Igreja Católica.  Tal princípio, juntamente ao de solidariedade, foram 

norteadores do Programa Comunidade Solidária, vigente no país entre os anos de 1995 e 

2002, contrariando a perspectiva expressa na LOAS de política de assistência social como 

direito, e do Estado como provedor de mínimos sociais.  

O princípio da subsidiariedade representa um fortalecimento de noções próprias da 

doutrina social da Igreja Católica de que “o Estado deve ajudar os membros do corpo social, 

sem, contudo, impedi-los de fazer o que podem realizar por si mesmos” (Mestriner, 2001, 

p.19, Apud Andrade, 2011). Percebe-se que o mesmo se mostra paradoxal, pois demanda que 

o Estado intervenha, mas estritamente no sentido de subsidiar as condições mínimas para a 

iniciativa social. Tal princípio é sustentado pelo valor absoluto da pessoa, definido por seu 

desejo de felicidade, bem como pela defesa da liberdade individual. Cabe ao Estado, então, 

favorecer o desenvolvimento de uma escala de integração social, desde a família até as 

relações de amizade, movimentos populares, organizações sociais e do próprio Estado. “Nesse 

contexto, a função da política e do Estado é favorecer o desenvolvimento da sociedade e não 

organizar e comandar o processo social. Para que essa integração social da pessoa se realize, é 

necessário que a pessoa e a sociedade sejam livres”9. 

É a partir desta tarefa de promover uma escala de integração social que se expressará o 

conceito de integralidade no programa Comunidade Solidária. O objetivo principal deste era a 

integração de uma rede intersetorial de agências governamentais em nível federal, estadual e 

municipal com agências não governamentais. Esta rede direcionaria a ação conjunta das 

políticas setoriais em torno de uma agenda básica composta por 14 programas federais 

prioritários, junto aos municípios mais pobres e com maiores índices de famílias indigentes. 

Tais programas eram desenvolvidos pelos ministérios da Saúde, Educação, Agricultura e 

Abastecimento, Planejamento e Orçamento, além do Ministério do Trabalho, sendo papel 

 

9 http://www.pucsp.br/fecultura/textos/pessoa_sociedade/24_subsidiariedade.html 
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específico da Assistência Social a seleção dos municípios atendidos e a coordenação da 

política intersetorial (Burlandy & Labra, 2007; Velozzo, 1998). 

Esse sentido de integração é expresso também na organização das práticas do Núcleo 

de Atendimento a Família (NAF), que era o equipamento principal do Programa Comunidade 

Solidário. Em 2003, o NAF torna-se, segundo o documento de referência Desafios da Gestão 

do SUAS nos Municípios e Estados (Brasil, 2008), o equipamento de caráter público modelo 

para a criação do Plano Nacional de Atendimento Integral a Família (PNAIF). No ano 

seguinte, o PNAIF dá origem ao CRAS e ao PAIF, ano em que também se dá a criação da 

PNAS (2004) e do SUAS, delimitando a assistência social como política social com provisões 

específicas no seio da seguridade social e da proteção social. 

Começa a ocorrer, a partir da PNAS (2004, p.48), o uso do termo “integral” em 

sentido similar ao do conceito de integralidade presente na política de saúde. Expressa-se aí o 

princípio da subsidiariedade como orientador da ação estatal, enquanto esforço de conferir 

unidade aos esforços sociais a fim de compor uma rede socioassistencial, rompendo com a 

prática das ajudas parciais e fragmentadas, caminhando para direitos a serem assegurados 

de forma integral, com padrões de qualidade passíveis de avaliação. 

Como é apontado no documento de referência Orientações técnicas sobre o PAIF 

vol.1 O serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF, segundo a Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2012, p.70), a Tipificação dos Serviços 

Socioassistenciais (2009) é mais clara e profunda quanto ao trato da integralidade enquanto 

expressão do princípio da subsidiariedade no nível da organização estatal.  

A Tipificação (dos Serviços Socioassistenciais de 2009) prevê as 

articulações em rede, necessárias para o cumprimento dos objetivos dos 

serviços socioassistenciais, compreendidas como elementos que 

materializam a “completude da atenção hierarquizada em serviços de 

vigilância social, defesa de direitos e de proteção básica e especial de 

assistência social e dos serviços de outras políticas públicas e de 

organizações privadas”. As articulações em rede indicam a conexão 

necessária dos serviços entre si, e destes com programas, projetos 

governamentais e não governamentais para a integralidade do atendimento 

às famílias e a, conseqüente, garantia de seus direitos. 
Ao destacar a articulação em rede, necessária ao Serviço, a Tipificação 

reconhece que um dos principais desafios das políticas públicas é superar a 

fragmentação das e nas políticas públicas. Tal superação possibilita uma 

visão integrada dos problemas sociais e de suas soluções, exigindo, por sua 

vez, uma alteração na forma de comunicação e ação dos diversos segmentos 

da organização governamental e dos seus interesses. 
 

O CRAS e o PAIF surgem no contexto de gradual implantação em território nacional e 

tipificação das provisões específicas da política de assistência social. Seu objetivo é 
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implementar os princípios da territorialização e matricialidade sociofamiliar por meio da 

organização e gestão de uma rede de serviços socioassistenciais públicos e privados, além de 

serviços setoriais em nível municipal. Dessa forma, o CRAS funciona como a porta de 

entrada da Proteção Social Básica, sendo também um dos acessos a Proteção Social Especial 

com o Sistema de Garantia de Direitos, devendo haver também no SUAS a integração entre 

os níveis de atenção. 

O PAIF é o serviço responsável pela concretização do trabalho social com as famílias 

e comunidades, integrando as dimensões socioassistencial e socioeducativa do atendimento 

aos usuários. Tal articulação visa não só à inserção do usuário na rede de serviços, mas a sua 

inclusão social de forma ampla, informando-o e possibilitando reflexão sobre a cidadania, 

qualidade de vida, participação social, além de desenvolver a autonomia dos indivíduos e 

famílias. 

É previsto também para o CRAS a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos, responsável por ofertar oficinas de convivência para a integração dos usuários 

junto às famílias e comunidade. Está previsto também o Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas, que visa ofertar acompanhamento em 

domicílio para usuários com dificuldades de locomoção. Esses serviços se dariam de modo 

integrado e complementar ao PAIF, entendido como o principal serviço a ser ofertado pelos 

CRAS. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos pode dar-se integrado 

também à instituições educacionais, como no caso da oferta integrada entre Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Projeto Mais educação (PME). Tal parceria 

possibilita maximizar o acesso ao público e otimizar o uso de espaços públicos por meio do 

compartilhamento da carga horária do aluno entre os dois programas. Contudo, a mesma não 

elimina a necessidade de integração junto ao PAIF. 

Com base em diversos documentos de referência produzidos pelo MDS, está previsto 

também a articulação entre serviços de Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial, 

tanto entre si, quanto com a rede intersetoriais e socioassistenciais de serviços, por meio de 

relações de referência e contra-referência10. Dessa forma, a atenção integral se relaciona 

também com o princípio da incompletude institucional, no qual cada setor e/ou equipamento é 

 

10 Segundo o sitio http://www.datacras.com/sobre-nos2/, mantido pelo MDS e direcionado aos gestores 

municipais de assistência social, o conceito de referência compreende o trânsito do nível menor para o de maior 

complexidade, ou o encaminhamento, feito pelo CRAS, a qualquer serviço socioassistencial ou para outra 

política setorial no seu território de abrangência. Por sua vez, o conceito de contra-referência indica o caminho 

inverso na relação entre os serviços, ou seja,compreende o trânsito do nível de maior para o de menor 

complexidade, como por exemplo, os encaminhamentos feitos do CREAS ou de outro serviço setorial ao CRAS. 

http://www.datacras.com/sobre-nos2/
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incapaz de atender à totalidade das demandas, mas a articulação entre os setores seria capaz 

de ofertá-la. 

O CRAS apresenta três funções complementares dentro do nível de atenção 

denominado proteção social básica: 1 – gerir os demais serviços de proteção social básica a 

serem ofertados por uma rede sócio-assistencial complementar; 2 – ser uma das portas de 

entrada do SUAS com os Conselhos de Direitos e Conselho Tutelar, sendo responsável pelo 

acolhimento, estudo social, orientação, encaminhamento da população a outros serviços 

setoriais e prestar acompanhamento preferencialmente familiar e comunitário a população de 

um dado território; e 3 – ter como principal agenda a implementação do PAIF. 

Por sua vez, a Proteção Social Especial tem como objetivo atender famílias e 

indivíduos em situação de risco pessoal ou social cujos direitos tenham sido violados ou 

ameaçados. Ou seja, sujeitos que estão enfrentando situações de violações de direitos 

decorrentes de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual, abandono, 

rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à 

aplicação de medidas. 

A Proteção Social Básica apresenta um caráter preventivo, atendendo simultaneamente 

uma grande quantidade de famílias e sujeitos. Por sua vez, as ações da Proteção Social 

Especial são de caráter protetivo, de modo que o acompanhamento familiar é individualizado. 

Logo, as metas dos serviços serão estabelecidas em termos de quantidade máxima de 

usuários, definidos por unidade, conforme o nível de atenção ao qual está vinculado e porte 

do município. 

 Segundo as deliberações da V Conferência Nacional de Assistência Social (2005), 

consultadas no site do sistema de gestão datacras11, a partilha de recursos federais para o co-

financiamento dos CRAS se daria por meio do Piso Básico Fixo. Assim, ocorreu a instalação 

de uma quantidade mínima de CRAS por cada município segundo o porte, conforme tabela 2. 

O recebimento de novos recursos para a instalação de novas unidades se daria apenas após o 

atendimento desta meta de universalização do CRAS. Contudo, os municípios são livres para 

manter com recursos próprios uma quantidade maior de CRAS, caso julguem necessário 

(Datacras, site). Em termos da relação entre quantidade de profissionais e a dimensão da 

população atendida pelo CRAS, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-

RH/2012, p.19) do SUAS propõe os critérios expressos na tabela 3. 

 

11 http://www.datacras.com/sobre-nos2/ 
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 Quanto à forma de acesso à carreira de técnico de referência dos CRAS e CREAS, a 

NOB-RH (2012) estabelece que se dê pela aprovação em concurso público, alinhando-se ao 

art.37 da Constituição Federal. Esta mesma normativa aponta que cada CRAS deve ter um 

coordenador. Porém, o MDS posiciona-se em seu site oficial12 de modo a flexibilizar tal 

indicação da NOB-RH, fazendo do fato apenas algo não recomendado, ressaltando que tal 

procedimento tende a comprometer a qualidade da atuação deste profissional. 

O coordenador pode ser responsável por mais de uma unidade de CRAS? 

O recomendado é que não. A NOB/RH prevê que a equipe de referência do 

CRAS deva sempre contar com um coordenador. É necessário ressaltar que 

tal procedimento pode vir a comprometer a qualidade do serviço desse 

profissional, pois suas atribuições são bastante extensas e exigem uma 

considerável dedicação às ações estabelecidas. 

 

Quanto ao horário de funcionamento dos CRAS, ele deve funcionar no mínimo por 40 

horas semanais, 5 dias por semana, 8 horas diárias. Não deve haver necessariamente a 

correspondência entre a jornada de trabalho da equipe de referência e o horário de 

funcionamento, contudo, tal horário é contado segundo o período em que a equipe completa 

está disponível. Ou seja, “caso o gestor estabeleça que a jornada de trabalho da equipe seja de 

quatro horas diárias, significa que terá de contratar duas equipes de referência para cumprir 8 

horas diárias de funcionamento no CRAS”13 

  

Porte do município Nº. Habitantes Nº. mínimo de CRAS 
Famílias 

referenciadas 
Capacidade de 

Atendimento Anual 

Pequeno Porte I Até 20 mil habitantes 1 CRAS 2.500 500 famílias 

Pequeno Porte II 
De 20 a 50 mil 

habitantes 
1 CRAS 3.500 750 famílias 

Médio Porte 
De 50 a 100 mil 

habitantes 
2 CRAS 5.000 1.000 famílias 

Grande Porte 
De 100 a 900 mil 

habitantes 
4 CRAS 5.000 1.000 famílias 

Metrópole 
Mais de 900 mil 

habitantes 
8 CRAS 5.000 1.000 famílias 

Tabela 2 - Tabela 2: Quantidade mínima de CRAS co-financiados segundo o porte dos municípios. 

Fonte: http://www.datacras.com/sobre-nos2/ 

  

 

12http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/assistencia-social/psb-protecao-social-

basica/cras-centro-referencia-assistencia-social/cras-institucional (02/01/2016) 

 

13 http://www.datacras.com/sobre-nos2/ 

http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/assistencia-social/psb-protecao-social-basica/cras-centro-referencia-assistencia-social/cras-institucional
http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/assistencia-social/psb-protecao-social-basica/cras-centro-referencia-assistencia-social/cras-institucional
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Pequeno Porte I Pequeno Porte II Médio, Grande, Metrópole e DF 

Até 2.500 famílias 

referenciadas. 

Até 3.500 famílias referenciadas. A cada 5.000 famílias referenciadas. 

2 técnicos de nível superior, 

sendo um profissional assistente 

social e outro preferencialmente 

psicólogo. 

3 técnicos de nível superior, sendo 

dois profissionais assistentes sociais 

e preferencialmente um psicólogo. 

4 técnicos de nível superior, sendo  

dois profissionais assistentes sociais, um 

psicólogo e um profissional que compõe o 

SUAS. 

2 técnicos de nível médio. 3 técnicos de nível médio. 4 técnicos de nível médio. 

Tabela 3 - Tabela 3: Equipe técnica dos CRAS segundo o porte do município. 

 

As ações do PAIF se estendem do contato inicial com a família ao estudo social e 

realização de acompanhamento familiar, seja ele particularizado ou coletivo. O contato inicial 

se dá quando os técnicos de referência realizam a busca ativa da família, ou na acolhida da 

mesma no serviço quando esta busca o CRAS por demanda espontânea ou chega 

encaminhada pela rede socioassistencial ou pela rede de serviços setoriais. O estudo social se 

caracteriza pelo atendimento da família pelos técnicos de referência visando mapear as 

demandas, vulnerabilidades e riscos sociais segundo os eixos presentes no Prontuário SUAS. 

A partir desse estudo, faz-se o planejamento do acompanhamento familiar, que pode ser 

individualizado e desenvolvido com uma única família, ou preferencialmente em caráter 

coletivo, envolvendo diversos grupos familiares. Consta também do acompanhamento 

familiar a realização de ações particularizadas, ações comunitárias, oficinas com as famílias e 

encaminhamentos, além de uma avaliação periódica visando encerrar o acompanhamento ou 

readequá-lo. As ações do PAIF se caracterizam também por serem realizadas diretamente 

pelos técnicos de referência do CRAS (Brasil, 2013), enquanto as ações do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos são preferencialmente realizadas por 

instrutores/oficineiros de nível médio. 

Ao implementar o PAIF, a equipe do CRAS torna-se responsável por plasmar o dever 

do Estado de proteger as famílias para que estas protejam seus membros. Isto se dá por meio 

da prestação de informações e orientações à população de sua área de abrangência, articulação 

da rede sócio-assistencial complementar, fluxo de encaminhamentos engajados para os 

demais serviços setoriais e manutenção de serviços de vigilância social. Destaca-se também a 

função de sistematizar e divulgar indicadores sociais referentes à área abrangida, o que deve 



58 
 

subsidiar também a criação de toda uma gama de projetos que englobem a totalidade das fases 

da vida dos sujeitos que compõem as famílias: o enfrentamento da pobreza; convivência entre 

idosos; serviços para crianças de 0 a 6 anos visando ao fortalecimento dos vínculos familiares, 

o direito de brincar e ações de socialização e de sensibilização para a defesa dos direitos das 

crianças; serviços sócio-educativos para crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 

24 anos, visando sua proteção, socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários; e programas de incentivo ao protagonismo juvenil, centros de informação e de 

educação para o trabalho de jovens e adultos (PNAS, 2004). 

Tal caminho reflete a pretensão de atenção integral às famílias por meio da oferta de 

serviços que cubram, de modo preventivo, a totalidade das demandas do território. Este amplo 

conjunto de ações compõe o que será definido nas Orientações técnicas sobre o PAIF vol. 2 

como trabalho social com as famílias.  

A construção do conceito de trabalho social com as famílias se dá em quatro passos. O 

primeiro visa à definição dos três termos em nível de dicionários de língua portuguesa, 

realizando-se nos três passos seguintes a articulação destes termos com as dimensões teóricas 

e metodológicas norteadoras da política PNAS (2004). Apresentarei a definição final, 

destacando entre parênteses os trechos referentes às ampliações e problematizações feitas dos 

termos trabalho, social e família, de modo a explicitar tais articulações com a PNAS:  

Conjunto de procedimentos efetuados a partir de pressupostos éticos, conhecimento 

teórico-metodológico e técnico-operativo, com a finalidade de contribuir para a 

convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades de intervenção na vida 

social (trabalho) de um conjunto de pessoas, unidas por laços consanguíneos, 

afetivos e/ou de solidariedade – que se constitui em um espaço privilegiado e 

insubstituível de proteção e socialização primárias (família), com o objetivo de 

proteger seus direitos, apoiá-las no desempenho da sua função de proteção e 

socialização de seus membros, bem como assegurar o convívio familiar e 

comunitário, a partir do reconhecimento do papel do Estado na proteção às famílias 

e aos seus membros mais vulneráveis (social). Tal objetivo materializa-se a partir do 

desenvolvimento de ações de caráter “preventivo, protetivo e proativo”, 

reconhecendo as famílias e seus membros como sujeitos de direitos e tendo por foco 

as potencialidades e vulnerabilidades presentes no seu território de vivência (PNAS). 

(BRASIL, 2012, p.12, destaques entre parênteses nosso). 

 

Percebe-se que a família é colocada como a matriz do trabalho social, uma vez que a 

PNAS concebe a família como instituição de formação e proteção dos indivíduos, sendo 

insubstituível em nível de socialização e proteção primária. Enfatizou-se também a dimensão 

técnico-científica do trabalho social a ser realizada em combate ao histórico de atuação 

clientelista, assistencialista e de caridade efetuada por profissionais sem formação específica 

ou mesmo remuneração para o trabalho. Por último, articula-se a atuação técnico-científica 
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proposta no seio de políticas públicas que operacionalizam a proteção social como direito do 

cidadão e dever do Estado. 

O documento supracitado apresenta uma série de procedimentos metodológicos 

básicos orientados para a operacionalização do trabalho social com as famílias. Tais ações são 

divididas em termos de ações individuais e coletivas, sendo elas: acolhida, oficinas com 

famílias, ações comunitárias, ações particularizadas e encaminhamentos. 

O diagrama de diferenciação entre atendimento familiar e acompanhamento familiar 

no CRAS (Brasil, 2012, p.66) explicita como é concebida a organização da atenção integral 

no âmbito do PAIF. Nele, visualiza-se o que é esperado e que o primeiro atendimento de uma 

família pela equipe do CRAS seja um processo de acolhida, independente desse ser motivado 

por demanda espontânea, ações de busca ativa, encaminhamento da rede socioassistencial ou 

encaminhamentos por outros setores. A acolhida pode ser realizada tanto por técnicos de nível 

superior, quanto por auxiliares administrativos. Nessa acolhida, agenda-se um novo 

atendimento para o inicio do estudo social a ser realizado exclusivamente pelos técnicos de 

nível superior. 

 

Figura 1- Diagrama de diferenciação entre atendimento familiar e acompanhamento familiar no CRAS. Fonte: 

(Brasil, 2013, p.66). 
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Ao longo do estudo social, devem-se explicitar as necessidades de inserção das 

famílias nas ações de atendimento e de acompanhamento familiar, de modo a compreender a 

realidade da família e afirmar a assistência social como direito. É um momento para se  

(...) enumerar as situações de vulnerabilidade social vivenciadas, buscando 

compreender suas origens e consequências; identificar as potencialidades e recursos 

que as famílias possuem; identificar/reconhecer as características e especificidades 

do território que influenciam e/ou determinam as situações de vulnerabilidade 

vivenciadas pelas famílias (Brasil, 2012, p.18). 

 

Ao longo da etapa de estudo social, decide-se conjuntamente com os usuários quais 

são as demandas da família, de quais ações geridas pelo CRAS estes participarão. É o 

momento em que os técnicos decidem se há necessidade ou não da elaboração de um plano de 

acompanhamento familiar, entendido como: 

Conjunto de intervenções desenvolvidas com uma ou mais famílias, de forma 

continuada, com objetivos estabelecidos, que pressupõe: plano de acompanhamento 

familiar, mediações periódicas, inserção em ações do PAIF, alcance gradativo de 

aquisições e superação gradativa das vulnerabilidades vivenciadas (Brasil, 2012, 

p.55). 

As ações oferecidas no CRAS são diferenciadas nesse documento como ações 

particularizadas e ações coletivas. As primeiras são realizadas com um único sujeito ou grupo 

familiar, enquanto as segundas são desenvolvidas em grupo com indivíduos oriundos de 

diversas famílias agrupadas conforme uma demanda em comum. Dentre as ações 

particularizadas, encontram-se os atendimentos com os técnicos, provisão de benefícios 

socioassistenciais (cestas básicas, auxilio funeral, etc.) e encaminhamentos e mediações junto 

a outras instituições com finalidade de garantir direitos (ex.: reuniões com membros do 

Conselho Tutelar visando troca de informações e negociação do acompanhamento conjunto 

de uma dada família). Dentre as ações coletivas, encontram-se as oficinas com as famílias, as 

ações comunitárias e a inserção em outras ações de grupo oferecidas por serviços 

socioassistenciais (ex.: Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), 

por entidades da sociedade civil (grupos de apoio mútuo como MADA, AA e NA14, projetos 

sociais com ações de esporte, lazer e/ou cultura).  

Cabe frisar que a Proteção Social Básica apresenta um caráter preventivo, atendendo 

simultaneamente uma grande quantidade de famílias e sujeitos. Logo, o CRAS é um 

equipamento que foi planejado para oferecer preferencialmente atendimentos e 

acompanhamentos coletivos. Os atendimentos e acompanhamentos particularizados devem 

 

14 As siglas significam respectivamente Mulheres que Amam Demais, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos 

Anônimos. 
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acontecer apenas em situações que a família não aceitar o trato coletivo de sua demanda ou 

que tal coletivização da situação agrave sua situação de vulnerabilidade ou risco social. Por 

sua vez, as ações da Proteção Social Especial são de caráter protetivo, de modo que o 

acompanhamento familiar é individualizado. Logo, as metas dos serviços serão estabelecidas 

em termos de quantidade máxima de usuários, definidos por unidade, com base no nível de 

atenção ao qual está vinculado e porte do município. 

Tais programas e projetos desenvolvidos no CRAS, bem como o trabalho social com 

as famílias desenvolvidos no âmbito do PAIF, visam à garantia do direito ao acesso a quatro 

modalidades de segurança social por parte de indivíduos e famílias com vínculos familiares 

fragilizados e/ou rompidos: 

• segurança de acolhida, com a realização de ações de recepção, escuta profissional 

qualificada e informação, entre outras, e com a proposta de atuação em territórios 

marcados por situações de vulnerabilidade, com acompanhamento continuado; 

• segurança social de renda e materiais, com acesso provisório à provisão estatal, por 

meio de bolsas-auxílios sob determinadas condições, ou benefícios continuados 

decorrentes de vulnerabilidades ocasionadas ou pelo ciclo de vida e/ou incapacidade 

ou por emergências e calamidades; 

• segurança de convívio ou vivência familiar, como serviços sócio-educativos que 

garantam a construção, restauração e fortalecimento de laços de pertencimento e 

vínculos sociais (geracional, familiar, vizinhança e societários); 

• segurança de desenvolvimento da autonomia e de habilidades para a construção de 

projetos de vida, além de estímulo à participação no fortalecimento comunitário, com 

o reconhecimento de pautas comuns e lutas em torno dos direitos coletivos, portanto, 

de cidadanização (Brasil, 2004; Couto et al., 2010citado por Macedo et al, 2011). 

Apesar de se propor a garantir tais direitos, o SUAS não se propõe a dar sozinho essas 

respostas. Visa, sim, à articulação da rede socioassistencial complementar e o fluxo de 

informações entre serviços setoriais de forma a garantir tais respostas. Nesse sentido, “a 

Saúde e a Assistência Social, em conjunto com a Previdência, formam o tripé da seguridade 

social no Brasil” (Macedo et al, 2011, p.481). Por sua vez, o PAIF tem por objetivo garantir o 

acesso dessas famílias aos seus direitos nas áreas de saúde, educação e assistência social, por 

meio do atendimento e acompanhamento das famílias em descumprimento das 

condicionalidades do Programa Bolsa Família15. Dessa forma, o PAIF visa elevar os 

 

15 Acompanhamento da saúde de gestantes, nutrizes e crianças até 7 anos de idade; matricula e frequência 

escolar mínima de 85% das crianças e dos adolescentes entre 6 e 15 anos integrantes das famílias beneficiárias; 

em caso de haver no grupo familiar participantes no PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), todos 

os membros tem o dever de participar nas ações socioeducativas e de convivência. 



62 
 

indicadores de saúde e a escolaridade da população brasileira a médio e longo prazo, 

favorecendo a superação de situações de miséria e pobreza por parte dos grupos familiares 

atendidos e acompanhados (Brasil, 2006, 2012). 

Neste tópico apresentamos o CRAS e o PAIF na qualidade de equipamento e serviço 

no qual se apreende mais claramente a integralidade em sua função de organização das 

práticas socioassistenciais. Fez-se uma breve apresentação da origem deste programa e 

equipamento no seio da trajetória de apropriação e superação da concepção de assistência 

social como mediadora institucional, que se plasmava na Estratégia Comunidade Solidária. 

Apresentamos as principais funções do CRAS no processo de construção da prevenção das 

situações de vulnerabilidade e risco social e promoção da garantia de direitos – são elas a 

gestão da rede socioassistencial, porta de entrada para esta rede e a implementação do PAIF. 

Estabelecemos uma breve diferenciação entre proteção social básica e proteção social 

especial. 

