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É com grata satisfação que se disponibiliza o presente registro das ações desenvolvidas 

pela Coordenadoria Setorial de Proteção Social Básica (CSPSB) da Secretaria de 

Cidadania, Assistência e Inclusão Social (SMCAIS), durante os anos de 2003 a 2011.  

Pelas mãos da assistente social e então coordenadora da CSPSB- Ivanir Aparecida 

Simionato e da psicóloga e apoio técnico da coordenação - Rita de Cássia Assunção, 

tem-se aqui a oportunidade de acompanhar o processo de organização dos serviços e 

dos trabalhadores da Proteção Básica, o qual requisitou investimentos contínuos 

durante os onze anos que demarcaram o início do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) no município. 

Ivanir esteve à frente da Coordenação de Proteção Básica em um momento em que se 

enfrentava o desafio de implementar a nova organização e gestão da política de 

assistência social trazida pelo SUAS, sem o prejuízo da continuidade das ações em 

desenvolvimento. 

Foram anos desafiadores, tensionados especialmente pela contradição vivida entre a 

expansão de serviços, a insuficiência de recursos humanos e os conflitos dela 

decorrentes, considerando-se que durante todo esse período não fora realizado 

concurso público para ingresso de novos servidores na SMCAIS. 

Premida, por tanto, por limites estruturais, Ivanir demonstra competência técnica, 

postura ética e forte compromisso profissional em contribuir para organização das 

ações de Proteção Social Básica em Campinas, tornando esse registro, leitura 

obrigatória para todos os trabalhadores que buscam nos processos históricos os 

sentidos e significados do cotidiano vivido. 

 

 

Silvia Jeni Luiz Pereira de Brito 

Diretora do Departamento de Operações de Assistência Social (DOAS) 

15 de setembro de 2015. 
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�	
��� que fazemos n�o � sen�o uma gota de �gua no mar.                          

M�� o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.�

Madre Teresa de Calcut�
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INTRODU��O

�� preciso compreender o presente n�o apenas como presente de 

limita��es, mas como presente de possibilidades�.

Paulo Freire

Em mar�o de 2003, assumi na Secretaria Municipal de Cidadania, 

Assist�ncia e Inclus�o Social � SMCAIS, a ent�o Coordenadoria Setorial de 

Assist�ncia � Fam�lia � CSAF, hoje denominada Coordenadoria Setorial de 

Prote��o Social B�sica � CSPSB ainda n�o definida oficialmente.

Na ocasi�o a CSAF era composta pelos Servi�os: Casa Abrigo, CEAMO, 

Central de Penas Alternativas, CRGLTTB e Sapeca e a A��es de Combate � 

VDCCA, servi�os estes que atuavam no atendimento a fam�lia em situa��o de 

viola��o de direitos e este �ltimo, um Programa voltado para a constru��o de 

pol�ticas de a��o voltadas ao combate do fen�meno da viol�ncia dom�stica 

contra crian�as e adolescentes.

A entrada em vigor da Pol�tica Nacional de Assist�ncia Social/PNAS, o 

desafio da implanta��o do Sistema �nico de Assist�ncia Social/SUAS, criam 

um conjunto de demandas a serem atendidas para que se consolide a 

assist�ncia como pol�tica p�blica e trouxe para os munic�pios a necessidade de 

reorganizar as a��es da assist�ncia social nesta nova l�gica.

O novo modelo de organiza��o da Assist�ncia Social tem como base � 

descentraliza��o pol�tico administrativa, a participa��o da popula��o, por meio 

de organiza��es representativas e a primazia da responsabilidade do Estado 

na condu��o da pol�tica em cada esfera de governo. O gestor p�blico passa a 

ser respons�vel pela pol�tica de assist�ncia social na sua totalidade, incluindo a 

rede s�cioassistencial.

A implanta��o do SUAS  prop�e uma nova organiza��o para a 

estrutura��o das a��es s�cio-assistenciais, com base no territ�rio e foco 

priorit�rio na aten��o �s fam�lias.



5

Para cumprir os seus objetivos como pol�tica de prote��o social, a 

pol�tica de assist�ncia social, reorganiza os servi�os, programas, projetos e 

benef�cios de acordo com a fun��o que desempenham, o universo de pessoas 

que deles necessitam e sua complexidade e os classifica em prote��o social 

b�sica, voltada � preven��o de situa��es de risco pessoal e social e o 

fortalecimento dos v�nculos familiares e comunit�rios e prote��o social especial 

voltada � prote��o de fam�lias e indiv�duos em situa��o de risco pessoal e 

social, sendo esta de m�dia e alta complexidade.

Devem assegurar os direitos do cidad�o de acolhida, conv�vio familiar, 

rendimentos, defesa de direitos de cidadania e participa��o efetiva no controle 

social, bem como amplo acesso aos bens e servi�os s�cioassistenciais, com 

respeito �s diferen�as e em igualdade de condi��o.

Conforme preconiza o SUAS, os servi�os de prote��o b�sica e especial 

de aten��o �s fam�lias devem ser prestados de forma direta atrav�s dos 

Centros de Refer�ncia de Assist�ncia Social � CRAS e Centros de Refer�ncia 

Especializado de Assist�ncia Social � CREAS, que s�o unidades p�blicas 

estatais e de forma indireta atrav�s da rede s�cioassistencial.

O Centro de Refer�ncia da Assist�ncia Social � CRAS deve ser a �porta 

de entrada� da pol�tica de assist�ncia social no munic�pio e � o principal 

equipamento da Prote��o Social B�sica.

O processo de implanta��o dos pressupostos, princ�pios e diretrizes do 

SUAS tem exigido principalmente do gestor da pol�tica de assist�ncia esfor�os 

para sua efetiva��o. 

� neste contexto e em conson�ncia com os princ�pios e diretrizes do 

SUAS que a Secretaria vem buscando enfrentar o desafio de implementar a 

nova organiza��o e gest�o da pol�tica de assist�ncia social, sem o preju�zo da 

continuidade das a��es em desenvolvimento, priorizando-se a participa��o dos 

diferentes atores da pol�tica de Assist�ncia Social no munic�pio, que refor�aram 

o desejo de efetiv�-la enquanto direito do cidad�o e dever do Estado.

A fim de dar inicio ao processo de organiza��o da pol�tica de assist�ncia 

nesta nova l�gica, foi proposta uma nova estrutura organizacional para a 

Secretaria.
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Desde 1993, o munic�pio j� atua de forma descentralizada, quando 

inovou no seu modelo de gest�o, implantando cinco Secretarias de 

Administra��o Regional � SARs, que integrava uma Diretoria de 

Desenvolvimento Social, onde agregava as pol�ticas sociais de habita��o, 

educa��o, sa�de, assist�ncia social, esportes e cultura com objetivo de 

integra��o e intersetorialidade das a��es.

Esta experi�ncia aconteceu at� 1997 quando houve a extin��o das 

SARs e a cria��o dos Departamentos Regionais de Opera��o � DROs e no 

caso da pol�tica de assist�ncia social a cria��o das Coordenadorias Regionais 

de Assist�ncia Social � CRAS, hoje Distritos de Assist�ncia Social � DAS 

localizados nas cinco regi�es administrativas (Norte, Sul, Leste, Sudoeste e 

Noroeste) com aproximadamente 200.000 habitantes em cada regi�o.

A estrutura organizacional da SMCAIS hoje � composta por dois 

departamentos: Departamento de Opera��es da Assist�ncia Social - DOAS, 

respons�vel pela coordena��o das a��es de assist�ncia social e o 

Departamento de Gest�o e Desenvolvimento Social - DGDS, respons�vel pela 

coordena��o das a��es administrativa e financeira da Secretaria.  A atual 

estrutura organizacional encontra-se em processo de reestrutura��o tendo em 

vista atender ao novo modelo de gest�o institu�do pelo SUAS. 

Considerando o papel da Prote��o B�sica na constru��o da Pol�tica de 

Assist�ncia Social, tendo o CRAS como porta de entrada, faz-se necess�rio 

definir de forma planejada sua estrutura na organiza��o da Secretaria. 

Assim, hoje, est�o subordinados ao DOAS, cinco Distritos de Assist�ncia 

Social - DAS respons�veis pela gest�o, planejamento, articula��o, execu��o e 

vigil�ncia social dos servi�os, programas e benef�cios da assist�ncia social nas 

regi�es administrativas do munic�pio, quatro Coordenadorias Setoriais 

organizadas por n�vel de Prote��o: Prote��o Social B�sica e de Prote��o

Social Especial, de M�dia e Alta Complexidade e a Coordenadoria do BPC. 

Na Coordenadoria de Prote��o Social B�sica, est�o vinculados os 

Centros de Refer�ncia de Assist�ncia Social - CRAS e os Servi�os de 

Conviv�ncia e Fortalecimento de V�nculos para Crian�as e Adolescentes de 06 

a 15 anos - SCFV, localizados nos territ�rios e com a gest�o dos recursos 
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humanos dos DAS. Temos hoje nesta estrutura da Secretaria onze CRAS e 

sete SCFV.

Este documento tem por objetivo registrar a trajet�ria do processo de 

organiza��o da Pol�tica de Prote��o Social B�sica na Secretaria a partir da 

implanta��o da PNAS/SUAS, SUAS contextualizando o per�odo em que estive 

a frente da Coordenadoria, onde destacamos, o processo de implanta��o dos 

CRAS como base f�sica de sustenta��o e espa�o estatal de refer�ncia 

operacional para a implementa��o de uma pol�tica de Assist�ncia Social 

inovadora e configurada com o Sistema �nico. 

Destacamos ainda o processo de forma��o continuada desenvolvida 

junto aos profissionais dos onze CRAS implantados no munic�pio e tamb�m 

junto aos SCFV e junto � rede s�cioassistencial de Prote��o Social B�sica.

Tamb�m abordaremos o processo de reordenamento das a��es junto ao 

Servi�o de Conviv�ncia e Fortalecimento de V�nculos para Crian�as e 

Adolescentes de 06 a 15 anos, desenvolvido pela Secretaria.

Abordaremos ainda nossa participa��o como representante da 

Secretaria junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Crian�a e do 

Adolescente - CMDCA e como Coordenadora da Comiss�o de Prote��o Social 

B�sica deste Conselho.

Esta sistematiza��o da trajet�ria e dos resultados do processo de 

organiza��o do SUAS na Prote��o Social B�sica, aborda ainda a constru��o 

te�rica, ou seja a rela��o teoria-pr�tica, o registro de dados e avalia��o de todo 

conhecimento produzido junto aos profissionais, traduzido neste relat�rio. 

Este relat�rio, ainda tem como objetivo contribuir com a nova gest�o 

para o conhecimento de todo processo percorrido pela Coordenadoria na 

implanta��o de uma pol�tica municipal de prote��o b�sica, bem como propiciar 

a partir deste, novos planejamentos de a��o.

A POL�TICA MUNICIPAL DE PROTE��O SOCIAL B�SICA

Visando implementar a nova organiza��o e gest�o da Pol�tica de 

Assist�ncia Social, a SMCAIS vem reordenando suas a��es na l�gica das 
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prote��es afian�adas: b�sica e especial, com base nos princ�pios presentes na 

LOAS e no SUAS.

A SMCAIS, em conson�ncia com os fundamentos expl�citos no SUAS, 

tem como diretrizes: a territorializa��o, com prioridade aos territ�rios de maior 

vulnerabilidade, a intersetorialidade e o trabalho em rede, a matricialidade 

s�ciofamiliar e a forma��o continuada das equipes.

Na Prote��o Social B�sica, al�m de se implementar as a��es co-

financiadas atrav�s da rede socioassistencial tamb�m iniciou o processo de 

implanta��o dos CRAS, nos territ�rios de maior vulnerabilidade social, 

descentralizados nos Cinco Distritos de Assist�ncia Social � DAS e o 

reordenamento das a��es dos Servi�os de Conviv�ncia e Fortalecimento de 

V�nculos de 06 a 15 anos - SCFV.

Conforme j� apontado, a implanta��o do SUAS prop�e uma nova 

organiza��o para a estrutura��o das a��es s�cioassistenciais, com base no 

territ�rio e foco priorit�rio na aten��o �s fam�lias.

A hierarquiza��o da prote��o social entre a prote��o social b�sica e 

especial rompe com a l�gica de organiza��o a partir dos segmentos sociais a 

serem atendidos, ou seja, crian�a, adolescente, mulher, idoso e opera a partir 

das vulnerabilidades, riscos sociais e potencialidades que diferem entre si e, 

portanto, exigem atendimentos espec�ficos. 

A prote��o social b�sica, �destina-se � popula��o que vive em situa��o 

de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, situa��o de priva��o 

(aus�ncia de renda, prec�rio ou nulo acesso aos servi�os p�blicos), em 

situa��o de fragiliza��o de v�nculos afetivos, relacionais e de pertencimento 

social (discrimina��o et�rias, �tnicas, de g�nero ou por defici�ncia, dentre 

outras)�. (PNAS, 2004).

Objetivam processar a inclus�o de grupos em situa��o de 

vulnerabilidade nas pol�ticas p�blicas, no mundo do trabalho e na vida social e 

comunit�ria.

Os servi�os, programas, projetos e benef�cios devem garantir a��es 

preventivas, de conviv�ncia, socializa��o, inser��o e acolhida das fam�lias e

indiv�duos e seus territ�rios de viv�ncia, visando desenvolver potencialidades, 

aquisi��es e o fortalecimento dos v�nculos familiares e comunit�rios.
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Deve atuar integralmente com a rede socioassistencial p�blica e privada 

e garantir ainda a articula��o com as demais pol�ticas p�blicas a fim de buscar 

a efetividade das a��es, o protagonismo das fam�lias, a supera��o das 

condi��es de vulnerabilidade e a preven��o das situa��es de risco.

A prote��o social b�sica � antecipadora, pr�-ativa do agravamento das 

vulnerabilidades, ampliando assim a redu��o dos riscos sociais no territ�rio. 

O CRAS � na implanta��o da Pol�tica Nacional de Assist�ncia Social, a 

estrat�gia fundamental na organiza��o da prote��o social b�sica, onde se 

pretende que os profissionais atuem na preven��o de situa��es de 

vulnerabilidades de indiv�duos e de fam�lias e no fortalecimento dos seus 

v�nculos familiares e comunit�rios. Pretende-se ainda que os profissionais 

concretizem a integralidade de suas a��es, articulando o individual com o 

coletivo.

Para sua efetiva��o, ele est� condicionado � possibilidade de se ter 

profissionais com conhecimentos, atitudes e habilidades coerentes com a 

proposta. Isso coloca para os profissionais o desafio da mudan�a e ou 

reconstru��o nos processos de trabalho.

A diversidade, o dinamismo e a complexidade da realidade social 

pautam quest�es sociais que se apresentam sob forma de diversas demandas 

para a pol�tica de Assist�ncia Social, e que exigem dos profissionais uma vis�o 

social capaz de captar as diferen�as sociais e individuais, uma vis�o social 

capaz de entender que as fam�lias t�m necessidades, mas tamb�m 

possibilidades que podem ser desenvolvidas, uma vis�o social capaz de 

identificar potencialidades e n�o s� os d�ficits. 

Exigem tamb�m, a constru��o de referenciais te�rico metodol�gico, que 

busquem romper com a fragmenta��o das a��es e que propiciem o 

protagonismo e a participa��o das fam�lias em contextos de autonomia.

Construir e consolidar a pol�tica de prote��o social b�sica no munic�pio, 

levando-se em considera��o os m�ltiplos e complexos desafios de uma 

metr�pole que tem um n�mero massivo de fam�lias exclu�das de seus direitos 

b�sicos de cidadania � o grande desafio da pol�tica municipal.
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A consolida��o da pol�tica de assist�ncia exige uma a��o governamental 

planejada e voltada para o enfrentamento das vulnerabilidades e riscos sociais 

presente nos territ�rios.

Faz-se necess�rio articular a��es governamentais, n�o governamentais 

e de outras pol�ticas, com vistas a dar respostas efetivas �s necessidades e 

demandas da popula��o mais vulnerabilizada pela pobreza e pelos riscos 

sociais. Assim como, o investimento na constru��o e estrutura��o de um 

processo de capacita��o continuada e supervis�o de maneira a viabilizar a��es 

voltadas a atender complexidade que envolve o estabelecimento da pol�tica no 

munic�pio e a resignifica��o do fazer t�cnico.   

Assim, a pol�tica de prote��o social b�sica do munic�pio em conson�ncia 

com os fundamentos expl�citos no SUAS prop�e construir com um processo de 

implementa��o de a��es que visem possibilitar altera��es concretas nas 

condi��es de vida dessa  popula��o. 

Nesse novo cen�rio, o CRAS concretiza o dever e a presen�a do Estado 

nos territ�rios e constitui-se como uma unidade p�blica estatal de execu��o 

direta. Como integrante do Sistema �nico de Assist�ncia Social, deve 

constituir-se como p�lo de refer�ncia local da Assist�ncia Social, coordenador 

e articulador da prote��o social b�sica e ser a concretiza��o dos direitos 

socioassistenciais. Deve ainda organizar a vigil�ncia social em sua �rea de 

abrang�ncia.

A fim de dar respostas efetivas � complexidade de demandas presentes 

nos territ�rios, o CRAS deve conquistar ancoragens intersetoriais e 

interinstitucionais visando propiciar de forma integrada a consolida��o de uma 

rede mais ampla de prote��o social.

Na execu��o da Prote��o Social B�sica, al�m do CRAS o munic�pio 

conta com uma rede s�cio assistencial local, respons�vel pela oferta 

complementar de servi�os da prote��o social b�sica p�blica e privada, voltados 

para as necessidades dos usu�rios.

Na rede de Prote��o Social B�sica, al�m das a��es de iniciativa p�blica 

o munic�pio tem uma rede s�cioassistencial co-financiada de 232 organiza��es 

sociais inscritas no CMAS e CMDCA, complementando a rede de servi�os da 

Prote��o Social B�sica e da Prote��o Social Especial de M�dia e Alta 
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Complexidade, que executam os diversos servi�os previstos na Tipifica��o 

Nacional dos Servi�os S�cioassistenciais. Na Prote��o Social B�sica executam 

os servi�os: Servi�o de Prote��o e Atendimento Integral � Fam�lia - PAIF, 

parceiros dos CRAS, os Servi�os de Conviv�ncia e Fortalecimento de V�nculos: 

Para Crian�as e Adolescentes de 06 a 15 anos, Para Adolescentes e Jovens 

de 15 a 24 anos e Idosos. 

Al�m da rede de servi�os, tem ainda a presen�a de programas federais, 

estaduais e municipais com os benef�cios de transfer�ncia de renda e o 

Benef�cio de Presta��o Continuada - BPC, gerenciados ou n�o pelos CRAS.

Esses servi�os e benef�cios devem estar articulados com os CRAS de 

seus territ�rios, fortalecendo assim a rede de prote��o �s fam�lias, o 

atendimento as suas necessidades b�sicas e a garantia dos seus direitos.

As diretrizes metodol�gicas que norteiam as a��es da prote��o social 

b�sica est�o pautadas em a��es que articulam o conhecimento do territ�rio, 

que trabalham com as potencialidades e recursos do territ�rio e que articulam o 

individual e o coletivo.

Devem pautar a��es que potencializam oportunidades de acesso dos 

usu�rios � rede de prote��o e ao protagonismo das fam�lias na constru��o de 

seu projeto de inclus�o social e no processo de conquista dos seus direitos.

Neste processo as a��es s�cioeducativas s�o o caminho estrat�gico 

para o desenvolvimento do trabalho com fam�lias, pois contribuem de forma 

significativa para o acesso a informa��o e novos conhecimentos, propiciam a 

participa��o, o desenvolvimento de habilidades, potencialidades, de auto-

estima, a socializa��o, reconhecendo as fam�lias como sujeito de direitos.

ARTICULA��O DA CSPB E OS DAS 

Conforme apontado, na estrutura da Secretaria, para as a��es de 

assist�ncia social, temos hoje Cinco Distritos de Assist�ncia Social, que s�o 

respons�veis por gerenciar servi�os, programas, projetos e benef�cios da 

assist�ncia social nas cinco regi�es administrativas do munic�pio. 
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Nos DAS temos territ�rios de aproximadamente 200.000 habitantes em 

cada regi�o, o que representa um munic�pio de grande porte e com toda a 

complexidade apresentada.

Nesta estrutura, os DAS s�o respons�veis pela implanta��o das a��es 

estabelecidas pelo SUAS, facilitar a implementa��o do SUAS junto aos 

servi�os e a rede socioassitencial, articular as a��es socioassistenciais no 

territ�rio por meio do trabalho em rede e intersetorial, aprofundar a articula��o 

territorial na perspectiva da vigil�ncia social e oferta de servi�os, propiciar o 

fluxo das informa��es do SUAS para os programas e servi�os da Assist�ncia 

Social na regi�o, gerenciar a��es, programas e benef�cios da Assist�ncia 

Social na regi�o. 

Tamb�m tem o papel de realizar articula��o com as coordena��es dos 

demais n�veis de prote��o, planejar, supervisionar e monitorar a 

operacionaliza��o das a��es e programas nas unidades do DAS, oferecer 

suporte gerencial aos CRAS na gest�o coordena��o da rede socioassistencial 

nos territ�rios, gerenciar as parcerias nas a��es do territ�rio, realizar gest�o de 

pessoas, realizar a gest�o de recursos, administra��o e manuten��o dos 

equipamentos, participar de capacita��o, supervis�o e em projetos 

intersetoriais e de governo.

Por decis�o pol�tica definida na ocasi�o do processo da implanta��o, 

nos territ�rios aonde n�o disp�em de CRAS, os atendimentos s�o executados 

pelos DAS, atrav�s de atendimentos pontuais, de acordo com a demanda, o 

que representa um maior n�mero de fam�lias.

Hoje na estrutura da pol�tica, n�o temos previsto os DAS, mas para os 

munic�pios de grande porte e metr�poles entendemos que s�o fundamentais 

para a efetiva��o das a��es da assist�ncia social nos territ�rios.

Considerando seu papel como gestor das a��es de assist�ncia de forma 

descentralizada e uma vez que os servi�os vinculados a Coordenadoria est�o 

nos territ�rios dos DAS, estando � gest�o dos recursos humanos sob sua 

responsabilidade, s�o parceiros fundamentais e co-gestores de todo o 

processo de implanta��o e implementa��o das a��es da Prote��o Social 

b�sica nos territ�rios.
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Os coordenadores dos DAS s�o atores estrat�gicos neste processo, 

buscando estimular e induzir a��es efetivas dos servi�os, contribuindo para 

que as a��es de prote��o b�sica se concretizem nos territ�rios.

Sua atua��o pode motivar os profissionais a assumirem uma postura 

mais pr�- ativa, compromissada e inovadora, estimulando os profissionais na 

leitura e discuss�o de textos, na busca de novas estrat�gias metodol�gicas e 

resignificadoras das a��es rotineiras, superando as pr�ticas tradicionais.

A coordena��o estrat�gica dos DAS e seu papel de indutor, faz com que 

os servi�os materializem de forma regionalizada, expressando a realidade 

municipal, que � composta por micro territ�rios diferenciados e desiguais e a 

vis�o de globalidade da pol�tica de prote��o b�sica no munic�pio. 

O impacto das a��es nos territ�rios exige um capital humano qualificado 

e capacitado para atender as novas demandas e para vislumbrar novas 

possibilidades de trabalho nesse momento de profundas transforma��es.

Assim, a gest�o da CSPSB junto � gest�o dos DAS � fundamental para 

os profissionais neste processo de trabalho, potencializando e criando espa�os 

de produ��o coletiva, troca de saberes, de aprendizagens, de avalia��o e 

novas propostas para uma pr�tica profissional inovadora que atenda as 

diretrizes da nova politica de assist�ncia social.

Faz-se necess�rio com urg�ncia definir o papel dos DAS na estrutura da 

Secretaria. 