A primeira tem caráter preventivo, atendendo simultaneamente uma grande quantidade 

de famílias e sujeitos. Por sua vez, as ações da Proteção Social Especial são de caráter 

protetivo, de modo que o acompanhamento familiar é individualizado. Apresentou-se uma 

ampla gama de serviços passiveis de serem oferecidos pelo CRAS no intuito de atender de 

modo integral as demandas do território e das famílias, englobando a totalidade de fases da 

vida dos indivíduos. 

Apresentamos o conceito de trabalho social com as famílias no âmbito do PAIF e 

descrevemos a forma como a organização de tal trabalho é concebida segundo as 

características anteriormente elencadas sobre a integralidade enquanto atributo da organização 

das práticas dos serviços. Vimos que o trabalho social com as famílias pressupõe a 

organização distinta, porém articulada, entre demanda programada e demanda espontânea. A 

primeira é expressa pela oferta de serviços preventivos coletivos como oficinas com as 

famílias e encaminhamentos para a rede socioassistencial complementar. A segunda por sua 

vez se expressa na dinâmica de acolhimento, planejamento conjunto do plano de 

acompanhamento, possibilidades de construção de ações particularizadas.  

Vimos também que o CRAS é uma das portas de entrada do SUAS com as instituições 

que compõem o Sistema de Garantia de Direitos. A qualidade da provisão específica à 

assistência social está intimamente ligada com as possibilidades da equipe do CRAS de fato 

gerir a rede sócio-assistencial complementar. Por sua vez, a promoção da garantia dos direitos 

está atrelada às possibilidades de concretização de uma política intersetorial conduzida pelo 

poder executivo municipal. Essa política implica na realização de ações intersetoriais, bem 
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como na manutenção de um fluxo de informações, encaminhamentos engajados, 

referenciação/contra-referenciação com os serviços setoriais (saúde, educação, previdência, 

habitação, etc.) e a rede socioassistencial complementar. A condução desta pelo poder 

executivo municipal se faz fundamental para a substituição das posturas personalistas dos 

gestores e das dinâmicas de trocas de favor entre técnicos. Em tais condições, a garantia de 

direitos se dá segundo as singularidades dos recursos políticos dos atores sociais, o que torna 

a garantia do direito algo instável e potencialmente antiético. 

 Tendo finalizado a construção de nosso referencial teórico, passemos ao capítulo de 

método, no qual construiremos nosso referencial teórico-metodológico, bem como a lógica de 

construção dos roteiros de entrevista e análise dos dados.   



64 
 

3 MÉTODO 

 Neste capítulo serão apresentados os referenciais e estratégias metodológicas 

adotadas nesta pesquisa. Trataremos de como o desenho desta pesquisa se dá em torno da 

realização e análise de entrevista com representantes da gestão municipal de assistência social 

no município de São João del-Rei, bem como com as técnicas de referência que compõem as 

equipes básicas dos CRAS deste município. Após isto, apresentaremos a lógica que norteou a 

construção dos dois roteiros por nós utilizados e as estratégias de análise dos dados. 

3.1 O desenho da pesquisa 

Desenvolveu-se aqui uma pesquisa junto às equipes básicas que compõem os CRAS 

do município de São João del-Rei (MG), tendo como instrumento e método a realização de 

entrevistas estruturadas com os profissionais do setor de assistência social do município.  

Para Rocha et al (2004, p.9), as entrevistas são dispositivos de produção textual não-

documental, de modo que: 

Para abordar a entrevista no âmbito da pesquisa acadêmica, partimos da evidência 

da existência de diferentes textos que circulam em espaços e suportes variados 

(impressos, conversas cotidianas, interações sistemáticas ou casuais, de mais fácil ou 

mais difícil acesso, etc.) e que se revelam, por extensão, indicadores da existência de 

diferentes comunidades discursivas. 

Os autores apresentam, ainda, outras quatro características distintivas do uso da 

entrevista enquanto método. A primeira delas é o fato de entrevistarmos sujeitos que já sabem 

algo sobre o assunto. Assim, a entrevista tende a recapitular toda uma massa de textos 

produzidos anteriormente sobre o tema, mas ela também é inventiva, não sendo mera 

recapitulação. Outro fato característico ao ato de entrevistar é a produção de excedentes de 

significado, ou seja, a resposta daquilo que não foi perguntado, as digressões e retificações – a 

entrevista deve ser uma realidade negociada e renegociada segundo os objetivos da entrevista, 

mas também segundo as expectativas do entrevistado. A terceira, segundo Daher (1998, 

citado por Rocha et al., 2004), é a necessidade do distanciamento entre objetivos da pesquisa 

e da entrevista, de modo que cada entrevista apresente formulação de objetivos, problemas, 

hipóteses e perguntas específicas para cada situação específica. Por último, a entrevista é 

sempre um diálogo feito para um terceiro – ouvinte, leitores e/ou o próprio pesquisador. 

Fonseca (1998), em uma perspectiva dialógica, sinaliza para a necessidade do 

entrevistador não tomar o entrevistado como mero informante, e muito menos buscar 

estabelecer um controle sobre a situação. A falta de empatia entre entrevistador e entrevistado 
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leva ao estabelecimento de mútuas manipulações das respostas e reações, tornando o primeiro 

cético em relação ao segundo. Nesse sentido, o pesquisador marcou encontros preliminares 

com cada um dos entrevistados, visando apresentar a si e a pesquisa, esclarecer os objetivos 

de pesquisa, o roteiro a ser utilizado e a perspectiva de análise. 

Passaremos agora para a caracterização sociodemográfica do local de pesquisa. 

 

3.2 Descrição das redes de serviços socioassistenciais e de serviços intersetoriais do 

município, com ênfase no CRAS e no PAIF 

Realizaremos neste tópico uma breve descrição do município estudado, em termos de 

dados sociodemográficos, tomando por base o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil16. 

Em seguida, passaremos à descrição e análise da oferta dos benefícios e serviços 

socioassistenciais, bem como dos esforços municipais em qualificar a gestão, execução e 

organização intersetorial dos mesmos.   

São João del-Rei é um município de médio porte localizado na mesorregião do Campo 

das Vertentes, composta por 36 municípios distribuídos em três microrregiões: Lavras, 

Barbacena e São João del-Rei. A microrregião de São João del-Rei é composta por quinze 

municípios, discriminados na figura 4. A estimativa populacional para o município é de 

84.469 habitantes para o município estudado, representando uma densidade demográfica de 

57,5 hab/Km². Seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) vem em 

constante evolução nas últimas três décadas, passando de 0,532 em 1991 à 0,673 em 2000 e 

0,758 em 2010, de modo que atualmente o município ocupa a faixa de IDHM alto (entre 

0,700 e 0,799). As dimensões que compõem o índice local são: educação (0,690), longevidade 

(0,860) e renda (0,733). 

Em termos de renda, a média per capita do município em 2010 era de R$764,00, valor 

aproximadamente 50% acima do salário mínimo vigente na época. A proporção de pessoas 

pobres17 passou de 36,19% (em 1991) para 15,22% (2000) e 7,22% (2010). Já a proporção de 

pessoas extremamente pobres18 pelo Censo do IBGE reduziu-se de 10,85% (1991) para 3,15% 

(2000) e 1,46% (2010). 

 

16 http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-joao-del-rei_mg#caracterizacao. 
17 Refere-se a renda domiciliar per capta inferior a R$140,00, com base em preços de 2010. 
18 Refere-se à renda domiciliar per capta inferior a R$70,00 mensais, como base em preços de 2010. 
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Figura 2 - Mapa da microrregião de São João del-Rei. Fonte: 

http://professormarcianodantas.blogspot.com.br/2014/01/o-estado-de-minas-gerais.html. 

 

Quanto à dimensão de trabalho, a taxa de atividade da população19 manteve-se estável 

(60,26% em 2000 e 60,65% em 2010), havendo diminuição na taxa de desocupação20 

(13,40% em 2000 para 6,17% em 2010) e um aumento da população economicamente inativa 

de 26,34% em 2000 para 33% em 2010. Tal flutuação pode ser explicada, em parte, pela 

expansão da população universitária inerente aos processos de federalização da 

FUNREI/UFSJ e expansão da mesma a partir do REUNI, variação esta registrada na variação 

censitária da população entre 15 e 64 anos de 68,31% em 2000 para 71,60% em 2010. 

Contudo, também se deve ter em conta o processo de envelhecimento da população local, 

uma vez que a população com 65 anos ou mais aumentou de 7,56% em 2000 para 9,38% em 

2010. 

Com relação à habitação, os dados apontam para o acesso virtualmente universal das 

edificações a água encanada, energia elétrica e coleta de lixo. Os dados sobre vulnerabilidade 

social serão apresentados na tabela 4. Destaca-se a grande demanda municipal por creches, 

uma vez que 55% das crianças entre 0 e 5 anos estão fora da escola. Com relação à gestão da 

política de Assistência Social, o município é habilitado em gestão plena, indicando que o 

mesmo tem possibilidades de atender a exigências estruturais para a oferta de serviços 

socioassistenciais de todos os três níveis de proteção social.  

 

19 Refere-se ao percentual da população com 18 anos ou mais que é economicamente ativa. 
20 Refere-se ao percentual da população economicamente ativa que estava desocupada. Tal índice mostra-se 

mais estável que a taxa de desemprego, uma vez que não se propõe a tentar calcular qual o percentual da 

população desempregada está de fato em busca de emprego, englobando a ambos 
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Tabela 4 - Vulnerabilidade social no município de São João del Rei-MG segundo o IBGE. Fonte: 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-joao-del-rei_mg. 

 

 Passemos agora à descrição da amostra adotada neste estudo. Posteriormente, 

apresentarei os processos de coleta dos dados, momento em que os roteiros serão discutidos 

em sua lógica de criação. Após isto, traremos os procedimentos de análise dos dados e as 

propostas analíticas que compõem o capítulo de análise de dados. Por último, realizaremos a 

descrição do local de pesquisa, bem como das redes de serviços socioassistenciais e de 

serviços intersetoriais do município, com ênfase no CRAS e no PAIF. 

3.3 Amostra 

Para a realização deste estudo, foi realizado contato junto à Secretaria Municipal de 

Cidadania, Desenvolvimento e Assistência Social e com os profissionais que compõem as 

equipes básicas dos CRAS do município. 

Primeiro entrevistamos a diretora de Proteção Social Especial e o assistente social 

gestor do SUAS como representantes da gestão municipal de assistência social, além de uma 

das coordenadoras dos CRAS, visando à descrição da rede socioassistencial e das relações 
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intersetoriais estabelecidas pelos CRAS do município. Posteriormente, foram entrevistadas as 

coordenadoras e técnicas de referência dos CRAS e da equipe volante, com o objetivo de 

analisar os fatores que facilitam e/ou que dificultam a efetivação da integralidade e a 

intersetorialidade nos CRAS do município. 

O município de São João del-Rei conta com quatro unidades de CRAS e uma equipe 

volante. O conjunto das equipes que atuam no CRAS é formado por um total de 16 

profissionais de nível superior, todas do sexo feminino, sendo: duas coordenadoras, cinco 

psicólogas, seis assistentes sociais, duas pedagogas responsáveis pelas brinquedotecas dos 

CRAS e uma professora de Português, responsável pela realização das oficinas 

socioeducativas. Contudo, foi possível entrevistar apenas 14 destas profissionais, pois uma 

das pedagogas estava licenciada durante a pesquisa de campo, e a professora de português 

responsável pelas palestras socioeducativas alegou indisponibilidade de tempo. 

Tendo isso em vista, os sujeitos da pesquisa serão mencionados segundo um número 

de 1 a 16, englobando os 14 sujeitos que atuam nos CRAS e os 2 representantes escolhidos 

pela gestão municipal de assistência social do município. 

Nossa intenção inicial era contar também com a participação da equipe técnica dos 

CREAS. Porém, ao longo do processo de apresentação da pesquisa, os mesmos demandaram 

uma adaptação do roteiro 2, de modo que o alvo das questões feitas a eles fossem o próprio 

CREAS, e não o CRAS. Tal adaptação foi considerada inviável, uma vez que nosso objetivo é 

descrever e analisar os processos de integração entre os serviços socioassistenciais de 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial no seio de uma política unificada de 

assistência social.  

No próximo tópico apresentaremos os roteiros de entrevista utilizados. Em seguida, 

apresentaremos as estratégias utilizadas para a análise dos dados. Por último, faremos a 

descrição do local de pesquisa, juntamente com a descrição das redes socioassistenciais e de 

serviços intersetoriais com ênfase no CRAS no PAIF. 

3.4 Processo de coleta de dados 

A estratégia de coleta de dados adotada nesta pesquisa foi a realização de entrevistas, 

tendo sido elaborado dois roteiros distintos conforme os dois grupos de objetivos e sujeitos. O 

roteiro 1, apresentado na íntegra no Anexo 1, foi criado visando à descrição da rede de 

serviços socioassistenciais do município e as relações intersetoriais estabelecidas pelos 

CRAS. A partir dele foram entrevistados o assistente social gestor do SUAS e a diretora de 
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PSE como representantes da gestão municipal de assistência social, e uma das coordenadoras 

do CRAS, enquanto sujeito com amplo domínio das rotinas dos mesmos. O roteiro 2, 

apresentado na íntegra no Anexo 2, objetivou identificar os fatores que facilitam e os que 

limitam a efetivação do princípio da integralidade no âmbito do CRAS, a partir do relato dos 

técnicos de referência dos CRAS e seus respectivos coordenadores. 

O roteiro 1 foi composto por 12 questões distribuídas em 30 itens e sub-itens, sendo os 

mesmos subdivididos entre os três entrevistados segundo a afinidade de cada função com as 

questões. Foram realizadas três entrevistas entre 02 e 29/06/2016, perfazendo um total de três 

horas e meia de gravações de áudio transcritas na íntegra. O roteiro 2, por sua vez, foi 

composto de 13 questões distribuídas em 16 sub-itens a serem respondidos na íntegra por 

cada um dos entrevistados. Foram realizadas 14 entrevistas entre 12/06 e 08/10/2015, 

totalizando 10 horas e 40 minutos de gravações de áudio transcritas na íntegra.  

Quanto à construção do roteiro 1, as duas primeiras questões do roteiro visaram à 

identificação dos entrevistados em termos de nome, cargo e tempo de serviço na prefeitura de 

São João del-Rei. As questões de 3 a 7 visaram à descrição da rede de serviços e refletiram o 

quadro síntese de serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial presente na 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009, p.8), apresentado na figura 8.  

As questões de 8 a 11 visaram à descrição e compreensão dos processos de 

organização intra e intersetorial da assistência social no município. Tais questões refletem os 

três primeiros itens do tópico “articulação em rede”, previsto para o PAIF na Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009, p.13), apresentado na tabela 5. A questão 12 

possibilitou aos entrevistados fazerem considerações finais. 

Optamos por não fazer questões diretas sobre os outros quatro subitens, visando 

priorizar elementos de análise da efetivação da integralidade junto à rede setorial e 

intersetorial de serviços. 

Quanto à construção do roteiro 2, apresentado na íntegra no Anexo 2, as duas 

primeiras questões também visaram à identificação dos entrevistados em termos de nome, 

cargo e tempo de serviço na prefeitura de São João del-Rei. 

A terceira questão buscou levantar o que os técnicos entendiam por integralidade no 

plano teórico, normativo e prático, possibilitando levantar elementos para reflexão da 

conceituação de tal princípio no âmbito do SUAS. 

 As questões de 4 a 7 objetivaram levantar elementos sobre pré-requisitos à efetivação da 

intersetorialidade e da integralidade:as questões 4, 5 e 6 levantaram pontos de suficiência e 

insuficiência em relação a, respectivamente, rede setorial de serviços, rede de serviços 
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intersetoriais e efetivação de fluxos de encaminhamento em ambas as redes;na questão 7 

foram levantados os pontos de suficiência e insuficiência em relação às condições de trabalho 

no CRAS, bem como os esforços realizados por usuários, técnicos e secretaria de assistência 

social para a superação dessas limitações. 

 

 

Tabela 5 - Quadro síntese de serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial presente na 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 

 

 

 

Tabela 6 - Pontos que compõem a rede do PAIF, segundo a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais. 
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As questões 8, 9 e 10 visaram levantar pontos sobre como os técnicos de referência e 

coordenadores dos CRAS percebem a relação entre Estado e sociedade no município, mas 

também apontam para o processo de construção da especificidade do setor de assistência 

social junto aos outros setores. A questão 8 tenta levantar elementos sobre a possibilidade de 

realização de ações que ocorrem atualmente no CRAS por ONG’s e serviços de outros 

setores. A questão 9 se diferencia da anterior por perguntar sobre ações que deveriam ser 

ofertadas pelo CRAS, mas são ofertadas por ONG’s e outros serviços. A questão 10 pergunta 

sobre a especificidade da atuação no CRAS, complementado o raciocínio desenvolvido nas 

duas questões anteriores. 

As questões 11 e 12 buscaram levantar dados sobre dinâmicas intersetoriais segundo a 

perspectiva dialética de Lefvre & Lefevre (2004), em que as parcerias envolvem o diálogo 

entre as especificidades dos setores. A primeira questiona sobre a colaboração do setor de 

assistência social do município para estabelecer demandas e ações a serem ofertadas por 

outros setores. A segunda inverte a via do raciocínio, problematizando sobre a ação de outros 

setores da política pública para o estabelecimento de demandas e ações atendidas pela 

assistência social no município. E a questão 13 possibilitou aos entrevistados fazerem 

considerações finais.     

Apresentaremos a seguir os procedimentos realizados para a análise dos dados para, 

posteriormente, realizar a descrição do local de pesquisa e das redes de serviços 

socioassistenciais e de serviços intersetoriais com ênfase no CRAS e o PAIF. 

3.5 Procedimentos para análise dos dados e considerações éticas 

Adotamos em nossas análises o entendimento de que, tal qual apontado por Ezpeleta e 

Rockwell (1989), a pesquisa participante consiste em construir um olhar sobre o cotidiano 

enquanto realidade, com perguntas próprias, diferentemente das questões institucionais e/ou 

normativas. Assim, buscou-se manter uma divisão da apresentação e análise dos dados 

obtidos pelas entrevistas realizadas com o roteiro 1 junto ao capítulo do método, reforçando o 

caráter de informação sobre a dimensão formal da instituição. Da mesma forma, buscou-se 

também utilizar os dados obtidos no roteiro 2 apenas no capítulo de análise, entendendo-os 

enquanto dimensão informal da instituição. 

As transcrições do primeiro bloco de entrevistas foram organizadas de um ponto de 

vista descritivo, e contraposto a questões normativas. Por outro lado, as transcrições do 

segundo bloco foram analisadas segundo os passos delineados por Bardin (1977) para a 
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análise de conteúdo: a) pré-análise; b) exploração do material; c) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. Aqui foi privilegiada a análise coletiva das respostas, visando ao 

compromisso ético de preservar a identidade dos participantes da pesquisa. Tendo em vista as 

orientações éticas da resolução 466/12, todos os dados apresentados referentes às entrevistas 

dizem respeito a sujeitos que aceitaram participar da pesquisa, ao passo que foram 

desconsiderados como sujeitos da pesquisa aqueles que não aceitaram participar da mesma. 

Inicialmente, nossa estratégia de análise consistia em analisar tanto individual quanto 

coletivamente as entrevistas com as coordenadoras e técnicas de referência, de modo a 

realizar uma anaálise dialética da concepção de integralidade desses sujeitos. Tais concepções 

estariam expressas na questão 3 do roteiro 2 (“Para você, o que seria a integralidade no 

âmbito do CRAS? Você poderia me dar um exemplo?”), sendo que as questões seguintes 

remeteriam a essa questão e a retroalimentaria. Desse modo, eu trataria as respostas a esta 

questão tanto em relação ao modo que os sujeitos constroem suas próprias práticas, quanto à 

organização municipal dos serviços, em termos de condições institucionais e ao lugar 

ocupado por elas na instituição. 

Tal estratégia de análise teve, por um lado, inspiração na pesquisa da qual se originou 

a minha principal referência para a conceituação do princípio da integralidade: o ensaio Os 

Sentidos da Integralidade: Algumas reflexões acerca de valores que merecem ser defendidos 

(Mattos, 2001). Pesquisa esta que também adotou a entrevista enquanto método e teve como 

roteiro exclusivamente a realização de duas questões aos entrevistados: “O que é a 

integralidade para você?” e “Dê-me um exemplo”. Contudo, há de se reconhecer que tal 

proposta de análise é incompatível com os objetivos propostos para esta pesquisa, focada em 

como as condições objetivas e institucionais determinam o trabalho realizado – percepção da 

qual nos conscientizamos após o início da pesquisa de campo. Nesse sentido, a concretização 

desta estratégia inicial ocorrerá em publicações posteriores a esta dissertação, sendo também 

desconsideradas as respostas a esta questão no âmbito das análises aqui realizadas. 

No processo das análises apresentadas nesta dissertação, desconsiderando as respostas 

dadas à questão 3, chegou-se à organização das respostas para as questões segundo blocos 

temáticos à luz das articulações apresentadas anteriormente entre integralidade, 

intersetorialidade, especificidade da assistência social e promoção da garantia de direitos.  

É importante situar que os termos suficiência e insuficiência utilizados das questões 4 

a 7 do roteiro 2 foram usados num sentido geral, variável com o entendimento de cada 

técnico, podendo ser substituído por pontos fortes e fracos. Isto se deu pelo fato de não termos 

tido a intenção de avaliar, de fato, a suficiência ou insuficiência dos serviços no sentido mais 
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estrito do termo. O que buscamos com esta conceituação vaga dos termos foi provocar os 

entrevistados em direção à noção de integralidade enquanto bandeira de luta. Afinal, 

lembremos que Mattos (2004) trata a integralidade, no âmbito do cuidado/atuação do 

profissional e/ou das equipes, enquanto uma apreensão ampliada e prudente das necessidades 

que mobilizam as ações previstas/ofertadas aos serviços, negociada intersubjetivamente entre 

o profissional e o usuário. Por outro lado, a integralidade enquanto bandeira de luta (Mattos, 

2001) diz respeito a uma série de esforços e arranjos políticos no intuito de viabilizar aquilo 

que é previsto (ou não), mas não ofertado. Logo, ao questioná-los, de modo vago, sobre a 

suficiência e insuficiência nos serviços, buscou-se direcioná-los para esta tensão entre o ideal 

e o real.    

Outro ponto a se considerar é que, da quarta questão em diante, os entrevistados eram 

convidados a apontar a quantidade que quisessem de elementos considerados facilitadores ou 

dificultadores da efetivação da integralidade e da intersetorialidade no âmbito do CRAS. Não 

realizamos uma análise quantitativa das menções a um determinado tema ou termo nas 

entrevistas, identificando apenas a quantidade de entrevistas que mencionaram tal tema. 

Também destacamos que nossa análise privilegiou a organização dos blocos temáticos afins 

ao longo das entrevistas, localizando respostas afins a cada questão ao longo de toda a 

extensão das entrevistas. Nesse sentido, nossa análise não se encontra organizada segundo a 

linearidade do roteiro, mas uma lógica de contextualização, junto aos dados de campo, da 

articulação entre os fatores identificados. 

Tendo apresentado as estratégias de análise dos dados, passemos então para o capítulo 

seguinte, no qual realizaremos a descrição e a análise, à luz do conceito de integralidade, da 

rede de serviços socioassistenciais e das relações intersetoriais estabelecidas no âmbito dos 

CRAS, bem como dos serviços ofertados pelos CRAS de São Joção del-Rei e de serviços 

intersetoriais do município, com ênfase no CRAS e no PAIF. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 Neste capítulo, realizaremos nossas análises sobre os fatores que facilitam e os fatores 

que dificultam a efetivação da integralidade nos CRAS do município de São João del-Rei. 

Realizaremos a descrição da rede de serviços socioassistenciais e das relações intersetoriais 

estabelecidas a partir dos CRAS, bem como descreveremos os esforços municipais para a 

qualificação da gestão e oferta dos benefícios e serviços socioassistenciais. Tal esforço se dará 

a partir das três entrevistas realizadas, a partir do roteiro 1, junto à diretora de Proteção Social 

Especial e o assistente social–gestor do SUAS enquanto representantes da gestão municipal 

de Assistência Social, e com uma das coordenadoras dos CRAS, enquanto sujeito com amplo 

domínio das rotinas dos mesmos. Tendo feito isto, analisaremos a oferta do PAIF nos CRAS 

estudados com base nas 14 entrevistas realizadas com as coordenadoras e técnicas de 

referência dos CRAS a partir do roteiro 2. 

Iniciaremos estabelecendo brevemente um panorama da descentralização da 

assistência social no Brasil. Visamos aqui caracterizar o processo de universalização da 

cobertura dos municípios pelos CRAS entre os anos de 2005 e 2008 enquanto resultado da 

flexibilização dos custos e exigências e do estímulo à habilitação de gestão da mesma, 

visando o aumento dos recursos financeiros, e não o conhecimento desta política. Após isto, 

contextualizaremos o cenário político eleitoral do município de São João del -Rei nos últimos 

20 anos, caracterizando-o enquanto um município gerido, na maior parte deste período, por 

um prefeito populista e assistencialista. 

 Após isto, analisaremos os esforços municipais para qualificar a gestão e execução 

municipal da política de assistência social, em especial no que tange à criação de novas 

unidades de CRAS no município, decorrente em parte da gestão integrada entre as políticas de 

assistência social e habitação. Por último, analisaremos a ampliação da equipe de gestão em 

função do processo de reordenamento dos serviços socioassistenciais. 

Em seguida, caracterizaremos as equipes dos CRAS e apresentaremos os serviços e 

equipamentos de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial Média e Alta 

complexidade do município. Aqui trataremos também dos limites e perspectivas de integração 

entre CRAS e CREAS, bem como serão apontadas as perspectivas de integração destes junto 

ao Sistema de Garantia de Direitos e conselhos municipais.  

Após isto, descreveremos a oferta dos benefícios assistenciais oferecidos pelo 

município e dos esforços locais para qualificar a gestão e normatização dos mesmos. Nesse 

momento será apresentado o corte de gastos com a concessão de benefícios eventuais em 
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meio a um cenário de crise financeira, bem como discutido os limites ao financiamento da 

seguridade social no Brasil. Também caracterizaremos o movimento de eliminação da oferta 

de fraldas geriátricas pelo setor de assistência social enquanto uma lacuna na política 

intersetorial entre assistência social e saúde. 

Iniciaremos a análise das entrevistas realizadas com as coordenadoras e técnicas de 

referência dos CRAS com o roteiro 2, a partir da problematização da articulação entre 

benefícios e serviços socioassistenciais. De um lado, teremos um relato de experiência de 

parceria com o PSF para a oferta de uma oficina com familiares e cuidadores de beneficiários 

do BPC, avaliado pela própria entrevistada à luz da problemática da produção de ação 

específica por parte da assistência social. Por outro lado, apontaremos para o contraditório 

contexto em que o município assume um discurso de combate ao assistencialismo e 

normatização da assistência social enquanto direito e política setorial específica, mas que na 

prática se mostra também um momento de corte de gastos e desproteção social. Ainda nesse 

certame, trataremos do engendramento da prática dos profissionais pela disputa político-

partidária em termos de boicotes à manutenção dos carros da secretaria de Cidadania, 

Desenvolvimento e Assistência Social e do acesso dos CRAS a espaços físicos pertencentes a 

organizações da sociedade civil. 

Feito isto, discutiremos a organização das equipes e os limites da atuação 

interdisciplinar nos CRAS a partir do modo como são distribuídas as funções do PAIF entre 

os técnicos de referência, bem como de como se dá a alocação dos profissionais entre os 

CRAS. Nesse sentido, também serão apresentadas perspectivas de diálogo entre demanda 

espontânea e demanda programada no cotidiano dos CRAS de São João del-Rei. 

Outro ponto de análise será a caracterização da não realização da integração entre 

PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, seja na oferta do segundo nos 

CRAS, seja na oferta integrada entre Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 

Programa Mais Educação, entendida aqui como perspectiva concreta de intersetorialidade no 

âmbito do CRAS. Nesse momento, retomaremos elementos da caracterização das equipes dos 

CRAS e do processo de reordenamento dos serviços socioassistenciais, de modo a formular a 

hipótese de que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem se configurado, 

em nível nacional, como um serviço autônomo em relação ao PAIF, apesar de ser concebido e 

normatizado como um serviço complementar. Apresentaremos o entendimento de que a 

processo de autonomização configura um fortalecimento do principio da subsidiariedade no 

âmbito da política de assistência social em detrimento de uma perspectiva de garantia de 

direitos plasmada no PAIF. 
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Por último, caracterizaremos as lacunas e perspectivas de articulação apresentadas 

pelos profissionais do CRAS na relação intersetorial entre as políticas de saúde e assistência 

social intersetorial. 

4.1 Análise dos investimentos municipais na gestão da política de assistência social 

 Neste tópico, estabeleceremos brevemente um panorama da descentralização da 

assistência social no Brasil. Visamos aqui caracterizar o processo de universalização da 

cobertura dos municípios pelos CRAS entre os anos de 2005 e 2008 enquanto resultado da 

flexibilização dos custos e exigências e do estímulo à habilitação de gestão da mesma, 

visando o aumento dos recursos financeiros, e não o conhecimento desta política. 

 Após isto, contextualizaremos o cenário político eleitoral do município de São João del-

Rei nos últimos 20 anos, caracterizado enquanto um município gerido, na maior parte deste 

período por um prefeito populista e assistencialista. A partir de então, analisaremos os 

esforços municipais realizados pela atual administração visando qualificar a gestão e 

execução municipal da política de assistência social, em especial no que tange à criação de 

novas unidades de CRAS no município, decorrente em parte da gestão unificada entre as 

políticas de assistência social e habitação. Aqui analisaremos também a ampliação da equipe 

de gestão em função do processo de reordenamento dos serviços socioassistenciais. 

  Quanto ao processo de implantação do CRAS nos municípios brasileiros, Paloti e 

Costa (2011) apontam que estados e municípios têm autonomia para escolher participar ou 

não de um determinado programa ou política social. Com isso, ocorrem negociações e 

barganhas federativas entre os entes em torno das regras, condições e incentivos a adesão, 

manutenção desta e aprimoramento do nível de implementação da política. Logo, os governos 

locais assumem deliberadamente novas atribuições na provisão de bens e serviços com base 

em cálculos estratégicos, nos quais se contrapõem os custos associados aos benefícios 

efetivos e potenciais da adesão, e isto impacta o ritmo, abrangência e contornos da 

descentralização (Paloti e Costa, 2011). 

O panorama de habilitações transformou-se, em nível nacional, a partir de 2004 com a 

publicação da PNAS, entendida como sinalização de priorização da política de assistência 

social e maior segurança quanto ao financiamento da mesma. Visando ampliar o ritmo de 

habilitações, flexibilizou-se os custos da municipalização a partir da criação do nível de 

gestão inicial em assistência social em 2005, por meio da publicação da NOB-SUAS. Em 

2006, ocorre a criação do Índice de Gestão Descentralizada (IGD), que estimulou os 
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municípios a se habilitarem visando ao aumento dos recursos financeiros, e não ao 

conhecimento desta política. Os municípios receberiam o valor do IGD acumulado com o do 

ano anterior ao processo de habilitação, numa lógica de recompensa. Após o incentivo à 

habilitação dos municípios, restou o desafio de como estimular os municípios a subirem no 

nível de gestão, em especial os que passaram do nível de não habilitados ao nível de gestão 

inicial, tendo em vista que são hipoteticamente municípios que apresentam histórico de 

dificuldades na gestão ou não priorização da gestão em assistência social.  Por outro lado, 

municípios habilitados em gestão básica ou plena não necessariamente apresentam de fato 

maior capacidade administrativa (Paloti e Costa, 2011). 

Como veremos em nossa análise, o exemplo de São João del-Rei demonstra que é real 

a perspectiva de ampliação dos co-financiamentos pelo Governo Federal àqueles municípios 

que de fato investirem na construção de uma estrutura e infraestrutura de gestão e execução da 

política de assistência social. Contudo, também veremos que antes do atual histórico de 

investimento na política de assistência social, os CRAS do município funcionaram com a 

equipe mínima permitida pelo MDS, referente à metade da equipe básica preceituada pela 

NOB-SUAS (2012). Logo, cabe frisar que as iniciativas municipais aqui apresentadas dão-se, 

a nosso ver, em decorrência da própria dinâmica político-partidária do município e em poucas 

situações se dá em resposta a cobranças e aumento da exigência entorno da gestão e execução 

a partir das esferas federal e estadual. Para comprovar este raciocínio, apresentaremos o perfil 

político do prefeito anterior e do atual prefeito a partir da analise pré-eleitoral desenvolvida 

por Fernandes e Franco (2011), em trabalho realizado na disciplina Tópico Variável em 

Jornalismo Especializado: Jornalismo Político do curso de Comunicação Social – Jornalismo 

da UFSJ21. 

Com relação ao cenário político eleitoral de 2012, tivemos dois candidatos principais 

disputando o cargo de prefeito. De um lado, o professor Helvécio Luis Reis, 51 anos, reitor da 

UFSJ nas gestões 2004-2008 e 2008-2012. É preciso ter em vista que a UFSJ tornou-se uma 

universidade apenas em 2002, sendo entre os anos de 1986 a 2002 uma Fundação de Ensino 

Superior de São João del-Rei (Funrei). Logo, as duas gestões do candidato em questão 

representaram um período de condução do processo de expansão institucional inerente à 

consolidação do status de Universidade. 

 

21  http://vertentespoliticapoderejornalismo.blogspot.com.br/2011/10/alianca-com-o-psdb-fortalece-

reeleicao.html (09/05/2016) 

http://vertentespoliticapoderejornalismo.blogspot.com.br/2011/10/alianca-com-o-psdb-fortalece-reeleicao.html
http://vertentespoliticapoderejornalismo.blogspot.com.br/2011/10/alianca-com-o-psdb-fortalece-reeleicao.html
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Do outro lado, Nivaldo José de Andrade, 54 anos, três mandatos como prefeito do 

município e um como vice-prefeito, figura política que nutre, por meio de erros de português 

em suas falas públicas, a imagem de criança pobre e trabalhadora, filho de lavadeira e apenas 

com 3º ano primário de ensino. Segundo relato de Alex Lombello, mestre em História e 

filiado ao PCB, entrevistado no trabalho que nos embasa, 

 
A biografia de Nivaldo daria um livro de comédia. Uma de suas historias 

aconteceu em seu primeiro mandato. O prefeito asfaltou um trecho da 

histórica Rua Santo Antônio e um promotor acionou a Polícia Federal que foi 

prendê-lo. Nivaldo apareceu na sacada da prefeitura apelando para o povo: - 

‘querem me prender’. A massa nivaldista pró-asfaltamento imediatamente se 

voltou contra a polícia e um carro da Rede Globo foi atacado em defesa de 

Nivaldo e impediu a sua prisão. Eu considero Nivaldo um líder personalista 

capaz de uma comoção social a ponto de já ter uma Era Nivaldista. 
 

Podemos citar também a uma anedota enfocando um episódio em torno da liberação 

de material de construção a um eleitor, ouvida por mim em contextos informais em períodos 

eleitorais, e publicada no editorial de um jornal do município vizinho de São Tiago. 

 

 

Figura 3 - Jornal Sabores e Saberes: Boletim Cultural e Memorialístico de São Tiago e Região. Ano VI, nº 

LLXIV, Janeira de 2013. Fonte: http://www.credivertentes.com.br/boletins/113.pdf. 

 

A carreira política de Nivaldo se inicia com a candidatura, em 1985, a prefeito no 

município vizinho de Tiradentes, vencendo a eleição nesse município em 1988. Tendo sua 

administração em Tiradentes bem avaliada pela população, renuncia ao cargo em 1992 para se 
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candidatar pela primeira vez no município de São João del-Rei. Nivaldo vence a partir do 

investimento na propaganda eleitoral junto ao público mais pobre e menos instruído, trazendo 

inúmeros cabos eleitorais do município vizinho. Adota o jargão “contra a tradição” para se 

opor aos candidatos apoiados pelas tradicionais famílias sanjoaneneses e propõe-se a “trazer o 

progresso”, sendo que em seu primeiro mandato asfaltou o alto dos morros e espalhou 

semáforos, ganhando assim ainda mais popularidade (Fernandes e Franco, 2011). 

Nas eleições de 1996, concorre como vice do eleito Carlos Alberto Braga, retornando 

ao cargo entre 2001 e 2004 com facilidade, uma vez que, segundo Alex Lombello, “o governo 

anterior foi polêmico e o seu eleitorado não vota por idéias, mas sim no seu personalismo”. 

Nas eleições de 2004, os partidos de esquerda apoiaram o PSDB, no intuito de evitar uma 

nova eleição de Nivaldo, período em que a cidade foi administrada por Sidney Antônio de 

Souza (PSDB) e o vice Cristiano Silveira (PT). No ano de 2008, em meio a denúncias de 

corrupção e polêmicas, Nivaldo é eleito para o terceiro mandato, em turno único. 

No cenário político pré-eleitoral desenhado por Fernandes e Franco (2011), o então 

prefeito era franco favorito a reeleição, tendo sua administração aprovada por 70% da 

população, contando com o apoio de oito dos dez vereadores, além do apoio do PSDB e das 

famílias tradicionais aàs quais se opunha desde as eleições de 1992. Contudo, quem vence as 

eleições é Helvécio, em turno único e com uma margem de 16,45% dos votos.  

Após esta caracterização do cenário político eleitoral do município, passemos à 

descrição e análise dos investimentos realizados recentemente na gestão e execução da 

política de assistência social. Observamos que no início do mandato, a oposição eleitoral entre 

“o populista” x “o intelectual” converte-se em um exercício de combate ao assistencialismo 

no município. Nomeia-se uma assistente social do quadro efetivo do município para a gestão 

da secretaria de Cidadania, Desenvolvimento e Assistência Social, em substituição à prática 

do primeiro damismo. Unifica-se a gestão das políticas de assistência social e habitação, 

visando qualificar o processo de seleção dos beneficiários dos programas habitacionais, 

trazendo lisura e impessoalidade em pontos da administração pública, nos quais o 

atendimento à população era marcado pelo personalismo. 

É uma decisão da gestão local no sentido de tentar aprimorar a política de 

habitação, porque antes, pelo que eu já ouvi falar, não sei se é verdade ou não, 

porque eu não trabalhava aqui na época, que antes a entrega, a concessão de 

unidades habitacionais era feita sem muitos critérios. Não era uma equipe que 

realizava o processo de inscrição, não havia visita domiciliar, não havia muita 

verificação de critério de renda. Então assim, quando o município, por 

exemplo, recebia um empreendimento habitacional, essa concessão era feita 

de forma até meio, um pouco aleatória, sem muitos critérios. Então assim, 
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hoje, a tentativa de acoplar ela a secretaria de assistência, foi justamente no 

sentido de tentar sanar, de tentar seguir as orientações do Ministério das 

Cidades, e realizar essa oferta, né, com critérios, com visitas por profissionais, 

encima da legislação que regulamenta o Programa Minha casa minha Vida. 

Então foi no sentido de tentar qualificar essa concessão, né(16AS). 

 Segundo 2AS, até o ano de 2013, o município contava com três unidades de CRAS, 

coordenados unicamente pela entrevistada, tendo como equipes básicas uma psicóloga e uma 

assistente social, e contando com a oferta de poucas oficinas no âmbito do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A entrevistada apontou que tal equipe 

corresponderia à equipe mínima exigida pelo MDS para o funcionamento dos CRAS. 

Contudo, a NOB-RH-(2009) indica que a equipe mínima dos CRAS de municípios de médio 

porte seja composta por dois assistentes sociais, um profissional de psicologia e um 

profissional de quaisquer das categorias previstas. Visando superar, em parte, essa situação 

limite, o município organizou-se visando conquistar mais três co-financiamentos em nível 

federal e ampliar a quantidade de técnicos de referência em cada uma das equipes básicas e de 

oficinas ofertadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Ainda conforme 2AS, até o ano de 2013 o município recebia um co-financiamento 

federal, outro estadual e mantinha um CRAS com recursos próprios. A partir de 2014, o 

município passou a receber mais dois co-financiamentos federais, referentes à criação do 

CRAS Rural e da equipe volante, além de ter sido aprovado um quarto co-financiamento 

federal para a construção e implantação do quinto CRAS do município, que futuramente 

subdividirá a região hoje atendida pelo CRAS Tijuco. 

No primeiro caso, o MDS ofertou a oportunidade de um novo co-financiamento à 

gestão local, com base na análise conjunta dos dados de atendimento realizado no município e 

características sociodemográficas do mesmo. No segundo caso, a unidade foi pleiteada junto 

ao MDS via comprovação de um grande volume de atendimentos por busca ativa, como nos 

foi ilustrado por 2AS: “Porque é assim, o financiamento é de acordo com o atendimento. 

Então eu fui e fiz 500 visitas no interior (zona rural) e lancei no sistema. Aí a gente solicitou, 

o Governo Federal viu e passou a financiar um CRAS volante”. No terceiro caso, ocorreu 

novamente um pleito junto ao MDS, mas desta vez com base na previsão da demanda de 

proteção social referente à realização do terceiro empreendimento do Programa Minha Casa 

Minha Vida no município. Tal movimento é reflexo da recente incorporação da política de 

habitação pela Secretaria de Cidadania, Desenvolvimento Social e Assistência Social, que 

será mais bem descrito e analisado no tópico sobre as relações intersetoriais no âmbito do 

CRAS.  
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Tendo em vista a abertura do CRAS Rural e a criação da equipe volante, o município 

realizou, na transição entre 2013 e 2014, um processo seletivo para a contratação de 

profissionais junto à Secretaria de Cidadania, Desenvolvimento e Assistência Social. Isso 

ocorreu com o objetivo de também ampliar a média de técnicos de referência por equipe 

básica dos CRAS e a equipe de gestão dos serviços socioassistenciais, além de montar uma 

equipe para a execução do Trabalho de Acompanhamento Técnico Social do Programa Minha 

casa Minha Vida no âmbito da política de Habitação e ampliar a oferta de oficinas no Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Quanto à ampliação das equipes básicas dos CRAS, estas passaram a contar com duas 

pedagogas para a atuação em brinquedotecas e uma professora de Português para a realização 

de palestras socioeducativas, sendo que as três profissionais se revezam entre os quatro 

CRAS. Além disto, apenas o CRAS Tijuco contava, ao longo da pesquisa de campo, com uma 

segunda assistente social na equipe. Em termos de jornada de trabalho, as técnicas atuam 30 

horas por semana e as coordenadoras, 40 horas semanais Há de se frisar também que o 

município estudado apresenta equipes abaixo do normatizado em parte também pela oferta de 

salários superiores aos praticados na região22. 

Com relação ao investimento municipal na gestão das políticas de Assistência Social e 

Habitação, os três entrevistados destacam que o município conta, desde 2012, com a pasta de 

Cidadania, Desenvolvimento e Assistência Social, gerida por uma das assistentes sociais 

concursadas no município, sendo que em gestões anteriores a pasta era gerida pela primeira 

dama. Com isto, passa a ocorrer um maior investimento na contratação de assistentes sociais 

para a equipe de gestão e execução dos serviços socioassistenciais. Nesse sentido, segundo 

16AS, dentre os profissionais contratados em 2014, foram contratados assistentes sociais para 

a gestão municipal do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e PBF, além da 

criação da função pública de assistente social-gestor SUAS. 

A função pública de assistente social-gestor SUAS foi criada no município em 2013, 

visando ao trabalho especifico no aperfeiçoamento do SUAS em nível municipal. Tal 

aperfeiçoamento se dá pela elaboração dos diversos Planos Municipais demandados pelas 

esferas estaduais e federais da política de Assistência Social. Tais planos visam sistematizar o 

 

22 Em consulta ao edital do processo seletivo 01/2013, instrumento pelo qual o município contratou a maioria 

dos profissionais por nós entrevistados, vemos a oferta salarial de R$1.851,83 para uma jornada de 30 horas 

semanais. Em consulta atualizada a editais de municípios vizinhos, tendo em vista os dois anos passados, a 

média salarial ofertada para a mesma jornada varia entre R$1,590,00 e R$1.660,00.    
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planejamento da oferta de benefícios, serviços, projetos e programas, garantindo assim a 

adesão e o financiamento dos mesmos. 

Nesse sentido, 16AS informou-nos ter conduzido a elaboração de três documentos ao 

longo de um ano: o Projeto de Trabalho Técnico Social (TPS), Plano Municipal de 

Acolhimento Institucional e o Plano Municipal de Inserção dos Benefícios Eventuais, 

apresentado anteriormente no tópico Descrição da oferta e gestão dos benefícios 

socioassistenciais. O primeiro foi necessário para que o município pleiteasse a participação na 

terceira edição do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), sendo referente ao 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas no Trabalho de Acompanhamento 

Técnico Social, no âmbito do Programa Gestão Pós-Morar da política de habitação. Tal 

trabalho é desenvolvido ao longo de um ano, com fases de pré e pós-morar, visando integrar 

as famílias beneficiárias junto à comunidade, às políticas públicas e projetos sociais 

desenvolvidos no município23. 

O Plano Municipal de Acolhimento Institucional foi necessário para garantir o 

recebimento de recursos e planejasse as ações ofertadas pela Casa Lar, que foi inclusive 

destacada por 15PSI enquanto foco de integração por parte do CREAS. 

Nós fizemos para lá recentemente um Plano Decenal para Criança e 

Adolescentes que aponta tudo que tem sido feito lá. Foi contratada mais 

oficinas, têm uma pedagoga que faz o acompanhamento escolar das crianças 

que estão fazendo parte, integrando lá provisoriamente a Casa Lar, o 

acompanhamento, claro, das assistentes sociais, quanto a essa vinculação 

destas crianças, as audiências concentradas, que agrega todos os serviços para 

o juiz decidir pela continuidade da criança em medida provisória ou pelo 

retorno as famílias (nº15PSI). 

Entendemos que tal foco se justifica pelas dificuldades encontradas pelo município 

nos últimos anos em manter a instituição em atividade. Fundada em 2006, a Casa Lar “Amar 

é Simples” passou por uma tentativa de interdição em 2012 devido ao baixo número de 

funcionários24 e recebe donativos oriundos de constantes campanhas de arrecadação junto à 

sociedade civil25. Cabe destacar que apesar da orientação técnica indicar o limite de 

 

23  http://www.abc.habitacao.org.br/wp-content/uploads/2013/05/Gestao-pos-morar-COHAB-
MINAS.pdf 
24  http://w/ww.gazetadesaojoaodelrei.com.br/site/2012/05/escassez-de-servidores-pode-fechar-/casa-lar/ 

(18/01/2016) 
25  http://www.sjdr.ifsudestemg.edu.br/node/5792 (18/01/2016) 

 http://saojoaodelreitransparente.com.br/events/view/5404 (18/01/2016) 

 http://www.saojoaodelrei.mg.gov.br/index.php?Meio=mostranoticia&INT_NOT=4220 (18/01/2016) 

 

http://w/ww.gazetadesaojoaodelrei.com.br/site/2012/05/escassez-de-servidores-pode-fechar-/casa-lar/
http://www.sjdr.ifsudestemg.edu.br/node/5792
http://saojoaodelreitransparente.com.br/events/view/5404
http://www.saojoaodelrei.mg.gov.br/index.php?Meio=mostranoticia&INT_NOT=4220
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atendimento de até 10 crianças por Casa Lar e 20 por Abrigo Institucional, a mesma chegou a 

atender 50 crianças em 201226, sendo noticiada nos últimos anos uma oscilação entre 2627 e 

3228 crianças/jovens. 

Quando questionada sobre como o município se organizava anteriormente para a 

elaboração de tais relatórios técnicos, 16AS apontou para o fato de tais tarefas ficavam a 

cargo dos coordenadores dos equipamentos e/ou técnicos de referência. Pode-se confirmar tal 

situação pelo fato de a mesma também ter sido mencionada por uma das técnicas de 

referência que atua no CRAS desde antes do processo seletivo de 2013: 

Então assim, provavelmente ou a (secretária municipal) ou outra pessoa 

dentro da Secretaria faria esse trabalho. O mesmo o Plano de Acolhimento 

Institucional da Casa Lar, também é um projeto que precisa, tinha que ser 

entregue pra verba vir mensalmente para a Casa Lar. Então assim, 

provavelmente alguém lá da Casa Lar, a Coordenadora (da Casa Lar), ou 

alguma equipe seria mobilizada, né, pra esses projetos serem elaborados. Mas 

antes da minha entrada, eu não sei como que seria feito isso, né. Mas hoje tem 

sido feito eu, né. Quem tem feito essas produções tem sido eu. 

O que eu acho que tem sido suficiente, eu acho que assim, em termos, tiveram 

algumas mudanças interessantes dentro da secretaria de assistência social. 

Antes o que tinha de assistente social que atendia no município era as do 

CRAS basicamente, uma em cada CRAS. Hoje têm mais assistente social 

dentro da Secretaria, umas coisas que recaiam muito sobre os CRAS e hoje eu 

acho que estruturou isso um pouco mais, tem muito mais pessoas. Isso aí 

ajudou bastante e ajuda pra fluir também algumas coisas dentro do nosso 

serviço, coisas que ficavam aqui no CRAS e que a gente precisa encaminhar, 

dar um andamento. (12PSI)” 

Vemos então que o investimento em uma equipe de gestão veio a minimizar a 

sobrecarga de trabalho dos técnicos de referência e coordenadoras dos equipamentos de 

Proteção Social Básica e Especial do município. 

Com relação à execução do Trabalho de Acompanhamento Técnico Social, no âmbito 

da política de habitação, o município contava, segundo 16AS, com uma equipe composta por 

duas assistentes sociais, sendo uma para a coordenação e outra para a execução do projeto 

junto aos Residenciais Risoleta Neves I e II. Completando a equipe de execução, havia uma 

pedagoga, um técnico ambiental e um assistente administrativo, havendo perspectiva de 

completar a equipe com a contratação de uma advogada, um educador físico, um jornalista e 

um assistente administrativo. 

 

26  http://www.gazetadesaojoaodelrei.com.br/site/2012/05/escassez-de-servidores-pode-fechar-casa-lar/ 

(18/01/2016) 
27  http://www.saojoaodelrei.mg.gov.br/?Meio=mostranoticia&INT_NOT=3416 (18/01/2016) 
28  http://www.fhu.org.br/upa-sao-joao-del-rei-arrecada-doacoes-para-a-campanha-de-inverno-2013 

(18/01/2016) 

http://www.gazetadesaojoaodelrei.com.br/site/2012/05/escassez-de-servidores-pode-fechar-casa-lar/
http://www.saojoaodelrei.mg.gov.br/?Meio=mostranoticia&INT_NOT=3416
http://www.fhu.org.br/upa-sao-joao-del-rei-arrecada-doacoes-para-a-campanha-de-inverno-2013


84 
 

 Tendo caracterizado a gestão unificada entre as políticas de assistência social e 

habitação no município de São João del-Rei, passemos, então, ao investimento realizado junto 

à oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tanto no âmbito dos CRAS, 

quanto da oferta integrada junto ao Programa Mais Educação. Será apresentado brevemente o 

que é o reordenamento dos serviços socioassistenciais e quais as suas implicações sobre o 

financiamento e gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Quanto à equipe de execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, foi destacado por 2AS a contratação de 18 instrutores para a oferta de 15 

modalidades de oficinas nos CRAS, uma vez que no período anterior o serviço contava com 

poucas oficinas. Os CRAS Tijuco e Matozinhos apresentam parcerias com escolas municipais 

para a oferta junto ao Programa Mais Educação, enquanto o CRAS Senhor dos Montes realiza 

oferta de contação de histórias para os alunos de uma creche vizinha. 