Os DAS tem um papel fundamental e estrat�gico nos territ�rios e deve 

atuar como articuladores regionais, atuando para facilitar a gest�o da pol�tica 

de assist�ncia social nas regi�es, assessorando e apoiando as coordena��es 

dos CRAS e dos servi�os socioassistenciais das regi�es em todo o processo 

de gest�o, ou seja, no planejamento, monitoramento e avalia��o das a��es.

Deve ainda aprofundar a articula��o territorial na perspectiva da 

vigil�ncia social da oferta de servi�os.

Neste sentido al�m da amplia��o de novos CRAS, que deve ocorrer a 

m�dio e longo prazo, propomos a partir do que preconiza o SUAS, uma ampla 

discuss�o junto aos coordenadores e profissionais para buscar alternativas 

quanto ao papel dos DAS e os atendimentos realizados hoje nos seus 

territ�rios. 
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Uma das alternativas seria a possibilidade da amplia��o dos territ�rios 

de a��o dos CRAS hoje existentes e ou a cria��o de CRAS volantes conforme 

preconiza a pol�tica, ficando os DAS com a gest�o mais macro dos territ�rios e 

os processos de vigil�ncia social. 

Para tanto se faz necess�rio uma an�lise mais aprofundada das 

demandas de vulnerabilidades e riscos, das potencialidades, bem como das 

possibilidades de estrat�gias de a��o nestes territ�rios.

Esta defini��o do papel dos DAS � de fundamental import�ncia para o 

processo de constru��o da politica municipal de assist�ncia social e de uma 

politica de prote��o social b�sica de acordo com as diretrizes propostas pelo 

SUAS. 

PROCESSO DE IMPLANTA��O DOS CRAS EM CAMPINAS

O CRAS conforme preconiza o SUAS, � uma unidade p�blica estatal 

descentralizada da pol�tica de assist�ncia social, respons�vel pela organiza��o 

e oferta de servi�os de prote��o social b�sica do SUAS nas �reas de 

vulnerabilidade e risco dos munic�pios. 

Ele atua como a principal porta de entrada do SUAS, dada sua 

capilaridade nos territ�rios, ou seja, � uma unidade que possibilita o acesso de 

um grande n�mero de fam�lias � rede de prote��o social de assist�ncia social.   

Como integrante do SUAS, al�m de ofertar servi�os e a��es de prote��o 

b�sica, deve constituir-se como p�lo de refer�ncia local da Assist�ncia Social, 

e tem a fun��o de gest�o territorial da rede s�cio assistencial, promovendo a 

organiza��o e a articula��o das unidades a ela referenciadas. Deve ainda 

organizar a vigil�ncia social em sua �rea de abrang�ncia.

O CRAS deve estar localizado em uma base territorial de at� 5.000 

fam�lias, devendo acolher e referenciar 1.000 fam�lias/ano.

No CRAS s�o ofertados servi�os de acolhimento, escuta, informa��o, 

orienta��o, apoio, encaminhamentos monitorados e servi�os continuados de 

acompanhamento �s fam�lias e indiv�duos em situa��o de vulnerabilidade.

O Servi�o de Prote��o e Atendimento Integral � Fam�lia � PAIF - � o 

principal servi�o da prote��o b�sica e deve ser necessariamente ofertado no 
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CRAS. O PAIF consiste em um trabalho de car�ter continuado que visa 

fortalecer a fun��o protetiva das fam�lias, promovendo o acesso ao usufruto de 

direitos, ampliando a capacidade de prote��o social e de preven��o de 

situa��es de vulnerabilidades e risco no territ�rio de abrang�ncia do CRAS, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das fam�lias.

O PAIF tem como refer�ncia o trabalho com o grupo familiar, 

considerando suas heterogeneidades, particularidades, diversidades e seus 

diversos arranjos, promovendo o fortalecimento dos v�nculos familiares e 

comunit�rios.

A implanta��o dos CRAS no munic�pio iniciou-se em 2004, quando da 

aprova��o da Pol�tica Nacional de Assist�ncia Social/PNAS, atrav�s de um 

conv�nio para a implanta��o do PAIF, onde tr�s regi�es foram contempladas: 

Sul, Sudoeste e Noroeste. No in�cio de 2005, com recursos destinados pelo 

Minist�rio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS para a 

implanta��o do PAIF foram definidos a implanta��o de mais 05 novos Centros.

Com o prop�sito de reorganiza��o da gest�o da assist�ncia social, foi 

realizado pelas equipes dos Cinco Distritos de Assist�ncia Social, um 

diagn�stico social das regi�es, que foi balizado pela Secretaria, bem como 

apresentado ao Conselho Municipal de Assist�ncia Social � CMAS, ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Crian�a e do Adolescente � CMDCA, ao 

Conselho Municipal do Idoso � CMI e ao Conselho Municipal de Aten��o a 

Pessoa com Defici�ncia � CMADENE.

O diagn�stico, elaborado com base no Mapa da Exclus�o de 2004 

tamb�m contou com dados da Secretaria de Sa�de e Educa��o, Conselho 

Tutelar, Vara da Inf�ncia, e informa��es da pr�pria Secretaria de Assist�ncia 

Social e levantaram informa��es que revelaram o perfil de cada regi�o no que 

se refere � popula��o, n�mero de bairros, �rea territorial, perfil da popula��o, 

�ndice de qualidade de vida, pessoas violadas em seus direitos, rede 

socioassistencial e �reas vulner�veis.

Cada CRAS na �poca pode construir seu diagn�stico considerando as 

especificidades locais e permitindo que os profissionais se apropriassem da 

nova proposta de interven��o. 
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A partir desses dados foram priorizados os territ�rios mais vulner�veis 

para a instala��o dos onze CRAS, conforme quadro abaixo:

QUADRO I � DISTRIBUI��O DE CRAS POR TERRIT�RIOS

D������� C��� B������

Norte Espa�o Esperan�a Jardim S�o Marcos, 

Jardim Campineiro, 

Jardim Santa M�nica e 

Vila Esperan�a.

Norte Vila R�ggio Ocupa��es do Jardim 

Shalon I, II e III, Chico 

Amaral, Parque Universal, 

Jardim Ros�lia I, II e III.

Sul Campo Belo Jardim Campo Belo I e II, 

Jardim Fernanda I e II, 

Jardim Palmeiras, 

Itagua�u I e II e Jardim 

Marisa.

Sul Bandeiras Jardim Bandeiras II, 

Jardim do Lago II, Monte 

Cristo, Parque Oziel e 

Gleba B.

Leste Nil�polis Jardim Nil�polis, Parque 

S�o Quirino, Vila 

Nogueira, Jardim Santana 

I e II.

Leste Flamboyant Jardim Flamboyant, Vila 

Brandina, Parque Bras�lia 

e Vila 31 de Mar�o.

Sudoeste Campos El�seos Jardim Novo Campos 

El�seos, Jardim Santa 
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L�cia, Jardim Maria Rosa, 

Jardim Telesp, Jardim 

Roseiras, Jardim Itatinga 

e Vila Perseu Leite de 

Barros.

Sudoeste Vida Nova Vida Nova, Vila Vit�ria e 

Mauro Marcondes.

Sudoeste Profilurb DIC V de Mar�o, Eldorado 

dos Caraj�s, Santo 

Antonio, Jardim Rosalina, 

Jardim N� Sr� Aparecida.

Noroeste Sat�lite �ris Jardim Sat�lite �ris e 

Jardim Florence I e II

Noroeste S�o Luiz Jardim S�o Luiz, Campina 

Grande e Jardim Floresta 

I, II, III e IV.

Em raz�o da demanda das fam�lias e da proximidade de alguns bairros, 

foram elencados territ�rios maiores do que preconiza a normativa do MDS para 

os CRAS. Alguns territ�rios giram em torno de 6 a 7 mil fam�lias.

Atualmente tivemos a inclus�o de novos bairros nos territ�rios do CRAS 

Vila R�ggio e Nelson Mandela, considerando a proximidade dos territ�rios 

elencados.

O munic�pio possui hoje 11 CRAS, dois em cada regi�o de abrang�ncia 

dos cinco DAS, com exce��o da regi�o Sudoeste que possui tr�s, 

considerando que a �poca da implanta��o apresentava os maiores �ndices de 

vulnerabilidade e risco.

O n�mero de CRAS no munic�pio ultrapassa a proposi��o m�nima do 

MDS, que � de oito unidades.  Apesar de ultrapassar o n�mero m�nimo 

determinado, ainda � insuficiente para atender toda a demanda necess�ria, 

considerando que o munic�pio trata-se de uma metr�pole com extensa �rea 

geogr�fica e populacional.
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Conforme j� apontamos, por decis�o pol�tica definida na ocasi�o do 

processo da implanta��o, nos territ�rios aonde n�o disp�em de CRAS, os 

atendimentos s�o executados pelos DAS, atrav�s de atendimentos pontuais, 

de acordo com a demanda. 

Esse modelo tem trazido alguns transtornos juntos � gest�o e ao 

processo de implanta��o da pol�tica de prote��o social b�sica, considerando 

que os DAS acabam atuando em um extenso territ�rio geogr�fico e de 

popula��o, sem contar com uma equipe condizente com o tamanho da 

demanda.

Vale apontar que nos territ�rios dos DAS est�o localizadas uma grande 

parte das fam�lias inseridas no Programa Bolsa Fam�lia e BPC, p�blico alvo 

priorit�rio da a��o dos CRAS.

Conforme j� apontado anteriormente, faz-se necess�rio com urg�ncia a 

defini��o do papel dos DAS dentro da pol�tica municipal de assist�ncia social, 

conforme apontado acima.

Na ocasi�o da implanta��o dos CRAS, por n�o haver possibilidade de 

contrata��o de profissionais para a composi��o das equipes, uma das medidas 

adotadas para a instala��o dos CRAS foi o estabelecimento de parcerias com 

organiza��es sociais com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento.

Para potencializar as a��es dos CRAS foi feito parceria com dez 

organiza��es sociais da rede de servi�os s�cioassistenciais local para, em 

complementaridade � rede de atendimento nos territ�rios priorizados e em 

conjunto com os profissionais dos CRAS, construir um projeto �nico de a��o 

com fam�lias nestes territ�rios.

Com rela��o aos Recursos Humanos definidos para os CRAS, em raz�o 

da lei da responsabilidade fiscal, n�o houve concurso p�blico para contrata��o 

de profissionais previsto na NOB/RH, permanecendo nos CRAS os 

profissionais existentes nos DAS. Na ocasi�o a equipe m�nima dos CRAS teve 

em m�dia tr�s profissionais, sendo dois assistentes sociais e um psic�logo. 

(Tabela anexo). Ainda hoje n�o h� equipe m�nima proposta.

Na ocasi�o, tamb�m n�o foi poss�vel definir o Coordenador de cada 

CRAS, em raz�o desta fun��o ainda n�o existir na estrutura organizacional da 
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Secretaria e nem contarmos com o n�mero de profissionais suficientes para 

toda demanda de atendimento e de gest�o. 

Considerando que o papel do coordenador � de fundamental import�ncia 

no processo de implanta��o � estrat�gia utilizada foi definir um membro da 

equipe como refer�ncia para os profissionais, sendo que nomeamos este, 

como T�cnico de Refer�ncia. Este profissional al�m do atendimento as 

fam�lias, uma vez que continua tamb�m compondo a equipe como t�cnico e � o 

mediador e articulador das a��es junto aos DAS, a Coordenadoria e a rede de 

servi�os do territ�rio.

At� o momento n�o foi realizado concurso p�blico, previsto ainda para 

este ano, para a composi��o da equipe m�nima proposta, pelo MDS na 

NOB/RH o que trouxe preju�zo para o processo de implanta��o dos CRAS no 

munic�pio.

Faz-se necess�rio e com urg�ncia a defini��o da equipe dos CRAS, com 

a efetiva��o do papel de coordenador, considerando este de fundamental 

import�ncia no processo de implanta��o de uma pol�tica de prote��o social 

b�sica, de acordo com as diretrizes do SUAS.

No tocante a estrutura f�sica dos equipamentos, foram utilizados os 

im�veis da Secretaria j� existentes no territ�rio e outros locados para a 

instala��o dos CRAS. No decorrer do processo de instala��o foram 

constru�das as sedes de dois CRAS, sendo um deles com uma proposta de 

atendimento intersetorial, os CEPPS.

Os CEPPS � Centro de Pol�ticas P�blicas consiste em um espa�o f�sico 

planejado para o atendimento as fam�lias, prevendo a��es intersetoriais das 

�reas de sa�de, educa��o , cultura, esportes e lazer, entre outras, tendo o 

CRAS como porta de entrada e a pol�tica de assist�ncia social como propulsora 

e articuladora dessa intersetorialidade no espa�o.

A maioria dos im�veis n�o estava em conformidade com a especifica��o 

t�cnica do MDS e necessitavam de adequa��o para cumprir as normativas 

propostas. Ainda hoje os equipamentos necessitam de reformas, 

principalmente com rela��o � acessibilidade para idosos e pessoas com 

defici�ncia e sala para grupos.
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No quadro anexo pode�se visualizar o quadro referente � situa��o de 

RH e estrutura f�sica dos CRAS no inicio do processo de implanta��o e os 

desafios atuais, viabilizando efetivamente resignificar a assist�ncia social e a 

a��o t�cnica.

Acreditamos que, no decorrer dos anos o munic�pio vem num processo 

de implementa��o da pol�tica de assist�ncia social, principalmente no que 

tange a prote��o social b�sica.

Para tanto tem buscado estabelecer canais de debate e constru��o 

compartilhada, entretanto alguns aspectos s�o fundamentais para que se 

avance no enfrentamento aos desafios postos na efetiva��o da pol�tica. 

Os resultados apontados no Censo CRAS e �ndice de Desenvolvimento 

dos CRAS/IDCRAS v�m refor�ar a prem�ncia na constitui��o de equipes de 

trabalho do poder p�blico, a partir da realiza��o de concurso. Assim como, a 

adequa��o dos espa�os f�sicos permitindo melhores condi��es de atendimento 

e acessibilidade. A partir da PNAS/SUAS par�metros m�nimos para o 

desenvolvimento das a��es na pol�tica veem sendo estabelecidos, sem os 

quais os munic�pios come�am a ser cobrados na medida em que as 

informa��es s�o lan�adas nos dispositivos de acompanhamento e 

monitoramento que o MDS vem construindo e aprimorando. 

A partir do Censo CRAS e IDCRAS, foram estabelecidos compromissos 

para que os munic�pios pudessem fazer as adequa��es necess�rias para 

cumprir os padr�es normativos do MDS. Para tanto, foi proposto aos 

munic�pios elaborar um Plano de Provid�ncias, definindo a��es para a 

supera��o das dificuldades encontradas no processo de implanta��o e 

implementa��o do CRAS e corroborando assim para a evolu��o no IDCRAS.

Desta forma, apresentamos para a Secretaria uma proposta onde 

constam as a��es necess�rias para o enfrentamento das dificuldades 

encontradas, a partir de todo o processo de implanta��o e implementa��o dos 

CRAS feito at� o momento. (Anexo) 

Apresentamos ainda, o quadro de recursos humanos necess�rios para a 

composi��o m�nima conforme preconiza a NOB/RH para a realiza��o de 

concurso p�blico. (Anexo)
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Vale apontar que os principais desafios que temos s�o com rela��o aos 

recursos humanos, com a efetiva��o de concurso p�blico para composi��o da 

equipe proposta na NOB/RH, a melhoria e adequa��o das instala��es f�sicas, 

principalmente da acessibilidade dos equipamentos e sala para atividades 

coletivas e ainda o investimento em metodologias de trabalho com as fam�lias, 

bem como metodologias de gest�o que possibilitem mudan�as no agir 

profissional e a qualifica��o dos servi�os prestados. 

Considerando que os CRAS s�o a unidade em torno da qual se 

organizam os servi�os de prote��o b�sica, do que decorre sua fun��o de 

gest�o local, onde o espa�o f�sico, organiza��o do mesmo, das atividades, 

funcionamento e recursos humanos devem manter coer�ncia com a concep��o 

de trabalho com fam�lias e que devem ser implantados em territ�rios de maior 

vulnerabilidades e riscos sociais, as novas implanta��es devem ser precedidas 

de planejamento e delimitados a partir de um diagn�stico territorial.

A partir dos processos de supervis�o e aperfei�oamento de diagn�stico 

dos territ�rios, estes apontam para a cria��o de novos CRAS nas seguintes 

regi�es: Regi�o Norte: CDHU/S�o Martim; Regi�o Sul: Jardim S�o Domingos; 

Regi�o Leste: Sousas e um CRAS Itinerante; Regi�o Sudoeste: Jardim 

Telesp e Parque Universit�rio; Regi�o Noroeste: Jardim Bassoli.

A Confer�ncia Municipal de Assist�ncia Social 2009 deliberou como 

priorit�rios para a implanta��o de novos CRAS, os territ�rios da Regi�o Norte:

Vila Ol�mpia e Vila Padre Anchieta; Regi�o Sul: Jardim S�o Fernando; Regi�o 

Leste: Sousas; Regi�o Sudoeste: Jardim Telesp; Regi�o Noroeste: Jardim 

Florence.

As delibera��es da Conferencia Municipal de Assist�ncia Social 2001, 

com a participa��o expressiva de usu�rios apontam como prioridade a 

implanta��o de novos CRAS nos territ�rios da Regi�o Norte: Vila Padre 

Anchieta, Vila Boa Vista e CDHU/S�o Martin; Regi�o Sul: Jardim Fernanda, 

Jardim Santa Cruz e Vila Formosa; Regi�o Leste: Sousas e mais um CRAS 

Rural; Regi�o Sudoeste: N�o houve apontamento; Regi�o Noroeste: Jardim 

Florence e Jardim Bassoli.
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O PMAS 2010/2013 define neste per�odo como prioridade � implanta��o 

de CRAS nos territ�rios da Regi�o Norte: Vila Ol�mpia; Regi�o Sul: Jardim 

S�o Fernando, Regi�o Noroeste: Jardim Rossim.  

Avaliamos que a implanta��o de novos CRAS devem levar em conta as 

prioridades acima definidas, bem como ap�s a adequa��o dos CRAS 

existentes com rela��o aos recursos humanos e espa�o f�sico e constru�do a 

partir de um trabalho junto aos profissionais e a popula��o, fortalecendo assim 

o processo de consolida��o e implementa��o da pol�tica de assist�ncia social e 

de prote��o social b�sica no munic�pio.

PROCESSO DE FORMA��O CONTINUADA JUNTO AOS PROFISSIONAIS

A gest�o do trabalho, a forma��o e a capacita��o dos trabalhadores s�o 

diretrizes fundamentais para a consolida��o da pol�tica de assist�ncia social. �A 

qualidade dos servi�os socioassistencias disponibilizados � sociedade depende

da estrutura��o do trabalho, da qualifica��o e valoriza��o dos trabalhadores 

atuantes no SUAS� (NOB/RH-SUAS, 2006)

Essas diretrizes na NOB/RH exigem novas responsabilidades p�blicas e 

novos desenhos organizacionais, al�m de mudan�as nas pr�ticas dos 

profissionais.

Levando-se em conta esta necessidade, a Coordenadoria de Prote��o 

Social B�sica, instituiu em 2005 um espa�o de supervis�o e capacita��o para 

os t�cnicos e gestores dos DAS, envolvidos no processo de implanta��o e 

implementa��o dos CRAS. 

Para esse processo se priorizou dois momentos, um que denominamos 

de supervis�o e outro de integra��o. A supervis�o tem com objetivo de: 

desenvolver conhecimento te�rico-pr�tico e metodol�gico no que se refere ao 

trabalho com fam�lias e oportunizar aos profissionais, aquisi��o de 

conhecimento em: PNAS/SUAS, instrumentais te�rico-metodol�gico de 

trabalho com fam�lias, grupos e comunidade, trabalho multiprofissional e em 

equipe, trabalho em rede e indicadores de monitoramento e avalia��o do 

trabalho com fam�lias e tamb�m para socializar as experi�ncias desenvolvidas 
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nos CRAS, visando a troca de informa��es, a discuss�o dos avan�os, desafios 

e a��es exitosas nos diversos CRAS. 

O processo de integra��o teve como o objetivo de desenvolver a 

efici�ncia grupal, a integra��o das equipes, o melhor gerenciamento das 

rela��es interpessoais, o aumento da auto-motiva��o, mudan�as de 

paradigmas, a facilita��o do manejo de conflitos e negocia��es da equipe, 

colaborando na organiza��o e maximiza��o dos resultados.

A proposta foi possibilitar um processo de constru��o, desconstru��o e 

reconstru��o de saberes e pr�ticas, de uma uniformidade na equipe e de um 

projeto coletivo no atendimento �s fam�lias dos CRAS.

Este processo de supervis�o foi iniciado no final de 2005, junto a 70 

profissionais sendo estes Coordenadores de Distrito, Coordenador da 

Organiza��o Parceira, Assistentes Sociais, Psic�logos e Pedagogo do Poder 

P�blico e das Organiza��es Parceiras.

Iniciado como um processo interno da Coordenadoria de Prote��o Social 

B�sica, a supervis�o passou a contar, em 2008, com servi�os de uma 

assessoria externa, de profissionais com experi�ncias nestas �reas.  Visitas in 

loco, semin�rios e oficinas dialogadas constitu�ram o n�cleo das a��es 

desenvolvidas, por interm�dio das quais se procurou estabelecer a necess�ria 

reflex�o entre teoria e pr�tica profissional.

A equipe de supervis�o foi composta por mim, Assistente Social e 

Coordenadora e uma Psic�loga, atuando como Apoio T�cnico da 

Coordenadoria.

A assessoria externa para o processo de integra��o foi feita atrav�s do 

Sr. Eduardo Kopp e da Sra. Profa. Dra. Maria do Carmo Brant de Carvalho e 

depois a Sra. Profa. Dra. Maria Luiza Mestriner para o processo de supervis�o.

A contrata��o dos profissionais se deu atrav�s da Secretaria via contrato 

Amil, no caso do Sr. Eduardo Kopp e via inclus�o na proposta de parceria no 

processo de co-financiamento do PAIF, atrav�s da organiza��o social CEDAP, 

uma vez que n�o foi poss�vel, devido ao tr�mite burocr�tico, fazer a 

contrata��o via Prefeitura.

O processo de integra��o foi realizado nos anos de 2008 e 2009, 

atrav�s de encontros bimensais com encontros gerais, reunindo todos os 
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profissionais dos CRAS e parceiros do PAIF, atrav�s de uma proposta t�cnico 

vivencial com din�micas, jogos cooperativos, dan�as circulares e reflex�es 

tem�ticas espec�ficas.

O objetivo do processo foi atingido nestes dois anos, por�m as equipes 

de profissionais optaram por enfocarem mais no processo de supervis�o, a 

quest�o do trabalho com fam�lias e com isso deixamos de realizar este 

processo de supervis�o, conforme contam em relat�rio do processo.

Avaliamos que se faz necess�rio � continuidade de um processo de 

capacita��o ou supervis�o que atue com os profissionais o trabalho em grupo, 

as rela��es interpessoais, a motiva��o, a comunica��o e no manejo e 

negocia��o de conflitos, considerando que ainda percebe-se a desmotiva��o 

de muitos profissionais, a falta de coes�o entre as equipes, falhas no processo 

de comunica��o e dificuldades de constru��o de consensos e negocia��o de 

conflitos.

Temos um grupo de profissionais bastante heterog�neos em termos de 

ac�mulos de experi�ncia, maturidade profissional e acesso aos novos 

conhecimentos, mas com excel�ncias individuais, e n�o um �time� viabilizando 

o trabalho de equipe.  

O processo de supervis�o foi um espa�o estabelecido atrav�s de 

encontros mensais, com dura��o de tr�s horas e realizado de forma 

descentralizada junto aos profissionais dos onze CRAS.

Considerando a nova organiza��o para atender as diretrizes da 

PNAS/SUAS, este espa�o privilegiou no ano de 2006 o processo de 

organiza��o de gest�o dos CRAS e a forma��o das equipes, ou seja, buscou 

contribuir na discuss�o da reorganiza��o das a��es nos territ�rios e na 

prioriza��o de uma equipe �nica para esse trabalho, al�m da participa��o em 

todo processo de parceriza��o com as entidades parceiras dos CRAS.

Neste processo de implanta��o dos CRAS, buscando romper com 

paradigmas historicamente constru�dos na rela��o entre OG e ONG priorizou-

se, atrav�s de encontros sistem�ticos, o di�logo reflexivo e de conversa��es, 

configurando-se uma rede, onde cada um pode ouvir e falar dos diferentes 

fazeres, das diferentes percep��es, das prioridades neste processo de parceria 

e, principalmente, construir consensos para formaliza��o do conv�nio.
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Neste contexto, as entidades parceiras integrariam as a��es dos CRAS, 

n�o s� como prestadoras de servi�o, mas como co-gestoras e co-respons�veis 

na implementa��o do trabalho com fam�lias a ser desenvolvido nos CRAS. 

A partir desta parceriza��o t�nhamos uma equipe nos CRAS composta 

por profissionais do poder p�blico e da entidade parceira, iniciando o desafio da 

integra��o dessas equipes, considerando que a constitui��o de uma equipe 

n�o se estabelece somente pela formaliza��o do conv�nio de parceria e pela 

contrata��o de profissionais alocados num mesmo espa�o.

O trabalho integrado exige um espa�o de acolhimento, de exerc�cio de 

uma escuta, de conviver com as diferen�as, de pertencimento de grupo, de 

participa��o, de coopera��o, de respeito m�tuo e de constru��o de consensos 

quanto aos objetivos comuns e estrat�gias para atingi-los quanto ao 

planejamento de a��es, organiza��o dos trabalhos e compartilhamento nas 

decis�es, com vistas ao desenvolvimento do trabalho, onde todos s�o co-

respons�veis.

Este processo demanda tempo e espa�os freq�entes de conversa��es, 

com objetivo de enfrentamento das dificuldades, onde os impasses e as 

diferen�as s�o desconstru�dos e novas narrativas s�o propostas.

Neste processo tamb�m nos deparamos com movimentos de resist�ncia 

a mudan�as, por parte dos profissionais, considerando que o novo muitas 

vezes gera inseguran�a, medo e incertezas. Medo em deixarmos aquilo que j� 

� conhecido, cotidiano; inseguran�a frente aos novos desafios, mesmo que o 

novo possa a vir a ser melhor. Com isso, muitas vezes, a equipe se imobilizou 

pela falta (de recursos humanos, materiais, infra-estrutura, entre outros) 

produzindo movimentos de paralisa��o ou de cr�ticas que apontavam apenas a 

impossibilidade, perdendo-se assim o potencial criativo e de mudan�as do 

grupo. 

Acreditamos que essa paralisa��o acontece porque, muitas vezes, 

alguns profissionais n�o conseguem se enxergar como parte integrante do 

sistema que prop�e essas mudan�as, considerando-se meros executores, pois 

geralmente o profissional deseja e quer que haja mudan�as, desde que tudo 

continue do mesmo jeito e sem que lhe seja exigido participar. Percebe-se 

como � dif�cil a compreens�o por se tratar de um processo onde muitos s�o os 
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envolvidos e as diferentes etapas a serem constru�das e elaboradas por cada 

um, exigindo implicando em tempo e cria��o de consensos.

Neste sentido, buscou-se enfocar o contexto mais amplo onde cada um 

� parte integrante, onde as mudan�as em uma das partes geram mudan�as 

nas demais. 

Buscou-se atuar num contexto que tira o foco do d�ficit e desperta para 

as potencialidades onde as conversa��es e os di�logos reflexivos levam os 

profissionais a perceberem os significados e desafios que est�o postos para o 

trabalho da Assist�ncia Social hoje e para a atua��o profissional neste novo 

cen�rio e sua import�ncia nesse processo de constru��o, pois o potencial 

individual pode tornar real a capacidade de contribui��o e constru��o do grupo.

Considerando a diversidade dos conceitos que cotidianamente s�o 

utilizados na formula��o e execu��o da pol�tica de assist�ncia e que para cada 

um tem significados diferentes, consideramos �til levantarmos e 

compartilharmos com as equipes os significados desses conceitos para cada 

um.

A partir das pr�ticas cotidianas e balizadas nos referenciais te�ricos da 

PNAS, foram refletidos e co-constru�dos com as equipes os conceitos da 

matricialidade s�cio-familiar, acolhimento, acompanhamento, territ�rio, trabalho 

em rede, intersetorialidade, vulnerabilidade e risco social e que subsidiaram a 

elabora��o do Plano Anual de Assist�ncia Social � PPAS 2006-2009.

Neste processo tamb�m nos deparamos com a ansiedade e ang�stia 

das equipes com rela��o �s demandas (demanda reprimida, demandas 

emergenciais, pol�ticas e de gest�o, demandas da m�dia complexidade) e 

dificuldades (delimita��o do territ�rio, espa�o f�sico, articula��o entre os 

parceiros e entre os CRAS e quest�es conceituais) dos profissionais na 

reorganiza��o do trabalho.

Nossa proposta foi de refletir sobre este contexto e construir 

possibilidades de transforma��o desta realidade, buscando sair da cultura da 

falta, do d�ficit, para a cultura do recurso, onde novas narrativas sejam 

poss�veis. Propusemos tamb�m abrir conversa��es mais amplas com os 

diretores, com o objetivo de juntos buscarmos alternativas de enfrentamento 
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dessas dificuldades, pautando o processo no investimento em potenciais 

institucional e pessoal.

Considerando as d�vidas e dificuldades com rela��o a alguns conceitos 

e diretrizes da PNAS e do CRAS, foi proposta uma ampla discuss�o do Guia 

de Orienta��es T�cnicas do SUAS n� 1, que traz as diretrizes e normas para a 

implanta��o, organiza��o e consolida��o dos CRAS em todo territ�rio 

nacional..

Neste processo, foi poss�vel refletir sobre os diferentes conceitos, os 

diferentes significados, bem como tirar d�vidas, trazer novas informa��es, 

gerar uma maior compreens�o sobre as pr�ticas utilizadas e reafirmar ou 

modificar posi��es e pr�ticas.

A partir de todas essas conversa��es, que n�o foram estanques, mas 

sempre se levando em conta o todo do processo, tamb�m foi poss�vel refletir 

com as equipes a constru��o de um Projeto �nico de Atendimento �s Fam�lias 

nos CRAS, elaborado a partir de consensos estabelecidos e de uma 

participa��o compartilhada, sempre apontando e considerando as similaridades 

entre regi�es e territ�rios.

Buscou-se com isso, entre outras inten��es, fortalecer a qualifica��o 

profissional e contribuir com a supera��o das dificuldades encontradas pela 

equipe na fase de transi��o entre o modelo antigo de atua��o e a constru��o 

de novos saberes no contexto da reorganiza��o da Pol�tica de Assist�ncia 

Social da Secretaria.

A nova realidade evidencia uma s�rie de desafios a serem superados 

pela equipe t�cnica e gestores, entre eles, a compreens�o do seu papel como 

sujeito da mudan�a de paradigmas e garantia da continuidade ao processo de 

capacita��o e supervis�o. N�o foi tarefa f�cil, em um primeiro momento, fazer 

com que os profissionais dos CRAS se apropriassem desse espa�o reflexivo e 

conseguissem exercitar seu potencial de an�lise e interven��o sobre as 

pr�ticas do dia a dia.

Como tamb�m n�o tem sido simples a constru��o da metodologia que 

deve nortear o trabalho com fam�lias dos territ�rios referenciados, que passa a 

privilegiar o atendimento coletivo em oposi��o � realidade anterior, focada 

prioritariamente na aten��o individual.
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A organiza��o e consolida��o da pol�tica de assist�ncia social exigem 

que os usu�rios da assist�ncia social alcancem o lugar de direitos, part�cipes 

desse processo. Nada mais adequado a esses prop�sitos do que imprimir na 

l�gica dos servi�os as dimens�es preventiva, protetiva e proativa e a oferta de 

um trabalho em rede e com potencial emancipat�rio.

O espa�o hoje est� consolidado, desenvolvido de forma descentralizada, 

por meio de reuni�es mensais nos Distritos onde est�o localizados os CRAS e 

em encontros com a equipe gestora. A cada final de ano � feita uma 

assembl�ia geral, onde os DAS compartilham/socializam experi�ncias 

apreendidas no processo de supervis�o e realiza uma avalia��o de todo o 

processo, com apontamentos para o pr�ximo ano conforme relat�rio no final 

dos processos.

Desde 2011 a supervis�o conta com a participa��o dos t�cnicos de 

refer�ncia dos SCFV e profissionais dos DAS,  o que foi muito positivo para 

estes profissionais e tamb�m para o processo de constru��o da pol�tica de 

prote��o social b�sica no munic�pio.

Cabe apontar que houve uma socializa��o sistem�tica a todos os 

profissionais de textos e bibliografia ofertada em todo o processo de 

supervis�o. 

Inovadora, a supervis�o tem se revelado um instrumento primordial para 

a efetiva��o da pol�tica de assist�ncia social e para a constru��o da prote��o 

social b�sica no munic�pio, uma vez que o hist�rico da pol�tica apresentava o 

foco mais em a��es emergenciais e o trabalho n�o era voltado � preven��o e 

ao desenvolvimento de a��es coletivas em favor da aten��o integral � fam�lia.

Al�m de �problematizar� as pr�ticas em uso, a supervis�o tem 

contribu�do para o estabelecimento de novos consensos, transformando a 

experi�ncia vivida em conhecimento �til para direcionar a interven��o do poder 

p�blico em territ�rios moldados pela vulnerabilidade e risco social e pelo pouco 

ou nenhum acesso das pessoas a direitos b�sicos da cidadania. 

O avan�o tem se verificado a partir do momento que temos buscado 

efetivar a��es pautadas num plano de trabalho que leva em considera��o um 

diagn�stico que aponta demandas, especificidades, com um processo de a��o-

reflex�o-a��o, estabelecendo desta forma, diretrizes e prioridades, que tem 
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permitido aos profissionais de fato apropriar-se do munic�pio a partir de seus 

territ�rios e da rede s�cioassistencial estabelecida nestes.

Neste sentido, a continuidade dos espa�os de supervis�o continuada 

aos profissionais � estrat�gia fundamental para a supera��o das dificuldades 

encontradas pelos profissionais nos processos de transi��o e instrumento 

primordial para a constru��o de uma pol�tica efetiva de prote��o social b�sica 

pr�-ativa e preventiva, implicando os profissionais como co-respons�veis no 

processo e no alcance de sua efetiva��o. 

Considerando que a parceria para a potencializa��o do PAIF, trouxe 

avan�os, mas tamb�m muitos desafios, principalmente romper com os 

paradigmas constru�dos historicamente na rela��o entre OG e ONG e 

considerando que neste processo as organiza��es sociais n�o s�o somente 

prestadoras de servi�o, mas parceiras na implementa��o do trabalho com 

fam�lias a ser desenvolvido nos CRAS. 

Considerando ainda que como j� dissemos que todo processo gera 

incertezas e inseguran�as em rela��o ao novo, a coordenadoria, al�m do 

espa�o de supervis�o externa, priorizou-se sempre que necess�rio e atrav�s 

de espa�os frequentes de conversa��es o di�logo, com o objetivo de 

enfrentamento das dificuldades, a constru��o de consensos, onde os impasses 

e as diferen�as s�o descontru�dos e novas alternativas s�o propostas.

Avaliamos que n�o tem sido um processo f�cil, pois existem algumas 

dificuldades dos profissionais, principalmente dos t�cnicos de refer�ncia no 

sentido de maior habilidade no processo de gest�o e articula��o junto aos 

parceiros, dificuldades estas pertinentes a um profissional que tem como 

proposta assumir a Coordena��o do Servi�o no territ�rio, mas ainda necessita 

de forma��o mais espec�fica para o cargo.

Neste sentido e com o objetivo de qualificar cada vez mais nossos

profissionais como T�cnicos de Refer�ncia para assumir os cargos de 

Coordena��o dos CRAS � que priorizamos uma forma��o espec�fica em 

gest�o, ou seja, os cursos: capacita��o em Gest�o Social e Desenvolvimento 

de Compet�ncias para Lideran�as. 

Al�m dos processos de supervis�o sistem�tica com profissional externo, 

e dos cursos oferecidos, desde 2005, foi realizado mensalmente um encontro 
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com Coordenadores de DAS e T�cnicos de Refer�ncia dos CRAS com objetivo 

de refletir as a��es cotidianas, de infra-estrutura, relat�rios, planejamento das 

a��es, discuss�o de caso, rela��o entre os parceiros do PAIF, constru��o de 

ferramentas de acompanhamento do trabalho, fluxos de trabalho, dificuldades e 

avan�os no processo de supervis�o, demandas da Secretaria, eventos, entre 

outros.

Neste processo tamb�m foi discutida amplamente a atribui��o do 

T�cnico de Refer�ncia dos CRAS, considerando que ainda n�o temos a fun��o 

do Coordenador do CRAS, conforme preconiza o MDS na NOB/RH e Guia de 

Orienta��es do CRAS.

A continuidade deste processo se faz necess�ria, considerando a 

import�ncia do profissional na condu��o dos processos de trabalho nos CRAS, 

inclusive para possibilitar aos profissionais subs�dios e experi�ncia no processo 

de gest�o.

O impacto das a��es nos territ�rios, al�m de mudan�as no agir 

profissional, est� vinculado ao potencial e a novas estrat�gias de gest�o e para 

tanto � de primordial import�ncia � continuidade de investimento na equipe de 

gest�o dos DAS e CRAS, uma vez que estes t�m papel fundamental na 

constru��o de diagn�sticos, planejamentos, indu��o e motiva��o das equipes, 

fundamentais para a constru��o de prote��o social b�sica de acordo com as 

diretrizes do SUAS.

CAPACITA��O EM GEST�O SOCIAL PARA COORDENADORES DE DAS, 

T�CNICOS DE REFER�NCIA DE CRAS E SCFV

Estamos num momento de consolida��o da Pol�tica de Assist�ncia 

Social, no campo da Seguridade Social e na constru��o do Sistema �nico da 

Assist�ncia Social.

A implanta��o dos CRAS, equipamentos p�blicos estatais nos territ�rios 

de maior vulnerabilidade, efetivam a presen�a do Estado no atendimento �s 

demandas sociais no territ�rio. A regula��o e a padroniza��o das a��es em 

todo territ�rio nacional, a organiza��o do sistema por n�veis de prote��o, tendo 
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como foco a fam�lia inserida em seu territ�rio, aponta as diretrizes dessa 

mudan�a.

A implanta��o do SUAS sob o paradigma da constitui��o do direito 

s�cio-assistencial exige mudan�as nas pr�ticas dos profissionais e de todos os 

atores envolvidos na sua efetiva��o. Exige novas metodologias e at� novas 

posturas, novos conceitos, para que possa atuar frente aos desafios impostos.

Assim a partir dos desafios colocados pela nova Pol�tica de Assist�ncia 

Social, a constru��o das a��es a partir do SUAS significa:

- Considerar o usu�rio como sujeito de direitos e a prote��o social, 

rompendo com o paradigma da tutela, da benesse, do assistencialismo;

- Considerar o cidad�o e a fam�lia n�o como objeto de interven��o, mas 

como protagonista da rede de a��es e servi�os;

- Ampliar o foco do indiv�duo para o grupo familiar, considerando as 

especificidades, diferen�as e particularidades do contexto;

- Efetivar a participa��o dos seus usu�rios, construindo com eles seu 

empoderamento e protagonismo;

- Romper com as pr�ticas constru�das na fragmenta��o e focaliza��o;

- Propiciar a constru��o de novas pr�ticas pautada no cuidado e no 

reconhecimento da autonomia do outro como co-respons�vel na constru��o de 

mudan�as;

- Substituir �contextos de poder� por �contextos de autonomia e 

participa��o�;

- Trabalhar em rede, com base nos territ�rios;

- Trabalhar intersetorialmente e multiprofissionalmente;

- Ver os problemas e solu��es de forma articulada a um contexto mais 

amplo, sendo a fam�lia protagonista e co-participante na constru��o de 

mudan�as;

- Ter sua a��o pautada na defesa dos direitos s�cioassistenciais.

Esta reorganiza��o sup�e uma atua��o profissional onde a mudan�a de 

paradigma tamb�m se imp�e no fazer t�cnico. Considerando que a transi��o 

do velho para o novo � um processo, para tanto, � primordial a efetiva��o de 

espa�os de compartilhamento e reflex�o do velho, propiciando a resignifica��o 
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e a busca de outros paradigmas, constituindo um novo fazer focado no 

protagonismo, na autonomia e nos potenciais individuais e coletivos.

�A implementa��o, portanto, de uma pol�tica de Prote��o B�sica, firmada 

em um conjunto de CRAS dentro de um processo de ader�ncia aos novos 

paradigmas, com o compromisso de implanta��o de a��es socioassistenciais 

inovadoras sup�e um processo de apoio e acompanhamento t�cnico e 

cont�nuo, que supere incertezas e inseguran�as em rela��o ao novo, comuns 

aos processos de transi��o�.

�Neste sentido, faz-se estrat�gico e oportuno investir no acompanhamento 

individualizado das equipes respons�veis pela opera��o da pol�tica dos CRAS, 

fazendo com que estes equipamentos representem a possibilidade concreta de 

implementa��o de uma Pol�tica Municipal de Assist�ncia Social, que efetive de 

fato, a garantia do direito socioassistencial a popula��es em situa��o de 

exclus�o, na dire��o da sua auto-determina��o�.( Mestriner, 2009)

Segundo Mestriner, neste contexto, n�o se faz suficiente, apenas, investir 

na estrutura organizacional e no processo de forma��o cont�nuo dos 

profissionais, faz-se estrat�gico investir num sistema de gest�o capaz de criar 

oportunidades para uma condu��o com coordena��o pr� ativa, que leve as 

equipes a uma concreta mudan�a qualitativa na prote��o social realizada, e 

n�o a uma simples reacomoda��o de comportamentos, revendo valores, 

comportamentos t�cnicos, revendo inclusive a cultura vigente e as pr�ticas

adotadas. E que apresentem, em tempos previstos, resultados e impactos 

consistentes e vis�veis � qualidade de vida e ao processo de inclus�o social 

dos seus usu�rios.

Uma coordena��o capaz de priorizar junto �s equipes � apropria��o de uma 

nova maneira de compreender e agir metodol�gico e de gest�o, investindo na 

possibilidade de cria��o e implementa��o de estrat�gias e abordagens 

adequadas �s peculiaridades e especificidades regionais e micro-territoriais, 

tornando a aten��o desenvolvida pelos CRAS significativa � capacita��o e ao 

empoderamento do p�blico-alvo e dos micro-territ�rios envolvidos.

Que possa favorecer e fomentar canais e mecanismos de comunica��o, 

articula��o e troca espiralados (em sentido de �m�o dupla�) entre os v�rios 

CRAS e destes com a rede intersetorial e privada, investindo na constru��o de 
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uma �comunidade discursiva�, com alinhamento de linguagem e abordagens, 

que resultem na conquista de avan�os na implementa��o de uma Pol�tica de 

Prote��o B�sica una e efetiva, com apresenta��o de impactos consistentes. 

Neste sentido, em 2010 foi proposta aos Coordenadores de DAS e t�cnicos 

de refer�ncia dos CRAS e SCFV uma capacita��o em Gest�o Social.

A capacita��o foi ofertada atrav�s de 05 encontros mensais de 8 horas 

cada, coordenados pela Sra. Prof�. Dr�. Maria Luiza Mestriner, supervisora 

tamb�m das equipes dos CRAS e especialista na �rea.

Conforme proposta apresentada, a capacita��o teve como objetivos:

- Propiciar subs�dios te�rico-pr�ticos que orientem o cont�nuo 

aperfei�oamento de um sistema de Gest�o Social articulado e integrador, 

fundamentado em processos de planejamento, monitoramento e avalia��o 

estrat�gicos situacionais, como base essencial ao desenvolvimento da Pol�tica 

Municipal de Assist�ncia Social do munic�pio de Campinas. - Instrumentalizar 

coordenadorias t�cnicas com vista � formula��o de um conjunto de refer�ncias 

conceituais, metodol�gicas e instrumentais b�sicos a sua pol�tica de a��o;

- Subsidiar a implementa��o de sistemas permanentes de investiga��o e 

an�lise da situa��o social de vulnerabilidades e riscos do munic�pio � que se 

constituam na matriz b�sica da pol�tica municipal, fundamentando seu 

replanejamento e atualiza��o constantes;

- Contribuir na identifica��o de eixos b�sicos e universais orientadores dos 

programas, projetos e servi�os, visando um fluxo cont�nuo de articula��o e 

complementa��o com vista � conquista de padr�es comuns de aten��o;

- Apoiar a implementa��o de sistemas espec�ficos de monitoramento 

t�cnico-administrativo aos programas e servi�os, norteando a defini��o de 

pap�is, fun��es e responsabilidades no seu acompanhamento, visando sua 

efetividade;

- Subsidiar a constru��o de indicadores sociais que norteiem n�o s� 

particulamente, a avalia��o dos programas e servi�os, mas contribuam com 

subs�dios ao acompanhamento da pol�tica no seu todo; 

- Contribuir no aprimoramento das t�cnicas, estrat�gias e instrumentos de 

articula��o interna de programas, projetos e servi�os, visando � conquista de 

uma pol�tica municipal una e integrada;
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- Contribuir na implementa��o de procedimentos que orientem a rela��o 

intersetorial e com a rede socioassistencial, privada e p�blica, organizada em 

um padr�o sempre din�mico e renovado de parcerias.

O roteiro dos encontros seguiu a seguinte tem�tica:

- A �Quest�o Social�, as Pol�ticas P�blicas e a Gest�o Social Estrat�gica

- A Administra��o P�blica Integrada e a Gest�o de Terceiros

- A Gest�o de Pessoas � como Gest�o do Conhecimento 

- O Diagn�stico/ Planejamento Estrat�gico Situacional

- O Monitoramento/ Avalia��o Estrat�gico Situacional

- A Constru��o de Indicadores de Monitoramento e de Avalia��o de 

Resultados e Impactos

A metodologia usada foi � participativa, por meio de um processo de 

a��o-reflex�o-a��o, tendo como refer�ncia � an�lise do conhecimento sobre a 

realidade institucional da Secretaria, quanto a sua organiza��o e fluxos, e 

sobre a realidade social do munic�pio, no que tange �s necessidades 

espec�ficas da sua popula��o alvo, visando o estabelecimento de diagn�sticos 

por aproxima��es sucessivas, alimentando debates e estabelecimento de 

procedimentos e propostas de a��o.

A capacita��o foi considerada positiva pelos participantes e de que 

contribuiu para uma reflex�o te�rico-pr�tica, para uma troca de experi�ncias, 

para compartilhar impasses do cotidiano e fortalecer a pr�xis profissional 

(Relat�rio anexo).

Avan�ou-se muito ao longo do tempo, mas ainda h� necessidade de um 

investimento cont�nuo no �mbito da qualifica��o e capacita��o de pessoal, 

principalmente dos gestores da pol�tica, com a cria��o de concretas 

oportunidades de aquisi��o de novas compet�ncias t�cnicas, �ticas e pol�ticas.

Outra capacita��o ofertada com o objetivo de qualificar cada vez mais os 

profissionais para o seu papel de gest�o foi o Curso: Desenvolvimento de 

Compet�ncias para Lideran�as, desenvolvido pelo EGDS.

Este curso teve como conte�do o papel da Lideran�a nos processos de 

gest�o e foi avaliado como de extrema import�ncia para os profissionais em 

raz�o dos conte�dos trabalhados, oferecendo v�rios subs�dios para reflex�o 

das compet�ncias da Lideran�a na atua��o junto �s equipes.
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Conforme j� apontamos, a efetividadade das a��es no processo de 

implanta��o e implementa��o da politica de assist�ncia social, est� vinculado 

ao potencial e a novas estrat�gias de gest�o e para tanto � de primordial 

import�ncia � continuidade de investimento na equipe de gest�o dos DAS, 

CRAS e SCFV.