 Tal ampliação da oferta relaciona-se com o processo de reordenamento dos serviços 

socioassistenciais que significou a criação de uma demanda para os municípios investirem 

recursos próprios na formação de uma equipe própria para a gestão do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Foi-nos informado por 16AS que a gestão do 

PAIF se dá pelas próprias coordenadoras e técnicas dos CRAS, enquanto o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos é gerido por uma equipe própria na Secretaria. Isso 

se dá devido à complexidade e rigor do MDS no acompanhamento da mesma após o 

reordenamento dos serviços socioassistenciais em 2013.  

Segundo a cartilha Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos passo a passo (Brasil, 2013), no período anterior a tal processo, o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculosera foi financiado por três pisos distintos: Piso 

Básico Variável I (Pró-Jovem Adolescente – PJA), Piso Básico Variável II (criança e pessoa 

idosa) e Piso  Variável  de  Média  Complexidade  (Serviço Socioeducativo do PETI). Com o 

reordenamento, esses pisos foram unificados no Piso Básico Variável, visando 

desburocratizar a gestão e otimizar a aplicação dos recursos, na medida em que permite ao 

município investir os recursos e pactuar metas de atendimento segundo a demanda local. Os 

valores do Piso são repassados aos municípios de maneira adiantada e referentes a um 

trimestre, sendo composto por dois componentes: o primeiro é destinado à capacidade de 

atendimento, referente a 50% do valor do Piso Básico Variável; e o segundo, destina-se à 

indução do atendimento e à inclusão do público prioritário.  

Segundo o Art. 3º da Resolução 01/2013 do CNAS,  
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Considera-se em situação prioritária para inclusão no Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos, as crianças, adolescentes e pessoas idosas:   
  

I - em situação de isolamento;  

II - trabalho infantil;  

III - vivência de violência e, ou negligência;  

IV - fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;  

V - em situação de acolhimento;  

VI - em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;  

VII - egressos de medidas socioeducativas;  

VIII - situação de abuso e/ ou exploração sexual;  

IX - com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA;  

X - crianças e adolescentes em situação de rua;   

XI - vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência" 

A pactuação das metas de atendimento a cada um dos públicos prioritários se dá no 

processo de assinatura do Termo de Aceite à adesão a este serviço. Nesse momento, o MDS 

apresenta um cálculo ao município a partir de informações disponíveis no Cad-Único sobre o 

público usuário referenciado aos CRAS. Contudo, o município pode solicitar a redução do 

cálculo apresentado em até 50%, até o limite de 180 atendimentos, caso justifique não ter 

condições de ofertar estrutura física e recursos humanos para ofertar as quantidades indicadas 

pelo MDS. Após o recebimento integral no primeiro trimestre, o município receberá o 

componente I caso atenda ao mínimo de 50% da meta pactuada, e proporções do componente 

II segundo o alcance das metas estabelecidas por perfil de público-alvo. Caso não alcance as 

metas mínimas, o recurso é suspenso por um trimestre, até que as metas sejam alcançadas 

(Brasil, 2013). 

Com isso, a gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos demanda 

em primeiro lugar um bom conhecimento da capacidade de atendimento do município, de 

modo que este pactue quantidades adequadas de atendimento. Após isto, cabe ao município 

manter o monitoramento e a atualização do registro dos alunos junto ao Sistema de 

Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e o lançamento das 

listas de presença nesse sistema (Brasil, 2013). 

A partir desses elementos, temos então justificada a importância do investimento 

municipal em uma equipe de gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

cabendo aos CRAS apenas a sua oferta. A gestão do PAIF, por sua vez, mostra-se 

suficientemente simples para ser feita pelos próprios técnicos de referência do CRAS, uma 

vez que a tal serviço cabe o acompanhamento das famílias em descumprimento das 

condicionalidades do PBF. Ou seja, cabe à gestão do PBF integrar, no âmbito da Assistência 
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Social, dados da Educação (matrícula e frequência escolar) e Saúde (pré-natal e participação 

em atividades de educação em saúde, pesagem e vacinação de crianças de 0 a 2 anos). 

Após isso, a equipe do PBF encaminha, bimestralmente, a relação de famílias em 

descumprimento das condicionalidades para a realização de busca ativa das mesmas pelos 

técnicos de referência dos CRAS. De posse de tal relação e tendo realizado o contato com tais 

famílias, cabe aos técnicos do CRAS preencher um formulário no qual são sintetizadas ações 

realizadas, as planejadas, a evolução do acompanhamento e o deferimento ou indeferimento 

das sanções à família (advertência, suspensão, bloqueio ou cancelamento do benefício). 

Temos então no reordenamento uma série de mudanças na estrutura de financiamento 

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o estabelecimento de uma ampla 

variedade de público prioritário a ser identificado pela vigilância sociassistencial e localizado 

via busca ativa. Nesse sentido, a integração junto ao PME é proposta para a otimização da 

logística e dos esforços de busca ativa no âmbito do CRAS. A integração entre esses dois 

serviços se expressa pelo compartilhamento da carga horária de atendimento previsto pelo 

PME (35 horas semanais) com o atendimento oferecido pelo Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos ao público prioritário acima descrito. Assim, é importante frisar 

que nem todo aluno do PME precisa participar do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos, sendo esta integração uma estratégia para se alcançar o público prioritário ao 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Contudo, vemos que tal parceria entre Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos e Programa Mais Educação tem sido vista pelos profissionais dos CRAS segundo a 

funcionalidade de ampliação do volume de atendimentos e otimização logística, e não em 

termos de qualificação e otimização do acompanhamento familiar.  

2AS: Nos outros CRAS, o quê que é, é porque o governo pediu números. 

Precisava de números. Aí a gente conseguiu estes números na escola porque 

estes meninos ficavam o dia inteiro na escola. Aí como que a gente iria trazer 

estes meninos para o CRAS se eles ficam o dia inteiro na escola? A lógica foi 

pensada deste jeito. Aí nós adentramos na escola. 

Primeira coisa colocar a casa em ordem, segunda coisa gerar esses números 

pro MDS, porque o recurso não pode faltar, se faltar o serviço acaba. Até seria 

o momento de fazer essas intervenções e fazer com que acontecesse o CRAS 

na comunidade, o CRAS nas oficinas, que não estava acontecendo. (...) Então 

assim, eu de fato não tenho tido tanto contato com outras políticas, a não ser a 

educação dentro do Projeto Mais Educação, algumas pequenas 

intervenções.(8AD)” 

 Até o momento, apresentamos as contratações realizadas em 2014 pelo município 

visando compor as equipes do CRAS Rural e equipe volante, bem como ampliar a média de 



87 
 

técnicos de referência por equipe básica dos CRAS. Apontamos também a contratação de 

assistentes sociais para a gestão do PBF e a criação da função pública de assistente social-

gestor SUAS enquanto fator que propiciou a eliminação de uma série de sobrecargas de 

trabalho dos técnicos de referência e coordenadores dos CRAS com tarefas inerentes à gestão 

e planejamento da política de assistência social. Apresentamos também o desenvolvimento do 

Trabalho de Acompanhamento Técnico-Social junto aos beneficiários de duas edições do 

Programa Minha Casa Minha Vida, visando à integração das famílias beneficiárias junto à 

comunidade, instituições públicas e projetos sociais do território. Por último, caracterizamos o 

reordenamento dos serviços socioassistenciais enquanto uma demanda de âmbito nacional 

para a o investimento na gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 Após essa descrição e análise do cenário político eleitoral do município estudado e dos 

investimentos recentes na gestão da política de assistência social, passemos à descrição e 

anaálise das equipes que executam os serviços socioassistenciais do município. 

4.2 Descrição e análise de dados das equipes para a execução dos serviços 

socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial 

 Neste tópico, caracterizaremos as equipes dos CRAS segundo a lógica de distribuição 

territorial da mesma, bem como de acordo com a lotação dos profissionais nas unidades, 

distribuição segundo categoria profissional, tipo de viículo empregatício, tempo de serviço e 

grau de instrução dos profissionais. Após isso, apresentaremos os serviços e equipamentos de 

Proteção Social de Básica e Proteção Social Especial Média e Alta complexidade do 

município a título de descrição da rede de serviços socioassistenciais. Finalizaremos este 

tópico com a apresentação das estratégias e objetivos de articulação entre os equipamentos de 

Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Sistema de Garantia de Direitos e conselhos 

municipais. 

Atualmente, São João del-Rei conta com quatro unidades de CRAS e uma equipe 

volante, havendo perspectiva de abertura de mais um CRAS no município. A política de 

Assistência Social prevê que os CRAS sejam co-financiados pela União, Estados e 

Municípios, contudo, o município opta por distribuir um número maior de unidades, 

mantendo cada equipamento com uma única fonte de recurso. Tal fragmentação das equipes 

pelo território se dá, segundo 2AS, devido ao mapeamento da rivalidade entre regiões da 

cidade: Tijuco, Matozinhos e Senhor dos Montes. A entrevistada nos relata sobre tal situação 

ao contar-nos sobre o enfrentamento da mesma via realização de eventos comunitários com os 
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grupos de adolescentes, como festejos juninos e hallowen, festival de pipas e visitas (quartel, 

biblioteca pública municipal, etc.). 

A gente já fez alguns eventos com todos juntos, e uma coisa que eu achei 

interessante é que a gente conseguiu quebrar um pouco esse negócio de que 

“ele é do bairro Tijuco, eu do bairro Senhor dos Montes, a gente não mistura.” 

(...) Porque em São João, um bairro não pode ir no outro não. Se não eles 

matam. Aí essa questão de bairro é bem... Na minha adolescência já tinha isto, 

só que não tinha morte. Eles brigavam, né. Faziam aquele grupão, faziam 

aquele ciírculo e brigavam mesmo, entre eles mesmos. Na minha época de 

adolescência. Hoje em dia eles matam. (2AS) 

(...) não conseguiu coisa juvenil ainda lá não, tem que fazer um trabalho com 

eles. Eles estão até me pedindo pra eu dar uma ajuda lá. Porque teve um 

trabalho que eu desenvolvi lá, e esses meninos de lá são meninos do tráfico, 

né, e não consegue oficineiro que trabalhe com eles. Aí eles estão pedindo 

uma força lá. Lá é realmente delicado, muito delicado. Matosinhos ali no 

Siderúrgica, e não o Matosinhos ali em cima (2AS). 

Vemos então que a distribuição territorial dos CRAS, e consequentemente as redes de 

sociabilidade e trânsitos pelo território que as ações do mesmo possibilitam a seus usuários, 

acabam por reproduzir fronteiras estabelecidas pelo tráfico de drogas. 

Após esse adendo sobre o porquê dos CRAS do município apresentarem equipes 

incompletas em comparação às indicações da NOB-RH (2009), retomaremos a descrição dos 

CRAS, descrevendo a composição de suas equipes básicas segundo lotação nas unidades, 

categoria profissional, tipo de vínculo empregatício, tempo de serviço e grau de instrução dos 

profissionais. As atuais unidades, ao longo do período de campo, contavam com uma 

coordenadora que era responsável por duas equipes (CRAS Matozinhos e CRAS Tijuco), e 

outra por três equipes (CRAS Senhor dos Montes, CRAS Rural e equipe volante). A equipe 

volante estava sediada junto ao CRAS Senhor dos Montes, realizando visitas domiciliares e 

estudos sociais junto à população usuária, tanto dos CRAS, quanto do Plantão Social, que 

funciona junto à Secretaria de Cidadania, Desenvolvimento e Assistência Social. 

Na tabela 7, temos elencadas as categorias profissionais das equipes segundo o tipo de 

vinculo empregatício, englobando profissionais que atuam no CRAS, e os cargos de assistente 

social-gestor do SUAS e diretor de Proteção Social Especial. Ao passo que a normativa indica 

que todos os profissionais sejam concursados, apenas três dos dezoito sujeitos considerados 

na pesquisa são concursados, configurando um percentual de 17% de vínculos efetivos. 

 

 Concursadas Celetistas Total 

Assistentes sociais 3 5 8 

Advogadas 0 1 1 

Psicólogas 0 6 6 

Pedagogas 0 2 2 
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Letras 0 1 1 

Total 3 15 18 

Tabela 7 - Caracterização dos técnicos segundo vínculo empregatício e categoria profissional. 

 

A tabela 8 apresenta a amostra segundo o tempo de serviço dos profissionais. 

Tempo de serviço Nº de funcionários/percentual 

Menos de 1 ano 3 / 16,67% 

Entre 1 e 2 anos 7 / 38,89% 

Entre 2 e 3 anos 3 / 16,67% 

Entre 3 e 4 anos 1 /  5,55% 

Entre 5 e 9 anos 3 / 16,67% 

Mais de 10 anos 1 / 5,55% 

Tabela 8 - Relação da amostra segundo o tempo de trabalho dos sujeitos. 

 

Pela tabela 8, percebe-se que 55,56% dos profissionais foram contratados nos últimos 

dois anos, sendo a maioria deles pelo processo seletivo 01/2013. Tendo em vista a tabela 

seguinte, distribuindo os funcionários segundo o tempo de serviço no setor no município, 

72,23% dos entrevistados apresentam entre 0 e 3 anos de atuação no município, sendo que 

todos declararam terem sido contratados mediante o processo seletivo realizado em janeiro de 

2014. Dentre os outros cinco profissionais, encontram-se os três que se declararam 

concursados e outros dois que declararam terem sido recontratados em 2014 para o cargo de 

agente social. 

A tabela 9 apresenta, por sua vez, o grau de instrução dos profissionais entrevistados. 

Percebe-se que 50% dos entrevistados apresentam segunda graduação e/ou pós-graduação, 

seja ela lato ou strito sensu. Cabe destacar que de todas as segundas graduações, 

especializações e mestrados, apenas uma especialização não se vincula a atuação no serviço 

social ou em áreas afins. 

 

Grau de instrução dos profissionais Total 

Graduados 7 

Duas graduações 1 
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Uma graduação e uma especialização 2 

Duas graduações e especialização 2 

Graduação e mestrado 2 

Tabela 9 - Nível de instrução dos entrevistados. 

 

Após a caracterização das equipes básicas dos CRAS, apresentemos a equipe de 

execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Foi destacado por 2AS a 

contratação de 18 instrutores para a oferta de 15 modalidades de oficinas nos CRAS, uma vez 

que no período anterior o serviço contava com poucas oficinas. Tais instrutores são 

responsáveis também pela oferta integrada do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos junto ao Programa Mais Educação. Contudo, como tal integração não foi por nós 

prevista no planejamento da pesquisa de campo, não foi realizada consulta aos bancos de 

dados relativos a gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de modo 

que não apresentaremos dados descritivos quanto à oferta deste nos espaços escolares.   

A Tipificação dos Serviços Socioassistenciais (2009) prevê ainda para o CRAS a 

oferta do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e 

Idosas. Contudo, foi-nos informado que o município não realiza a oferta do mesmo, sendo tal 

fato justificado por nº 2AS e 16AS devido a não existir ainda o co-financiamento do mesmo a 

nível federal ou estadual. 

Passaremos agora ao levantamento dos serviços socioassistenciais de Proteção Social 

Especial de média complexidade. Quanto a estes, 15PSI informou-nos que o município conta 

com uma unidade de CREAS, havendo a perspectiva de abertura de uma segunda unidade. 

Segundo a entrevistada, o CREAS do município oferta todos os cinco serviços para ele 

previstos, a saber: 1-Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos 

(PAEFI); 2-Serviço Especializado em Abordagem Social; 3- Serviço de proteção social a 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); 4-Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias e 5-Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua. 

 Em termos de serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade, a Tipificação 

dos Serviços Socioassistenciais prevê as seguintes categorias: 1 – serviço de acolhimento 

institucional; 2 – serviço de acolhimento em república; 3 – serviço de acolhimento em família 

acolhedora; e 4 – serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. 
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De tais serviços, 15PSI informou-nos que o município conta com uma instituição da primeira 

categoria, a Casa Lar “Amar é Simples”, além do Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e Emergências, o qual não teve maiores destaques na fala da 

entrevistada. Há ainda a perspectiva de abertura de um serviço de Acolhimento Provisório de 

Curta Duração para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, comumente 

chamado de “Casa de Passagem”.  

Após a realização da descrição das equipes para a execução dos serviços 

socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, apresentaremos as 

estratégias e objetivos de articulação entre os equipamentos de Proteção Social Básica, 

Proteção Social Especial, SGD e conselhos municipais. 

A Casa Lar foi destacada por 15PSI enquanto foco de integração por parte do CREAS, 

havendo uma série de esforços em qualificar e planejar os serviços lá prestados. 

Nós fizemos para lá recentemente um Plano Decenal para Criança e 

Adolescentes, que aponta tudo que tem sido feito lá. Foi contratada mais 

oficinas, tem uma pedagoga que faz o acompanhamento escolar das crianças 

que estão fazendo parte, integrando lá provisoriamente a Casa Lar, o 

acompanhamento, claro, das assistentes sociais, quanto a essa vinculação 

destas crianças, as audiências concentradas, que agrega todos os serviços para 

o juiz decidir pela continuidade da criança em medida provisória ou pelo 

retorno às famílias (nº15PSI). 

Entendemos que tal foco se justifica pelas dificuldades encontradas pelo município 

nos últimos anos em manter a instituição em atividade. Fundada em 2006, a Casa Lar “Amar 

é Simples” passou por uma tentativa de interdição em 2012 devido ao baixo número de 

funcionários29 e recebe donativos oriundos de constantes campanhas de arrecadação junto à 

sociedade civil30. Cabe destacar que apesar da orientação técnica indicar o limite de 

atendimento de até 10 crianças por Casa Lar e 20 por Abrigo Institucional, a mesma chegou a 

 

29  http://w/ww.gazetadesaojoaodelrei.com.br/site/2012/05/escassez-de-servidores-pode-fechar-/casa-lar/ 

(18/01/2016) 
30  http://www.sjdr.ifsudestemg.edu.br/node/5792 (18/01/2016) 

 http://saojoaodelreitransparente.com.br/events/view/5404 (18/01/2016) 

 http://www.saojoaodelrei.mg.gov.br/index.php?Meio=mostranoticia&INT_NOT=4220 (18/01/2016) 

 

http://w/ww.gazetadesaojoaodelrei.com.br/site/2012/05/escassez-de-servidores-pode-fechar-/casa-lar/
http://www.sjdr.ifsudestemg.edu.br/node/5792
http://saojoaodelreitransparente.com.br/events/view/5404
http://www.saojoaodelrei.mg.gov.br/index.php?Meio=mostranoticia&INT_NOT=4220
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atender 50 crianças em 201231, sendo noticiada nos últimos anos uma oscilação entre 2632 e 

3233 crianças/jovens. 

Também nos foi apontado por 15PSI como focos de integração por parte do CREAS, o 

acompanhamento conjunto com o CAPS de moradores de rua portadores de transtorno 

mental, visando restabelecer os laços familiares dos mesmos. Outro ponto de articulação 

apontado foi com os agentes de segurança pública para a abordagem junto a sujeitos que de 

alguma forma violaram direitos. 

Realizaremos, neste momento, a descrição das ações e estratégias da Secretaria de 

Desenvolvimento, Cidadania e Assistência Social para a articulação interna do setor e deste 

com o Sistema de Garantia de Direitos. Com relação às estratégias adotadas pela Secretaria de 

Assistência Social para a articulação das ações e dos atores vinculados ao próprio setor, os 

três entrevistados foram unânimes em apresentar a realização de reuniões entre os 

coordenadores e gestores dos serviços como principal tipo de ação. Foram relatadas algumas 

reuniões gerais envolvendo a participação dos técnicos, bem como entre técnicos e os gestores 

de outros serviços socioassistenciais. Contudo, foi enfatizado o caminho de convergir 

primeiro o pensamento entre os coordenadores e gestores, para que estes gerissem os entraves 

internos ao setor junto aos profissionais por eles coordenados. 

Quanto às ações e às estratégias da Secretaria de Assistência Social para a articulação 

junto ao poder judiciário, em especial à Vara de Infância e Juventude, 15PSI nos relatou a 

busca por reuniões com o juiz da mesma. Tais reuniões visaram esclarecer problemas de fluxo 

em relação ao encaminhamento dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 

de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). As mesmas 

tinham como objetivo também esclarecer as diferenças nos atendimentos ofertados por 

CRAS, CREAS e outros equipamentos da rede, demanda esta decorrente a constantes 

encaminhamentos que demandam aos CRAS e CREAS a realização de ações que não 

correspondem a sua especificidade. 

Em termos das ações e as estratégias dessa Secretaria para a articulação junto ao 

Conselho Tutelar, 15PSI nos informou da realização de capacitações conjuntas entre CRAS, 

CREAS e Conselho Tutelar. Tais capacitações também foram expressas como instrumento de 

esclarecer especificidades e resolver questões de fluxo entre as instituições. Contudo, relata 

 

31  http://www.gazetadesaojoaodelrei.com.br/site/2012/05/escassez-de-servidores-pode-fechar-casa-lar/ 

(18/01/2016) 
32  http://www.saojoaodelrei.mg.gov.br/?Meio=mostranoticia&INT_NOT=3416 (18/01/2016) 
33  http://www.fhu.org.br/upa-sao-joao-del-rei-arrecada-doacoes-para-a-campanha-de-inverno-2013 

(18/01/2016) 

http://www.gazetadesaojoaodelrei.com.br/site/2012/05/escassez-de-servidores-pode-fechar-casa-lar/
http://www.saojoaodelrei.mg.gov.br/?Meio=mostranoticia&INT_NOT=3416
http://www.fhu.org.br/upa-sao-joao-del-rei-arrecada-doacoes-para-a-campanha-de-inverno-2013
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não ter ocorrido este perfil de ação no ano de 2015, uma vez que ocorreria em outubro 

daquele ano novas eleições para conselheiros tutelares, sendo mais viável que tais 

capacitações ocorressem após o período eleitoral. 

Quanto às estratégias da mesma Secretaria  para a articulação junto aos Conselhos 

Municipais de Direitos, 15PSI nos informou que ela e outros profissionais vinculados ao setor 

de assistência social ocupam cadeira nos seguintes Conselhos Municipais de Direitos: do 

Idoso, da Criança e Adolescente, da Mulher, de Igualdade Racial, Políticas sobre Drogas, de 

Assistência Social e de Saúde.  

 Neste tópico caracterizamos as equipes dos CRAS segundo a lógica de distribuição 

territorial da mesma, conforme a lotação dos profissionais nas unidades, distribuição segundo 

categoria profissional, tipo de vínculo empregatício, tempo de serviço e grau de instrução dos 

profissionais. Após isto, apresentamos os serviços e equipamentos de Proteção Social de 

Básica e Proteção Social Especial Média e Alta complexidade do município a título de 

descrição da rede de serviços socioassistenciais. Finalizamos este tópico com a apresentação 

das estratégias e objetivos de articulação entre os equipamentos de Proteção Social Básica, 

Proteção Social Especial, Sistema de Garantia de Direitos e conselhos municipais. 

 Após esta descrição da rede de serviços socioassistenciais do município, passemos 

apara a descrição e análise da oferta de benefícios socioassistenciais no município.  

4.3 Descrição e análise dos investimentos na qualificação da gestão e oferta dos 

benefícios socioassistenciais e dos limites econômicos a sua oferta 

Neste tópico, serão apresentados os benefícios socioassistenciais ofertados no 

município. Realizaremos também apontamentos sobre a pactuação de protocolos intersetoriais 

com as políticas de saúde e educação, bem como sobre a realização do Plano Municipal de 

Benefícios Eventuais. Após isso, tomaremos o relato do embate entre a percepção que a 

administração municipal e a população têm sobre tais mudanças nas normatizações e corte de 

gastos com os benefícios eventuais, refletindo sobre ele a partir da questão do sub-

financiamento da seguridade social no país. Por fim, caracterizaremos o movimento de 

eliminação da oferta de fraldas geriátricas pelo setor de assistência social enquanto uma 

lacuna na política intersetorial entre assistência social e saúde. 

Quanto aos benefícios socioassistenciais, 16AS nos informou que o município realiza 

a seguinte oferta: auxiílio natalidade (itens básicos para os cuidados dos recém-nascidos), 

auxilio funeral (despesas referentes ao funeral e/ou urna e/ou translado em caso de 
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falecimento em outro município), além de auxílios para situações emergenciais e/ou 

vulnerabilidade temporária: kit alimentação (cesta básica), aluguel social, tarifa social de 

energia elétrica (isenção de até duas contas de luz ao ano com consumo inferior a 100kw) e 

auxilio material de construção (para reforma de moradias, eliminando riscos de desabamento 

e incêndio).  

16AS destacou que o município de São João del-Rei realizou recentemente a 

negociação e assinatura de protocolos intersetoriais com as políticas de saúde e educação para 

a transição do financiamento dos benefícios eventuais, tal como é preconizado pela PNAS 

(2004). Nesse sentido, no município os kits escolares (mochilas, blusas de uniforme e material 

escolar segundo a faixa etária do aluno) são distribuídos e financiados pela Secretaria de 

Educação. Por outro lado, direcionou-se para o âmbito da saúde a oferta de medicamentos, 

óculos, fraldas geriátricas para doentes acamados, cadeiras de rodas, órteses e próteses.  

16AS nos informou também que naquele período estava sendo elaborado o Plano 

Municipal de Benefícios Eventuais, cuja finalidade é a análise dos valores gastos e quantidade 

de famílias atendidas por cada um dos benefícios socioassistenciais nos últimos dois anos. Tal 

análise serve para avaliar o papel da concessão dos benefícios para a superação dos riscos e 

vulnerabilidades sociais, bem como para estabelecer a base de cálculo e prioridades para os 

valores gastos para os próximos quatro anos. 

Vemos aqui que o município tem se esforçado em adequar-se à perspectiva da 

Assistência Social como direito na medida em que normatiza, planeja e repactua seus 

benefícios socioassistenciais. Como veremos mais adiante, com relação ao investimento de 

recursos municipais na Secretaria Municipal de Cidadania, Desenvolvimento e Assistência 

Social, os três entrevistados destacam que o município conta, desde 2012, com uma secretária 

municipal que também é assistente social, sendo que em gestões anteriores a pasta era gerida 

pela primeira dama. Com isto, passa a ocorrer um maior investimento em equipe de gestão, na 

conquista de três co-financiamentos federais para os CRAS. Consequentemente, ocorre a 

ampliação da área atendida pelos CRAS e também a contratação de profissionais para atuarem 

na execução e gestão dos serviços socioassistenciais por meio de processo seletivo realizado 

na passagem entre os anos 2013 e 2014. 

Contudo, 16AS nos falou também sobre os desafios da efetivação desta normatização 

e gestão dos benefícios socioassistenciais em um cenário em que a população tem uma 

percepção invertida em relação à da gestão. Ou seja, enquanto a gestão municipal interpreta o 

manejo anterior dos benefícios socioassistenciais como sendo uma prática assistencialista, a 

população interpreta a mesma prática enquanto um direito, de modo que o aumento do rigor 
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na concessão dos benefícios e a diminuição dos gastos públicos com os mesmos é sentida 

como perda de direito. 

A hora que entrou nessa questão do reconhecimento da assistência (social) 

como direito, foi nessa dimensão, aquilo que eu falei, que todas essas 

mudanças que vêm acontecendo, eles não têm visto isso enquanto direito. 

Pelo contrário, eles têm, a percepção da população aqui de São João (del Rei) 

está tendo é que está sendo tomado o direito deles. Por quê? Porque antes 

né... Isso eu to falando a partir do que foi colocado na última pré-conferência, 

que antigamente eles tinham mais acesso aos benefícios, materiais de 

construção. Então isso na percepção deles são direitos que eles tinham e essa 

gestão está tomando deles.” (16AS) 

Segundo descrição de 16AS, atualmente a concessão dos benefícios eventuais se dá 

por meio de uma avaliação integrada entre o CRAS e Plantão Social, que funciona junto à 

Secretaria de Cidadania, Desenvolvimento e Assistência Social. A família pode realizar a 

demanda a qualquer uma dos dois pontos da rede socioassistencial, contudo, cabe ao Plantão 

Social a realização de uma triagem inicial de caráter socioeconômico. Nessa triagem, realiza-

se um questionário socioeconômico levantando quantas pessoas mora na casa, apresentação 

da carteira de trabalho e documentos de identificação pessoal dos moradores, a renda familiar, 

e se a mesma está cadastrada no CAD-Único e no PBF. Quanto aos CRAS, cabe a avaliação 

do perfil sócio-econômico da família por meio de visita domiciliar ou da apresentação de 

dados atualizados de acompanhamento à mesma, com o benefício sendo concedido apenas 

após a realização de ambas as etapas. Nesse sentido, cabe destacar que uma das profissionais 

da equipe volante tem atuado junto ao Plantão Social, realizando as visitas domiciliares e 

entrevistas de cadastramento no prontuário SUAS junto às famílias que ainda não se 

encontram em acompanhamento pelos CRAS. 

Vemos então que a temática eleitoral “prefeito do povo” x “prefeito reitor” impulsiona 

também a integração entre os CRAS e o Plantão Social, assim como vimos anteriormente que 

a mesma impulsionou a gestão unificada das políticas de assistência social e habitação. Em 

ambos os casos, as transformações implementadas visaram trazer lisura e impessoalidade em 

pontos da administração pública nos quais o atendimento a população era marcado pelo 

personalismo. 

Contudo, o período entre 2015 e 2016 foi marcado também pela eclosão de uma crise 

econômica e fiscal no Brasil, implicando em medidas de austeridade, postergação de 

investimentos e cortes no quadro de funcionários por parte dos municípios. Como veremos, o 

principal impacto desse cenário no âmbito da política de assistência social no município foi a 

diminuição dos gastos com benefícios socioassistenciais, havendo uma convergência entre o 

cenário de crise econômica e o discurso de combate ao assistencialismo. Quando tomamos em 
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consideração o ponto de vista das técnicas de referência do CRAS, 7 das 14 entrevistadas 

apontaram o kit alimentação e o auxilio material de construção enquanto oferta atendida de 

modo insuficiente, havendo meses em que o benefício não era disponibilizado. As 

entrevistadas relataram a oferta de 30 kit alimentação por unidade de CRAS, sendo a média 

superior a 2000 famílias cadastradas por CRAS. Além disto, quatro entrevistadas apontaram 

que o setor de saúde não tem conseguido ofertar fraldas geriátricas aos usuários do serviço. 

Assim, podemos apontar que o corte de gastos na concessão dos kit alimentação foi 

considerado severo também pelos profissionais do CRAS, bem como que faltaram 

mecanismos intersetoriais que viabilizassem a continuidade de determinadas provisões 

relativas à saúde. 

O principal motivo apontado pela prefeitura para a queda de receita foi o pacote do 

governo federal de desoneração da indústria, como a redução do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), uma vez que este é um dos principais componentes do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM)34, juntamente com o Imposto de Renda. A estimativa de 

receita do município de São João del-Rei foi 7% abaixo do que em 2013, havendo queda 

também em 2015. Além da queda nas receitas, os gestores públicos têm apontado para o 

cenário de sub-financiamento dos programas federais e aumento das obrigações por parte dos 

municípios nos últimos anos, como a realização de planos de saneamento básico e de gestão 

de resíduos sólidos objetivando o fim dos lixões, assumir os encargos da iluminação pública e 

pagar o piso salarial do magistério e dos agentes comunitários de saúde. É apontado também o 

cenário de judicialização da saúde, que tem obrigado as prefeituras a arcarem sozinhas com a 

aquisição de medicamentos de alto custo, quando a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal 

nº8080/1990) estabelece que tais despesas deveriam ser compartilhadas entre os três entes 

federativos35. 

Com relação à redução dos valores arrecadados e repassados pelo FPM e ao cenário de 

subfinanciamento dos programas federais, cabe aqui apresentarmos a análise de Paim (2016) 

sobre o contexto nacional de sub-financiamento da Seguridade Social no Brasil, em especial 

do SUS. O autor aponta que os diversos governos pós-1988 realizaram modificações na 

legislação, de modo a inviabilizar a estabilidade e suficiência do financiamento do SUS. Com 

isso, tem-se a perpetuação de uma estrutura tributária iníqua, a estratégia de desoneração 

 

34

 http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=municipios_mineiros_adotam_austeridade&id=1

47617 (10/05/2016) 
35  http://www.amver.org.br/pagina/5036 (10/05/2016) 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=municipios_mineiros_adotam_austeridade&id=147617
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=municipios_mineiros_adotam_austeridade&id=147617
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=municipios_mineiros_adotam_austeridade&id=147617
http://www.amver.org.br/pagina/5036
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fiscal e de Desvinculação das Receitas da União (DRU), além da não-realização de auditorias 

das dívidas públicas.  

A estrutura tributária é apontada por Paim (2016) como iníqua pelo autor devido ao 

fato de os mais pobres pagaram proporcionalmente mais impostos que os mais ricos. Dessa 

forma, os serviços públicos são custeados principalmente por aqueles que mais dependem 

deles e que mais são prejudicados pelo limitado acesso e qualidade de tais serviços. 

Completando este quadro fiscal, a adoção, no plano macroeconômico, de estratégias de 

desoneração/renúncia fiscal à indústria, compromete as fontes de financiamento da seguridade 

social. 

Segundo Pelegrinni e Mendes (2014)36, o Governo Federal tem implementado, desde 

2011, estratégias de “desoneração da folha de pagamentos”, nas quais substitui a cobrança de 

impostos sobre a folha de pagamento (PIS/PASEP, Cofins, CSLL, folha de pagamento, etc.) 

por outro tributo referente ao faturamento da empresa. Com isto, o Erário alivia 

financeiramente o contribuinte, mas perde receitas, uma vez que o Tesouro tem o 

compromisso financeiro de ressarcir à previdência social a receita perdida. Paim (2016) por 

sua vez, cita estudo da Radis (2015) que afirma a não-arrecadação pelo Governo Federal, em 

2014, de R$ 136,5 bilhões em impostos relativos ao financiamento da Seguridade Social. 

Logo, a desoneração da folha de pagamentos implica na diminuição do financiamento da 

seguridade social pela parcela mais rica da população, em corte de gastos públicos e 

indiretamente no subfinanciamento das políticas públicas em geral.   

  A DRU, por sua vez, possibilita ao Governo Federal destinar até 20% de seu 

orçamento para outros fins que não os inicialmente aprovados. Paim (2016) afirma, com base 

em Fagnani (2014), que "só em 2012 a DRU sequestrou a quantia de R$ 52,6 bilhões da 

Seguridade Social, acumulando para o período 2005-2012 uma apropriação indevida de 

mais de R$ 286 bilhões. O autor cita ainda Scaff (2015) para apontar o envio, em 2015, de 

Projeto de Emenda Constitucional (PEC 87/15), visando prorrogar a DRU, cuja validade se 

encerra em 2016, até o ano de 2023, aumentando o percentual de 20% para 30%. 

Quanto à não-realização de auditorias da dívida pública, Paim (2016) aponta, com 

base em Radis (2014), que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabeleceu para o 

Governo Federal um orçamento de 2,5 trilhões, sendo R$1,8 trilhão para o gasto junto ao 

orçamento fiscal, seguridade social e investimento em empresas estatais, e R$654,7 bilhões 

 

36  http://www.brasil-economia-governo.org.br/2014/08/11/o-que-e-desoneracao-da-folha-de-
pagamento-e-quais-sao-seus-possiveis-efeitos/ (09/05/2016) 

http://www.brasil-economia-governo.org.br/2014/08/11/o-que-e-desoneracao-da-folha-de-pagamento-e-quais-sao-seus-possiveis-efeitos/
http://www.brasil-economia-governo.org.br/2014/08/11/o-que-e-desoneracao-da-folha-de-pagamento-e-quais-sao-seus-possiveis-efeitos/
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reservado ao pagamento de juros e amortizações da dívida pública junto a bancos. Em 

comparativo com o orçamento de políticas sociais, tal valor corresponde a seis vezes que o 

destinado à política de saúde. 

 A partir de tal analise, Paim (2016) conclui que 

Assim, a participação relativa da União no financiamento do SUS vem 

decrescendo, sistematicamente, passando de 72% em 1993 para 42,93% em 

2013 (CONASS, 2015). Portanto, as contradições verificadas no 

financiamento da saúde no Brasil vinculam-se, em última instância, às 

injustiças produzidas pela estrutura tributária e por uma dívida pública nunca 

auditada.(...) Portanto, enfrentar a questão do financiamento do SUS implica 

pensar e agir para além do setor saúde.” 

Nesse sentido, entendemos que a afirmação da assistência social como política social 

implica em pensar e agir para além da delimitação do que cabe e do que não cabe ser provido 

pelo setor assistência social. Entendemos que o pensar e agir em tal situação, em termos 

estritamente setoriais, favoreceu que a afirmação da assistência social como política social 

específica, como no caso do fim da oferta de fraldas geriátricas, acabou sendo funcional ao 

corte de gastos públicos na própria política de assistência social. Veremos também quer tal 

cenário impulsiona a judicialização da saúde no município, na medida em que os usuários 

passam a demandar judicialmente que o município cubra tal oferta. 

Entendemos que tal cenário de subfinanciamento da saúde demandava antes o 

reconhecimento simultâneo, no plano da construção de uma política intersetorial, de que 

determinadas provisões não cabem à política assistencial, mas o setor de saúde também não 

apresenta condições para assumir tais provisões. A partir daí, tem-se condições de produzir 

diferentes suprassunções da contradição por nós apontada. Pode-se, num sentido mais 

conservador, pactuar que tais ofertas se deem junto aos equipamentos de saúde, mas com 

cifras compartilhadas entre as secretarias, dentro de um cronograma em que o setor de saúde 

assumisse completamente os custos pelas mesmas. Pode-se planejar a criação de novos 

impostos e/ou estratégias para estimular a organização da sociedade civil de modo a viabilizar 

tais provisões. Pode-se até, na fronteira utópica da imagem-objetivo, estimular movimentos 

locais/regionais/estaduais/nacionais pelo fim da DRU e/ou realização da auditoria da dívida 

pública em nível municipal/estadual/nacional. Afinal, seja numa perspectiva subsidiária ou de 

fortalecimento das provisões estatais, o caráter resolutivo deve se expressar na rede, sendo 

papel estrito do CRAS acolher, orientar, encaminhar e fortalecer grupos locais pela garantia 

de direitos e conquista de novos direitos. 

Neste tópico apresentamos os benefícios socioassistenciais ofertados no município. 

Realizamos também apontamentos sobre a pactuação de protocolos intersetoriais com as 
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políticas de saúde e educação, bem como sobre a realização do Plano Municipal de Benefícios 

Eventuais. Após isto, tomaremos o relato do embate entre a percepção que a administração 

municipal e a população têm sobre tais mudanças nas normatizações e corte de gastos com os 

benefícios eventuais. Refletimos sobre ele a partir da contextualização do cenário de crise 

econômica e da questão do sub-financiamento da seguridade social no país. Por fim, 

caracterizamos o movimento de eliminação da oferta de fraldas geriátricas pelo setor de 

assistência social enquanto uma lacuna na política intersetorial entre assistência social e 

saúde. 

Passaremos agora a descrição e analise dos serviços socioassistenciais ofertados pelos 

CRAS.  

4.4 Descrição e análise das ações ofertadas nos CRAS no âmbito do PAIF 

Iniciaremos a análise das entrevistas realizadas com as coordenadoras e técnicas de 

referência dos CRAS com o roteiro 2 a partir da problematização da articulação entre 

benefícios e serviços socioassistenciais. Traremos a pressão realizada pelos usuários sobre os 

profissionais do CRAS acerca da atual estrutura de oferta do kit alimentação, auxilio material 

de construção, medicamentos e fraldas geriátricas. Apresentaremos também experiências de 

articulação entre a oferta do kit alimentação e os projetos de horta comunitária e a oferta de 

uma oficina, no âmbito do PAIF, para familiares e cuidadores beneficiários do BPC. 

Após isto, trataremos do engendramento da prática dos profissionais pela disputa 

político-partidária em termos de boicotes à manutenção dos carros da Secretaria de Cidadania, 

Desenvolvimento e Assistência Social e do acesso dos CRAS a espaços físicos pertencentes a 

organizações da sociedade civil. Apresentaremos também as parcerias realizadas pelos 

profissionais do CRAS no intuito de superar esta limitante. 

Em seguida, discutiremos a organização das equipes e os limites da atuação 

interdisciplinar nos CRAS a partir do modo como são distribuídas as funções do PAIF entre 

os técnicos de referência, e de como se dá a alocação dos profissionais entre os CRAS. Nesse 

sentido, também serão apresentadas perspectivas de diálogo entre demanda espontânea e 

demanda programada no cotidiano dos CRAS de São João del-Rei. 

Outro ponto de análise será a caracterização da não realização da integração entre 

PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, seja na oferta do segundo nos 

CRAS, seja na oferta integrada entre Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 

Programa Mais Educação, entendida aqui como perspectiva concreta de intersetorialidade no 
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âmbito do CRAS. Por último, caracterizaremos as lacunas e perspectivas de articulação 

apresentadas pelos profissionais do CRAS na relação intersetorial entre as políticas de saúde e 

assistência social intersetorial. 

4.4.1 Possibilidades e limites da integração entre benefícios e serviços socioassistenciais 

Iniciaremos a análise das entrevistas realizadas com as coordenadoras e técnicas de 

referência dos CRAS com o roteiro 2 a partir da problematização da articulação entre 

benefícios e serviços socioassistenciais. Como veremos mais a frente, a integração entre os 

CRAS e Plantão Social promoveu uma melhor seleção e acompanhamento familiar aos 

beneficiários. Será caracterizada a oferta dos grupos para familiares de dependentes químicos 

enquanto diálogo entre demanda espontânea atrelada à demanda pelo kit alimentação, e 

demanda programada no âmbito do PAIF. Será apontado o corte de gastos na concessão de tal 

benefício, bem como as ações relacionadas à superação de tal condição, a saber,o até então 

inativo projeto de horta comunitária, a realização do projeto Mais Empregos e a perspectiva 

de criação de uma política municipal de economia solidária. Apresentaremos também o relato 

de uma experiência de articulação entre oferta de benefícios sociassistenciais e serviços 

socioassistenciais a partir de uma oficina, no âmbito do PAIF, para familiares e cuidadores 

beneficiários do BPC.  

Após isto, trataremos da pressão realizada pelos usuários sobre os profissionais do 

CRAS acerca da atual estrutura de oferta do kit alimentação, auxílio material de construção, 

medicamentos e fraldas geriátricas. Veremos também que o fim da oferta de fraldas 

geriátricas pelo setor de assistência social vem impulsionando a judicialização da saúde no 

município, na medida em que os usuários passam a demandar judicialmente que o município 

cubra tal oferta. 

Finalizando o tópico, apresentaremos os entraves políticos enfrentados pelos 

profissionais dos CRAS em decorrência da falta de manutenção dos veículos da Secretaria de 

Cidadania, Desenvolvimento e Assistência Social. Outro entrave de caráter político é a 

restrição do acesso a espaços públicos pertencentes a organizações da sociedade civil. 

Como foram apontados ao final do tópico anterior, na gestão municipal anterior os 

benefícios como o kit alimentação e o auxílio material de construção ocorriam de modo 

personalista, enquanto que na atual gestão tal concessão se dá a partir de uma avaliação 

conjunta entre as equipes do CRAS e do Plantão Social. Como 1AS nos aponta, tal 

desvinculação entre a oferta do kit alimentação e a realização de acompanhamento familiar 
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pelos CRAS culminava muitas vezes no ato do beneficiário trocar o benefício por drogas 

ilícitas. Na mesma fala, tal profissional aponta para a consequente diminuição desta prática a 

partir do maior acompanhamento das famílias beneficiárias na atual gestão. 

Aí, isso eu acho deprimente pro ser humano e era realmente moeda de troca 

de droga aqui. Eu conheço o povo todo aqui, eu conheço todo mundo aqui, a 

gente sabe quem é que está trocando, quem é que comercializa, quem vive dos 

benefícios eventuais aqui. Vive para sobreviver e vive como meio de 

comércio, e isso amenizou muito nesse governo, nesse momento político que 

a gente está vivendo. 

Com relação ao acompanhamento dessas famílias, cabe destacar que os CRAS 

Matozinhos e Tijuco ofertam grupos para familiares de dependentes químicos no âmbito do 

PAIF. Nesse sentido, podemos caracterizar a oferta de tais grupos como um momento de 

efetivação do diálogo entre demanda espontânea e demanda programada no âmbito do PAIF. 

Por outro lado, os entrevistados não colocaram nenhum tipo de perspectiva de parceria desses 

grupos com os serviços municipais de saúde, de modo que na prática temos os CRAS 

assumindo uma atenção que em tese deveria estar sendo ofertada pelos PSF e CAPS do 

município. 

Cabe destacar ainda que o município reativou, em 2015, o Conselho Municipal de 

políticas sobre Drogas (COMAD) e aprovou na Câmara de Vereadores o texto da política 

municipal de drogas, e tem promovido reuniões itinerantes e fóruns temáticos junto aos 

bairros, escolas e comunidades terapêuticas. Outro ponto é a parceria entre a Prefeitura 

Municipal e o projeto de Extensão “Eiras e Beiras”, da UFSJ, para a realização de 

capacitações continuadas no tema através do Centro Regional de Referência em álcool e 

outras drogas (CRR). Todos esses processos contam com o protagonismo da secretária da 

pasta de Cidadania, Desenvolvimento e Assistência Social, e a experiência acumulada pela da 

diretora de Proteção Social Especial no âmbito da gestão da política de álcool e outras drogas. 

Retomando a questão dos benefícios socioassistenciais, os profissionais do CRAS 

apontaram que, por um lado, em gestões anteriores, o kit alimentação era distribuído em 

grande volume e sem critérios técnicos; por outro, apontaram para a atual insuficiência na 

quantidade de benefícios eventuais (3PSI), situação que força os profissionais a uma prática 

seletivista (2AS), gerando por vezes movimentos de contestação por parte da população 

(7AS). 

 

Nós temos uma enorme demanda, solicitação de cesta básica. Isso é uma coisa 

cultural, tinha outro prefeito que liberava ticket independente da renda per 

capita, e aí a dificuldade que a gente passa por aqui. (...) era distribuído assim, 

em cada supermercado, independente da renda per capita, solta o ticket (5AS). 
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Então a gente faz alguns encaminhamentos de benefícios eventuais do 

município, e tudo mais. Existe alguns benefícios eventuais que estão 

disponíveis, nem todos os benefícios que são listados pelo município estão 

disponíveis porque alguns tem recursos próprios e então aí não tem, como a 

cesta básica e material de construção (3PSI). 

(...) a gente vê se a pessoas está necessitando, vê também a proporção de 

pessoas, porque nossa área aqui é muito grande, então a proporção das cestas 

que vêm, né, aqui pro CRAS a gente tem que fazer a triagem da triagem. 

(2AS) 

Não sei se você viu há um tempo atrás que teve uma sessão na Câmara (dos 

Vereadores) explicando que não tinha benefício pra todo mundo (...) Acho 

que a partir do momento que a população junta, chega junto mesmo, 

consegue. Conseguem assim, às vezes não consegue, mas aperta um 

pouquinho e eles vão direcionando as coisas, tentando organizar mais (7AS). 

Como apontamos anteriormente, um dos determinantes da diminuição na provisão 

destes benefícios, cujo financiamento se dá em nível municipal, é a crise financeira 

atravessada pelo país nos últimos dois anos. Isso consequentemente gerou crise fiscal em 

diversos municípios devido às drásticas reduções nos valores repassados via Fundo de 

Participação dos Municípios. 

 De modo geral, apesar de parte de os técnicos considerarem que o volume de kit 

alimentação ofertados estar longe do ideal, a maior parte deles mostra-se favorável ao rigor na 

concessão, uma vez que possibilita um melhor acompanhamento familiar. 

Porque nós estamos tentando fazer diferente, o certo, atender quem deles 

necessita. Então são metas que são difíceis de serem atingidas, são 17 visitas, 

aí eu vejo as famílias segundo esses critérios, as famílias que realmente 

precisam, as famílias têm que participar aqui do CRAS. (5AS) 

 Quanto ao acompanhamento familiar de tais famílias, cabe destacar o papel que o 

extinto projeto municipal de horta comunitária ocupava, segundo 3PSI, como estratégia de 

acompanhamento coletivo e recurso de superação de vulnerabilidade social:  

Se chegam aqui falando “não tem cesta básica, eu tô passando fome, coisa e 

tal”, “o que você pode fazer diante disso?”. Tá, a gente não está tendo, por 

enquanto não chegou (kit alimentação). Aí a gente começa a discutir com eles, 

“se na sua casa não tem nada, o que você pode construir na sua casa que você 

pode suprir naquele momento de dificuldade? Você já plantou uma hortinha?” 

Aí a pessoa, entendeu? Com a pessoa pelo menos algumas possibilidades que 

ela pode ter para aplacar uma questão emergencial que na verdade depois se 

torna uma cortina de vidro. A gente teve oficina de horta aqui, e muitas 

mulheres que fizeram oficina de horta, começou com oficina de horta aqui no 

CRAS, cultivando, vendendo e tudo mais, agora elas são autônomas. Elas 

cultivam na casa delas e elas vendem. Então eram mulheres desempregadas, 

começaram a produzir aqui no CRAS, a gente ofereceu o espaço da horta do 

CRAS, o que crescesse elas vendiam as verduras e depois compravam as 

mudas e vendiam, então era o dinheiro que elas tinham. A partir do momento 
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que a horta acabou, aí o que aconteceu, muitas delas começaram a construir 

na própria casa, entendeu? (...) a maior parte da população tem uma casinha, 

né, tem pouco apartamento na verdade. 

 Nesse relato, vemos que a participação no atualmente inativo projeto de horta 

comunitária era vista como uma estratégia de superação da demanda pelo kit alimentação 

através da venda dos produtos por cada um dos usuários.  Também cabe destacar que não foi 

identificado no município uma política de setorial Trabalho. Contudo, os profissionais 

relataram a realização, pelas profissionais do Plantão Social junto aos usuários dos CRAS, de 

cursos profissionalizantes (empregada doméstica, recursos humanos) no período de cortes e 

atrasos de recursos federais do PRONATEC. Apontaram também a realização do Projeto 

Mais Empregos, que visa mediar a inserção no mercado de trabalho de alunos e ex-alunos do 

PRONATEC e cursos profissionalizantes ofertados pelo município. Em termos de estratégias 

coletivas para a geração de renda pelos usuários do CRAS, foi apontado por 8AS a 

perspectiva de implantação de uma política municipal de economia solidária. A entrevistada 

entende caber aos CRAS a concretização de ações de economia solidária, não visualizando a 

necessidade de o município desenvolver uma política setorial de Trabalho 

A economia solidária está começando agora, não existia aqui dentro do 

município e é muito forte no município de Barroso, não está dentro do CRAS. 

Porque é o seguinte: começou dentro da UFSJ a economia solidária e aí lá tem 

ITCP, e ali uma das questões que a ITCP preceitua é que isso não aconteça 

vinculado à política, porque é um projeto da Universidade. Só que a gente vê 

que o CRAS ajuda muito, porque curso de geração de renda para quem está à 

margem da economia é proteção social básica, então é esse cuidado básico da 

pessoa, gerar renda e trabalho pra ela está dentro da proteção social básica. Eu 

acredito que seja super interessante saber, como era um projeto da 

Universidade, de fato não pode estar dentro do CRAS. Mas o município agora 

está começando a se ater para isso e começando a trazer isso para o município 

(8AS).  

Outra ação que pode ser considerada uma oferta integrada de benefício e serviços 

socioassistenciais no âmbito do PAIF é a experiência de oferta de uma série de palestras para 

familiares e cuidadores de beneficiários do BPC. A entrevistada apontou que, num primeiro 

momento, a equipe do CRAS enviou para o PSF do bairro uma listagem de famílias 

beneficiárias do BPC cadastradas no CRAS, para que os agentes de saúde realizassem o 

convite para o grupo. Contudo, tal lista foi ampliada pelos profissionais do PSF, gerando a 

demanda de um intervalo para o cadastramento dessas famílias. Após esse período, 

programaram-se as palestras a partir do levantamento das demandas do grupo (inicialmente 

80 pessoas), bem como a agenda dos profissionais participantes. A entrevistada por um lado 

avaliou positivamente a realização dessa oficina devido à boa recepção do público e 
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entendendo que a mesma demonstra o respaldo que a equipe do CRAS junto aos outros 

serviços.  