CAPACITA��O PARA IMPLANTA��O E IMPLEMENTA��O DOS 

CENTROS DE REFER�NCIA DA ASSIST�NCIA SOCIAL NO ESTADO DE 

S�O PAULO

Por meio da Secretaria Estadual de Assist�ncia e Desenvolvimento Social 

(SEADS) ocorreu em 2009 a capacita��o destinada aos gestores municipais da 

assist�ncia social, coordenadores dos CRAS e t�cnicos da gest�o estadual. A 

finalidade foi de fornecer subs�dios t�cnicos e te�ricos para a implementa��o e 

aprimoramento dos CRAS no Estado de S�o Paulo conforme prop�e o SUAS.

A capacita��o propiciou aos profissionais um espa�o de reflex�o e troca de 

saberes e fazeres sobre as diferentes realidades do estado e mais 

especificamente dos munic�pios do entorno que participaram do grupo. Assim 

como, o desenvolvimento de conceitos e metodologias, constituindo um 

suporte t�cnico a fim de subsidiar as a��es e as atividades profissionais de 

trabalhadores sociais que atuam nos CRAS, especificamente.     

Durante a forma��o os profissionais contaram com um caderno de textos 

como apoio no estudo e reflex�o da pol�tica e da pr�tica que vem se efetivando 

a partir desta. 

Participaram da capacita��o todos os T�cnicos de Refer�ncia dos 11 

(onze) CRAS do munic�pio e o Apoio T�cnico da Coordenadoria. Foi um 

momento muito rico e produtivo para as discuss�es e reflex�es sobre o 

momento no processo de implementa��o da pol�tica de prote��o b�sica em 

Campinas. 

Possibilitou que t�cnicos integrantes da capacita��o pudessem avaliar 

os avan�os alcan�ados ao longo de todo per�odo e primordialmente as 

diferen�as de realidade e complexidade que envolve o processo, 
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principalmente de Campinas, por tratar-se de uma metr�pole o que imp�e 

maior n�mero de aspectos a serem considerados.

Assim como, possibilitou observar os avan�os alcan�ados apesar dos 

limites impostos e vivenciados na efetiva��o das a��es. 

Para a conclus�o da capacita��o os participantes constru�ram e 

apresentaram trabalhos que traziam a pr�tica constitu�da nos CRAS e na 

Coordenadoria. Neste processo foram constru�dos dois 02 (dois) trabalhos:

1. Processo de Implementa��o das A��es da Pol�tica de Assist�ncia 

Social em Campinas, constru�do por todos os T�cnicos de Refer�ncia dos 

CRAS e o Apoio T�cnico da Coordenadoria, tendo sido o presente trabalho 

selecionado para apresenta��o no Semin�rio de Encerramento da 

Capacita��o para Implanta��o e Implementa��o dos CRAS no Estado de 

S�o Paulo � janeiro 2010.

2. Supervis�o: Construindo Novas pr�ticas, tendo sido o texto constru�do 

pela Coordena��o e o Apoio T�cnico da Coordenadoria.  O trabalho foi 

selecionado para integrar os textos publicados em cartilha da SEADS e 

lan�ada no Semin�rio de encerramento da capacita��o.

Este processo possibilitou aos profissionais, refletir e reafirmar sobre as 

diferen�as existentes no processo de implanta��o da pol�tica de assist�ncia 

social e dos CRAS em munic�pios de pequeno, m�dio, grande porte e em 

metr�poles como Campinas e a necessidade do Estado em ofertar processos 

formativos levando em considera��o estas especificidades.

CAPACITA��O DO PROGRAMA DE GEST�O SOCIAL COM QUALIDADE -

MDS

Por meio do MDS a Coordenadoria de Prote��o Social B�sica, atrav�s 

da sua Coordena��o, participou de dois cursos oferecidos, sendo um a 

dist�ncia e outro de modo presencial atrav�s da UNICAMP, que � um dos 

polos de capacita��o do Programa Gest�o Social com Qualidade, que tem 

como objetivo capacitar gestores, t�cnicos e agentes de controle social que 

atuam nas �reas de assist�ncia social e transfer�ncia de renda.
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Na capacita��o � dist�ncia tamb�m participaram o Apoio T�cnico da 

Coordenadoria e outros tr�s profissionais, T�cnicos de Refer�ncia dos CRAS. 

Este processo de capacita��o ofertado pelo MDS possibilitou a n�s 

gestores e t�cnicos ampliar o conhecimento sobre o SUAS, a troca de

experi�ncias com outros munic�pios da regi�o e do pa�s, propiciando novos 

conte�dos e instrumentos, qualificando com isso as a��es desenvolvidas.

Essa iniciativa � extremamente importante para a qualifica��o dos 

profissionais, ao propiciar aos mesmos um espa�o de aprendizagem e de 

reflex�o para o fortalecimento, a avalia��o, a cria��o e a ressignifica��o de 

metodologias e pr�ticas, tornando os profissionais mais preparados para 

enfrentar as complexas demandas sociais de nosso munic�pio e para uma 

pr�tica profissional voltada para a defesa dos direitos socioassistenciais.

A capacita��o ofertada engloba quatro cursos:

1- Curso do Programa Bolsa Fam�lia

2- Curso do Programa de Erradica��o do Trabalho Infantil � PETI

3- Curso do Programa de Aten��o Integral � Fam�lia � PAIF

4- Curso da Implementa��o do SUAS e do Programa Bolsa Fam�lia

Num primeiro fizemos o curso referente ao PAIF e a implemenata��o do 

SUAS e do Programa Bolsa Fam�lia.

O conte�do dos cursos foi desenvolvido atrav�s de m�dulos, de 

exerc�cios pr�ticos e f�runs virtuais, realizados atrav�s do EAD � Educa��o � 

Dist�ncia e contou ainda com a apresenta��o de um trabalho final, bem como 

avalia��o sitem�tica em cada m�dulo.

Cada profissional foi respons�vel pela administra��o do tempo de 

estudo e defini��o do cronograma a ser cumprido, considerando os prazos 

estabelecidos.

No t�rmino do curso foi ofertado um certificado de participa��o e 

entregue um livro e um CD sobre todo o conte�do administrado. 

Todo o material foi socializado aos outros profissionais para que estes 

pudessem tamb�m ampliar seus conhecimentos a cerca do SUAS.

Existe a proposta de participa��o de todos os profissionais nos cursos 

ofertados atrav�s do MDS, sempre que houver disponibilidade de vagas.
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FORMA��O CONTINUADA PARA REDE SOCIO ASSISTENCIAL

Na perspectiva de adensar compet�ncias no entendimento e na 

implementa��o do Sistema �nico de Assist�ncia Social � SUAS, se faz 

necess�rio a prepara��o das organiza��es parceiras para a implementa��o do 

processo de alinhamento de conhecimentos e pr�ticas necess�rios � 

consolida��o do SUAS.

Considerando a necessidade de avan�armos no processo de 

implementa��o do SUAS em Campinas, principalmente dos CRAS como 

espa�o territorializado de prote��o social b�sica, respons�vel pela organiza��o 

e coordena��o da rede local de servi�os s�cios assistenciais e considerando 

que essa rede s�o parceiros hist�ricos na implementa��o da Pol�tica de 

Assist�ncia Social, foi realizado em 2009 e 2010 uma Capacita��o para os 

profissionais da rede s�cio assistencial de prote��o social b�sica do munic�pio.

Essa capacita��o inicial possibilitou um alinhamento de conceitos e 

pr�tica, uma maior qualifica��o dos servi�os prestados e uma maior articula��o 

e integra��o da rede de servi�os, bem como uma sensibiliza��o de todos os 

atores para a necessidade de processos cont�nuos de vigil�ncia social dos 

territ�rios atendidos.

Trata-se de uma a��o estrat�gica considerando que, via de regra, todo 

processo de mudan�a gera incertezas e inseguran�as em rela��o ao novo, 

independente at� dos avan�os que possa representar. Nesse sentido, investir 

na capacita��o dos sujeitos respons�veis pela opera��o da pol�tica de 

assist�ncia social nos seus diferentes n�veis de coordena��o e tamb�m dos 

profissionais que est�o na ponta da execu��o, gestores e operadores de 

programas e servi�os e execu��o � tarefa a ser desenvolvida por meio de 

variadas iniciativas, a fim de viabilizar a ader�ncia aos novos paradigmas 

propostos e o compromisso com a implanta��o de a��es socioassistencias 

inovadoras. 

Na primeira capacita��o ofertada para profissionais da rede s�cio 

assistencial da prote��o social b�sica co-financiada pela Secretaria, realizada 
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em novembro/2009, foi priorizada a representa��o de dois profissionais da �rea 

da t�cnica, por organiza��o social.

A tem�tica proposta para a capacita��o foi o SUAS, sendo ofertada 

atrav�s de 04 encontros mensais de 8 horas cada, coordenados pela Sra. 

Profa. Dra. Maria Luiza Mestriner, supervisora das equipes dos CRAS e mais 

dois profissionais: Sra. Profa. Dra. V�nia Baptista Nery e Sra. Profa. Dra Sonia 

Regina Nozabielli, profissionais com expertise na �rea de assist�ncia social.

A capacita��o teve como objetivo viabilizar o conhecimento sobre 

par�metros b�sicos a consolida��o dos SUAS no munic�pio.

A metodologia usada foi participativa, por meio de um processo de a��o-

reflex�o-a��o, atrav�s de exposi��es te�ricas e oficinas pr�ticas, tendo como 

refer�ncia � an�lise do conhecimento sobre a realidade social e institucional da 

rede, levando-se em conta as especificidades locais e regionais.

Os encontros alternaram conte�do te�rico e viv�ncias pr�ticas atrav�s de 

oficinas de trabalho.

O roteiro dos encontros seguiu a seguinte tem�tica:

M�dulo I �

Tem�tica: Quest�o Social: Vulnerabilidades e riscos sociais, PNAS e SUAS 

(4h);

Oficina: A Situa��o do munic�pio de Campinas no contexto do SUAS (4h);

M�dulo II �

Tem�tica: Prote��o Social B�sica: o CRAS na l�gica do SUAS  e a articula��o 

da rede socioassistencial no munic�pio de Campinas (4h);

Oficina: Rela��o P�blico � Privado no contexto do SUAS em Campinas (4h);

M�dulo III �

Tem�tica: A prote��o Social B�sica e as metodologias de trabalho social (4h);

Oficina: Discuss�o sobre trabalho social com fam�lias em Campinas (4h);

M�dulo IV �

Tem�tica: Atua��o em rede (4h)

Oficina: Desafios e avan�os na constru��o da rede socioassistencial (2h)

Oficina: Articula��o do Trabalho em Rede (2h)
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O processo de capacita��o foi fundamental para o debate da politica de 

prote��o social b�sica junto � rede e foi considerada positiva pelos 

participantes, pois possibilitou ampliar o conhecimento sobre o SUAS, a troca 

de experi�ncias entre os participantes e principalmente possibilitou fortalecer a 

articula��o para o processo de constru��o da gest�o da rede socioassistencial 

dos territ�rios pelos CRAS, assim como rever a avaliar a pr�tica constitu�da e 

as transforma��es necess�rias. (Relat�rio anexo)

Considerando que ainda estamos no in�cio de um processo a 

continuidade dos mesmos � de primordial import�ncia, para a qualifica��o das 

a��es junto �s fam�lias.

A capacita��o foi ofertada atrav�s da Coordenadoria, com recursos 

destinados pela Secretaria.

Observou-se que foi muito valorizada pelos profissionais da rede uma 

vez que ainda s�o poucas as iniciativas e os espa�os de capacita��o e reflex�o 

sobre as a��es desenvolvidas fortalecendo o potencial t�cnico na estrutura��o 

da Pol�tica de Assist�ncia Social para o munic�pio.

Al�m desta primeira capacita��o tamb�m foi ofertada mais duas, sendo 

uma em 2010 e outra em 2011, atrav�s da Comiss�o de Prote��o B�sica do 

CMDCA.

As duas capacita��es ofertadas foram na tem�tica de trabalho s�cio 

educativo com crian�as e adolescentes.

Foram realizados dois encontros de um dia onde foram explanados com 

a explana��o dos temas:

01 - 1� Semin�rio Municipal dos Servi�os de Apoio S�cio-

educativos em Meio Aberto, voltados principalmente para educadores sociais 

da rede de atendimento dos servi�os de 06 a 15 anos e de 15 a 24 anos -

protagonismo juvenil.

02 - Semin�rio Municipal: Educa��o Integral na Constru��o da 

Proposta Pol�tica S�cio Pedag�gica, que teve como objetivo dar 

continuidade nas discuss�es iniciadas no primeiro semin�rio e refletir sobre o 

trabalho s�cio educativo na perspectiva da educa��o integral, trabalho com 

fam�lias e em rede. 
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Para as duas capacita��es foram contratadas profissionais com uma 

vasta experi�ncia na �rea de crian�a e adolescente e que muito contribu�ram 

com a tem�tica apresentada, a Sra. Dra. Stela da Silva Ferreira, Sra. Dra. 

Maria Julia Azevedo Gouveia e o Sr. Paulo Fernando Pereira de Souza.

Foi un�nime o apontamento dos participantes em avaliar como muito 

positivo e fundamental a realiza��o de eventos como estes e principalmente na 

continuidade dos processos formativos junto aos profissionais da rede 

socioassistencial.

Os dois semin�rios foram foi organizados pela Coordenadoria atrav�s da 

Comiss�o de Prote��o B�sica e ofertada com recursos do CMDCA, destinados 

pela Comiss�o.

PESQUISA NEPP COM FAM�LIAS ATENDIDAS PELO CRAS

Durante a implanta��o dos CRAS, al�m do processo de forma��o 

continuada dos profissionais, tamb�m foi proposta, a constru��o de 

ferramentas que nos permitisse avaliar e monitorar a inser��o e o impacto de 

suas a��es junto �s fam�lias e comunidade, bem como levantar dados que 

permitiam conhecer o perfil das fam�lias atendidas.

Para tanto, em 2007 estabeleceu-se uma parceria com o N�cleo de 

Pol�ticas P�blicas � NEPP da UNICAMP, a fim de viabilizar a constru��o 

dessas ferramentas.  Definiu-se ent�o, pela elabora��o de uma pesquisa, com 

um instrumental espec�fico (question�rio estruturado) que foi realizada junto �s 

fam�lias acompanhadas pelo CRAS.

�O NEPP, criado em 1982, � um centro multidisciplinar de pesquisa em 

pol�ticas de governo, particularmente as que operam no campo das pol�ticas 

sociais.�

A op��o discutida entre o NEPP e a SMCTAIS foi por montar uma 

pesquisa de painel, t�cnica que consiste em aplicar, em uma amostra 

representativa de uma popula��o, um mesmo instrumento de coleta de dados, 

que examine o mesmo problema de investiga��o em mais de um momento no 

tempo. Definiu-se, ent�o, pela elabora��o de uma pesquisa a ser realizada 



42

junto �s fam�lias acompanhadas pelos CRAS, com um instrumental espec�fico 

(question�rio estruturado) e realizada por um per�odo de cinco anos.

A Linha de Base para as fam�lias tem o objetivo de auxiliar a Secretaria 

na gest�o das a��es dos CRAS, permitindo uma adequa��o das a��es 

segundo o perfil das fam�lias atendidas e a avalia��o que os usu�rios t�m 

sobre o servi�o oferecido. 

Para tanto, teve como objetivos:

- Conhecer o perfil das fam�lias atendidas pelo CRAS;

- Avaliar o acesso das fam�lias �s pol�ticas p�blicas em geral (sa�de, 

educa��o, assist�ncia social);

- Conhecer a avalia��o das fam�lias benefici�rias sobre o atendimento e os 

servi�os prestados no CRAS.

Para a pesquisa, foram priorizadas as fam�lias que participam de uma 

atividade continuada, como grupos s�cio-educativos, oficinas de trabalho e 

renda ou atendimentos individuais que tenham uma continuidade ao longo do 

tempo. Fam�lias que foram aos CRAS para receber uma orienta��o ou 

informa��o pontual n�o foram consideradas.

A realiza��o da pesquisa n�o envolveu transfer�ncia de recursos 

financeiros entre os participantes. Cada parceiro arcou com as despesas 

necess�rias para a realiza��o de suas tarefas. As despesas n�o foram 

contabilizadas em separado, sendo que todas as tarefas foram incorporadas ao 

trabalho cotidiano das equipes envolvidas.

O NEPP/UNICAMP contribuiu, nesta pesquisa, com 03 pesquisadores de 

sua equipe pelo per�odo de 08 meses (1 assistente social, 1 economista e 1 

estat�stico), 1 coordenadora de pesquisa de campo e 15 pesquisadores de 

campo recrutados entre alunos de gradua��o da UNICAMP, PUC-Campinas e 

FAM - Faculdade de Americana. A pesquisa de campo durou 03 meses 

(outubro, novembro e dezembro). 

Por parte da Secretaria, os recursos utilizados para a realiza��o da parceria 

e pesquisa realizada junto �s fam�lias foi � oriundo do seu or�amento 

municipal, em parte, de repasses do Governo Federal por meio dos recursos 

destinados ao Programa de Aten��o Integral a Fam�lia � PAIF. Tamb�m 

contribuiu com os profissionais da Coordenadoria, respons�vel por toda 
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articula��o com o NEPP e com os profissionais dos CRAS, que participaram 

efetivamente da pesquisa na convoca��o das fam�lias. 

O trabalho teve seu in�cio no primeiro semestre de 2007, com a elabora��o 

conjunta do instrumental de pesquisa. Houve uma s�rie de reuni�es onde 

gestores, profissionais e t�cnicos do NEPP discutiam quais temas deveriam ser 

abordados no instrumental � e qual a melhor forma de faz�-lo.

Segundo o NEPP, para facilitar a aplica��o dos question�rios e a tabula��o 

dos dados, foi feita a op��o por um question�rio estruturado, com op��es de 

resposta fechadas. Os motivos para tal escolha est�o no elevado n�mero de 

question�rios a serem aplicados (313 no total) e na necessidade de re-

aplica��o peri�dica do mesmo instrumento, como preconiza a t�cnica de 

pesquisa de painel. 

Conforme consta em relat�rio, esta t�cnica come�ou a ser aplicada nos 

anos 40, nos Estados Unidos, em pesquisas sobre prefer�ncias de 

consumidores, h�bitos de leitura, pesquisas de opini�o e pesquisas eleitorais. 

Uma vantagem apontada por esta t�cnica � o fato de permitir a avalia��o das 

mudan�as de atitude objetivamente � e n�o apenas aquelas que o pesquisado 

afirmasse (e se recordasse) verbalmente em um determinado momento. As 

mudan�as nos comportamentos e, principalmente, os ajustamentos destes 

comportamentos podem ser mais bem observados em diferentes momentos do 

tempo. Outra vantagem anal�tica das pesquisas de painel � que certas 

mudan�as provocadas por uma inova��o s�o mais adequadamente medidas 

com repetidas observa��es da mesma amostra, pois passam a n�o depender 

apenas da mem�ria do informante (Lazarsfeld, 1944). 

Conforme j� mencionado, a inten��o � repetir a aplica��o do question�rio 

em mais 04 ocasi�es, sendo que a pesquisa ocorrida no final de 2007 servir� 

como Linha de Base da pesquisa, isto �, define qual era a situa��o inicial da 

popula��o quando os CRAS estavam sendo implantados � ou estavam em 

funcionamento h� pouco tempo.

O question�rio elaborado ficou com 92 quest�es distribu�das em 05 blocos. 

O primeiro bloco (Identifica��o do Entrevistado) traz 09 quest�es que tem o 

objetivo de identificar o informante do question�rio. O segundo bloco 

(Identifica��o da Fam�lia e do Domic�lio) � formado por 26 quest�es que 
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procuram identificar o tamanho da fam�lia, como est� distribu�da pelo ciclo de 

vida, a exist�ncia de situa��es vulner�veis e o perfil da moradia. Um terceiro 

bloco (Situa��o de Trabalho e Renda) busca tra�ar o perfil ocupacional da 

fam�lia e detectar suas estrat�gias de sobreviv�ncia, al�m de mapear a 

qualifica��o dos membros da fam�lia � quest�o importante para o 

estabelecimento de pol�ticas de gera��o de trabalho e renda. O quarto bloco 

(Documenta��o e Acesso a Servi�os) busca avaliar qual a extens�o, 

conhecimento e acesso das fam�lias aos servi�os p�blicos de sa�de, educa��o 

e assist�ncia social. O quinto e �ltimo bloco (Avalia��o) levanta qual a 

avalia��o do cidad�o sobre o servi�o prestado. Neste bloco s�o realizadas 

perguntas acerca de procedimentos e diretrizes que deveriam ser executados 

pelos CRAS, segundo orienta��o do MDS (2006).

Ap�s conclus�o do question�rio, nomeado de �Question�rio Dirigido a 

Fam�lias dos CRAS: Estabelecimento de linha de Base para fam�lias atendidas 

pelos Centros de Refer�ncia da Assist�ncia Social do munic�pio de Campinas� 

(Anexo),foi realizado um teste do instrumental. Para tanto, foram selecionadas 

05 fam�lias de um CRAS (Sat�lite Iris) para a valida��o do instrumental e 

adequa��es necess�rias. Muitas quest�es tiveram sua reda��o simplificada 

para facilitar o di�logo com as fam�lias. Tamb�m foram identificadas 

alternativas de respostas que n�o tinham sido aventadas no instrumento 

preliminar.

Uma vez elaborada a primeira vers�o do question�rio, foi realizada uma 

apresenta��o para os t�cnicos do CRAS e da rede socioassistencial da cidade, 

em que os motivos para a realiza��o desta pesquisa foram expostos e a 

estrutura do question�rio. Esta atividade foi importante para dar visibilidade � 

pesquisa junto aos territ�rios.

O universo de amostra para a realiza��o da pesquisa foi definido a partir do 

relat�rio mensal de Junho/07, sendo que de um total de 1.686 fam�lias em 

acompanhamento nos onze CRAS, definiram-se por uma amostra de 313 

fam�lias acompanhadas. A defini��o destes n�meros foi complicada, pois havia 

diferen�as na forma de registro de atividades, o que provocava grandes 

disparidades entre os diversos CRAS. A SMCTAIS fez um forte trabalho de 

capacita��o dos t�cnicos procurando definir o que, como e quando deveria ser 



45

registrado os atendimentos. Foram consideradas, para fins de amostragem, 

fam�lias em acompanhamento, considerando que estas estejam em alguma 

atividade cont�nua, ou seja, em grupos, oficinas e atendimentos individuais 

realizados sistematicamente pelos profissionais dos CRAS.

A partir da� teve in�cio a pesquisa, realizada nos meses de outubro, 

novembro e dezembro, tendo como equipe de pesquisadores alunos de 

gradua��o dos cursos de servi�os social, psicologia e ci�ncias sociais 

recrutados junto �s Universidades PUC-Campinas, UNICAMP e, 

posteriormente, Faculdade de Americana (FAM). Os pesquisadores receberam 

um treinamento da equipe NEPP/UNICAMP, onde receberam instru��es sobre 

o objetivo da pesquisa, o instrumental a ser utilizado, a postura de entrevista e 

a correta anota��o de informa��es.

As entrevistas para a pesquisa foram realizadas nos pr�prios CRAS, a partir 

de convoca��es das fam�lias feitas pelos profissionais do equipamento, de 

acordo com lista elaborada pelo NEPP a partir da lista de fam�lias atendidas. 

As fam�lias foram selecionadas aleatoriamente como forma a garantir que os 

dados levantados n�o fossem contaminados.

A infra-estrutura para realiza��o da pesquisa, referente a transporte, 

alimenta��o, material de pesquisa e local de realiza��o, foi disponibilizada pela 

Secretaria, de acordo com um cronograma realizado junto �s equipes.