Eu fiz por um tempo, foi um período de tempo do grupo, até hoje eles me 

cobram deste grupo, que sentem falta, que acham que a informação era boa, 

que ajudava, então assim um projeto pra poder refazer aí talvez mais um ciclo. 

Porque é um trabalho que envolve muitos profissionais, disponibilidade 

desses profissionais em alguns setores de liberá-los pra vir, em alguns casos a 

gente tinha um limite aí com isso. Mas como é avaliado, é sempre muito 

positivo, que eu acho que era mais uma coisa que o CRAS tinha que cumprir 

tendo esse grupo, e essa articulação, o reconhecimento dos profissionais que 

vieram.(...) O PSF, uma vez que o médico veio aqui pra falar que no grupo de 

familiares de quem recebe BPC, que tem os pacientes, a família, o idoso, o 

cuidador dessas pessoas, a gente fez uma roda de conversa, chamou os 

profissionais, que a demanda deles é de saúde. O médico do PSF veio, muito 

ocupado, “sou muito ocupado, tô cheio de atendimento lá pra fazer”, (e os 

outros profissionais) “o tanto que essas meninas já fizeram pro bairro”. Então 

a gente tem muito respaldo dos outros profissionais dos outros setores 

(12PSI). 

Contudo, a mesma também aponta que tal trabalho não se repetiu pelo fato das 

demandas apresentadas serem em sua maioria relativas a questões de saúde e ao atendimento 

do deficiente em si, e não à família do mesmo.  

A gente fez um levantamento, tinha alguma coisa com relação a carteirinha de 

ônibus, a transporte público, tinha umas questões do INSS a serem melhor 

informado sobre os benefícios e a assistente social foi lá falar, mas o resto 

todo é pela questão da saúde: do fisioterapeuta, do médico, do enfermeiro, e aí 

vieram todos esses profissionais aqui pra falar. Se a gente for pensar, foi um 

foco que a gente programou aqui dentro e que tinha haver muito com a 

política da saúde. A gente não monta a demanda pra atender o deficiente, mas 

a família, e cuidar de quem cuida, isso é uma demanda de CRAS (12PSI). 

 Apesar da afirmação da entrevistada, podemos entender que houve dificuldades em se 

captar as demandas implícitas dos participantes, o que possibilitaria a elaboração posteriores 

de um trabalho socioeducativo com tais familiares e de fortalecimento dos mesmos enquanto 

grupo.  

Dando continuidade à questão dos benefícios eventuais, foi-nos apresentado também o 

fato de os profissionais sofrerem pressão por parte dos usuários quanto às mudanças na 

estrutura de oferta do kit alimentação, auxílio material de construção, medicamentos e fraldas 

geriátricas. Veremos também que o fim da oferta de fraldas geriátricas pelo setor de 

assistência social vem impulsionando a judicialização da saúde no município, na medida em 

que os usuários passam a demandar judicialmente que o município cubra tal oferta. 

Na primeira fala, 3PSI nos relata situações em que a população confrontava 

abertamente os técnicos em relação às mudanças nos benefícios relativos à garantia da 
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continuidade de tratamento de saúde, quando estes se tornaram obrigação do setor de saúde. O 

caminho apontado por tal profissional para o acolhimento e desconstrução de tais percepções 

foi a busca de conhecimento para orientar a população sobre os tramites de tal demanda no 

âmbito do setor saúde. 

3PSI: Então, uma das coisas que você falando disso, foi um dos trabalhos 

mais difíceis que a população não entendia quando começou essa atual gestão, 

que foi difícil pra população entender. (...) a população não entendia isso, 

então chegava e fazia barraco, que “não! Que vocês que tem que fazer isso!” o 

povo vir aqui e pedia fralda geriátrica, essas coisas, Sabe? E aí a gente tentava 

discutir “não, fralda geriátrica não está incluído nos benefícios sociais, isso é 

de outro setor, isso é da saúde”. E aí o quê que acontece, a gente teve que 

correr atrás da saúde pra saber um pouco mais de informação da saúde para 

informar a população. 

Em um sentido similar, 1AS e 12PSI apontam para o resultado positivo em se manter, 

a médio prazo, uma postura profissional, apesar das pressões dos próprios usuários, afirmando 

a diminuição de tal demanda com o passar do tempo.  

1AS: Existem algumas demandas sim, mas elas não são muitas. Por quê? 

Porque a assistência social abarcava tudo junto com a saúde, até 1900 e 

bolinhas. Abarcava tudo, e hoje existe uma separação e o público entende 

isso. Hoje ninguém vem me pedir óculos, não vem me pedir prótese, órtese, 

rim, não vem me pedir nada disso.  

Pesquisador: Quais os esforços que os técnicos têm feito para melhorar tais 

condições (de trabalho no CRAS)? 

12PSI: Bom (risos), sendo profissional. Eu vejo isso na prática, essa marca. 

Quando eles vêm, os sujeitos daqui, eles não estão procurando 

assistencialismo. Até diante de demandas mais objetivas como cesta básica 

eles entendem os critérios, eles respeitam os técnicos e em outros lugares eles 

não reagem bem, eles pressionam, eles intimidam o profissional. E aqui, 

muito pelo resultado do trabalho da (assistente social) também, ela conseguiu 

dentro do CRAS colocar que é dentro de uma necessidade. Se passa por ela 

vai ter critério, ela explica pra pessoa como é que funciona. Então a gente tem 

uma coisa de profissional.  

Em ambas destacam-se as colocações sobre tal avanço ter sido construído ao longo de 

um histórico de atuação junto à população, superando posturas agressivas dos usuários junto 

aos técnicos em outros CRAS. Na última fala, aponta-se para o fato de tal desafio ainda ser 

vivido nos outros CRAS. Passando às falas dos técnicos dessas unidades, não encontramos 

nenhuma fala em que os técnicos das duas unidades afirmam passar por constrangimentos 

junto aos usuários. Contudo, temos colocações destes sobre lidarem com a demanda por 

provisões de saúde e material de construção, como é apontado por 6PSI.  
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6PSI: (...) Uma coisa que é foda daqui, que eles procuram e que não é serviço 

nosso, eles procuram aqui material de construção ou medicamento que é parte 

da saúde, é uma coisa que não pode oferecer aqui, mas acontece, sempre vem 

gente. 

Por outro lado, temos relatos quanto aos limites do setor de saúde não estar 

conseguindo prover os benefícios relativos à garantia da continuidade de tratamento de saúde. 

7AS nos aponta, em um primeiro trecho, para o atendimento parcial de tal demanda por 

ONG’s e, num segundo momento, sobre os esforços de orientação dos usuários pela busca da 

garantia de seus direitos junto à Defensoria Pública. Ratificando as falas de 7AS, 2AS afirma 

também que os profissionais do CRAS não têm tido garantias sobre o atendimento de tais 

pedidos no âmbito da saúde. 

7AS: Então, a principal demanda é de saúde, né. A gente tem muito caso de 

saúde, às vezes o pessoal solicitando fralda geriátrica, mas não é para o idoso. 

A pessoa precisa, está doente e não consegue benefício. Infelizmente acaba 

indo pra ONG, pra ONG atuar e fazer o auxílio. (...) A gente faz 

encaminhamento pra saúde, solicitando, mas infelizmente não vai sair, tem 

que ser por meios judiciais, aí a gente vai e encaminha pra defensoria pública, 

pra fazer os procedimentos de encaminhamentos. 

2AS: A demanda em relação a medicamento, as fraldas geriátricas. Você 

encaminha para a saúde, mas não tem o que fazer. A pessoa acaba ficando 

desassistida porque a política de assistência social não pode atender essa 

demanda, né. Tem leis mesmo que proíbem, que vedem. Quando você faz um 

kit natalidade pra atender uma criança tudo bem, mas quando você fala em 

termos de saúde, aí é na saúde, e a saúde não tem, ainda não está expresso, 

porque antigamente isso era ofertado através da assistência social, mas hoje 

ainda não tem. Então a pessoa acaba ficando sem o atendimento. 

 Além da situação concreta de judicialização da saúde, temos também como limitante a 

falta de legislação municipal que regulamente e obrigue o setor de saúde a atender tal 

demanda que antes era atendida pelo setor de assistência social. Nesse sentido, o movimento 

estritamente setorial da afirmação de especificidade da assistência social em relação à saúde 

configurou-se na prática como uma perda de direito. No nosso entendimento, caberia, no 

plano setorial, um melhor estabelecimento de uma pactuação entre os setores em torno da 

transferência gradual ou não dos custos de tal oferta.  

 Um último ponto sobre os impactos da integração entre Plantão Social e CRAS para a 

concessão dos benefícios eventuais é que a mesma significou um aumento da demanda pela 

realização de visitas domiciliares pelos profissionais dos CRAS. Como já apontamos, a 

equipe volante é peça chave nessa integração, na medida em que tem cabido a ela a realização 

das visitas domiciliares e cadastramento destas famílias. Contudo, a equipe volante tem 

realizado um amplo volume de visitas domiciliares devido ao fato de uma das profissionais 
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utilizar seu próprio, apesar de a Secretaria em questão contar com cinco veículos. E nesse 

ponto os técnicos foram praticamente unânimes em apontar, em algum ponto da entrevista e 

em alguns casos ressaltar ao longo de toda a entrevista, que um dos maiores limitantes à 

realização dos serviços é a indisponibilidade de transporte para a realização das visitas 

domiciliares. Nesse sentido, cinco dos entrevistados apresentaram uma estimativa de oito 

visitas realizadas por dia quando a prefeitura disponibiliza carro, contra um valor de duas ou 

quatro quando se faz a pé. 

Hoje a gente está sem veículos, os veículos estão estragados. Então pra gente 

ir no foco é distante, o que antes a gente conseguia fazer 8 visitas num dia a 

gente faz duas ou três. (...) a gente está sem carro hoje, mas ela disponibilizou 

esses carros, chegaram a estragar porque não estavam num ponto muito bom. 

E aí não tem haver com ela (secretária municipal de assistência social), tem 

haver com aquelas questões burocráticas, como que paga, faz orçamento, três 

orçamentos, e tal (8AD). 

A distância, nós temos esse problema da distância. Temos uma área muito 

grande, equipe pouca e às vezes não tem nem equipamento, igual visita, 

porque quebrou o carro. Aí tem que esperar, tem essa coisa toda (3PSI). 

Olha, a gente tem, é duro fazer isso, mas assim, nós estamos há três anos 

sobre essa gestão e a gente não tem um carro pra fazer visitas (1AS). 

Tem coisas que limitam o trabalho da gente, isso eu falei do carro que já tem 

tempo, cerca de 3 anos. Antes tinha carro duas vezes na semana, agora nada a 

gente vai a pé as visitas todas. (...) Têm dia que a gente pra fazer uma visita 

(em um extremo da área de abrangência), outra lá nas (outro extremo da área 

de abrangência), e às vezes não acha a pessoa e voltar e acabou o seu horário 

de serviço (12PSI). 

É importante destacar que, apesar dos cinco entrevistados destacarem a queda na 

eficiência do serviço devido à falta do transporte, três deles (8AD, 3PSI e 12PSI) apontam 

para um marco temporal do problema (o início da atual gestão municipal) e um para a falta de 

veículos (entraves burocráticos a manutenção dos veículos). Assim, temos por hipótese que a 

origem de tal limitante à integralidade no âmbito do CRAS é um tipo de sobreposição do jogo 

político-eleitoral sobre o cotidiano dos serviços. Nesse jogo, funcionários de determinados 

setores da prefeitura vinculados a políticos e partidos de oposição atuariam claramente no 

intuito de obstacularizar o funcionamento de dados serviços, em um movimento mais amplo 

de obstacularização da própria gestão municipal. Tal hipótese é confirmada pela resposta de 

um dos entrevistados à questão 5-c do roteiro 2, sujeito que terá sua identificação 

completamente preservada devido ao forte conteúdo político de sua afirmação. 

“Pesquisador: Quais os esforços que a secretaria de assistência social têm 

feito para melhorar tais condições? 
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Volto a falar na questão política. Eu vejo o prefeito, a secretaria de assistência 

social com muita boa vontade, de fazer do jeito certo, de fazer a coisa andar 

direitinho. Só que existe tanto comprometimento com outro partido, com 

outra pessoa, que acaba tudo atrapalhado. Então as próprias pessoas que 

trabalham na prefeitura, muitas são de outro partido, de outra ideologia, 

entendeu? E aí o que elas fazem? Ao invés de pensar “poxa, é pra 

comunidade, é pra mim mesma”, que eu estou fazendo, amanhã sou eu que 

vou precisar, ou minha sobrinha ou minha tia desse atendimento, não, eles 

empacam tudo. O pessoal que já é concursado, que já é efetivo, eles empacam 

tudo. Então o pobre do prefeito, ele está lá em cima e ele não sabe que ele está 

sendo boicotado, sabotado constantemente, sabe, pelas pessoas, por muitas 

pessoas que são efetivas e são de outro partido. E aí fazem de tudo pro cara 

não ter sucesso, para que a administração dele seja considerada ineficaz, o 

outro prefeito que é bom, o que vai entrar que vai ser bom.” 

Outro ponto em que veremos a sobreposição da dinâmica eleitoral sobre o cotidiano 

dos serviços socioassistenciais é a restrição do acesso de serviços municipais a espaços físicos 

pertencentes a organizações da sociedade civil. 2AS aponta que tal entrave ocorre 

especialmente no CRAS Senhor dos Montes. 

“O espaço às vezes eles (usuários) procuram, pressionam, mas a questão do 

espaço vai muito além do que um aluguel. É igual o CRAS Senhor dos 

Montes, você não consegue aluguel de um espaço maior lá. A gente já correu 

atrás, já olhamos. Tem sim as ONGs, entidades que a gente já procurou, mas a 

questão política impede que você consiga um apoio. A questão política você 

consegue ver assim, você consegue ver muito forte, muito assim, né, ela é 

frisada mesmo, no CRAS Senhor dos Montes, e em alguns CRAS é mais 

tranquilo. (...) A demanda, a lista de espera de usuários é enorme e você não 

consegue atender todos por causa do espaço. E tem muitos espaços, da igreja, 

de tudo! Mas por conta da questão política você não consegue chegar até 

esses espaços. 

Segundo nos é apontado por 1AS, a causa de tais entraves políticos ao uso dos espaços 

se dá pelo fato de os mesmos terem sido doados a organizações da sociedade civil em 

administrações anteriores. 

Entrevistada: Nós estávamos sem espaço aqui. O que acontece com os 

espaços aqui, isso é outro problema: o prefeito anterior doou um monte de 

coisa. Sociedade São Vicente, doou terreno pra isso, pra clube não sei das 

quantas, não sei mais o que, associação de bairro. Eles teriam o fim de 

atender. O que eles fazem: vira privado, vira coisas privadas. Por exemplo, 

nós temos um salão aqui, da (nome de uma entidade), que não nos empresta 

por questão política. Nós temos uma quadra ali, que foi preciso que a 

coordenadora virasse e “fulano de tal vai pisar nesta quadra”, e ele falou “se 

fulano e ciclano pisar, da atual gestão, eu não dou mais a chave.  

Pesquisador: e foi doado, doado de papel passado, não é cedido, não 

reversível. 

Entrevistada: Não, foi doado. Doado, doado. Eu acho isso assim, é um pecado 

com a população, um crime com a população. (1AS)” 
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Contudo, apesar das restrições à própria administração pública, os profissionais dos 

CRAS e os próprios grupos de usuários têm conseguido estabelecer algumas parcerias a partir 

de sua própria rede de relações. O CRAS Matozinhos, por exemplo, conseguiu o empréstimo 

do salão de uma igreja pentecostal para a realização de oficinas no bairro Bom Pastor, 

situação que pode ser associada ao fato da coordenadora desse CRAS ser evangélica. 

Profissionais do CRAS Senhor dos Montes também relataram a mobilização de seu grupo de 

mulheres em torno do empréstimo do salão da igreja, dando destaque ao fato de uma das 

participantes ser ministra nesta mesma igreja. Quanto aos relatos sobre uso do espaço físico 

da UFSJ juntamente com um relato mais intenso sobre a realização de estágios e atividades 

obrigatórias de disciplinas do curso de graduação em psicologia, podemos destacar o fato da 

mesma ter cursado a graduação e feito mestrado nesta instituição. 

Neste tópico apresentamos, a partir das profissionais dos CRAS, os avanços relativos 

ao acompanhamento familiar das famílias contempladas com o kit alimentação após a 

integração entre CRAS e Plantão Social para a concessão dos benefícios eventuais. Foi 

caracterizada a oferta dos grupos para familiares de dependentes químicos enquanto diálogo 

entre demanda espontânea atrelada à demanda pelo kit alimentação e demanda programada no 

âmbito do PAIF. Também foi apontado o até então inativo projeto de horta comunitária, a 

realização do projeto Mais Empregos e a perspectiva de criação de uma política municipal de 

economia solidária como estratégias locais para superação da condição de demandante do kit 

alimentação. Por outro lado, foi caracterizado, junto aos entrevistados. o corte de gastos com 

tal benefício. 

Apresentamos também o relato de uma experiência de articulação entre oferta de 

benefícios sociassistenciais e serviços socioassistenciais a partir de uma oficina, no âmbito do 

PAIF para familiares e cuidadores beneficiários do BPC. Contudo, tal experiência não foi 

repetida pelo entendimento de que a mesma atendeu mais a uma demanda própria do setor de 

saúde, do que a um acompanhamento familiar próprio de assistência social 

Após isso, apresentamos a pressão realizada pelos usuários sobre os profissionais do 

CRAS acerca da atual estrutura de oferta do kit alimentação, auxílio material de construção, 

medicamentos e fraldas geriátricas. Vimos também que o fim da oferta de fraldas geriátricas 

pelo setor de assistência social vem impulsionando a judicialização da saúde no município, na 

medida em que os usuários passam a demandar judicialmente que o município cubra tal 

oferta. Outro ponto foi a caracterização do fim da oferta de fraldas geriátricas pela assistência 

social enquanto um esforço estritamente setorial, não tendo sido articulado junto à política de 

saúde uma transição dos custos sobre tal oferta. 
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Finalizando o tópico, apresentamos os entraves políticos enfrentados pelos 

profissionais dos CRAS em decorrência da falta de manutenção dos veículos da Secretaria de 

Cidadania, Desenvolvimento e Assistência Social. Tal entrave representa no cotidiano dos 

CRAS a redução de sua capacidade de realização de visitas domiciliares. Outro entrave de 

caráter político é a restrição do acesso a espaços públicos pertencentes a organizações da 

sociedade civil, limitando a realização de oficinas no âmbito do PAIF e do Serviço de 

convivência e Fortalecimento de Vínculos. Vimos também que as entrevistadas veem tais 

entraves enquanto tentativas de obstacularização dos serviços visando prejudicar a avaliação 

da atual gestão pela população. 

 Passemos agora para a análise de como a organização das equipes dos CRAS e da 

rede de serviços socioassistenciais possibilita/limita a efetivação de um trabalho de caráter 

integral, interdisciplinar e intersetorial. Não será analisada a integração com relação a 

organizações da sociedade civil, pelo fato de as mesmas não terem sido citadas pelas 

entrevistadas. Também analisaremos a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos nos CRAS e de modo integrado ao Programa Mais Educação, bem como os limites. 

Também faremos apontamentos sobre os limites à integração entre os dois principais serviços 

do CRAS.  

4.4.2 Limites à integralidade, interdisciplinariedade e intersetorialidade no âmbito do PAIF 

Neste tópico faremos a descrição e análise das ações ofertas pelos CRAS no âmbito do 

PAIF. Num primeiro momento, apresentaremos uma experiência de integração entre 

benefícios socioassistenciais e ações do PAIF. Num segundo momento, analisaremos a oferta 

de grupos no PAIF em termos dos limites ao diálogo entre demanda espontânea e demanda 

programada e dos entraves organizacionais à possibilidade de se realizar um trabalho integral, 

interdisciplinar e intersetorial.  

Quanto às ações do PAIF, fomos informados pelos técnicos de referência que todos os 

CRAS ofertam grupos para as populações prioritárias ao CRAS (crianças, adolescentes, 

mulheres e idosos), com a exceção dos beneficiários do BPC. Houve apenas dois relatos, 

apresentados no tópico anterior, sobre uma experiência passada de realização de grupos com 

familiares dos beneficiários do BPC e a inclusão de beneficiários do kit alimentação no 

projeto de horta comunitária. Contudo, ambas tratam de experiências que foram 

descontinuadas. Para além dos grupos que ocorrem de modo uniforme em todos os CRAS, há 

os grupos com familiares de dependentes químicos desenvolvidos nos CRAS Tijuco e 
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Matozinhos, apontados no tópico anterior, como contexto concreto de diálogo entre demanda 

espontânea e demanda programada. 

Com relação à articulação entre CRAS e CREAS, a mesma foi apontada como foco de 

problemas de fluxo por três dos 14 entrevistados nos CRAS, em especial ao não recebimento 

de encaminhamentos de jovens egressos do cumprimento de medida sócio-educativa. 

Contudo, foi-nos informado que há um entrave no fluxo entre a Vara de Infância e Juventude 

para o CREAS. Segundo 15PSI, a juíza que atuava no município até o ano de 2012 era 

responsável pela Vara de Infância e Juventude e pela Vara Criminal, tendo por prática 

encaminhar os casos de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade para os 

CRAS, que encaminhava os sujeitos para o CREAS. Com a troca de juízes no início de 2013, 

a Vara Criminal passa a ser priorizada, de modo que foi minorado a análise dos processos de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviços a Comunidade e, consequentemente, do 

encaminhamento destes para os CRAS e CREAS. Nesse sentido, foi-nos relatado esforços da 

gestão da política de assistência social para qualificar o diálogo com o mesmo, esclarecendo 

as diferenças entre os atendimentos por CRAS, CREAS e outros equipamentos da rede de 

serviços intersetoriais. 

Atualmente os serviços aguardam pelo aumento dos encaminhamentos, o que estaria 

condicionado a um gradual aumento do volume de atenção da Vara de Infância e Juventude. 

Contudo, também foi relatada a realização de acompanhamento de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa no âmbito dos CRAS: 

O CRAS não atende, não é a proposta atender, que já seria aí atenção de alta 

complexidade, já estão em abrigo, em caso de medida socioeducativa é 

CREAS, é média complexidade. Mas o que eu entendo com isso: porque a 

idéia é: eles cumprirem a medida, eles serem atendidos onde eles estão e eles 

virem pro CRAS fazer isso, quando eles retornam o vinculo com a família ou 

quando o adolescente cumpre a medida dele aí vai para o CRAS 

encaminhado. A gente não consegue vincular depois, porque eu não vejo 

muita referência. Eles cumprem, ficam livres da medida ou saem da Casa Lar, 

voltam pra família ou são adotados, e não se vinculam. Eu vi que a partir do 

momento que eu criei este projeto, a aderência deles ao serviço mudou um 

pouco. Então mesmo que não volte para o grupo ainda sim eles têm uma 

referência melhor ao CRAS, eles passam aqui. Eu tive uma experiência de um 

adolescente que fugiu da Casa Lar, no período a Casa Lar tinha um convênio 

com o CRAS, então foi uma resposta boa quando eu cheguei até ele. Então a 

experiência que eu tenho é de fazer com que esses meninos, enquanto eles 

estão cumprindo, mesmo que não seja o nosso papel aqui, é que eles consigam 

ter uma aderência ao serviço e às vezes fiquem a vontade para continuar 

depois, às vezes mesmo depois de cumprida a medida eles tenham interesse 

em ficar, porque eles gostam do grupo, enfim (12PSI). 

 Vê-se aqui um entendimento da normativa e um questionamento prático da mesma, a 

partir do entendimento de que a realização de tal acompanhamento exclusivamente pelo 
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CREAS implicaria, por si só, em uma não vinculação ao CRAS. Contudo, tal leitura crítica se 

dá a partir de um cenário em que não tem se efetivado a integração entre CRAS e CREAS. 

Para além das dificuldades em estabelecer o acompanhamento conjunto dos jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa, foi-nos relatado também limites quanto ao 

atendimento de situações envolvendo violência contra a mulher 

Pesquisador: Você acha que algumas das ações oferecidas pelo CRAS 

poderiam ser oferecidas por outra política social ou pela sociedade civil? 

Cássia: Vejo, violação de direito, esta relação entre CRAS e CREAS. Você 

atende a família, você vê que foi violado o direito, você encaminha e eles 

dizem que não. Aí você não vai deixar a família desassistida, você acaba 

atendendo.(2AS)” 

Porque essa questão, até mesmo essa questão de violência que a gente vive, 

que as mulheres chegam, né, pra gente tão desesperadas por essa violação 

pelo marido, em muitos casos seria relevante um atendimento individual, mas 

é algo que a gente não pode dar. Então a gente vai e inclui num grupo, mas aí 

muitas não querem entrar no grupo, porque elas querem, elas não querem se 

expor (3PSI). 
 

Cabe lembrar que nosso objetivo inicial era entrevistar também os profissionais do 

CREAS, contudo, os mesmos não aceitaram participar da pesquisa, de modo que tal assunto 

não será por nós aprofundado. 

 Com relação à atuação da professora de Português, essa não aceitou participar da 

pesquisa, alegando falta de tempo. Foi-nos relatado pelos demais profissionais que a mesma 

atua exclusivamente na realização de palestras socioeducativas, revezando-se também entre os 

quatro CRAS. Foi relatado que os profissionais se reúnem com a professora e definem um 

calendário e os temas a serem trabalhados em todos os CRAS. Tal profissional adapta a 

linguagem para o trato da mesma segundo os grupos etários, e realiza suas atividades cada 

semana em um CRAS. 

Com relação à atuação das duas pedagogas, realizamos entrevista com apenas uma 

delas, uma vez que a outra estava licenciada. Como apontamos mais acima, na descrição das 

estratégias de integração do CRAS com os equipamentos de Proteção Social Especial, 

destaca-se nesse certame a integração entre o CRAS Tijuco e a casa Lar “Amar é simples”, no 

sentido de os abrigados participarem das oficinas do serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos e frequentarem a brinquedoteca deste CRAS. 

Por outro lado, foi-nos informado que as pedagogas atuam exclusivamente na 

coordenação dos grupos com crianças, com ambas revezando-se entre os quatro CRAS. 

14PED relatou que a intenção inicial era que elas atuassem em apenas um dos CRAS, mas 
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que na medida que todos os CRAS contavam com brinquedotecas e as outras equipes 

demandaram também a atuação das mesmas, elas passaram a se revezar nos quatro CRAS. A 

partir dessa estruturação de seu trabalho, foram recorrentes em sua entrevista os inícios de 

respostas por expressões como, “eu vou falar do meu trabalho com as crianças”, “essa 

pergunta eu acho que seria mais para a minha coordenadora”, “talvez a assistente social 

pudesse te informar melhor”. Com relação às demandas que chegam ao  CRAS, mas não são 

atendidas por problemas de fluxo, obtive a seguinte resposta: 

Nossa, essa pergunta eu não vou saber te responder, porque no caso seria 

porque, no meu caso aqui, quando eu vejo que a criança precisa de um 

psicólogo ou um atendimento especializado, eu encaminho pra psicóloga, 

então elas fazem tudo o que pode ajudar. Agora em relação ao geral, entre os 

CRAS, eu não vou saber te responder, porque às vezes não dá tempo de 

observar isso, então eu fico mais preocupada aqui.” (14PED) 

A partir dos elementos apontados, percebe-se que a organização do trabalho dos 

técnicos favorece uma atuação multidisciplinar por parte das equipes, uma vez que o trabalho 

de um profissional se inicia ao final do trabalho de outro, e não em termos de uma atuação de 

fato conjunta. Foram poucos os relatos de atuação das assistentes sociais junto aos grupos, 

além de ocorrer uma atuação estrita das pedagogas no atendimento às crianças e da professora 

de Português junto às palestras. Nesse sentido, cabe ainda problematizar até que ponto a 

atuação das pedagogas e da professora de português se estrutura enquanto profissionais de 

educação e até que ponto estas atuam segundo as especificidades da política de assistência 

social. 

Tal situação ficará ainda mais clara ao analisarmos os limites de integração entre PAIF 

e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por meio do matriciamento dos 

instrutores de oficinas pelos técnicos de referência do CRAS. Como veremos a seguir, tem 

ocorrido um círculo vicioso em que as pedagogas encaminham as crianças da brinquedoteca 

para as psicólogas dos CRAS, visando que estas encaminhem aquelas para atendimento 

clínico ou se realize acompanhamento familiar. Por outro lado, os profissionais relataram a 

inclusão de usuários na brinquedoteca e nos demais grupos do PAIF e serviço de Convivência 

no intuito de mantê-los em observação, sem, contudo, realizar o devido acompanhamento 

familiar. 

Iniciemos, então, apresentando as oficinas ofertadas no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos a partir de 2014. Como já relatamos, esse serviço apresentava 

poucas ações e uma baixa quantidade de atendimentos até o ano de 2013, sendo que no 

momento em que foram realizadas as entrevistas com o roteiro 1, havia 18 instrutores 

contratados realizando 15 modalidades diferentes de oficinas, como se vê na tabela 10. Cabe 
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destacar que as oficinas ofertadas pelo CRAS Rural não são oferecidas em todos os cinco 

distritos e seus sub-distritos devido à dificuldade em ofertar o transporte aos profissionais. 

Observando a tabela percebe-se que a maioria desses profissionais atua simultaneamente em 

três ou quatro unidades de CRAS. Tais instrutores são responsáveis também pela oferta 

integrada do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos junto ao Projeto Mais 

Educação em uma creche e duas escolas municipais, tendo sido relatada a perspectiva de 

realização de parceria com a APAE. Contudo, como tal integração não foi por nós prevista no 

planejamento da pesquisa de campo, não teremos dados descritivos da oferta do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos espaços escolares. 

 

Modalidade Unidades de CRAS Quantidade de 

instrutores 
Senhor dos Montes Tejuco Matozinhos Rural 

Ginástica para a 

3ª idade 

 XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX 1 

Teatro XXXXXXX XXXX XXXXXXXX  1* 

Oficina de 

memória para 

idosos 

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX  1* 

Hip Hop XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX 1 

Zumba XXXXXXX XXXX XXXXXXXX  1 

Informática XXXXXXX XXXX  XXXXXX 2 

Horta comunitária XXXXXXX XXXX   2 

Esportes XXXXXXX XXXX XXXXXXXX  1 

Artesanato 

biscuit/EVA 

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX 1 

Artesanato com 

recicláveis 

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX 1 

Mídia XXXXXXX XXXX   2** 

Tai Chi Chuan XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX 1 

Hidroginástica  XXXXXXX XXXX XXXXXXXX  1*** 

Capoeira   XXXXXXX  1 

Coral (Albergue 

Santo Antônio) 

XXXXXXX    1 
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Tabela 10 - Quadro de oficinas ofertadas nos CRAS do município de São João del-Rei 

* Oficinas ministradas por um mesmo oficineiro. 

** Oficina ministrada em dupla por um fotografo e uma jornalista. 

*** Ofertada na piscina do Campus Santo Antônio da UFSJ. 

 

Quanto à integração entre as ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos e do PAIF, ambas as coordenadoras dos CRAS apontaram que o mesmo tem 

ocorrido em poucas situações, apesar de colocar tal tarefa em perspectiva. 

 Pesquisador: A idéia aqui no município é que eles (os instrutores) vão 

rodiziando entre todos os CRAS? 

2AS: É, mais aí é bem complicado, porque você acaba tendo uma falha no 

atendimento, porque alguma coisa do atendimento que você precisava trazer e 

não consegue trazer.” 

Quando eu cheguei aqui, por exemplo, a gente não tinha intervenção nesses 

grupos da ginastica, da oficina que a gente oferece, por exemplo. (...) Então 

foi com base nessa observação que eu comecei a fazer essas intervenções, 

para que os técnicos aqui estejam acompanhando de perto tanto os oficineiros 

quanto o usuário. (...) ele (o instrutor) é o cara que está na ponta e ele vai 

ouvir demandas. Então ele precisa estar preparado para isso (8AS). 

 Se por um lado as coordenadoras colocam em perspectiva o matriciamento das ações 

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, dentre as 12 técnicas de referência 

entrevistadas apenas uma apontou desenvolver um trabalho referente a tal dinâmica.  

 Nesse caso, 3PSI acompanhava um grupo de ginástica, e relata ter apreendido que as 

participantes ali estavam mais em busca de desabafar sobre os problemas familiares e passar 

um tempo fora de casa do que, propriamente, em busca de saúde física. A partir daí, o CRAS 

passou a ter um grupo de mulheres, bem como a ir amadurecendo um trabalho reflexivo sobre 

violência doméstica e intrafamiliar e sobre temas intrageracionais.  

No CRAS aqui a gente tem visto muito a questão da violência contra a 

mulher. A gente tem visto muito caso de mulher que aparece aqui. E ainda 

tem uma outra questão que é a violência contra a mulher, mas só que a mulher 

não se sente violentada necessariamente, entendeu¿ Ela naturaliza essa 

violência, ela acha normal, ela acha que ela apanhou do marido e ele estava 

certo, entendeu¿ Então fica elas por elas. Então o que acontece, nessa 

configuração nos temos que, acaba que agente tem que entender um pouco da 

realidade, que faz parte dessa comunidade, pra gente poder atuar, entendeu¿ 

(...) Eu desenvolvo projeto com os idosos e com adolescentes, muitos até são 

parentes, tem um certo parentesco. Então dá pra se trabalhar com esses dois 

grupos uma mesma questão, ou então uma questão próxima, né. Então eu 

tenho utilizado muito disto. 

Cabe destacar que esta foi à única profissional a destacar a realização de um trabalho 

intergeracional, conectando temáticas entre os grupos de terceira idade e adolescentes.  
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Com relação ao matriciamento das ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos junto ao Projeto Mais Educação, vemos também que tal esforço é colocado em 

perspectiva, mas não necessariamente realizado. Segundo 2AS, a única ação acompanhada 

pelos técnicos de referência do CRAS, na verdade, é uma ação realizada por um deles: a 

brinquedoteca.  

Porque o objetivo era esse, chegar até essa família. Igual às crianças aqui, elas 

estão sendo atendidas, mas o objetivo é chegar até esta família, sabe? Fazer 

uma intervenção com esta família (2AS). 

 Contudo, 2AS nos aponta a situação geral dos profissionais do CRAS não 

conseguirem garantir um determinado atendimento, de modo que a solução inicial é a 

inclusão do sujeito em alguns dos grupos existentes. 

A gente consegue fazer assim: a família chegou, aquilo que está no nosso 

alcance nos conseguimos atender, mas tem coisas que fogem mesmo 

totalmente, você não consegue. Ás vezes você tenta inserir a família em outro 

programa que ás vezes nem era aquilo que ela precisava realmente só pra não 

deixar ela desassistida. 

 Em um sentido mais estrito, 12PSI nos aponta para o fato de os profissionais do CRAS 

também não estarem conseguindo garantir o direito ao atendimento em saúde mental, de 

modo que a participação nas atividades da brinquedoteca e em outros grupos dos CRAS se 

torna uma opção ao atendimento psicoterápico. 

O Conselho Tutelar me liga, “12PSI, preciso de um psicólogo pro fulano de 

tal, liga pro fulano de tal”, eu não posso atender, psicoterapia. Eu falo, coloca 

aqui na brinquedoteca, já é uma forma da gente ter um meio de estar próximo 

desta família, a gente apóia esta família, saber o que está passando com esta 

criança, para saber melhor, observa o que está diferente, o que chamou a 

atenção dele, e a gente vai tomando as providências. 

 

(...) eles falam o tempo todo, que “eu quero um psicólogo que trabalhe 

comigo, que me atenda”, e é uma demanda que eu, pra criança então, não 

tenho pra onde encaminhar. O PSF não atende criança, o Núcleo de Saúde 

Mental que atende, lá são duas psicólogas e para os distritos. E eu ligo lá e 

então, quando a última que eu encaminhei era o 100º lugar e era um caso bem 

urgente, com risco, que eu tenho que olhar o serviço do CRAS, de perder o 

Bolsa Família, tava faltando muito a escola, numa situação dentro da família 

refletindo dentro da escola e não estava conseguindo ir na aula. Então ela 

precisa ser atendida e eu não consegui fazer. (...) Eu cheguei um tempo a 

supervisionar um estágio clínico, dentro do meu consultório, com os meus 

horários, fora do horário de CRAS, dando supervisão pra estagiários 

atenderem as demandas que chegavam aqui (12PSI). 

 

 

 Complementando o cenário, temos o relato da assistente social do CRAS Rural sobre 

seus esforços de retificar as demandas escolares feitas ao CRAS nos trabalhos de grupo por 

ela desenvolvidos: 
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Pesquisador: Você considera que há ofertas programadas no setor de 

assistência social que sejam orientadas segundo demandas, critérios ou 

indicadores estabelecidos por outros setores da política pública? 

Nº7: (silêncio) Então, assim a gente tem a demanda da escola, né, de ter 

trabalho pra desenvolver com adolescentes, questão de bullyng, os professores 

falam muito, ah, desconta mesmo do trabalho dessa área, e faz mais questão 

da educação não crítica, não da educação transformadora, como diria Paulo 

Freire, pra criança interagir e ser interagido com o professor. É isso que eu 

entendo, os professores meio que passam isso para a gente, querendo meio 

que um diagnóstico, né. Desta forma que eu percebi a demanda deles direta de 

trabalho. (7AS)” 

 Vimos aqui que as atividades da brinquedoteca, ao mesmo tempo em que apresentam a 

funcionalidade de triagem para o atendimento infantil com profissional de psicologia, acabam 

sendo também, por vezes, uma atividade na qual o usuário espera indefinidamente pelo 

atendimento de sua demanda. Nesse sentido, temos indícios de que as ações do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, inclusive a oferta integrada deste com o Projeto 

Mais Educação, pode estar tendo a funcionalidade de invisibilizar demandas por problemas de 

adaptação ao ambiente escolar, avaliação psicológica, psicoterapia infantil. 

Nesse sentido, cabe ao município entender a brinquedoteca enquanto um espaço para a 

garantia do direito ao brincar, bem como do brincar enquanto atividade vital ao 

desenvolvimento infantil. Vygotsky (1998) entendia o brinquedo como ferramenta da 

maturação das necessidades, sendo a união entre motivações e percepção um traço marcante 

da consciência na primeira infância. Com o início do desenvolvimento da inteligência prática 

e do pensamento abstrato, a criança deixa de ter apenas desejos de satisfação imediata. Para 

tanto, usará do brinquedo para distorcer a realidade e realizar tais desejos através de um 

mundo imaginário, mas não num sentido patológico, e sim do desenvolvimento da 

imaginação e da criatividade. Porém, a criança não entende ou está consciente das motivações 

do seu brincar, diferindo o brinquedo de atividades como o trabalho. 

É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa esfera 

visual externa, dependendo das motivações e tendências internas, e não dos incentivos 

fornecidos pelos objetos externos. (...) A criança vê um objeto, mas age de maneira diferente 

em relação àquilo que vê. Assim, é alcançada uma condição em que a criança começa a agir 

independente daquilo que vê (Vygotsky, 1998, p.126-127). 

 

 Durante a socialização e a formação do self, a criança é inserida no mundo da cultura. 

Com isso, sua ação no mundo e nas relações sociais terá de perpassar coercitivamente o 
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simbólico; coerção esta que garante a comunicação mundo-sujeito-mundo. A criança não será 

literalmente esculpida em sua socialização; resignificará, criará, através do jogo, a sua cultura, 

uma cultura lúdica, definida por G. Brougère (apud Kishimoto, 2002, pág.23) como “conjunto 

de regras e significações próprias do jogo que o jogador adquire e domina no contexto de seu 

jogo”. 

O termo conjunto de regras encaixa-se tanto no jogo com regras, quanto no jogo 

imaginário. No primeiro caso, são normas à priori visando moldar o comportamento, 

estabelecer um mínimo necessário de previsibilidade e controle social aos jogadores para que 

estes possam alcançar, com igualdade de oportunidades e através do mérito próprio, o 

objetivo traçado (jogo com regras). O segundo diz respeito às regras de comportamento 

definidas culturalmente. Estas são referentes a estereótipos sociais e normas grupais de 

conduta que o outro significativo têm internalizado (valores). Ao externalizá-las em 

comportamento, ele possibilita a assimilação e incorporação dos mesmos no cotidiano da 

criança. Ao interagir no faz-de-conta, tal criança poderá ressignificar o conteúdo simbólico 

assimilado e colocá-lo em contato com novos durante a interação.  

A cultura lúdica (...) é também objeto de uma produção externa (...) se 

alimenta continuamente de elementos vindos do exterior, não oriundos do 

jogo. A cultura lúdica não está isolada da cultura geral. (...) Alguns elementos 

parecem ter uma incidência especial sobre a cultura lúdica. Trata-se hoje da 

cultura oferecida pela mídia com a qual a criança está em contato: a televisão 

e o brinquedo. (...) Existe também a cultura lúdica adulta. (...) A sociedade 

propõe numerosos produtos (livros, filmes, brinquedos) às crianças. Esses 

produtos integram as representações que os adultos fazem das crianças, bem 

como os conhecimentos sobre a criança disponíveis numa determinada época 

(Brougère, apud Kishimoto, 2002, pág.27-29). 

Os outros significativos podem ser tanto seres humanos presentes no cotidiano da 

criança (pai, mãe), quanto personagens ficcionais oriundo da literatura (Chapeuzinho 

Vermelho), mídias de massa (Bob Esponja, Xuxa) e cultura popular (Homem do Saco), ou 

ainda papéis sociais bem delineados por estereótipos (médico, policial, ladrão). Tais 

personagens e estereótipos, transmitem valores e representações sociais que o adulto deseja 

que a criança tenha do mundo. Através desses mecanismos, o infante, dentro de sua 

espontaneidade e fidelidade às ideias do outros significativos, pode ser levado a brincar e se 

sujar tranquilamente na rua ou se trancafiar em uma casa patologicamente arrumada, a colocar 

folhas num formigueiro para alimentar as formiguinhas ou apedrejar cachorros por 

medo/diversão. 

  Como vimos no relato sobre a realização de um conjunto de palestras a cuidadores e 

familiares de beneficiários do BPC, a mesma se deu em termos de parceria entre os técnicos, e 
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não em termos de uma política intersetorial. Vimos também, no caso do fim da oferta de 

fraldas geriátricas pela assistência social, que faltou pactuar com a saúde a transição do 

custeio de tal oferta. Apontamos também, que  a inclusão de sujeitos nos grupos do PAIF e do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem possibilitado mais a invisibilização 

de demandas fronteiriças entre a saúde e educação, bem como por acompanhamento no 

âmbito da Proteção Social Especial. Vimos também que a saúde é o principal foco de 

problemas de fluxo e demanda não atendidas. 

  Nesse sentido, cabe a nós um esforço final de caracterizar, segundo 9 dos 14 

profissionais dos CRAS entrevistados,  a saúde como o principal foco de problemas de fluxo 

de encaminhamentos, como se vê na tabela 11.  

Setor e demanda Menções 

Saúde 9 

PSF / Secretaria de saúde  2  

 

Questões de saúde mental 1  

Concessão de medicamentos na saúde 1  

Saúde no geral 5 

Educação 2 

Educação no geral  1 

Transporte para os estudantes da escola rural  1 

Habitação 2 

Reforma de casas condenadas pela defesa civil 2 

Previdência 1 

Agendamentos no INSS  1 

SGD 3 

CREAS 3 

Conselho Tutelar 1 

Não responderam: 2 

Tabela 11 - Demandas que não são atendidas por problemas de fluxo institucional, segundo as técnicas de 

referência e coordenadoras dos CRAS de São João del-Rei. 

 

 Com relação às demandas oriundas que chegam ao CRAS, mas que dizem respeito a 

outras políticas setoriais, a política de saúde foi mencionada em 16 oportunidades, enquanto 

nenhuma das outras políticas foi citada em mais do que três oportunidades. Destacam-se 

dentre as lacunas apontadas na política de saúde, o atendimento insuficiente no município da 

demanda em saúde mental e na oferta de fraldas geriátricas a pacientes acamados. 

 

Setor e demanda Menções 

Saúde. 16 

Internação por dependência química. 2  

Concessão de medicamentos e fraldas geriátricas.  
4  

Atendimento psicológico na atenção básica em saúde, SPA – UFSJ, movimentos 4 
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comunitários. 

Acompanhamento de idosos acamados a domicilio 

 
2 

Política de prevenção a suicídios 2 
Realização de exames de auto custo na saúde pelo SUS 

 
1 

Saúde em geral 

 
2  

Educação 2 
Vaga em escolas e creches 

 
1 

Acesso a material esportivo e brinquedos diversificados nas escolas 

 
1 

Habitação 3 
Reforma de casas pela habitação. 3 
Cultura / esporte 1 
Ações de lazer  1 
Segurança pública. 0 

Nenhuma demanda apresentada  ---------- 
Trabalho 0 

Nenhuma demanda apresentada  ----------- 

Tabela 12 - Demandas que chegam aos CRAS, mas dizem respeito a outras políticas setoriais. 

 

 Finalizando esta constatação de que não há relações intersetoriais entre Assistência 

Social e Saúde no âmbito do CRAS, temos o relato de 1AS e 12PSI sobre o fato dessas 

parcerias se darem segundo a vontade e disposição pessoal dos gestores e profissionais de 

saúde, e não em termos de uma política intersetorial pactuada entre gestores:  

Pesquisador: Quais demandas dos usuários você considera que não tem sido 

atendida por problemas no fluxo de encaminhamentos entre as instituições? 

Nº 1: (silêncio) Fluxos de encaminhamento... Olha, têm algumas que são mais 

difíceis, a saúde é mais difícil da gente lidar, mas com minha ligação direta 

com o pessoal eu consigo muita coisa. Personifica um pouco da questão 

burocrática. Isso é uma vantagem ou pode ser uma desvantagem, mas eu 

acredito que seja uma vantagem para o técnico de referência. Quando ele é 

concursado e ele fica ali, como (profissional da saúde) está aqui, então a gente 

já conhece, a gente já sabe como é o movimento. O (outro profissional da 

saúde) também é concursado. Então a gente já vai, já tem uma coisa muito 

pessoal. Então a gente já sabe como é que faz, como é que lida, me ajuda, faz 

isso, isso e aquilo. Então não é muito difícil assim pra mim. Pra mim (risos). 

Mas existe uma dificuldade grande aí com outros profissionais, com a saúde 

aqui, que é um lugar que demanda muita coisa. 

Nº 12: Eu percebo isso até no contato que a gente tem com instituições de 

bairro, com escolas. O CRAS tá preocupado com a escolinha, então tem algo 

aí. Ou isso que o PSF uma vez que o médico veio aqui pra falar que no grupo 

de familiares de quem recebe BPC, que tem os pacientes, a família, o idoso, o 

cuidador dessas pessoas, a gente fez uma roda de conversa, chamou os 

profissionais, que a demanda deles é de saúde. O médico do PSF veio, muito 

ocupado, “sou muito ocupado, tô cheio de atendimento lá pra fazer”, o tanto 

que essas meninas já fizeram pro bairro. Então a gente tem muito respaldo dos 
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outros profissionais dos outros setores. 

Vimos que a composição atual das equipes, o modo de organizá-la e as condições 

logísticas não têm sido suficiente para que ocorra a integração entre PAIF e Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos via matriciamento das ações dos instrutores pelos 

técnicos de referência. Tal matriciamento é concebido pelas coordenadoras dos CRAS, mas 

não é efetivado pelos técnicos de referência devido ao grande volume de demanda por 

atendimentos individuais no âmbito do PAIF referentes ao acolhimento, cadastramentos, 

estudos sociais e visitas domiciliares. Veremos também que essas mesmas condições têm 

favorecido uma oferta relativamente padronizada de grupos de funcionamento contínuo nos 

acompanhamentos coletivos no âmbito do PAIF, por mais que os técnicos de referência 

captem a demanda por novos grupos de caráter temporário. Por outro lado, a organização 

local dos serviços não favorece o matriciamento dos instrutores do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos pelos técnicos de referência, em especial ao demandar uma 

atuação de brinquedista e palestrantes a suas pedagogas e professora de Português. Tais 

demandas, por sua vez, são próprias da fronteira entre as políticas de educação e saúde.  

Consequentemente, vimos ocorrer a prática de inserir famílias em grupos que 

claramente não atendem as suas demandas iniciais, com o intuito de mantê-las vinculadas ao 

serviço. Com isso, por mais que as técnicas de referência não consigam realizar de fato o 

acompanhamento familiar destes sujeitos, pelo menos se veem capazes de atendê-los 

novamente em contextos emergenciais. 

Nesse sentido, trazemos aqui um diagrama (FIG. 4) de fluxo ideal e outro (FIG. 5) 

com o fluxo real dos serviços socioasssistenciais nos CRAS de São João del-Rei. 
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Figura 4 - Diagrama de Fluxo ideal tendo em vista a integralidade no âmbito do PAIF. 

 

No diagrama de fluxo ideal, tendo em vista a integralidade no âmbito do PAIF, temos 

inicialmente a realização do acolhimento das demandas de PSE, saúde, saúde mental e 

escolares pelos técnicos de referência dos CRAS e posterior realização de estudo social com 

as famílias. As demandas de PSE seriam encaminhadas ao CREAS e posteriormente inseridas 

nas diversas ações possíveis ao CRAS e à rede socioassistencial complementar, com as 

equipes dos CRAS recebendo apoio matricial da equipe do CREAS, além dos técnicos de 

referência dos CRAS oferecerem apoio matricial aos instrutores do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. Haveria uma produção contínua de acompanhamentos coletivos, 

procedimentos que garantam direitos de assistência social e junto a outras políticas sociais, 

além de trabalhos preventivos no sentido de combate às causas dos problemas identificados. 

Por outro lado, no diagrama de fluxo real, tendo em vista a integralidade no âmbito do 

PAIF, as demandas são acolhidas e o estudo social é realizado. Porém, apresenta problemas 

de fluxo quanto ao seu encaminhamento para o CREAS, bem como não ocorre o apoio 

matricial da equipe do CREAS às equipes dos CRAS. Há inclusão dos usuários nas ações do 

PAIF e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, mas não há apoio matricial 

dos técnicos de referência dos CRAS aos instrutores de oficinas e nem encaminhamentos para 

ações e projetos sociais. Ocorrem diversos acompanhamentos particularizados relativos a 

demandas de PSE e inclusão dos mesmos em grupos que não atendem diretamente as suas 

demandas, de modo que a prevenção é aqui entendida enquanto manutenção de vínculo com a 
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equipe para produção de atendimentos emergenciais em caso de novas ocorrências. Um 

último é o caráter funcional da parceria entre Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, uma vez que a falta de recursos humanos para a realização do apoio matricial faz 

com que a parceria vise mais à ampliação do volume de atendimentos do que à realização de 

acompanhamentos. 

 

Figura 5 - Diagrama de fluxo real tendo em vista a integralidade no âmbito do PAIF. 

Tendo finalizado as nossas análises, passemos às considerações finais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicio minhas considerações finais pontuando que, no momento da qualificação, a 

partir do meu histórico de atuação em municípios de pequeno porte I, tínhamos a expectativa 

de que, no município estudado, apresentar-se-ia uma estrutura de trabalho distinta das por 

mim vivenciadas. Logo, esperava que os técnicos de referência dos CRAS contassem com 

melhores condições para efetivar o conceito de integralidade tal qual previsto na normativa do 

PAIF. 

O trabalho de entrevistas confirmou, em parte, os resultados esperados: o município 

apresentou um histórico recente de investimento em uma equipe própria para a gestão e 

planejamento da política de assistência social, além de uma equipe de instrutores para a 

execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Com isso, a atuação dos 

mesmos se dá focada na oferta do PAIF. Contudo, encontramos um cenário em que as equipes 

básicas estavam, via de regra, incompletas, de modo que os profissionais dedicavam-se à 

coordenação de grupo de funcionamento contínua, ao acolhimento e estudo social junto  

às famílias. 