Em janeiro de 2008 foi realizada a tabula��o/digita��o dos dados 

coletados, e a an�lise dos resultados. 

Os dados coletados na pesquisa foram analisados pelo NEPP e compilados 

em um relat�rio destinado a secretaria e apresentado aos gestores e 

profissionais dos CRAS. Os dados viabilizaram possibilitaram conhecer o perfil 

das fam�lias acompanhadas pelo CRAS, possibilitando identificar demandas 

individuais e coletivas, apontando aspectos de fragilidade e �xito, com vistas ao 

redimensionamento de a��es e investimentos. 

A proposta era de que a pesquisa fosse reaplicada com as mesmas fam�lias 

por um per�odo de 05 anos, possibilitando verificar as transforma��es positivas 

e/ou negativas que ocorreram ao longo deste per�odo com as fam�lias e, 

principalmente, avaliar a evolu��o da inser��o e o impacto do atendimento 

ofertado nos CRAS junto �s fam�lias e comunidade.
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Esse processo permitiria ainda dar suporte � opera��o e a gest�o, visando 

� cria��o de indicadores de processos e resultados e estabelecer uma rela��o 

entre a identifica��o que os usu�rios fazem deste espa�o de atendimento 

p�blico e a inser��o/acesso � pol�tica de prote��o social que eles conseguem, 

avaliando, assim, a capacidade do CRAS em ser, efetivamente, a porta de 

entrada na comunidade para os diversos servi�os sociais.

Apesar de proposta no Planejamento da Coordenadoria para os 

pr�ximos anos, infelizmente em raz�o da burocracia e da aus�ncia de recursos 

a pesquisa n�o foi efetivada nos anos seguintes.

Apesar disto a pesquisa feita, contribuiu na gest�o dos CRAS, 

permitindo um reordenamento das a��es, aperfei�oamento nos processos de 

trabalho, a implementa��o de fluxos entre as prote��es, contribuindo para uma 

maior qualifica��o nos servi�os prestados aos usu�rios.

Avaliamos que a realiza��o de novas pesquisas juntos aos profissionais 

e fam�lias atendidas pelos CRAS seria um instrumental importante para o 

monitoramento e avalia��o das a��es desenvolvidas, possibilitando assim 

maior qualifica��o do trabalho desenvolvido pelos CRAS.

PARTICIPA��O NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE

A partir de 2009, a Coordenadoria passou a acompanhar o 

desenvolvimento do Programa, supervisionando e orientando as equipes, na 

busca de sanar os entraves que vinham sendo encontrados, quando o mesmo 

j� vinha sendo executado na regi�o Noroeste, no territ�rio do CRAS Sat�lite 

�ris.  

Ap�s reuni�o entre DOAS, CSPSB, DAS NO, TABA e CRAS Sat�lite �ris, 

em raz�o das dificuldades encontradas na execu��o do Programa 

PROJOVEM, desde o in�cio do processo, que teve o desenvolvimento de um 

coletivo no munic�pio, atrav�s de co-financiamento com a organiza��o social 

TABA � Espa�o de Viv�ncia e Conviv�ncia do Adolescente foi definido algumas 

a��es para qualificar as suas a��es, sendo estas:
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1- A CSPSB estaria acompanhando de forma estreita e sistem�tica as 

a��es a partir da supervis�o do Apoio T�cnico da Coordenadoria, a psic�loga 

Rita de C�ssia;

2- O CRAS Sat�lite �ris, atrav�s da Assistente Social e T�cnica de 

Refer�ncia, na ocasi�o a Sra. T�nia, estariam estreitando as rela��es com o 

parceiro na execu��o das a��es propostas pelo Programa;

3- No final da execu��o do Programa seria constru�do um documento de 

avalia��o, principalmente com rela��o � proposta metodol�gica que n�o era 

aceita pelo parceiro;

4- Avalia��o do processo de execu��o do Programa realizada em 

conjunto com os adolescentes e suas fam�lias. 

No m�s de julho/09 a SMCAIS foi contatada por respons�vel do MDS

sobre o desenvolvimento do programa. Nesta ocasi�o constatou-se que o 

coletivo que deveria contar com 25 adolescentes participando das atividades 

n�o estava completo, portanto em situa��o de incorrer em cortes de recurso, 

uma vez que o programa estabelece numero m�nimo de participa��o no 

coletivo.

Em raz�o disto precis�vamos definir algumas a��es para readequa��o 

do Programa as normas exigidas.

A primeira reuni�o para discuss�o da continuidade das atividades 

ocorreu em 12.08.2009, no CRAS Sat�lite �ris e teve como objetivos:

1- Definir proposta para o semestre, com vista � avalia��o na conclus�o 

e produ��o de documento referente ao Programa;

2- Nomear o grupo existente;

3- Identificar e nomear adolescentes que poderiam ser inseridos;

4- Tra�ar a proposta de Metodologia a desenvolver-se, procurando 

adequar � realidade identificada (diagn�stico) e a proposta do programa.

Vale apontar aqui algumas considera��es sobre o desenvolvimento do 

Programa no munic�pio.
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Ap�s os encontros e investidas para que o coletivo fosse completado e o 

trabalho desenvolvido observou-se que muitos foram os entraves:

1. Houve por parte da institui��o muitas cr�ticas com rela��o � proposta do 

programa, conforme carta elaborada em Confer�ncia Municipal da 

Crian�a e do Adolescente (2009), valendo aqui considerar que talvez os 

crit�rios de inclus�o imponham limites que dificultam, mas com rela��o � 

metodologia � poss�vel adequa��es, embora por todos os entraves 

observados, n�o foi poss�vel identificar que a metodologia proposta foi 

sendo efetivamente empregada;

2. Com rela��o ao grupo constitu�do foi avaliado que havia adolescentes 

que pertenciam ao PROJOVEM, mas tamb�m outros que pertenciam 

aos outros projetos desenvolvidos pela institui��o em mesmo local e por 

mesmo educador (TEIA, Protagonismo);

3. Dos adolescentes participantes se identificou casos que deveriam estar 

em acompanhamento junto a Sa�de por quest�es de sa�de mental, 

depend�ncia qu�mica e/ou PSE- Prote��o Social Especial de M�dia 

Complexidade, houve casos de adolescentes que participavam do grupo 

que acabaram sendo abrigados;

4. Observou-se ainda, que havia inclus�o no grupo por referenciamento da 

Sa�de, fora dos crit�rios propostos pelo programa, inclusive 

desrespeitando o fluxo estabelecido, prejudicando a execu��o das 

atividades e principalmente para o adolescente;

5. Aus�ncia de um trabalho articulado e estreito com o parceiro desde o 

in�cio do desenvolvimento do Programa;

Neste sentido, os casos de maior complexidade poderiam ter sido 

integrados ao grupo desde que houvesse um suporte em outros servi�os e 

programas que poderiam oferecer um acompanhamento mais especializado e 

em conjunto com o CRAS e a TABA. Vale apontar que n�o existia articula��o e 

entendimento para o referenciamento destes adolescentes para os servi�os de 

prote��o especial por parte do CRAS e parceiro dificultando ainda mais as 

a��es propostas. 
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Sem isso, acabava surgindo situa��es de dif�cil dom�nio, pois n�o se 

tratavam de casos que se adequavam a proposta dos CRAS, que � trabalhar 

preventivamente em a��es mais coletivizadas. Assim como o educador do 

grupo n�o poderia atender as demandas identificadas. Al�m de considerarmos 

que estes adolescentes sem interven��o mais especializada acabavam 

atrapalhando o desenvolvimento do grupo e este tamb�m n�o conseguia 

desempenhar uma fun��o promotora de mudan�as no adolescente em 

quest�o.

O fato de misturar diferentes projetos/propostas impossibilitava uma 

coer�ncia de a��o. Al�m de observar que a imagem da Secretaria enquanto 

respons�vel e financiadora acabava n�o aparecendo, ficando em evidencia o 

trabalho desenvolvido pela Sa�de com adolescentes e a institui��o enquanto 

executora.

Tamb�m � importante considerar que nos contatos efetuados com as 

escolas houve resist�ncia em fun��o destas j� conhecerem o trabalho 

desenvolvido pela entidade parceira e n�o ter concord�ncia de entendimento 

de a��es com adolescentes.

No contato com as fam�lias houve coloca��es no sentido de n�o desejarem 

que o filho integrasse o coletivo e participasse das atividades desenvolvidas.  

Neste processo ficou improv�vel que se conseguisse completar o coletivo, 

sendo que a institui��o apontava n�o desejar continuidade para o pr�ximo ano 

e tamb�m questionar sobre a situa��o atual, ou seja, se n�o conseguisse 

completar o coletivo de no m�nimo 15 adolescentes, o que implicava em 

redu��o no repasse de recurso, como ficaria? Teriam �nus financeiro? Pois 

caso isso ocorresse o Coordenador do projeto, precisaria comunicar a dire��o, 

talvez tivessem de interromper as atividades, para garantir o custeio do 

educador.

Foi tamb�m apresentado pelo Coordenador � possibilidade de transferir os 

adolescentes, para o Programa Protagonismo Juvenil caso fosse interrompido 

o PROJOVEM.
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Temos de considerar que embora se tenha procurado acompanhar de 

maneira estreita e desenvolver em parceria as a��es, fugia a governabilidade, 

uma vez que o Programa em sua ess�ncia foi desenvolvido pelo parceiro, 

implicando em metodologias diferentes, compreens�o e abordagem tamb�m 

diferenciada, portanto n�o t�nhamos dom�nio sobre tudo que ocorria.

Diante destas dificuldades, ap�s reuni�o com este DOAS, a CSPSB, 

DAS e T�cnicos de Refer�ncia dos CRAS para avalia��o e an�lise de ades�o 

ao Programa PROJOVEM, definiu-se que, o munic�pio n�o faria a ades�o ao 

Programa durante o ano de 2010, apesar de contarmos com 3.172 jovens 

dentro do perfil para o programa, distribu�dos nos diversos territ�rios dos 

CRAS.

A n�o ades�o ao Programa levou em considera��o todo o processo 

realizado em 2009 atrav�s da proposta de co-fianciamento com a organiza��o 

social: TABA.

Na avalia��o realizada levantou-se que:

1 - Houve pouca ades�o dos adolescentes em raz�o dos crit�rios 

estabelecidos para inclus�o.

O fato do programa, ter uma metodologia restrita que n�o permitia a 

adapta��o de novas estrat�gias pedag�gicas, inclus�o de temas e tamb�m 

o cumprimento do tempo proposto para as atividades, considerando a 

inclus�o de novos jovens, ap�s o inicio do coletivo, sem comprometer o 

resultado final. E ainda, a desist�ncia de alguns jovens para inser��o no 

mercado de trabalho, a pouca articula��o com os programas de m�dia 

complexidade e de outras pol�ticas, para o atendimento conjunto de jovens 

que tamb�m necessitavam de acompanhamentos espec�ficos, a resist�ncia 

das escolas do territ�rio ao programa, a grande procura por jovens que 

est�o fora dos crit�rios de inclus�o, assim como a faixa et�ria exigida pelo 

Programa;

2 - O munic�pio na ocasi�o contava com diversos programas voltados para 

este p�blico alvo: tais como: Servi�o de Conviv�ncia e Fortalecimento dos 

V�nculos � 15 a 17 anos, Jovem.Com e Jovem.Com Cidadania, A��o Jovem 

e Programa Segundo Tempo o que dificultava ainda mais a capta��o dos 
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Jovens para todos estes programas, considerando que os crit�rios de 

inclus�o apontavam para perfis muito pr�ximos;

3 - A insufici�ncia de recursos humanos nos CRAS, que possibilite a maior 

articula��o e coordena��o do programa junto aos parceiros;

4 - Ainda h� necessidade de uma maior organiza��o dos CRAS no 

territ�rio, considerando o seu papel gestor e articulador da prote��o social 

b�sica, de forma a construir uma pol�tica regional e articulada para a 

juventude e adolesc�ncia potencializando assim todas as a��es e servi�os 

voltados para este p�blico alvo.

Cabe apontar que na ocasi�o da implanta��o do Programa no munic�pio 

esta Coordenadoria j� havia apontado para a nossa Diretora e nossa 

Secret�ria todas estas reflex�es para a n�o execu��o do Programa no 

munic�pio, naquele momento de implanta��o dos CRAS.  Mas, contr�rio aos 

apontamentos desta Coordenadoria, sem a nossa participa��o, foi feito o 

processo co-financiamento junto � organiza��o social TABA para a sua 

execu��o em 2009.

� importante destacar que em nossa reflex�o foi ponderado que no 

momento n�o t�nhamos profissionais nos CRAS, suficientes para o 

atendimento de toda a demanda proposta no processo de implanta��o e ainda 

a estreita articula��o junto � organiza��o parceira que o Programa exigia.

Refletimos ainda que a proposta do Programa, conforme preconiza o 

MDS era de que sua execu��o fosse feita pelo pr�prio CRAS e articulada a 

outros parceiros na execu��o das oficinas propostas no desenvolvimento do 

Programa.

Naquele momento, apesar do processo de implanta��o dos CRAS estar 

em andamento desde 2005, ainda n�o t�nhamos a equipe completa proposta 

pelo MDS e est�vamos investindo junto �s equipes no aperfei�oamento e 

constru��o de diagn�sticos dos territ�rios, bem como na constru��o de 

metodologias de trabalho com fam�lia na prote��o b�sica. 

Neste sentido est�vamos apenas no inicio de um processo que exigia 

das equipes mudan�as de paradigmas, com o rompimento de pr�ticas 

historicamente constru�das na fragmenta��o e focaliza��o, com a amplia��o no 

foco do indiv�duo para o grupo familiar, considerando suas diferen�as e 
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particularidades, tendo sua a��o com foco na intersetorialidade e trabalho em 

rede e principalmente na defesa dos direitos s�cioassistenciais e isso exigia 

tempo e processos de forma��o continuada.

Diante deste contexto avaliamos que ainda era necess�rio um maior 

investimento das equipes no processo de efetiva��o dos CRAS como 

refer�ncia, para paralelamente continuarmos investindo num processo de 

forma��o que possibilitasse as equipes incorporar a nova concep��o de 

assist�ncia social, novas metodologias de trabalho juntos as fam�lias, para que 

possam atuar frente aos desafios impostos.

Considerando todas estas quest�es, avaliamos que n�o era o momento 

de ades�o a novas propostas, mas ao contr�rio o aperfei�oamento das a��es 

desenvolvidas junto aos CRAS at� o momento, assim logo poder�amos investir 

em novos programas e projetos de forma mais planejada e com uma equipe 

com compromisso para o seu desenvolvimento.

Na ades�o de novos programas e projetos, avaliamos que se faz 

necess�rio uma an�lise mais aprofundada dos territ�rios, bem como da 

capacidade dos CRAS e dos profissionais em desenvolverem tais a��es e 

ainda a constru��o de um planejamento mais efetivo, para que possamos 

alcan�ar os resultados esperados e ter um impacto positivo junto �s fam�lias 

atendidas pelos CRAS. 

PARTICIPA��O NO PRONASCI � PROGRAMA NACIONAL DE 

SEGURAN�A P�BLICA COM CIDADANIA

No per�odo de agosto de 2009 a mar�o de 2011 a Secretaria a partir de 

conv�nio firmado entre a Prefeitura Municipal de Campinas e o Minist�rio da 

Justi�a, executou os projetos A��o 76 e Protejo, ambos com seu foco nas 

diretrizes estabelecidas pelo Pronasci.

No decorrer do desenvolvimento dos projetos foi previsto al�m da 

forma��o dos jovens e a produ��o de material escrito que apresentasse a 

interven��o junto aos jovens.
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A Coordenadoria, atrav�s da participa��o de seu Apoio T�cnico 

contribuiu na no processo de execu��o da proposta junto aos CRAS, 

participando nas suas diferentes etapas. 

A colabora��o no projeto envolveu desde as discuss�es com a equipe 

da Secretaria e o N�cleo de Trabalhos Comunit�rios - NTC da Faculdade de 

Educa��o da Pontif�cia Universidade Cat�lica de S�o Paulo - PUC/SP a frente 

do mesmo, contribuindo desde aspectos que envolviam os referenciais te�rico-

metodol�gicos, a articula��o com os profissionais dos CRAS nos territ�rios 

onde a a��o se daria e na supervis�o e discuss�o junto �s equipes envolvidas. 

Na conclus�o do projeto participou ativamente do processo de 

elabora��o da publica��o, contribuindo com dois textos que comp�em o livro �

Construindo Pol�tica com Juventude - Pronasci/Protejo publicado em 2011.

A participa��o neste processo possibilitou-nos contribuir com a vis�o da 

pol�tica de prote��o social b�sica nas politicas da juventude, ampliando com 

isso a proposta de articula��o em rede e ainda contribuiu para ampliar nossa 

vis�o sobre as propostas com a juventude e com isso resignificar as a��es de 

protagonismo nos servi�os que atendem crian�as, adolescentes e jovens.

GEST�O INTEGRADA DAS E PTR e CADASTRO SOCIAL � CAD�NICO E 

SIGM

Com a implanta��o do SUAS e por conseq��ncia de um novo modelo de 

gest�o, as a��es s�cio-assistenciais, passam a ter como base o territ�rio e 

foco priorit�rio a aten��o �s fam�lias.

As a��es da assist�ncia social devem ter como porta de entrada os 

CRAS, que tem por responsabilidade a oferta de servi�os continuados as 

fam�lias, a organiza��o da vigil�ncia social em sua �rea de abrang�ncia, a 

efetiva��o da refer�ncia e contra refer�ncia do usu�rio na rede 

socioassistencial do SUAS. Tem como diretriz que estes equipamentos 

atendam prioritariamente as fam�lias do Programa Bolsa Fam�lia- PBF e do 

Beneficio de Presta��o Continuada � BPC.

Considerando-se que riscos e vulnerabilidades sociais que atingem as 

fam�lias e indiv�duos colocam desafios e necessidades que em muito 
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extrapolam a dimens�o da renda, a articula��o entre servi�os e benef�cios 

constituiu-se em uma das diretrizes da pol�tica de assist�ncia social, exigindo 

um processo de constru��o entre gestores, trabalhadores da rede 

socioassistencial e usu�rios.

O Protocolo de Gest�o Integrada de Servi�os, Benef�cios e 

Transfer�ncia de Renda no �mbito do SUAS de setembro de 2009, materializou 

esta diretriz. Tal protocolo estabelece os procedimentos necess�rios para 

garantir a oferta priorit�ria de servi�os socioassistenciais para as fam�lias do 

Programa Bolsa Fam�lia, do BPC e de outros Programas de Transfer�ncia de 

Renda.

Os pressupostos, princ�pios e objetivos dessa articula��o ainda est�o 

em est�gio inicial de operacionaliza��o no �mbito local e tem exigido dos 

munic�pios e dos profissionais uma profunda reorganiza��o de suas pr�ticas 

para atender �s diretrizes estabelecidas. 

� neste contexto que tamb�m temos buscado junto a Coordenadoria dos 

Programas de Transfer�ncia de Renda e do BPC discutir amplamente as 

demandas e os desafios impostos e iniciado um processo de reorganiza��o 

das a��es de dos CRAS procurando atender aos princ�pios e diretrizes no 

SUAS.

Mensalmente existe uma reuni�o de um grupo composto pelos T�cnicos 

de Refer�ncia dos CRAS, Coordenadores e profissionais dos DAS, 

denominado Grupo Gestor de transfer�ncia de Renda, com a Sra. Gisleide da 

Coordenadoria da Gest�o e Integra��o das Informa��es Sociais/ CSGIIS , para 

discuss�o das demandas dos programas de transfer�ncia de renda e 

socializa��o das dificuldades e dos avan�os com rela��o ao acompanhamento 

as fam�lias. Assim como, dar visibilidade as informa��es referentes aos 

programas de transfer�ncia de renda de maneira a auxiliar os profissionais 

envolvidos diretamente no acompanhamento as fam�lias aos dados e levantar 

demandas que auxiliem no alcance de avan�os.

A princ�pio tivemos algumas dificuldades na articula��o com a CSGIIS, 

principalmente no que se refere � disponibiliza��o das listagens por territ�rio de 

CRAS das fam�lias inseridas no PBF, mas com o tempo o problema foi 
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solucionado e atualmente h� um fluxo constru�do e temos a disponibiliza��o 

sistem�tica desta listagem aos profissionais.

Tamb�m temos o desafio de articula��o com as pol�ticas de sa�de e 

educa��o, alvo priorit�rio das condicionalidades do PBF e que em diversas 

ocasi�es n�o aceitam as justificativas das fam�lias, colocando nesta condi��o.

Para sanar estas dificuldades e propor estrat�gias conjuntas de a��o 

junto �s fam�lias, foi proposta a realiza��o de semin�rios regionais com todas 

as pol�ticas uma vez que os motivos das condicionalidades perpassam 

prioritariamente por elas.

N�o tem sido um processo f�cil, principalmente com a Secretaria de 

Educa��o, mas iniciamos um processo que se faz importante � continuidade.

Quanto ao BPC ainda n�o conseguimos avan�ar muito neste processo. 

A maioria das fam�lias se encontra fora do territ�rio de abrang�ncia dos CRAS, 

limitando assim a identifica��o e o acompanhamento de indiv�duos e fam�lias. 

Em raz�o do acumulo de demanda de trabalho das equipes nos 

territ�rios e da aus�ncia da equipe completa nos CRAS, cada servi�o utilizou 

estrat�gias diferenciadas para identifica��o dos benefici�rios. Alguns 

priorizaram o levantamento atrav�s de entrevista domiciliar e convoca��o das 

fam�lias inseridas no BPC, outros fizeram interlocu��o com Centros de Sa�de, 

Escola e Entidades Sociais e sempre que necess�rio inseriram as fam�lias nos 

atendimentos ofertados nos CRAS. 

Outra a��o priorizada foi a inclus�o das fam�lias benefici�rias no 

Cad�nico e a associa��o no SIGM. Houve um avan�o de quase a totalidade 

das fam�lias com cadastro no Cad�nico e na sua associa��o ao cadastro SIGM 

e tamb�m um aprofundamento das discuss�es sobre os relat�rios e demandas 

no cadastro no GT do cadastro, composto pela Coordenadoria, CSGIIS e 

Coordenadoria de Avalia��o e Controle - CSAC.

A inclus�o das fam�lias benefici�rias do BPC e PBF possibilitar� um 

diagn�stico fundamental e importante para o enfrentamento das situa��es de 

vulnerabilidades e riscos nos territ�rios, bem como para definir estrat�gias de 

acompanhamento familiar.

Para organizar e potencializar as a��es do Cadastro e cumprir os prazos 

estabelecidos pelo MDS foram realizadas v�rias reuni�es com a Coordenadoria 
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do BPC e CSGIIS, para o estabelecimento de a��es de divulga��o e 

estrat�gias de acompanhamento das fam�lias nos territ�rios.

Uma das estrat�gias apontadas foi a descentraliza��o do atendimento 

do Cadastro Social, que est� sendo articulado junto a Secretaria atrav�s da 

CSGIIS.

Os profissionais dos CRAS, tamb�m participam da Comiss�o do BPC, 

que tem como objetivo refletir as estrat�gias necess�rias para o conhecimento 

e acompanhamento das fam�lias.

Ainda temos muito que avan�ar no processo de acompanhamento �s 

fam�lias, principalmente aquelas inseridas nos programas de transfer�ncia de 

renda e que est�o vinculadas a Prote��o Social B�sica. 

Faz-se necess�rio revisitar com mais concretude o que seja a Prote��o 

Social B�sica e suas caracter�sticas de ser pr�-ativa e preventiva, levando as 

a��es a anteciparem-se aos riscos sociais, previs�veis pela an�lise das 

vulnerabilidades, analisar principalmente a fun��o do benef�cio social, n�o s� 

como um direito social, mas como meio de se ativar direitos subjetivos outros, 

tais como, o desenvolvimento de capacidades substantivas, a iniciativa, o 

empreendedorismo, a resolutividade dos pr�prios problemas, a conquista de 

instrumentos mais independentizadores.