Apesar de contar com diversos equipamentos para compor a rede de serviços 

socioassistenciais e intersetoriais, deparamo-nos com diversas lacunas na concretização da 

integração e organização intersetorial entre os serviços. Dessa forma, os CRAS de São João 

del-Rei também mostraram-se ocupados do atendimento contínuo de “casos” crônicos de  

violação de direitos. Porém, tal cenário tem como diferencial um leque de grupos e ações para 

inserir os usuários, de modo que eles possam ser observados continuamente pelas equipes e 

atendidos com maior prontidão em caso de nova emergência. O estabelecimento de parcerias 

com entidades da sociedade civil e o acesso aos veículos para a realização de visitas 

domiciliares também se mostraram escassos, mas desta vez a principal variável apontada foi 

os esforços políticos para a obstacularização dos serviços e da atual gestão visando prejudicar 

a avaliação da mesma pela população. 

No plano teórico, este trabalho apresentou um esforço inédito no campo de 

conceituação da integralidade no âmbito do SUAS, à luz da conceituação presente no âmbito 

do SUS. Vimos que o princípio da integralidade remete, no âmbito do SUS, à concepção 

universalista formulada na Conferência de Alma-Ata (1978), sendo uma noção útil para 

discriminar valores e características consideradas desejáveis ao sistema de saúde consoante 

aos valores forjados na década de 1970. Por outro lado, a trajetória histórica do termo 

integralidade no âmbito do SUAS está vinculada ao princípio da subsidiariedade, presente no 
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Programa Comunidade Solidária, vigente entre 1995 e 2002. Tal conceito não é valorizado 

pelos teóricos do serviço social, uma vez que reflete uma concepção neoliberal de Estado e 

um fortalecimento de noções próprias da doutrina social da Igreja Católica, de que “o Estado 

deve ajudar os membros do corpo social, sem, contudo, impedi-los de fazer o que podem 

realizar por si mesmos” (Mestriner, 2001, p.19). Assim, caberia ao Estado, então, favorecer o 

desenvolvimento de uma escala de integração social, desde a família até as relações de 

amizade, movimentos populares, organizações sociais e do próprio Estado. Nesse contexto, a 

função da política e do Estado é favorecer o desenvolvimento da sociedade e não organizar e 

comandar o processo social. Para que essa integração social da pessoa se realize, é 

necessário que a pessoa e a sociedade sejam livres37. 

Contudo, o nexo aqui estabelecido entre integralidade e o princípio da subsidiariedade 

integralidade me leva a crer que, inclusive a integralidade enquanto principio do SUS e 

enquanto imagem objetivo, possa guardar relações com a doutrina de social católica. Afinal 

de contas, Camargo Jr. (2001, p.16) afirma que a integralidade não pode ser chamada de 

conceito, uma vez que não pode ser definida, sendo mais bem caracterizada na forma de 

(...) uma rubrica conveniente para o agrupamento de um conjunto de tendências 

cognitivas e políticas com alguma imbricação entre si, mas não completamente 

articuladas. Pode-se identificar, grosso modo, um conjunto de tradições 

argumentativas que desembocam nesse agregado semântico: por um lado, um 

discurso propagado por organismos internacionais, ligado às idéias de atenção 

primária e de promoção de saúde; por outro, a própria demarcação de princípios 

identificada em pontos esparsos da documentação oficial das propostas de 

programas mais recentes do Ministério da Saúde em nosso país; por fim, nas críticas 

e proposições sobre a assistência à saúde de alguns autores acadêmicos em nosso 

meio. 

 A conceituação que Mattos (2001) traz de imagem-objetivo também expressa um 

processo de integração social em que grupos sociais se organizam a partir de um substrato do 

estatal. Nesse sentido, caberiam reflexões no campo da ciência política, explorando quais são 

as teorias sobre o Estado que embasam os princípios, diretrizes e conceitos norteadores de 

nossas políticas públicas. 

Ainda com relação a tais reflexões sobre a integralidade no âmbito do SUAS a partir 

de teorias do Estado, cabe destacar um outro sentido corrente do termo, que é a integração 

enquanto pacificação e repressão. Entendemos aqui que tais processos se dão pelo uso da 

violência e também por meio da imposição de consensos e de vigilância social. Aqui, cabe 

questionar, por exemplo, sobre a real finalidade de tamanho levantamento de dados da 

 

37  http://www.pucsp.br/fecultura/textos/pessoa_sociedade/24_subsidiariedade.html 
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população por meio do Prontuário SUAS: É para promover e proteger direitos ou para vigiar e 

punir? 

Vimos também que a atenção integral no âmbito da saúde visa à garantia da oferta 

articulada e continuada de ações para o enfrentamento dos problemas de saúde e necessidades 

de saúde em todos os níveis de atenção previstos. Esse conjunto de ações envolveria a 

articulação entre ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, dentro de uma 

organização de serviços que privilegie a prevenção e a promoção. A partir da PNAS (2004, 

p.48) o uso do termo integral na política de assistência social expressa um sentido similar ao 

do conceito de integralidade presente na política de saúde enquanto esforço do estado para 

“conferir unidade aos esforços sociais a fim de compor uma rede socioassistencial, rompendo 

com a prática das ajudas parciais e fragmentadas, caminhando para direitos a serem 

assegurados de forma integral, com padrões de qualidade passíveis de avaliação”. Está 

previsto também a articulação entre serviços de Proteção Social Básica e a Proteção Social 

Especial, tanto entre si quanto com a rede intersetoriais e socioassistenciais de serviços, por 

meio de relações de referência e contra-referência38. Assim, a atenção integral se relaciona 

também com o princípio da incompletude institucional, no qual cada setor e/ou equipamento é 

incapaz de atender à totalidade das demandas, mas  a articulação entre os setores seria capaz 

de ofertá-la. 

Vimos que a integralidade enquanto apreensão ampliada das necessidades de saúde 

pelos profissionais não implica em uma apreensão holística, ou seja, da totalidade da situação. 

Trata-se, sim, de uma seleção negociadas intersubjetivamente, em contexto dialógico, sobre o 

que é relevante para a construção do projeto de intervenção/projeto terapêutico a partir do 

conjunto de ações que podemos pôr em prática, de modo que se tenha a oportunidade de 

oferecer respostas ao conjunto de necessidades de ações e serviços de saúde (Mattos, 2004). 

Por outro lado, no âmbito da política de assistência social, o PAIF é o serviço 

responsável pela concretização do trabalho social com as famílias e comunidades, integrando 

as dimensões socioassistencial e socioeducativa do atendimento aos usuários. Neste, cabe 

uma apreensão holística das demandas das famílias nos processos de acolhimento e estudo 

 

38 Segundo o sitio http://www.datacras.com/sobre-nos2/, mantido pelo MDS e direcionado aos gestores 

municipais de assistência social, o conceito de referência compreende o trânsito do nível menor para o de maior 

complexidade, ou o encaminhamento, feito pelo CRAS, a qualquer serviço socioassistencial ou para outra 

política setorial no seu território de abrangência. Por sua vez, o conceito de contra-referência indica o caminho 

inverso na relação entre os serviços, ou seja,compreende o trânsito do nível de maior para o de menor 

complexidade, como por exemplo, os encaminhamentos feitos do CREAS ou de outro serviço setorial ao CRAS. 

http://www.datacras.com/sobre-nos2/
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social segundo o conceito multidimensional de pobreza presente na abordagem das 

capacitações de Sen (2000, 2001, citado por Mattos, 2006).  

Quanto ao conceito de apoio matricial no âmbito do SUS, vimos que se trata de uma 

subversão da estrutura matricial no âmbito da atenção básica. Visa-se com isso construir uma 

divisão do trabalho que possibilitasse a integração permanente e continuada entre os 

profissionais, ao invés da realização da integração entre os profissionais viadispositivos 

transitórios. Contudo, o conceito de matricialidade sociofamiliar em serviço social diz 

respeito ao enfrentamento da questão social no âmbito familiar, assegurando direitos à 

convivência familiar e aos mínimos sociais. Há uma preocupação maior em combater o 

conservadorismo em serviço social, desconstruindo-se as diversas frentes de estigmatização 

das famílias no seio do atendimento prestado, mas não necessariamente com a construção de 

uma estrutura de equipes de apoio matricial. 

Pensando estritamente no âmbito dos CRAS, vimos como é prevista a relação de apoio 

matricial entre o PAIF e o SCFV com os técnicos de referência orientando, no âmbito do 

PAIF, as ações desenvolvidas, e no âmbito do SCFV junto aos diversos públicos prioritários. 

Vimos que a integração junto ao Programa Mais Educação (PME) é proposta para a 

otimização da logística e dos esforços de busca ativa no âmbito do CRAS. Contudo, a mesma 

não elimina a necessidade de integração do SCFV junto ao PAIF, por meio do apoio matricial 

dos técnicos de referência do CRAS aos instrutores das oficinas. 

Em meio a tal cenário, foi possível atentar gradativamente para outra origem e 

conteúdo do termo integralidade na política de assistência social, relativa ao Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos: o sentido de integração social, enquanto derivação 

do princípio da subsidiariedade. O mesmo se faz presente também como norteador do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, uma vez que o principal intuito desse serviço é 

a promoção da integração social dos participantes segundo o entendimento de que o Estado 

deve proteger a família e a comunidade para que as mesmas projetam seus membros. Nesse 

sentido, observo ao longo de minhas análises uma mudança gradual do objeto de um estudo 

da efetivação, em termos de sim ou não, da concepção de integralidade expressa no PAIF, 

para o de expressão majoritária da integralidade concebida em um ou outro serviço.  

Cabe destacar aqui que meu trabalho visou apreender a integralidade enquanto um 

conceito de organização das práticas dos serviços, e não como um princípio norteador do 

cuidado/atendimento ofertado pelos técnicos. Minha pesquisa visou mapear as práticas 

ofertadas em todos os CRAS, as práticas que os técnicos desejam implantar nos CRAS, 
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relacionando-as com fatores que facilitam e/ou dificultam a efetivação do caráter integral das 

mesmas. Contudo, não realizamos o acompanhamento e observação destas, tendo as 

investigado a partir dos relatos dos profissionais e por meio de um roteiro estruturado de 

entrevistas. Para operar com o conceito de integralidade no âmbito do cuidado/atendimento, 

nosso método deveria ter sido de caráter participante e se aprofundado em alguns casos ou na 

prática de alguns profissionais. Dessa forma, teríamos como objetivo o contato dialógico entre 

técnicos de referência e usuários do serviço de modo a respeitar suas subjetividades e 

promover sua cidadania. 

Como exemplos deste perfil de pesquisa, por mais que pouco se use o termo 

integralidade e nem o problematize com todas as letras, podemos citar a dissertação O 

itinerário de famílias no sistema de garantia de direitos: Uma análise do cumprimento de 

"medidas de proteção" (Akerman, 2013) e o livro Famílias em vulnerabilidade social: É 

possível auxiliar sem invadir? (Moreira e Carellos, 2012). Em comum, ambos os trabalhos 

apontam tratam da tensão entre garantir direitos e judicializar a sociabilidade familiar como 

dilema que marca a atuação dos profissionais que atuam nos serviços socioassistenciais. 

Gostaria de apontar aqui para a necessidade de se realizar um levantamento e análise 

documental de publicações com temas similares enquanto caminho para a análise e reflexão 

sobre as características específicas da integralidade no âmbito do SUAS, cujo foco seja a 

atuação de técnicos e equipes. 

Nesta mesma direção, aponto ainda a necessidade de se realizar uma análise 

documental dos documentos de referência produzidos pelo MDS e CREPOP, no intuito de 

captar os sentidos atribuídos à integralidade, seus derivados (como integral, integração) e 

sinônimos, como articulação. Contudo, acredito que tal trabalho precisaria partir de uma 

exploração de outras alternativas aos referenciais por nós adotado. Afinal, o referencial de 

nossa pesquisa foi construído a partir de uma análise preliminar de tais documentos e na 

medida em que se identificou o uso do termo integral enquanto um lugar comum. A partir daí, 

fez-se o resgate do conceito de integralidade no âmbito da saúde, de modo a preencher tal 

lacuna  com a discussão das concepções de assistência social a partir da obra de Aldaiza 

Sposati. 

Anunciação (2014) defende a tese da necessidade de afirmação da especificidade da 

assistência social como política pública de proteção social, dotada de uma rede de proteção 

social provedora de seguranças sociais. Porém, ao seguir tal caminho, em diversos momentos 

do texto se faz presente o entendimento de que em tais documentos de referência a 

integralidade é pensada como um subproduto da intersetorialidade. A partir daí, estabeleço 
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esforços de demarcar a integralidade enquanto um conceito organizador da estrutura setorial 

para além, mas também dependente da dinâmica intersetorial. O exercício que aqui proponho 

seria uma leitura destes documentos à luz da tese defendida por Potyara Amazoneida Pereira, 

que concebe a assistência social como intrinsecamente inespecífica, sendo a intersetorialidade 

e a interdisciplinariedade pontos centrais da política de assistência social. À luz de tal 

perspectiva, haveria mais elementos para a problematização do relato de experiência da 

oficina com familiares e cuidadores de beneficiários do BPC, uma vez que, deste ponto de 

vista, não necessariamente seja um erro o CRAS ofertar um acompanhamento que atenda tão 

claramente às demandas de saúde de seus usuários. 

Após a sinalização das contribuições e possíveis desdobramentos teóricos desta 

pesquisa, passemos às contribuições e possíveis desdobramentos empíricos da mesma.  

Em participação das conferências municipais de direitos no ano de 2015, pude 

perceber que tais dificuldades enfrentadas pela Casa Lar acabam gerando disputas no campo 

quanto à implantação de um segundo serviço de acolhimento institucional no município: a 

Casa de Passagem para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Segundo fala 

do prefeito do município na mesa de abertura da I Conferência Municipal de Direitos da 

Mulher, apesar de já ter ocorrido a construção de um prédio público para sua instalação, seu 

funcionamento ainda depende da compra do mobiliário e da contratação da equipe de 

profissionais. Contudo, o acompanhamento das discussões de um dos grupos desta 

conferência e da pré-conferência de assistência social do CRAS Matozinhos, além de 

apontamentos de alguns de nossos sujeitos de pesquisa que atuam no CRAS, apontaram para 

a existência de duas posições conflitantes no campo quanto ao assunto. 

De um lado, um grupo de profissionais dos equipamentos de assistência social que 

defende a criação da casa de passagem. Para estes, a Casa de Passagem atenderia à demanda 

imediata do CRAS e do CREAS de ter para onde encaminhar as mulheres em situação de 

violência, enquanto não se faz cumprir a retirada do agressor do ambiente familiar, segundo 

preconiza a Lei Maria da Penha. Acreditam que desta forma o atendimento dessas famílias 

pelo CRAS e o CREAS se tornaria mais efetivo, aumentando inclusive a busca destes 

serviços pelas mulheres do município. 

De outro lado, há um grupo de atores sociais representado pelo diretor da política de 

direitos humanos do município. Tal grupo defende a busca pela criação de um Centro de 
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Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência39 no município, de uma 

diretoria específica para a política de direitos da mulher e a criação de uma rede de proteção 

dos direitos da mulher. Acredita que desta forma haveria o fortalecimento de ações e 

campanhas permanentes de prevenção, uma maior definição do papel de cada um dos setores 

envolvidos nessa política e, a partir daí, maiores condições de integração e responsabilização 

entre os mesmos. Defende também que sem tais iniciativas, a Casa de passagem estaria 

fadada a repetir problemas similares aos hoje enfrentados pela Casa Lar, como a superlotação 

e a dificuldade de garantir a reinserção social e fortalecimento das famílias atendidas. 

Podemos afirmar que tal disputa se dá especialmente em torno de palavras-chave à 

efetivação do conceito de integralidade no âmbito da assistência social, como prevenção, 

proteção social e integração entre políticas, equipamentos e equipes. Consideramos que cabe, 

inclusive, fomentar o debate sobre o papel preventivo e protetivo dos CRAS, CREAS e 

organizações da sociedade civil dentro de uma rede de proteção ao direito da mulher. Da 

mesma forma, temos também a hipótese de que uma melhor integração entre CRAS e 

CREAS, e destes com a Casa Lar e o Conselho Tutelar, tende a favorecer a reinserção dos 

jovens nas famílias e a reestruturação das famílias para recebê-los. Contudo, tais questões não 

foram mais bem exploradas nesta pesquisa devido ao recorte de nosso objetivo, bem como 

por nosso desenho de pesquisa não contemplar a observação participante e análise de tais 

conferências municipais. Temos aqui, então, dois focos para a realização de novas pesquisas-

ações de extensão universitária. 

Retomando a análise da integração entre PAIF, Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos e Programa Mais Educação, vimos que a mesma é concebida 

pelas coordenadoras dos CRAS, mas não se efetiva devido às limitações de integralidade. 

Com isto, as ações do PAIF se dão de modo relativamente padronizado em torno da oferta de 

grupos de funcionamento contínuo, por mais que as profissionais concebam a emergência de 

demandas para realização de outros trabalhos. Consequentemente, vimos ocorrer a prática de 

inserir famílias em grupos que claramente não atendem as suas demandas iniciais, com o 

intuito de mantê-las vinculada ao serviço. Com isso, por mais que as técnicas de referência 

não consigam realizar de fato o acompanhamento familiar destes sujeitos, pelo menos se 

veem capazes de atendê-los novamente em contextos emergenciais.  

 

39  Os Centros de Referência de Atendimento às Mulheres prestam acolhida, acompanhamento 

psicossocial e orientação jurídica às mulheres em situação de violência (violência doméstica e familiar contra a 

mulher - sexual, patrimonial, moral, física, psicológica; tráfico de mulheres, assédio sexual; assédio moral; etc). 

(http://www.spm.gov.br/arquivos-diversos/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/violencia/o-que-e-centro-

de-referencia-de-atendimento-a-mulher-em-situacao-de-violencia) 
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Entendemos que, nas condições atuais, a parceria entre Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos CFV e Programa Mais Educação favorece que o CRAS deixe de 

se preocupar com a afirmação da especificidade da Assistência Social em relação à educação 

e saúde, em termos do atendimento velado de demandas como psicoterapia, psicodiagnóstico 

e inadaptação ao ambiente escolar. Frisamos aqui que tal limite à efetivação da integralidade e 

da especificidade da Assistência Social se dá em nível federal, na medida em que o MDS tem 

tanto incentivado tal parceria, quanto permitido aos municípios o funcionamento de CRAS 

com equipes abaixo do mínimo indicado pela NOB-RH (2009).  Nesse sentido, cabe-nos 

questionar se o PAIF é de fato o principal serviço a ser ofertado pelos CRAS, e se o SCFV é 

um serviço complementar ou se o mesmo, na prática, se tornou um serviço autônomo, uma 

vez que se investe mais na integração deste com o Programa Mais Educação do que com o 

próprio PAIF. Outro ponto é que a partir desta realidade objetiva, tal parceria entre Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos e PME tem sido vista pelos profissionais dos 

CRAS segundo a funcionalidade de ampliação do volume de atendimentos e otimização 

logística, e não em termos de qualificação e otimização do acompanhamento familiar. 

  Tendo em vista os elementos acima explicitados, percebe-se que a noção de 

atendimento integral, seja ao âmbito do SCFV ou do PAIF, se expressa segundo o esforço de 

se universalizar a oferta, de alguma forma, do atendimento a um universo de sujeitos em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco social, agrupando-os segundo sua pertença a grupos 

etários. A justificativa de tal estratégia ocorre em torno do argumento de que desta forma está 

se atentando aos dilemas e conflitos das famílias, por meio do atendimento de cada uma das 

etapas do ciclo de vida. Objetiva-se também favorecer a capacidade de os sujeitos viverem 

coletivamente, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, de modo que o Estado 

cuide das famílias para que estas cuidem de seus membros. 

Contudo, entendemos que o agrupamento dos sujeitos segundo uma mesma faixa 

etária não necessariamente terá como fruto um movimento de singularização, sendo mais 

provável a ocorrência de uma atomização dos sujeitos em termos de (des)atenção a suas 

demandas específicas. Não havendo tal singularização, não ocorre também o fortalecimento 

de dinâmicas grupais em que sujeitos se reconheçam enquanto membros de uma mesma 

categoria social, mobilizando-se então pela luta pela efetivação dos direitos já conquistados e 

de novos direitos. 

Neste sentido consideramos importante sonharmos com um contexto em que os CRAS 

tenham condições objetivas de efetivar acompanhamentos familiares a uma diversidade de 

grupos, bem como realize oficinas temáticas com as famílias, o matriciamento de seus 
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instrutores de oficinas, de modo que a prevenção e o trabalho socioeducativo se deem também 

nesses momentos.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Roteiro de entrevista com representantes da gestão da política de assistência 

social. 

1) Qual o seu nome completo, formação e há quanto tempo você trabalha para a 

prefeitura municipal de São João del-Rei? 

2) Qual cargo que você ocupa atualmente nesta prefeitura? Você já esteve em outros 

cargos? 

3) Você poderia me informar quais são os benefícios assistenciais oferecidos pelo 

município e quais são as regras que regulam o acesso aos mesmos? 

4) Você poderia me informar, dentre os serviços socioassistenciais previstos na 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais para a proteção social básica, 

quais são ofertados atualmente no município? Você saberia me informar quais têm 

sido as atividades desenvolvidas pelas equipes destes serviços? 

a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família(PAIF). 

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

c) Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. 

5) Você poderia me informar, dentre os serviços socioassistenciais previstos na Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais para a proteção social especial de média 

complexidade, quais são ofertados atualmente no município? Você saberia me informar quais 

tem sido as atividades desenvolvidas pelas equipes destes serviços? 

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI). 

b) Serviço Especializado em Abordagem Social. 

c) Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 

Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). 

d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. 

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

6) Você poderia me informar, dentre os serviços socioassistenciais previstos na Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais para a proteção social especial de alta 

complexidade, quais são ofertados atualmente no município? Você saberia me informar quais 

tem sido as atividades desenvolvidas pelas equipes destes serviços? 

a) Serviço de Acolhimento Institucional. 

b) Serviço de Acolhimento em República. 
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c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 

d) Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. 

7- Há algum outro serviço socioassistencial que seja oferecido e financiado pelo município, 

extrapolando os serviços acima citados? 

8- Você poderia me descrever quais têm sido as ações e as estratégias da Secretaria de 

Assistência Social para a articulação das ações e dos atores vinculados a este setor? 

9- Você poderia me descrever quais têm sido as ações e as estratégias da Secretaria de 

Assistência Social para a articulação das ações e dos atores vinculados a este setor junto ao 

poder judiciário e aos componentes do Sistema de Garantia de Direitos? 

a) Vara de Infância e Juventude. 

b) Conselho Tutelar. 

c) Conselhos Municipais de Direitos. 

10) Você poderia me descrever quais têm sido as ações e estratégias de articulação da 

secretaria de assistência social junto as seguintes políticas setoriais? 

a) Educação. 

b) Saúde. 

c) Trabalho. 

d) Cultura. 

e) Esporte. 

f) Segurança pública. 

g) Habitação. 

9) A Secretaria desenvolve ações e estratégias junto a alguma outra política setorial? 

10) Há alguma consideração final que você queira fazer antes de encerrarmos esta 

entrevista? 
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Anexo 2 – Roteiro de entrevista com técnicos de referência e coordenadores dos CRAS 

de São João del-Rei. 

Obs.: Esta entrevista foi pensada tanto para a entrevista com técnicos do CRAS quanto do 

CREAS, devendo ser substituído os termos CRAS por CREAS segundo o entrevistado. 

Identificação dos entrevistados. 

5) Qual o seu nome completo, formação e há quanto tempo você trabalha para a 

prefeitura municipal de São João del-Rei? 

6) Qual cargo que você ocupa atualmente nesta prefeitura? Você já esteve em outros 

cargos? 

3) Para você, o que seria a integralidade no âmbito do CRAS? Você poderia me dar um 

exemplo? 

4) Dentre as demandas próprias a assistência social, em que momentos você considera 

que a gama de serviços socioassistenciais ofertados no município tem sido suficiente 

para o atendimento da totalidade das demandas apresentadas pelos usuários do CRAS? 

Em quais momentos você considera que ela tem sido insuficiente? 

5) Dentre as demandas dos usuários que não sejam demandas relativas à assistência 

social, mas que de alguma forma chegam até a você enquanto técnico de referência, 

quais das demandas dos usuários você considera que não têm sido atendidas pela 

ausência de serviços para tal no município e na região? 

6) Quais das demandas dos usuários você considera que não tem sido atendida por 

problemas no fluxo de encaminhamentos entre as instituições? 

7) Em que momentos você considera que as condições de trabalho ofertados no 

município têm sido suficientes para o atendimento da totalidade das demandas 

apresentadas pelos usuários do CRAS? Em que momentos você considera que elas 

têm sido insuficientes? 

a. Quais os esforços que os usuários têm feito para melhorar tais condições? 

b. Quais os esforços que os técnicos têm feito para melhorar tais condições? 

c. Quais os esforços que a Secretaria de Assistência Social tem feito para 

melhorar tais condições? 

8) Você acha que algumas das ações oferecidas pelo CRAS poderiam ser oferecidas por 

outra política social ou pela sociedade civil? 

9) Você acha que há alguma ação no município que esteja sendo oferecida por outra 

política setorial ou pela sociedade civil, que deveria estar sendo oferecida pelo CRAS? 
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10) No que as ações do CRAS se diferenciam das ações ofertadas por outras políticas 

setoriais? 

11) Você considera que o setor de assistência social tem contribuído para o 

estabelecimento de demandas de proteção social a ser realizada em outros setores? E 

quanto ao estabelecimento de indicadores e critérios a serem alçados por estes setores? 

12) Você considera que há ofertas programadas no setor de assistência social que sejam 

orientadas segundo demandas, critérios ou indicadores estabelecidos por outros setores 

da política pública? Caso sim, como você avalia isto? 

13) Há alguma consideração final que você gostaria de fazer antes de encerrarmos esta 

entrevista? 

 