Faz-se necess�rio ainda a forma��o continuada para os profissionais no 

que se refere � quest�o da pessoa idosa e com defici�ncia, visando � 

qualifica��o das a��es.

Assim como na pesquisa temos muito que se avan�ar, principalmente na 

an�lise dos dados do Cadastro, possibilitando assim um planejamento mais 

efetivo das a��es de acordo com a demanda apresentada.

Uma das �reas que merece aten��o da pol�tica de assist�ncia social, � a 

�rea de gest�o da informa��o, principalmente dos dados das fam�lias inseridas 

no Cad�nico,e nos Programas de Transfer�ncia de Renda, entre ele o PBF, o 

que que tornaria mais �gil e mais eficiente a gest�o do acompanhamento das 

fam�lias inseridas nestes programas, al�m de possibilitar uma vis�o do perfil 

destas fam�lias e ainda das necessidades de atendimento para este p�blico 

alvo, garantindo a constru��o de planejamentos para interven��o mais eficazes 

na aten��o as demandas de indiv�duos e fam�lias. 
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Faz-se necess�rio ainda � integra��o destes cadastros, de modo a 

possibilitar um banco de dados �nico com uma base de dados confi�vel e 

atualizada e que permita a realiza��o de diagn�sticos locais, a unifica��o dos 

diversos relat�rios e a promo��o da melhoria cont�nua dos processos de 

gest�o e dos servi�os, para um planejamento mais eficiente e eficaz de a��o 

junto �s fam�lias.

Outra a��o importante � o cruzamento de informa��es de outros 

relat�rios dos servi�os, bem como de outras pol�ticas p�blicas a fim de 

aprimorar cada vez mais o diagn�stico sobre as demandas das fam�lias.

Outra prioridade � a melhoria do sistema de informa��o e mecanismos 

eficazes para gest�o operacional, atrav�s do Cad�nico e prontu�rio eletr�nico 

em rede e do processo de monitoramento e avalia��o, visando o 

aprimoramento da pol�tica de Assist�ncia Social. Para tanto se faz premente 

necess�rio uma rede informatizada para gest�o da informa��o, estudos e 

pesquisas, sistema de indicadores e levantamento de dados, cadastro das 

fam�lias, o que implica em aquisi��o, manuten��o, atualiza��o e 

gerenciamento do parque de inform�tica. 

Considerando que o novo modelo de gest�o institu�do pelo SUAS, tem 

como porta de entrada os CRAS, com prioridade de atendimento �s fam�lias 

benefici�rias do PBF e BPC, faz-se necess�rio uma articula��o estreita da 

Coordenadoria com a Coordena��o do BPC e Coordena��o dos Programas de 

Transfer�ncia de Renda para a defini��o de fluxos e processos de trabalho 

fundamentais para a implementa��o do Protocolo de Gest�o Integrada de 

Servi�os, Benef�cios e Transfer�ncia de Renda e das a��es de cadastro.

Uma das propostas � instituir uma Coordenadoria de Gest�o de 

Benef�cios, com o papel de coordenar, acompanhar e monitorar os programas 

de transfer�ncia de renda, articulando-os aos demais servi�os, programas e 

projetos da politica de assist�ncia social, bem como com as outras pol�ticas.

Outra proposta � a continuidade do processo de forma��o continuada 

junto aos profissionais para a constru��o de novas metodologias e novos 

conhecimentos para responder as mudan�as de paradigmas te�rico-
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metodol�gicos impostos na operacionaliza��o da nova politica de assist�ncia 

social.

Com objetivo de potencializar as a��es do cadastro SIGM foi proposto 

pela secretaria � cria��o de um grupo, que foi denominado GT do Cadastro. O 

grupo foi composto de representantes do CSAC, da CSGII, das coordenadoras 

setoriais e dos DAS. O grupo se reunia mensalmente para buscar estrat�gias 

de supera��o das dificuldades dos profissionais com rela��o ao cadastro, para 

a associa��o das fam�lias atendidas pelos diversos servi�os da Secretaria e da 

rede socioassistencial, bem como adequa��o dos diversos relat�rios utilizados 

pelos servi�os para compatibilidade e unifica��o de todos no pr�prio Sistema.

V�rias reuni�es foram realizadas no sentido de avan�armos neste 

sentido, por�m em raz�o das diversas demandas dos profissionais envolvidos 

o grupo acabou n�o se reunindo sistematicamente conforme proposta o que 

acabou causando preju�zos para maiores avan�os na quest�o do Cadastro.

Outra quest�o apontada pelos profissionais foi � defici�ncia da rede de 

inform�tica existente nos equipamentos, que precisam ser potencializadas com 

a aquisi��o de novos equipamentos e ou a amplia��o da capacidade de 

mem�ria dos computadores. 

GEST�O DA REDE S�CIOASSISTENCIAL

Uma das fun��es do CRAS � a gest�o territorial, que pressup�e a 

gest�o da rede s�cioassistencial de prote��o b�sica, a articula��o da rede 

intersetorial e a busca ativa no territ�rio de abrang�ncia dos CRAS e � uma das 

atividades fundamentais para a constitui��o de uma rede de prote��o b�sica 

do SUAS no territ�rio.

Essa fun��o viabiliza o CRAS como unidade efetivadora da refer�ncia e 

contra refer�ncia do usu�rio na rede s�cioassistencial do SUAS e unidade de 

refer�ncia para os servi�os das demais pol�ticas p�blicas.

Conforme previsto nas orienta��es do MDS, � uma atividade 

eminentemente de gest�o, � de responsabilidade do coordenador do CRAS e 

deve estar em conson�ncia com as diretrizes estabelecidas pelo �rg�o gestor.
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A gest�o da rede socioassistencial significa a primazia do Estado na 

organiza��o da rede socioassistencial e consiste, no estabelecimento de 

alian�as, contatos, unidade de conceitos, procedimentos, protocolos e fluxos de 

informa��es e encaminhamentos entre os CRAS e as demais unidades de 

prote��o b�sica no territ�rio e principalmente consiste na constru��o do 

processo de metodologias do trabalho com as fam�lias.

Para tanto � imprescind�vel tamb�m estabelecer reuni�es sistem�ticas 

para o estabelecimento de compromissos, tra�ar estrat�gias de enfrentamento 

das demandas, as rotinas de atendimentos, crit�rios de acessos e os 

resultados a serem atingidos. 

Neste sentido busca romper com a cultura fragmentada dos servi�os, 

programas e projetos e atuar de forma articulada, costurando a oferta de 

oportunidades e de acesso a servi�os da popula��o no territ�rio, assegurando 

condi��es para o atendimento integral dos usu�rios das a��es da assist�ncia 

social e uma rede b�sica de aten��o.

Esta a��o visa contribuir para a unidade das a��es, o alinhamento dos 

servi�os socioassistenciais as diretrizes do SUAS, bem como sua vincula��o 

ao Sistema.

Para tanto � importante que cada CRAS tenha conhecimento do 

diagn�stico e da rede existente em seu territ�rio, os servi�os prestados, sua 

capacidade de atendimento, bem como das metas atendidas e aquelas a 

serem disponibilizadas.

Para que os CRAS executem sua fun��o de gest�o territorial, faz-se 

necess�rio o coordenador e que este e os profissionais dos CRAS tenham 

clareza e dom�nio do seu papel, dos fluxos e metodologias a serem 

estabelecidas, tenham disponibilizado as informa��es necess�rias para esta 

gest�o, bem como clareza das diretrizes da pol�tica e do gestor para esta 

atividade.

Considerando a aus�ncia de um coordenador no CRAS e da equipe 

m�nima proposta pelo MDS e uma vez que os T�cnicos de Refer�ncia al�m da 
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articula��o com a coordenadoria e o DAS, tamb�m executam o atendimento �s 

fam�lias atendidas e que ainda n�o temos definido junto a Secretaria fluxos, 

informa��es, metodologias e procedimentos fundamentais para o processo de 

gest�o, no processo de implanta��o e implementa��o da prote��o b�sica e dos 

CRAS, priorizamos em primeiro lugar definirmos estas quest�es para depois e 

paralelamente construirmos um processo de gest�o efetiva do territ�rio.

Uma vez que para o MDS s� � poss�vel afirmar que existe gest�o do 

territ�rio, se j� houve a institucionaliza��o dos fluxos dos usu�rios, de 

informa��es entre os CRAS e a rede s�cio assistencial do territ�rio pela 

secretaria municipal, se h� reuni�es peri�dicas do coordenador de CRAS com 

os coordenadores das demais unidades de prote��o b�sica, a partir do trabalho 

social com fam�lias, acompanhamento pelos t�cnicos de n�vel superior, por 

meio de contatos com os orientadores sociais, da frequ�ncia aos servi�os, com 

identifica��o de vulnerabilidades e riscos, bem como realiza��o regular e 

planejada de busca ativa, avaliamos que ainda temos muito a discutir com o 

gestor com rela��o � gest�o da rede s�cioassistencial.

Faz-se primordial definir com o gestor, a contrata��o da equipe m�nima 

proposta para os CRAS, com a nomea��o de um coordenador para cada 

CRAS, bem como a defini��o de fluxos e procedimentos fundamentais para o 

processo de gest�o socioassistencial e ainda a defini��o conceitual sobre o 

que constitui esta atividade junto a todos os atores envolvidos neste processo.

Considerando que ap�s a implanta��o do SUAS a gest�o da rede 

pressup�e uma a��o mais planejada, que exige de n�s gestores um leque e 

amplo acesso de informa��es sobre esta rede e um dom�nio dos fluxos e 

procedimentos estabelecidos pela Secretaria e conforme j� apontado acima 

ainda estamos em processo de constru��o, optamos em consenso com o 

DOAS em realizar gradativamente esta gest�o junto aos territ�rios.

Vale apontar, que desde o in�cio de implanta��o dos CRAS, temos 

realizado esta gest�o de forma pontual e n�o de acordo com as diretrizes do 

MDS. 
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A gest�o da rede socioassistencial, vem sendo desenvolvida atrav�s da 

continuidade de reuni�es realizadas pelos CRAS e DAS junto esta a rede e em 

conjunto como f�rum interssetorial com objetivo de discutir as a��es do 

territ�rio, bem como as demandas da Secretaria com rela��o � defini��o de 

vagas e metas para os Programas de Transfer�ncia de Renda (Renda M�nima, 

A��o Jovem, Renda Cidad�, Jovem .Com) e ainda para a mobiliza��o das 

confer�ncias e f�runs na comunidade.

Evidencia-se tamb�m atrav�s das discuss�es do processo de co-

fianciamento e na articula��o e mobiliza��o desta rede no processo de 

implanta��o/implementa��o de outros programas da Secretaria, tais como: 

Jovem. Com, PRONASCI, PROJOVEM e principalmente atrav�s da rede 

parceira do CRAS na potencializa��o do PAIF.

Para a gest�o da rede socioassistencial na PSB e para esta rede estar 

referenciada ao CRAS, significa estabelecer com ela os alinhamentos

necess�rios as diretrizes estabelecidas pelo gestor, significa a oferta de 

forma��o continuada para que ela possa efetivar estas diretrizes. Significa 

principalmente que elas reconhe�am a centralidade do trabalho com fam�lias 

nos territ�rios, reconhecendo o PAIF como servi�o do qual as demandas s�o 

identificadas e devem ser atendidas e ainda reconhecer o seu v�nculo com o 

SUAS.

Avaliamos, portanto, que a Capacita��o sobre o SUAS, realizada em 

2009 e os dois Semin�rios ofertados atrav�s da Comiss�o de Prote��o Social 

B�sica do CMDCA, foram estrat�gias de qualifica��o profissional dos servi�os 

da rede socioassistencial, na perspectiva de uma Pol�tica de Prote��o B�sica, 

garantidora de direitos socioassistenciais contextualizada num Sistema �nico, 

incorporando as refer�ncias legais e conceituais preconizados pelo SUAS.

Avaliamos ainda que apesar dos enormes desafios, sendo o principal 

deles a aus�ncia de RH nos CRAS, a execu��o do PAIF ainda realizada de 

forma terceirizada, bem como a aus�ncia de um Coordenador de CRAS que 

tem como papel fundamental de ser o articulador e gerenciador desta rede 
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socioassistencial, estamos construindo este processo junto aos DAS e 

buscando um planejamento estrat�gico para efetiva��o desta gest�o.

Para que esta gest�o se efetive de fato, faz-se necess�ria um 

articula��o estreita da Coordenadoria, dos DAS e CRAS com os outros 

gestores desta politica, bem como com o CSAC e principalmente com a 

Dire��o do DOAS para tra�ar estrat�gias para a implanta��o de um processo 

de gest�o da rede socioassistencial alinhada as diretrizes do SUAS.

Cabe apontar que t�nhamos definido junto ao DOAS a proposta de 

iniciarmos com uma proposta piloto na Regi�o Sul, mas que n�o foi poss�vel 

sua execu��o considerando a minha sa�da da Coordenadoria. Esta proposta 

vinha sendo discutida junto a Coordena��o do DAS Sul e iria fazer parte do 

planejamento do servi�o para sua execu��o em 2011.

PROTE��O SOCIAL B�SICA � FERRAMENTAS E INSTRUMENTAIS DE 

GEST�O

Durante a implanta��o dos CRAS, tamb�m foi necess�ria a constru��o 

de ferramentas que permitisse avaliar e monitorar os dados de atendimento 

realizado junto �s fam�lias, a divulga��o do servi�o junto � popula��o, o 

cadastro das fam�lias, bem como criar procedimentos padr�es entre os 

servi�os.

Para tanto, foi criado uma Planilha de Relat�rio Mensal, que foi 

constru�da com a participa��o efetiva dos Coordenadores dos DAS, T�cnicos 

de Refer�ncia e profissionais dos CRAS.

Foram constru�das duas Planilhas, uma planilha intitulada Planilha de 

Acolhimento e Referenciamento e outra Planilha de Acompanhamento. 

(Planilha Anexa), que foram definidos como refer�ncia para o planejamento e 

monitoramento das a��es.

Para constru��o deste instrumental foi necess�rio � reflex�o e 

balizamento junto aos profissionais dos conceitos utilizados nestes 

documentos.
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O conceito de acolhimento e referenciamento e de acompanhamento foi 

amplamente refletido junto aos profissionais, por�m continua gerando d�vidas 

por parte de alguns profissionais na ocasi�o da elabora��o das planilhas e 

tamb�m no pr�prio atendimento.

Ap�s estas discuss�es e a partir das orienta��es do MDS, elaboramos 

um texto sobre os dois conceitos para nortear a atua��o das equipes. 

Segue abaixo os conceitos de sobre Acolhimento e Acompanhamento, 

constru�dos pela Coordenadoria a partir das diretrizes do MDS e das 

discuss�es realizadas junto aos profissionais. 

Acolhimento

Os servi�os e atividades ofertados nos CRAS s�o acessados atrav�s de 

demanda espont�nea ou referenciados pela rede socioassistencial e pelos 

servi�os das demais pol�ticas p�blicas.

O acolhimento se d� no momento do acesso da fam�lia ou indiv�duo ao 

CRAS.

Considerando que o CRAS deve ser o servi�o de refer�ncia da fam�lia 

nos territ�rios, o acolhimento � um espa�o privilegiado e de extrema 

import�ncia, uma vez que tem como objetivo oferecer um local que possibilite a 

receptividade, o estabelecimento de rela��es iniciais de confian�a, o 

envolvimento e o estabelecimento de v�nculo com a fam�lia ou de um de seus 

membros.

Esse contato possibilita um conhecimento inicial da fam�lia e suas 

expectativas frente aos servi�os oferecidos pelo CRAS.

Exige do profissional uma postura que possibilite uma rela��o de di�logo 

e respeito, de aten��o e tempo para escuta sens�vel das demandas, para al�m 

das demandas emergenciais trazidas pela fam�lia, levando-se em conta o 

contexto em que a mesma est� inserida.
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Este acolhimento poder� influenciar ou determinar o estabelecimento ou 

n�o de um bom v�nculo, o que � de fundamental import�ncia para o 

desenvolvimento das a��es a serem oferecidas pelo CRAS.

O acolhimento pode ser individual ou em grupo, sendo que o individual 

possibilita uma apropria��o mais particularizada da situa��o de cada fam�lia, 

enquanto que o em grupo possibilita a oferta coletiva de informa��es sobre a 

natureza, objetivos e crit�rios dos servi�os, programas, projetos e benef�cios 

oferecidos, bem como os esclarecimentos de d�vidas e dificuldades 

apresentadas, para posterior orienta��es e encaminhamentos necess�rios. 

Caso seja necess�rio, tamb�m ser� agendada uma entrevista individual.

Tamb�m no acolhimento deve ser realizado o cadastro individual de 

cada fam�lia no CRAS, com dados referentes � Identifica��o Familiar, 

Endere�o, Documenta��o, Composi��o Familiar, Situa��o Ocupacional, 

Sa�de, Situa��o do Domicilio, Programas que est�o inseridas ou j� estiveram, 

bem como um breve hist�rico da situa��o familiar, sua din�mica e demandas 

apresentadas e vulnerabilidades identificas no acolhimento, apontando 

orienta��es e encaminhamentos efetuados.

Esse cadastro pode ser feito numa primeira entrevista, e complementado 

posterirormente em outras entrevistas a serem realizadas com a fam�lia, no 

decorrer do atendimento. 

O cadastro deve ser parte integrante do prontu�rio da fam�lia, que tem 

como refer�ncia o nome da mulher e deve constar de todos os atendimentos 

oferecidos a fam�lia, desde a primeira entrevista at� o desligamento, a fim de 

que possamos acompanhar e monitorar o desenvolvimento das fam�lias.

Na entrevista e ou no decorrer do atendimento �s fam�lias ser� realizado 

o referenciamento, a partir das demandas da pr�pria fam�lia, do profissional, ou 

seja, quando a fam�lia traz explicito o que acredita ser necess�rio ou prioridade 

ou quando o profissional ap�s avalia��o reflete sobre as possibilidades da rede 

de prote��o e os recursos necess�rios para esse atendimento.  
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Importante ainda, a contra refer�ncia desses encaminhamentos, ou seja, 

� preciso monitor�-los, verificando sua efetiva��o e resolutividade. Deve ser 

realizada a articula��o dos atendimentos externos aos servi�os, visando 

garantir a ades�o da fam�lia.    

Essa articula��o envolve n�o somente a busca e conquista de vagas na 

rede de atendimento, mas tamb�m a discuss�o sobre a situa��o da fam�lia, o 

acompanhamento dos resultados esperados e alcan�ados, bem como as 

dificuldades enfrentadas.

As orienta��es e encaminhamentos devem ser realizados 

continuamente, durante todo o processo de atendimento �s fam�lias no CRAS, 

sendo muitas vezes necess�rio apenas as orienta��es de demandas 

especificas e pontuais.

As orienta��es e posteriores encaminhamentos n�o se resumem apenas 

em atender as quest�es emergenciais das fam�lias, mas sim gerar um 

movimento de reflex�o nestas fam�lias atendidas, na busca de alternativas e 

possibilidades que visem � constru��o de novos projetos de vida, mobilizando 

recursos internos e externos, suas potencialidades e sua autonomiza��o.

Como resultado do acolhimento espera-se que as fam�lias, p�blico alvo 

dos CRAS, reconhe�am nos profissionais da equipe t�cnica pessoas de 

refer�ncia, em que podem confiar suas demandas e a partir da� seja formado o 

vinculo inicial, necess�rio para continuidade das atividades ofertadas nos 

CRAS.       

Acompanhamento

O Acompanhamento a fam�lias e indiv�duos exige frequ�ncia e 

sistematiza��o dos atendimentos, utilizando-se de diferentes metodologias e 

instrumentais, tais como: entrevistas individuais, entrevistas domiciliares, grupo 

na fam�lia, atividades grupais, articula��o com a rede de recursos sociais 
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(sa�de, educa��o, esporte entre outros) e a rede socioassistencial, na 

perspectiva de potencializar os v�nculos familiares e comunit�rios.

A constitui��o do acompanhamento pressup�e a constru��o de um 

Plano de Atendimento com a fam�lia ou indiv�duo, a partir das demandas 

levantadas pela fam�lia e profissional, devendo o per�odo de acompanhamento 

ser avaliado em conjunto com a fam�lia ou individuo, levando-se em conta as 

vulnerabilidades apresentadas.

O Plano de Atendimento � a programa��o refletida e tra�ada pelo 

profissional de referencia em conjunto com o restante da equipe t�cnica, com a 

participa��o das pessoas envolvidas no atendimento a ser prestado n�o 

somente no CRAS, mas na rede de atendimento em que a fam�lia estiver 

inserida.

Na constru��o do Plano de Atendimento, retoma-se a demanda inicial da 

fam�lia, o motivo do encaminhamento (quando referenciada), � an�lise e 

avalia��o continua a cerca da vulnerabilidade identificada, bem como as 

possibilidades para um plano de atendimento, ou seja, as estrat�gias 

individuais e grupais, entrevistas domiciliares, palestras, grupo socioeducativos, 

reflexivos, de conviv�ncia, de desenvolvimento familiar, oficinas entre outros 

para o acompanhamento �s fam�lias, objetivando o enfrentamento e supera��o 

das dificuldades identificadas na avalia��o de cada fam�lia e suas 

vulnerabilidades.

O objetivo � o desenvolvimento de potencialidades, o fortalecimento da 

fun��o protetiva da fam�lia, prevenir a ruptura de v�nculos, promover aquisi��es 

sociais e materiais e o acesso a benef�cios, servi�os e programas, contribuindo 

para melhoria na qualidade de vida.

As estrat�gias priorit�rias nos CRAS devem ser os acompanhamentos 

grupais, que priorizem espa�os de socializa��o, conviv�ncia, apoio e reflex�o, 

a aquisi��o de novos conhecimentos, a comunica��o, a troca de experi�ncias, 

a participa��o, o desenvolvimento de habilidades e potencialidades, o 

fortalecimento dos v�nculos familiares e comunit�rios e a capacidade de 
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constru��o de projetos coletivos na busca de superar vulnerabilidades que n�o 

s�o individuais, mas sim coletivas em fun��o de um quadro social, que vem 

afetando comunidades e territ�rios.

O Plano de Atendimento, constru�do em conjunto com a fam�lia, deve 

conter as estrat�gias para a supera��o das vulnerabilidades constatadas, 

pactuando-se as responsabilidades e compromissos, definindo o tipo e a 

periodicidade dos atendimentos, bem como as metas e objetivos comuns a 

serem alcan�ados.

O atendimento individual deve ser realizado prioritariamente �quelas 

fam�lias que n�o estejam cumprindo condicionalidades do Programa Bolsa 

Fam�lia, as fam�lias benefici�rias do BPC e a aquelas que na avalia��o t�cnica 

demonstram necessidade dessa interven��o, bem como para realiza��o do 

Cadastro e para a sensibiliza��o e reflex�o sobre a import�ncia da participa��o 

nas atividades coletivas ofertadas nos CRAS.

Este tipo de atendimento tamb�m deve ser realizado quando o 

profissional identificar a necessidade de aprofundar a avalia��o para o 

referenciamento para a m�dia complexidade.

Sempre que poss�vel os casos de m�dia e alta complexidade devem ser 

monitorados em conjunto com servi�os oferecidos, considerando que as 

fam�lias permanecem residindo nos territ�rios dos CRAS.

� de fundamental import�ncia o registro das atividades grupais e 

individuais no prontu�rio da fam�lia, bem como a constru��o de um 

instrumental para o acompanhamento com grupos de fam�lias, contendo: tipo 

de grupo desenvolvido, atividades, objetivos, n�mero de participantes e 

aspectos positivos e negativos levantados.

O desligamento desse acompanhamento ser� realizado, ap�s avalia��o 

do profissional de refer�ncia, equipe t�cnica e em conjunto com a fam�lia a 

partir do Plano de Atendimento estabelecido, considerando as mudan�as e 

supera��o das vulnerabilidades apontadas. 
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Tamb�m ocorre nas situa��es de mudan�a de endere�o da fam�lia, sua 

inser��o na rede de prote��o, desde que o programa referenciado continue o 

acompanhamento, e em raz�o da desist�ncia ao atendimento. Quando da 

desist�ncia ao atendimento, faz-se necess�rio � realiza��o de entrevista 

domiciliar para an�lise e avalia��o da situa��o apresentada.     

Na constru��o das planilhas, buscou-se incluir todas as informa��es 

necess�rias para se colher um breve perfil das fam�lias atendidas e propiciar 

uma leitura da realidade, as principais demandas solicitadas e as atividades 

desenvolvidas. Com isso � poss�vel conhecer alguns aspectos da fam�lia 

atendida e definir um planejamento de a��o com estrat�gias de acordo com a 

demanda apresentada pelas fam�lias.

O instrumental tamb�m articula as informa��es solicitadas pelo MDS na 

ocasi�o do Censo CRAS.

A partir deste instrumental foi definido pelos profissionais e balizado pela 

dire��o do DOAS de que os mesmos n�o utilizariam o instrumental proposto 

pela CSAC.

Faz-se necess�rio uma articula��o e interface estreita com a CSAC e a 

CSGIIS de modo a possibilitar um cruzamento de informa��es dos diversos 

relat�rios destes servi�os, a fim de aprimorar cada vez mais as informa��es 

sobre as fam�lias atendidas, bem como a oferta de servi�os a ela demandada, 

garantindo a constru��o de planejamentos para interven��o mais eficazes na 

aten��o as demandas de indiv�duos e fam�lias. 

A partir da defini��o por parte do MDS atrav�s da resolu��o 04/11, que 

disp�e sobre o procedimento atrav�s de relat�rio mensal, faz-se necess�rio � 

constru��o de um instrumental �nico, que englobe todas as informa��es 

necess�rias para a gest�o, para o monitoramento do MDS, para o 

monitoramento da CSAC, para potencializar o trabalho dos profissionais e 

eliminar os processos burocr�ticos, que para o preenchimento destes dados 

acaba acontecendo.

Vale apontar que para a compila��o dos dados solicitados pelo MDS, 

constru�mos uma nova planilha para que pud�ssemos enviar �s informa��es, 
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atendendo desta forma a resolu��o, uma vez que ainda n�o havia instrumental 

especifico para esse fim. (Planilha anexo).

A unifica��o destes relat�rios possibilitaria uma base de dados �nica, 

melhorando as informa��es, diminuindo a demanda de a��es de gest�o para 

os profissionais e principalmente seria uma estrat�gia de aprimorar cada vez 

mais o diagn�stico sobre as demandas das fam�lias.

Considerando a import�ncia do conhecimento dos CRAS pelos diversos 

servi�os da assist�ncia social e demais pol�ticas p�blicas, bem como para os 

usu�rios, tamb�m foi criado um Folder do CRAS, com objetivo de divulgar o 

endere�o e as a��es desenvolvidas no servi�o.

Al�m do Folder, foi constru�da pela Coordenadoria uma cartilha 

intitulada: Gabi e Wesley Descobrindo a Rede de Prote��o Social, que teve 

como objetivo ofertar um material para os profissionais trabalharem com as 

fam�lias atendidas, em um formato e uma linguagem simples o conte�do do 

SUAS. (cartilha anexa), favorecendo a indiv�duos e fam�lias um conhecimento a 

cerca do SUAS e dos servi�os e programas ofertados. 

A proposta era de que a partir desta cartilha os profissionais pudessem 

construir junto �s fam�lias outros instrumentais referentes ao tema.

A cartilha foi amplamente divulgada e distribu�da tamb�m para os 

profissionais da rede s�cioassistencial e tamb�m junto ao MDS, que avaliou 

positivamente o conte�do e objetivo da mesma.

Outra a��o que possibilitou a divulga��o do trabalho desenvolvido pelo 

CRAS, pelos SCFV e pela Coordenadoria foram os trabalhos e folders 

apresentado em congressos, f�runs e semin�rios no munic�pio e em outras 

cidades do pa�s.

Al�m da apresenta��o do trabalho dos CRAS em semin�rios, 

congressos e f�runs,a elabora��o de artigos para inclus�o em livros 

publicados, conforme apontamos abaixo, s�o estrat�gias de socializa��o das 

experi�ncias e estrat�gias de teoriza��o das pr�ticas desenvolvidas junto aos 

CRAS.

Uma destas a��es, importante para a constru��o de refenciais para a 

implementa��o da politica de assist�ncia social e de fundamental import�ncia 

para o trabalho desenvolvido junto aos profissionais dos CRAS foi � 
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participa��o efetiva da Psic�loga e Apoio T�cnico da Coordenadoria na 

constru��o das cartilhas sobre as referencias t�cnicas para assistentes sociais 

e psic�logos no SUAS 

PARTICIPA��ES EM CURSOS, F�RUNS, CONGRESSOS E SEMIN�RIOS.

Durante todo o processo de implanta��o e implementa��o da politica de 

prote��o b�sica no munic�pio e considerando que o processo de forma��o 

continuada � de fundamental import�ncia para a qualifica��o das a��es, 

priorizamos sempre que necess�rio e poss�vel � participa��o em cursos, f�runs

e semin�rios, com objetivo tamb�m de ampliar os conhecimentos e a 

socializa��o da troca de experi�ncias com outros munic�pios e estados, bem 

como criar uma rotina de constru��o de teorias a partir das pr�ticas 

vivenciadas.

Abaixo est�o algumas participa��es da Coordenadoria, atrav�s da 

Coordena��o e do Apoio T�cnico em alguns eventos, na condi��o de 

palestrantes e de apresentadores de trabalho referente � experi�ncia 

vivenciada no processo de gest�o da pol�tica de prote��o social b�sica no 

munic�pio.

Tamb�m elencamos as publica��es da qual participamos na constru��o 

de artigos durante este processo.

Cabe apontar que o Apoio T�cnico da Coordenadoria integra a comiss�o 

a�doc do CREPOP/CFP na constru��o da Cartilha de Refer�ncias para 

Atua��o de Psic�logos junto aos CREAS.

- 2000 � 1� Mostra Nacional de Pr�ticas em Psicologia: Psicologia e 

Compromisso Social, apresentando trabalho � m Olhar Anal�tico e Grupos 

Educativos� referente ao acompanhamento t�cnico (psic�logo e assistente 

social) aos grupos de PGRFM em Campinas realizado em S�o Paulo.

- 2006 � Evento �Gravidez na Adolesc�ncia e Maternagem� coordenando a 

mesa de debates em Campinas.
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- 2006 � Evento �Os desafios da Constru��o do Suas e a Contribui��o do 

Servi�o Social e da Psicologia como palestrante em Campinas.    

- 2007 � Semin�rio �A Gest�o do SUAS e o significado da centralidade da 

fam�lia nas Pol�ticas P�blicas de Assist�ncia� promovido pelo CRESS na UERJ 

� Rio de Janeiro proferindo palestra.

- 2007 � Palestrante no Evento � Os Avan�os e Desafios na Implementa��o do 

SUAS: Aspectos da pr�tica interdisciplinar e suas interfaces na pr�tica 

profissional� em Ribeir�o Preto/SP.

- 2007 - Semin�rio Pol�ticas P�blicas SUAS/CRAS: Identidade Profissional, 

proferindo palestra com o Tema: A Identidade do Psic�logo no CRAS, 

promovido pela Secretaria de Estado da Cidadania/Secretaria Municipal de 

Assist�ncia Social/Conselho Municipal de Assist�ncia Social de Goi�nia e 

Conselho Estadual de Assist�ncia Social em Goi�nia-GO.   

- 2007 � �Evento preparat�rio para o VI CNP�, palestrante com Tema: 

�Assist�ncia Social.� Em Taubat�/SP.

- 2008 � Palestrante no Evento �I Semin�rio de Aten��o a Quimiodepend�ncia 

de Hortol�ndia� em Hortol�ndia/SP. 

- 2008 � Palestrante no Encontro Tem�tico em Assist�ncia Social � �SUAS: O 

trabalho no CRAS e no CREAS � Psicologia uma nova pr�tica� em 

Taubat�/SP.

- 2008 � Palestrante no Evento �O Servi�o Social e a Psicologia na Pol�tica de 

Assist�ncia Social� em S�o Jos� do Rio Preto/SP.

- 2008 � Palestrante no Encontro do Grupo de Trabalho Psicologia e 

Assist�ncia Social com o Tema: �A Psicologia na Pol�tica de Assist�ncia Social� 

realizado em Santos.

- 2009 � Palestrante no Evento �Pol�tica de Assist�ncia Social � A Pr�tica da 

Psicologia na Prote��o Social B�sica e na Prote��o Social Especial� em 

Campinas/SP. 
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- 2009 � Palestrante no Evento em Comemora��o a Dia Nacional de Luta 

Contra o Abuso e Explora��o Sexual de Crian�as e Adolescentes, c�a palestra 

�A Interdisciplinariedade Enfrentando as Viol�ncias Contra Crian�as e 

Adolescentes� em Santos/SP.

- 2009 � Coordena��o do Evento preparat�rio para o �I Semin�rio de 

Psic�logos da Assist�ncia Social� em Campinas/SP. 

- 2009 � Semin�rio � A Psicologia na Assist�ncia Social: um compromisso �tico 

e pol�tico, como Debatedor com do Tema: �As Pr�ticas em Debate� em S�o 

Paulo.

- 2009 � Palestrante no Evento preparat�rio para o �I Semin�rio de Psic�logos 

da Assist�ncia Social�, tendo como tema para debate o filme exibido �BMW 

Vermelho�, em Bauru/SP.

- 2009 � Palestrante no Evento sobre a Pr�tica na Pol�tica de Assist�ncia 

Social, em Suzano/SP.

- 2009 � Debatedora em Encontro sobre Assist�ncia Social, em S�o Paulo/SP.

- 2009 � Palestrante no Encontro de Psic�logos que atuam na Pol�tica de 

Assist�ncia Social, com o Tema: �Psicologia na Pol�tica de Assist�ncia Social�, 

no Centro de Estudos Aplicados em Psicologia (CEAPsi) da Universidade 

Metodista de Piracicaba, em Piracicaba/SP.    

- 2009 � Participa��o no �III Encontro Psicologia e Sistema Prisional: Pol�ticas 

P�blicas e Promo��o de Direitos no Sistema Prisional�, coordenando o Grupo 

de Trabalho: Pol�ticas de Assist�ncia Social, em S�o Paulo/SP.

- 2010 � Coordena��o do evento �A Psicologia Construindo Pr�ticas na 

Atua��o Junto a Pol�tica de Assist�ncia Social�, em S�o Paulo/SP.

- 2010 � Coordena��o de evento �Atua��o de Psic�logos no CRAS� pelo 

CREPOP (Centro de Refer�ncia T�cnica em Psicologia e Pol�ticas P�blicas) do 

Conselho Regional de Psicologia da 6� Regi�o, em Campinas/SP.
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- 2010 � Palestrante na Mesa-Redonda �A Psicologia e a Pol�tica de 

Assist�ncia Social� da V Semana de Psicologia da Faculdade de Psicologia 

Anhanguera de Campinas, em Campinas/SP. 

- 2010 � Coordenando mesa no evento VII CNP �Psicologia, Direitos Humanos 

e Rela��es com a Justi�a� em S�o Paulo.

- 2010 � Palestrante em evento Psicologia no Campo da Assist�ncia Social: As 

Prote��es B�sicas e Especiais, da Faculdade de Direito da Alta Paulista da 

Faculdade Alta Paulista FADAP/FAP em Tup�/SP. 

- 2010 - III Congresso Brasileiro Psicologia: Ci�ncia e Profiss�o �

Apresentando o trabalho Supervis�o T�cnica: Construindo Novas Pr�ticas na 

Implanta��o do SUAS do Conselho Nacional de Psicologia em S�o Paulo.

- 2010 - Palestrante na 1� Semana da educa��o de Campinas � Apresentando 

a Politica de Prote��o Social B�sica. 

- 2011 � Palestra de abertura da VIII Confer�ncia Municipal de Assist�ncia 

Social -�Consolidar o SUAS  e valorizar seus Trabalhadores�, Sert�ozinho/SP.

- 2011 � Media��o nos debates do evento �A Psicologia no SUAS: De que 

lugar falamos, que pr�tica queremos�, em Campinas/SP.

- 2011 � Conferencista da Pr� Confer�ncia Municipal de Assist�ncia Social de 

Santos � �Estrat�gias para a Estrutura��o da Gest�o do Trabalho no SUAS�, 

em Santos/SP.

- 2011 � Palestra de abertura da IX Confer�ncia Municipal dos Direitos da 

Crian�a e do Adolescente � �Mobilizando, Implementando, Monitorando a 

Pol�tica e o Plano Decenal de Direitos Humanos de Crian�as e adolescentes 

nos Estados, no Distrito Federal e nos Munic�pios�, Sert�ozinho/SP.

- 2011 - Palestrante no �F�rum de Debate sobre a Atua��o dos Psic�logos nos 

Servi�os de Acolhimento Institucional para Crian�as e Adolescentes� com o 

Tema �A Supervis�o Institucional nos Servi�os de Acolhimento para Crian�as e 

Adolescentes: pol�tica de capacita��o e gest�o do trabalho no �mbito do 

SUAS�, em S�o Paulo/SP. 
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- 2011 � Media��o nos debates do evento �A Psicologia no SUAS: De que 

lugar falamos, que pr�tica queremos�, em Campinas/SP.

- 2011 � Curso Proposta de Assessoria na elabora��o, execu��o e avalia��o 

do projeto � Tecendo Cidadania - PRONASCI  pela PUC/SP Faculdade de 

Educa��o � N�cleo de Trabalhos Comunit�rios, que culminou na publica��o de 

um livro trazendo a experi�ncia da SMCAIS relatando o desenvolvimento do 

projeto.

PUBLICA��ES

- A Contribui��o do Pensamento Sist�mico na Implanta��o do CRAS em 

Campinas - Monografia do Curso de Terapia de Fam�lia e Casal de Campinas �

ITFCC, Campinas, 2007.  

- O processo de multivis�o junto aos profissionais dos CRAS, artigo Artigo para 

o CBAS, Campinas, 2007.

- O Processo de Reordenamento da politica de Prote��o B�sica em Campinas, 

Artigo para o CBAS, Campinas, 2009. 

- O Forma��o Continuada: Novos Fazeres Profissional na Consolida��o da 

Politica de Assist�ncia Social, Campinas, 2010

- Centro de Refer�ncia T�cnica em Psicologia e Pol�ticas P�blicas (CREPOP). 

Refer�ncia t�cnica para atua��o do(a) psic�logo(a) no CRAS/SUAS/Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) � Bras�lia, CFP,2007.  - Integrando Grupo de 

trabalho respons�vel pela reda��o.

- Conselho Federal de Servi�o Social (CFESS). Par�metro para atua��o de 

assistentes sociais e psic�logos(as) na Pol�tica de Assist�ncia Social/Conselho 

Federal de Psicologia(CFP), Conselho Federal de Servi�o Social(CFESS). �

Bras�lia, CFP/CFESS, 2007. - Integrando Grupo de Trabalho respons�vel pela 

elabora��o.

- S�o Paulo Capacita CRAS. O CRAS no contexto dos munic�pios paulistas: 

panorama e experi�ncias. Processo de Implanta��o e Implementa��o de 

CRAS � Supervis�o: construindo novas pr�ticas. Vol. 02 da Secretaria Estadual 
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de Assist�ncia e Desenvolvimento Social/Funda��o Carlos Alberto Vanzolini, 

S�o Paulo, 2010. 

- N�cleo de Trabalhos Comunit�rios � NTC-PUC/SP. Construindo Pol�tica 

com a Juventude � Pronasci/Protejo � Organizadoras: Antonia M�rcia 

Ara�jo Guerra, Graziela Santos Graciani, Maria Stela Santos Graciani, 

Rosangela Eugenia Gon�alves Nascimento, S�o Paulo, SP, Editora NTC-

PUC/SP. 2011.  A contribui��o foi com dois artigos: �Acompanhamento 

psicossocial: uma perspectiva na a��o t�cnico-pol�tica� e �A pol�tica 

municipal de juventude� e na revis�o te�rico-metodol�gica.

Al�m das Planilhas de relat�rios e do material de divulga��o do trabalho, 

tamb�m foi constru�da junto aos profissionais uma ficha de cadastro junto �s 

fam�lias atendidas para uma coleta de dados mais uniforme.

A partir do CadUnico e do cadastro SIGM, foi proposta a utiliza��o da 

Ficha de Cadastro destes instrumentais, a fim de fortalecer junto aos 

profissionais o uso desta ferramenta.

Outra a��o efetiva da Coordenadoria junto aos Coordenadores dos DAS 

e profissionais dos CRAS foi � ampla discuss�o e a constru��o de um Projeto

B�sico para a contrata��o de oficineiros para atua��o junto �s fam�lias 

acompanhadas pelos CRAS. Estas oficinas s�o estrat�gias de vincula��o das 

fam�lias nos atendimentos realizados.

Em raz�o dos processos burocr�ticos para a contrata��o destes 

profissionais, bem como para a aquisi��o dos materiais necess�rios para a 

execu��o das oficinas, em 2008 foi definido a inclus�o deste recurso nos 

processos de co-financiamento junto aos parceiros do PAIF. Tal procedimento 

facilitou a contrata��o dos oficineiros e a aquisi��o dos materiais, por�m trouxe 

outros desafios juntos aos parceiros, ou seja, a coordena��o e o 

monitoramento desta a��o junto aos parceiros.

Este processo n�o tem sido f�cil, uma vez que exige dos CRAS e dor 

parceiros um planejamento conjunto das a��es, a defini��o de um tr�mite para 
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o processo de aquisi��o dos materiais e contrata��o dos oficineiros e neste 

processo tem havido muitas falhas na comunica��o e diverg�ncias na 

condu��o dos processos, trazendo com isso a necessidade de uma gest�o e 

supervis�o mais pr�xima junto aos profissionais. 

Muitos parceiros e profissionais dos CRAS, n�o entendem que o recurso 

foi disponibilizado apenas para a contrata��o de oficinas e materiais para o 

desenvolvimento de atividades junto �s fam�lias acompanhadas pelo PAIF e 

n�o para outras a��es dos CRAS ou das organiza��es parceiras, prejudicando 

com isso as rela��es entre as equipes. 

A fim de sanarmos as dificuldades de algumas equipes, propomos 

reuni�es sistem�ticas junto aos CRAS e parceiros, a fim de buscar estrat�gias 

de supera��o, com pequenos avan�os nestas quest�es, o que acaba 

prejudicando o trabalho desenvolvido junto �s fam�lias.

Faz-se necess�rio a Secretaria buscar alternativas internas e menos 

burocr�ticas para a contrata��o e aquisi��o de materiais via poder p�blico, a 

fim de avan�armos no processo de implementa��o dos CRAS no munic�pio.

Buscando o rompimento de pr�ticas historicamente constru�das na 

segmenta��o, na fragmenta��o e focaliza��o e, considerando as 

especificidades, diferen�as e particularidades do contexto social em que vive 

nossa popula��o e os diversos desafios do cotidiano que se apresenta 

sobm�ltiplas, � de fundamental import�ncia � constru��o de propostas de 

enfrentamento de forma intersetorial, integrada e articulada a outros servi�os 

de aten��o a fam�lia. 

Para garantia da qualidade do servi�o ofertado na Prote��o Social 

B�sica, bem como para o atendimento integral a fam�lia, considerando a 

complexidade das demandas apresentadas, � de fundamental import�ncia � 

constru��o de um fluxo estreito entre a PSB e a PSE e uma articula��o 

sistem�tica entre estas duas prote��es e as outras pol�ticas.

Para tanto ap�s ser amplamente discutido com os profissionais, foi 

constru�do pela Coordenadoria uma pr�-proposta de fluxo entre a PSB e PSE, 

bem como modelos de protocolos para serem discutidos junto aos servi�os e 

ao DOAS e a partir da� ser referendado como estrat�gia de atendimento 

proposto entre as duas prote��es.(Pr�-proposta anexa).
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O presente documento, apesar dos esfor�os, ainda n�o havia sido 

discutido junto aos servi�os, o que vinha prejudicando a articula��o entre as 

prote��es, bem como o atendimento as fam�lias que necessitam de interven��o 

conjunta entre os servi�os.

Durante este per�odo tamb�m foram constru�dos documentos de 

Planejamento da Coordenadoria (anexo), qualificando com isso o processo de 

gest�o junto aos profissionais.

Estes planejamentos foram constru�dos com uma metodologia 

participativa e em conjunto com as Coordenadoras dos DAS.

Ainda se faz necess�rio estabelecermos novas estrat�gias de gest�o 

com a prioriza��o de processos de produ��o de planejamento, monitoramento 

e avalia��o estrat�gicos e situacionais junto aos servi�os, visando uma maior 

qualifica��o das a��es e a constru��o de uma pol�tica de prote��o b�sica uma 

e integrada.

PARTICIPA��O NA COMISS�O DE PROTE��O B�SICA � CONSELHO 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN�A E DO ADOLESCENTE � CMDCA

A partir de agosto de 2010, fui nomeada como conselheira suplente do 

Conselho Municipal dos Direitos da Crian�a e do Adolescente, como 

representante da Secretaria.

Como conselheira fui indicada para coordenar a Comiss�o de Prote��o 

B�sica deste conselho, o que ocorreu at� novembro de 2011.

A comiss�o neste per�odo foi composta pelo coordenador, que � 

conselheiro do CMDCA e representantes de profissionais t�cnicos da rede de 

atendimento � crian�a e ao adolescente nas �reas de 0 a 06 anos, de 06 a 15 

anos e de 15 a 24 anos. Durante estes dois anos, tivemos predomin�ncia da 

representa��o dos servi�os de conviv�ncia e fortalecimento de v�nculos de 06 

a 15 anos e 15 a 24 anos - protagonismo juvenil, vinculados � pol�tica municipal 

de Assist�ncia Social, da rede de OG e ONG e uma representa��o de servi�o 

de 0 a 06 anos de uma ONG.
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A proposta � de participa��o de representantes de outras pol�ticas 

p�blicas, principalmente da sa�de, educa��o, esportes e cultura, por�m n�o 

houve representatividade durante estes dois anos. 

Ao longo de 2010 e 2011, a Comiss�o se reuniu sistematicamente 

buscando analisar as demandas para esta faixa et�ria, definindo prioridades e 

construindo propostas priorit�rias para as a��es de prote��o b�sica, ou seja, 

de preven��o.

Durante 2010 definiu-se como miss�o desta Comiss�o: Subsidiar o 

CMDCA na elabora��o e avalia��o da pol�tica de atendimento a crian�as, 

adolescentes, juventudes e fam�lia na prote��o b�sica, de forma intersetorial, 

buscando a articula��o e fortalecimento da rede executora, de forma a 

qualificar as a��es desenvolvidas. Para atingir essa miss�o elencou quatro 

eixos fundamentais: 1- Forma��o Continuada, 2- Operacionaliza��o da Pol�tica 

(fluxos, protocolos, metodologia, padr�o de qualidade e per capta), 3-

Intersetorialidade e Trabalho em Rede, 3- Monitoramento e Avalia��o.

Neste ano, houve tamb�m a organiza��o e execu��o do 1� Semin�rio 

Municipal dos Servi�os de Apoio S�cio-educativos em Meio Aberto, voltados 

principalmente para educadores sociais da rede de atendimento dos servi�os 

de 06 a 15 anos e de 15 a 24 anos - protagonismo juvenil.

O semin�rio foi avaliado positivamente pelos participantes e foi un�nime 

a indica��o de continuidade de processos de forma��o e de oficinas pr�ticas, 

com diversas tem�ticas, voltadas para a atua��o dos educadores sociais.

Para o ano de 2011, definimos como Plano de A��o para a Comiss�o:

1- Semin�rio sobre o trabalho com Fam�lias e em rede nas pol�ticas p�blicas 

de assist�ncia social, sa�de, educa��o, esportes e cultura. 

2- Semin�rio sobre o trabalho s�cio-educativo com crian�as, adolescentes e 

jovens na perspectiva da educa��o integral e n�o formal. 

3- Capacita��o continuada de profissionais t�cnicos, atrav�s de Oficinas 

te�rico-pr�tica, sobre metodologia do trabalho com fam�lias na Prote��o 

B�sica. 

4- Capacita��o continuada de profissionais t�cnicos e educadores sociais, 

atrav�s de Oficinas te�rico-pr�tica, sobre o projeto pol�tico s�cio-

pedag�gico com crian�as, adolescentes e jovens. 



79

5- Capacita��o continuada de profissionais t�cnicos e educadores sociais, 

atrav�s de oficinas sobre temas diversos, tais como: Sexualidade, ECA, 

Gravidez na Adolesc�ncia, VDCCA, Trabalho Infantil, entre outros. 

6- Pesquisa � Marco Zero sobre a situa��o dos servi�os s�cio-educativos de 

06 a 15 anos e de 15 a 24 anos. 

7- Capacita��o continuada de profissionais sobre trabalho socio-educativo 

para crian�as, adolescentes e jovens para padroniza��o da metodologia de 

trabalho a ser ofertada para toda rede de atendimento voltada para esta 

faixa et�ria. 

8- Semin�rio Municipal sobre Fluxos e Protocolos entre as Prote��es Sociais: 

B�sica e Especial de M�dia e Alta Complexidade. 

9- Reuni�es e Rodas de Conversas para discuss�o e troca de experi�ncias 

sobre Tipifica��o Nacional dos Servi�os Socioassistenciais, SisNov, SIGM, 

Organiza��o dos Servi�os da Pol�tica de Assist�ncia Social, entre outros;

10-Estabelecer atrav�s do CMDCA, encontros bimensais ou trimestrais entre 

as comiss�es do Conselho para articula��o e troca de experi�ncias;

11-Estabelecer atrav�s do CMDCA a participa��o de representatividade das 

diversas pol�ticas, principalmente da educa��o, sa�de, esportes e cultura na 

Comiss�o de Prote��o B�sica;

12-Parceria do CMDCA com a SME para a oferta de forma��o gratuita a ser 

estendida a rede de OGS e ONGS de 0 a 06, de 06 a 15 anos e de 15 a 24 

anos;

13-Estabelecer parcerias com as diversas comiss�es do CMDCA em a��es 

que tenham como foco a preven��o, tais como: 18 de maio, SisNov, entre 

outros;

14-Publicizar atrav�s do CMDCA as a��es das comiss�es existentes no 

Conselho;

15-Publicizar atrav�s do CMDCA o Estatuto da Crian�a e do Adolescente -

ECA

16-Continuidade de participa��o de representante da Comiss�o na constru��o 

do Plano Municipal de Promo��o, Prote��o e Defesa dos Direitos de 

Crian�as e Adolescentes � Conviv�ncia Familiar e Comunit�ria;
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17-Priorizar na composi��o do co-financiamento da Prote��o Social B�sica as 

demandas apontadas pelas regi�es;

Al�m das propostas elencadas, em conjunto com a Comiss�o Criando 

Redes, tamb�m deste conselho, houve o apoio financeiro para o Projeto 

Eureca, que tem como proposta a participa��o de com crian�as e adolescentes 

atendidos pela rede s�cioassistencial para esta faixa et�ria, de um Bloco de 

Carnaval com o conte�do sobre o ECA.

Considerando os apontamentos da comiss�o que contextualizam a 

import�ncia do trabalho social com foco na matricialidade socio-familiar e que 

as a��es de preven��o destinadas �s crian�as, adolescentes e jovens, s�o 

priorit�rias para o rompimento das vulnerabilidades e riscos, diminuindo assim 

o n�mero de casos para a prote��o social especial de m�dia e alta 

complexidade e que a rede de atendimento destinada a esta prote��o � a 

maior rede do munic�pio, as propostas definidas pela comiss�o, representa o 

esfor�o de uma oferta m�nima de a��es voltadas a para qualificar ainda mais 

as a��es destinadas para este p�blico alvo.

A capacita��o para cria��o de metodologia de trabalho para os servi�os de 

crian�as e adolescentes, proposta na a��o 07, � uma a��o mais macro, que 

deve estar voltada para toda a rede municipal, e que deveria ser discutida e co-

financiada pelo CMDCA e todas as pol�ticas envolvidas.

Todas as a��es propostas devem estar articuladas com as a��es 

apontadas pelo gestor municipal e tamb�m das outras comiss�es do CMDCA, 

de forma que cada parte possa compor o todo que � a prote��o integral a 

crian�as, adolescentes e jovens.

Em Setembro de 2001, a Comiss�o organizou e ofertou para a rede s�cio 

assistencial de servi�os da Prote��o Social B�sica, o Semin�rio Municipal: 

Educa��o Integral na Constru��o da Proposta Pol�tica S�cio Pedag�gica, que 

teve como objetivo dar continuidade nas discuss�es iniciadas no semin�rio e 

refletir sobre o trabalho s�cio educativo na perspectiva da educa��o integral, 

trabalho com fam�lias e em rede. 

O semin�rio foi um sucesso e contou com a participa��o de ---- pessoas, 

que avaliaram positivamente o evento e referendaram a import�ncia da 

continuidade destes semin�rios e capacita��es junto aos profissionais.
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Ap�s o semin�rio foi proposto continuar com as discuss�es das a��es 

apontadas pela comiss�o e ainda uma reflex�o sobre a quest�o do custo per 

capta para os servi�os voltados para crian�as e adolescentes co-financiados 

pela pol�tica de assist�ncia, considerando o per�odo de co-financiamento em 

novembro e dezembro deste ano.

Vale tamb�m apontar, que durante o per�odo a Coordenadoria, contribuiu 

nas discuss�es e elabora��o do Plano Municipal de Promo��o, Prote��o e 

Defesa do Direito de Crian�as e Adolescentes � Conviv�ncia Familiar conclu�do 

e aprovado em dezembro 2011. 

Considerando a minha solicita��o de sa�da da Coordena��o da CSPSB, 

houve tamb�m a solicita��o de sa�da da representa��o junto ao Conselho, 

ent�o a partir de novembro de 2011 deixei a coordena��o da Comiss�o. 

PROCESSO DE REORDENAMENTO DAS A��ES DOS SERVI�OS DE 

CONVIV�NCIA E FORTALECIMENTO DE V�NCULOS PARA CRIAN�AS E 

ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS 

Na Prote��o Social B�sica, al�m de implantar e implementar as a��es 

dos onze CRAS, para cumprir as diretrizes propostas no SUAS, como gest�o 

da CSPSB iniciamos um processo de reordenamento nos Servi�os de 

Conviv�ncia e Fortalecimento de V�nculos Para Crian�as e Adolescentes de 06 

a 15 anos � SCFV.

Os SCFV s� veio compor a Coordenadoria de Prote��o Social B�sica a 

partir de 2008, quando iniciou o processo de reordenamaneto da estrutura 

organizacional da Secretaria a partir do SUAS.

Este servi�o existe dentro da estrutura da Secretaria desde 1983 e era 

denominado como N�cleo Comunit�rio de Crian�as e Adolescente, no 

processo de implanta��o do SUAS,  iniciamos a proposta de constru��o junto 

aos profissionais da nova nomenclatura, ou seja, SCFV. 

De acordo com a Tipifica��o Nacional dos Servi�os Socioassistenciais, o 

SCFV � um servi�o realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de 

modo a garantir aquisi��es progressivas a seus usu�rios, de acordo com seu 
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ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com fam�lias e prevenir 

situa��es de risco social.

Os SCFV - Para Crian�as e Adolescentes 06 a 15 anos, tem por foco a 

constitui��o de espa�o de conviv�ncia, forma��o para a cidadania, 

desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crian�as e 

adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa 

et�ria. 

Esses servi�os fazem parte do Sistema de Garantia de Direitos � SGD e 

comp�em a Pol�tica de Assist�ncia Social e reconhecem que crian�as e 

adolescentes e jovens s�o sujeitos de direitos e por isso alvo de a��es de 

preven��o e prote��o e s�o espa�os privilegiados para o desenvolvimento de 

a��es s�cio educativas.

As a��es s�cioeducativas perpassam toda a politica de Assist�ncia 

Social e desenvolvem um conjunto diversificado de oportunidades de 

aprendizagem que poder�o contribuir para que crian�as e adolescentes, em 

seus processos de crescimento, v�o compreendendo e se localizando 

conscientemente na realidade que os cercam tendo a possibilidade de 

contribuir para o enfrentamento dos problemas sociais e prevenir a ocorr�ncia 

de situa��es de risco social.

Este trabalho deve ocorrer articulado com a escola, a fam�lia, a 

comunidade, o esporte, a cultura, o meio ambiente e toda a rede de 

atendimento �s crian�as e adolescentes, que atuam cada um na sua 

especificidade, para o desenvolvimento integral com �nfase na conviv�ncia 

social e na forma��o do cidad�o aut�nomo e participativo na vida p�blica.

Neste sentido a oferta de a��es articuladas �s outras pol�ticas b�sicas, 

tais como: sa�de, educa��o, esportes, lazer, cultura, meio ambiente, 

seguran�a alimentar � de fundamental import�ncia para garantir condi��es 

para amplia��o do acesso e o atendimento integral.

Considerando a complexidade das demandas, s�o necess�rias a��es 

conjuntas e em rede com as outras pol�ticas, para a garantia de maior 

efetividade e impacto nos servi�os prestados.

Devem tomar a fam�lia, a escola e a comunidade, como parceiros no 

processo de forma��o das crian�as, adolescentes e jovens.
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Nesta perspectiva � que come�amos a buscar estrat�gias para o 

reordenamento das a��es conforme preconiza a pol�tica.

Vale destacar que quando iniciamos este processo os SCFV j� estavam 

passando por uma etapa de parceriza��o do atendimento junto � rede de 

servi�os co-financiada. Tanto que dos 15 servi�os existentes, em 2008 

t�nhamos somente 10 servi�os, sendo que os outros ap�s an�lise e avalia��o 

da Secretaria foram parcerizados atrav�s da rede socioassistencial co-

financiada. 

Em raz�o deste processo nos deparamos com uma equipe 

extremamente desmotivada e receosa em ver seus servi�os tamb�m serem 

parceirizados. Apesar de termos o compromisso de que isso n�o aconteceria, 

uma vez que havia sido definido e compromissado junto a Diretora e Secret�ria 

a manuten��o e o investimento do poder p�blico nos servi�os atualmente 

existentes, inclusive estando explicitado no planejamento e posteriormente no 

PMAS 2010-2013.

Conforme definido em planejamento, ap�s avalia��o realizada 

anteriormente havia somente tr�s SCFV a serem parcerizados: o SCFV Vila 

Costa e Silva, o SCFV Jardim Floresta e o SCFV Jardim Profilurb, inclusive 

com poss�veis parceiros para efetiva��o.

Vale apontar que esta Coordenadoria participou mais efetivamente do 

processo de parceriaz��o do SCFV Jardim Profilurb, acompanhando desde o 

inicio dos tramites legais para efetiva��o da parceria.

Com os SCFV Jardim Floresta esta Coordenadoria participou somente 

do processo de transi��o das a��es e do SCFV Vila Costa e Silva, participou 

apenas de alguns contatos com o atual parceiro.

Cabe apontar que n�o fomos de parecer favor�vel ao parceiro definido 

para a parceriza��o do SCFV Vila Costa e Silva, considerando que a entidade 

na ocasi�o n�o tinha registro junto ao CMAS e CMDCA. Esta parceria foi 

efetivada junto a Diretora do DOAS e Coordenadora do DAS Leste.

Considerando que existe em processo de discuss�o junto ao Minist�rio

da Educa��o uma proposta de educa��o integral, que significa o 

desenvolvimento por parte das escolas de a��es para crian�as e adolescentes 

em per�odo integral, ou seja, as a��es seriam desenvolvidas tamb�m no 
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per�odo posterior ao ensino formal, com isso, t�nhamos a clareza de que a 

m�dio e longo prazo os SCFV deveriam ser alvo de extin��o e ou transfer�ncia 

para a educa��o.

Tamb�m seria necess�ria uma ampla discuss�o junto aos gestores e 

profissionais de qual o significado dos SCFV para Crian�as e Adolescentes de 

06 a 15 anos proposto na Tipifica��o Nacional dos Servi�os Socioassistenciais, 

vinculados � pol�tica de assist�ncia social.

Considerando todas as quest�es postas ao servi�o, assim como junto 

aos profissionais dos CRAS, com as equipes dos SCFV nos deparamos 

tamb�m com movimentos de resist�ncia a mudan�as e com uma equipe 

imobilizada pelas faltas (de recursos humanos, materiais, oficineiros e 

indefini��o da chefia, entre outros), produzindo movimentos de estagna��o e 

de cr�ticas, o que acabou dificultando o processo como um todo.

Avaliamos que em alguns aspectos os profissionais tinham raz�o uma 

vez que os SCFV ficaram um tempo sem o investimento da Secretaria o que 

acabou desmotivando os profissionais e criando um clima de descr�dito com 

rela��o �s novas mudan�as.

Neste sentido buscou-se criar espa�os de di�logos e conversa��es a fim 

de refletir os novos desafios impostos para o trabalho da assist�ncia social hoje 

e principalmente para atua��o profissional neste novo cen�rio, bem como 

buscar motivar a equipe para atua��o neste novo cen�rio.

Iniciamos o processo em 2008 com uma visita em todos os 

equipamentos onde pudemos constatar a necessidade premente de adequa��o 

f�sica e o investimento em materiais, em todos os servi�os. Estas visitas nos 

possibilitaram ter um conhecimento mais apurado de cada servi�o e a partir da� 

tra�ar estrat�gias de supera��o. 

Buscamos levantar com os profissionais os desafios a serem superados 

a partir da situa��o atual e constatamos que precisar�amos investir na 

forma��o dos profissionais, refletindo os novos conceitos e teoria referente ao 

servi�o, na mudan�a da nomenclatura, na altera��o do hor�rio de atendimento, 

nas metas de atendimento, na defini��o da equipe m�nima necess�ria, nas 

reformas dos equipamentos, na aquisi��o de materiais e principalmente na 
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metodologia de trabalho no que se refere � proposta pedag�gica e ao trabalho 

com fam�lias.  (Planejamento anexo)

Para esse processo contamos a principio com o apoio de uma 

professora readaptada, que depois se somou com a contribui��o de uma 

educadora social. Ambas com forma��o em Pedagogia tiveram o papel de 

Apoio T�cnico da Coordenadoria, principalmente no que se refere � constru��o 

da proposta pedag�gica junto aos servi�os.

No desenvolvimento de suas a��es os SCFV, tem uma equipe composta 

por um profissional de n�vel superior, atualmente todos assistentes sociais, 

educadores sociais e equipe de apoio.

No inicio do processo um dos apontamentos feito pela equipe t�cnica 

era o acumulo de fun��es do t�cnico, que assumia a chefia do equipamento e 

ainda tinha que desenvolver o trabalho com as fam�lias e a falta de 

investimento no servi�o.

Tamb�m nos deparamos com o restante dos profissionais extremamente 

desmotivados com rela��o � continuidade do servi�o, uma vez que conforme j� 

apontado, v�rias unidades foram parcerizados pela Secretaria, bem como 

todas as ang�stias e receios decorrentes de processos de mudan�as de 

paradigmas impostos pela pol�tica.

Considerando as d�vidas com rela��o �s novas diretrizes da pol�tica 

para os SCFV foram discutidos com todos os profissionais a nova 

nomenclatura, os objetivos e as normativas do SUAS para o servi�o.

Neste processo foi poss�vel estabelecer um paralelo entre a pr�tica 

cotidiana e as diretrizes atuais para o processo de reordenamento dos 

servi�os, foi poss�vel tirar d�vidas, trazer novas informa��es e definir as 

prioridades para as mudan�as necess�rias. 

Para tanto foi criado um espa�o de supervis�o mensal junto aos t�cnicos 

dos SCFV e bimestral com todos os funcion�rios dos servi�os, com objetivo e 

de estabelecer espa�os de di�logos e reflex�o a fim de levantarmos estrat�gias 

para os reordenamentos necess�rios e planejar as a��es de forma coletiva.

No espa�o de supervis�o com os T�cnicos de Refer�ncia dos SCFV, 

foram discutidos, al�m das reflex�es necess�rias para o processo de 

reordenamento, o planejamento de festas e passeios, o levantamento de 
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material e de oficinas priorit�rias para a potencializa��o das a��es junto �s 

crian�as, bem como os desafios do cotidiano no servi�o e ainda a necessidade 

de um investimento no processo de trabalho com as fam�lias.

No espa�o bimensal com todos os funcion�rios procuramos apresentar e 

refletir os avan�os e desafios propostos no reordenamento, � avalia��o sobre 

os avan�os e retrocessos neste processo, bem como levantar as prioridades 

para o servi�o no que se refere � forma��o continuada das equipes e 

propostas para um planejamento do servi�o.

Nesse processo de reordenamento tamb�m priorizamos espa�os de 

forma��o continuada para todos os profissionais do servi�o.

Os T�cnicos de Refer�ncia dos SCFV, a partir de 2010 passaram a 

participar do processo de supervis�o externa realizada junto aos profissionais 

dos CRAS. Com certeza esta participa��o ser� muito importante para a 

qualifica��o das a��es desenvolvidas no servi�o, principalmente com rela��o 

ao trabalho com fam�lias.

Neste ano os profissionais j� avaliaram como positiva a participa��o 

neste processo. Esta j� possibilitou aos servi�os o aperfei�oamento e a 

constru��o de diagn�stico do servi�o, com levantamento das vulnerabilidades e 

riscos das crian�as, adolescentes e fam�lias atendidas, mapeamento das 

fam�lias nos programas de transfer�ncia de renda e com isso tra�ar a��es 

necess�rias, assim como integra��o e articula��o com as a��es dos CRAS 

edensando maior conte�do para a constitui��o de uma pol�tica de prote��o 

social b�sica nos territ�rios.  

Considerando que a forma��o e a capacita��o dos trabalhadores s�o 

fundamentais para a qualifica��o e valoriza��o dos profissionais, no processo 

de reordenamento proposto, foram realizadas v�rias parcerias, com 

profissionais e com o EGDS para propiciar m�dulos de capacita��o, a fim de 

qualificar os profissionais para mudan�as no desenvolvimento da oferta das 

atividades com crian�as e adolescentes. 

Neste per�odo foram ofertadas Capacita��es em diversas tem�ticas: 

Sexualidade ao Longo da Vida, A import�ncia do l�dico para o 

Desenvolvimento Iinfantil, Ponto de Cultura � Espa�o Brincar � Brinquedos e 

Jogos Feitos de Sucata, Desenvolvimento Infantil, Ecobrinquedoteca, Estatuto 
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da Crian�a e do Adolescente, Meio Ambiente, Jogos Cooperativos, Escola que 

Protege, Assim que se Faz, Mosaico em Constru��o, Desafios e Propostas 

para a Educa��o Social, Mosaico em Constru��o e Afinando Compet�ncias.

Al�m dos cursos ofertados pelo menos uma vez por m�s, sempre que 

poss�vel os profissionais eram liberados para a participa��o em eventos, 

semin�rios e outros cursos pertinentes � tem�tica da crian�a, do adolescente e 

fam�lias.

Al�m destas capacita��es os profissionais dos SCFV participaram dos 

dois semin�rios um em 2010 e outro em 2011, ofertados para a rede de 

atendimento dos servi�os de 06 a 15 anos e de 15 a 24 anos � protagonismo 

juvenil, que tiveram como objetivo, refletir sobre o trabalho s�cio educativo na 

perspectiva da Educa��o Integral. 

Vale apontar que no inicio do processo de reordenamento tamb�m 

empreendemos todos os esfor�os na elabora��o de uma proposta para a 

contrata��o de assessoria externa para a forma��o continuada junto aos 

profissionais do servi�o, principalmente com rela��o � proposta s�cio 

pedag�gica, por�m em raz�o da falta de prioriza��o por parte da Secretaria, 

al�m de segundo informa��es da aus�ncia de recursos financeiros esta 

proposta n�o foi efetivada.

Outra proposta apontada pela coordenadoria foi � necessidade de 

termos profissionais de Pedagogia, prioritariamente em todos os servi�os e na 

impossibilidade de pelo menos um profissional por regi�o, a fim de que estes 

pudessem construir e acompanhar junto aos profissionais a proposta 

pedag�gica do servi�o. Este profissional poderia ser cedido pela Secretaria de 

Educa��o e ou atrav�s de contrata��o da nossa Secretaria.

Essa demanda foi levada atrav�s da Secret�ria para a Secretaria de 

Educa��o, por�m n�o conseguimos avan�ar neste sentido.

Considerando que a perspectiva da prote��o integral requer um conjunto 

de a��es integradas com as outras politicas, bem como a oferta de atividades 

que invistam em diferentes art�sticas, culturais e esportivas. Com objetivo de 

potencializar as a��es desenvolvidas com as crian�as e adolescentes nesta 

perspectiva, foi priorizada a contrata��o de Oficineiros para o desenvolvimento 

das atividades com o p�blico atendido.
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Vale apontar que tivemos muitas dificuldades e desafios para garantir a 

contrata��o de profissionais e apesar de todos os esfor�os empreendidos para 

isso, durante este per�odo conseguimos contratar oficineiros apenas no ano de 

2009 e mesmo assim com descontinuidade das oficinas, considerando a 

desist�ncia dos profissionais durante o per�odo de contrata��o.

Foram discutidas com o DGDS v�rias possibilidades para agiliza��o do 

processo de contrata��o de oficineiros para os SCFV, por�m sem sucesso.

Vale apontar que fizemos levantamento de profissionais junto �s 

universidades, cota��o de pre�os, sensibiliza��o dos profissionais, 

levantamento de algumas empresas (Sesi, Conservat�rio Musical, articula��o 

com a Secretaria de cultura e educa��o, mais a burocracia da m�quina 

administrativa, aliada � falta de prioridade da Secretaria n�o conseguimos 

viabilizar a contrata��o destes profissionais de forma sistem�tica e continua. 

Outra dificuldade que encontramos no processo de reordenamento do 

Servi�o foi com rela��o � aquisi��o de materiais permanentes, pedag�gicos e 

a reforma dos equipamentos, trazendo com isso uma maior desmotiva��o dos 

profissionais e com raz�o considerando que muitas vezes cobr�vamos 

mudan�as nas atividades sem dar condi��es para isso. Prova disto que � em 

diversas ocasi�es n�o t�nhamos sequer l�pis nos servi�os.

A prioriza��o de transportes e passeios externos tamb�m foi um enorme 

desafio para a gest�o do servi�o, considerando todas as dificuldades 

burocr�ticas e de recursos financeiros para a contrata��o destes servi�os, 

apesar de todo planejamento anual feito pelos servi�os.

Outra demanda que tivemos que buscar estrat�gias de supera��o foi � 

quest�o dos recursos humanos dos SCFV, principalmente educadores sociais.

Quando iniciamos o processo de reordenamento t�nhamos no m�nimo 

dois educadores por servi�o, o que acaba prejudicando o andamento das 

a��es, considerando que no per�odo de f�rias e licen�a pr�mio t�nhamos 

apenas um profissional no servi�o, isto quando este n�o ficava doente.

No processo de parceriza��o dos SCFV priorizamos a transfer�ncia dos 

profissionais existentes para outros SCFV o que no decorrer do processo de 

reordenamento nos possibilitou termos tr�s profissionais em cada servi�o.
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Avaliamos que o fato de termos mais um profissional na equipe, melhora 

a qualidade das a��es, por�m muitas vezes nos deparamos novamente com 

um profissional, considerando as aus�ncias (por LTS, f�rias, LP) dos 

profissionais, prejudicando assim a qualifica��o das a��es do servi�o.

� importante destacar que sem a prioriza��o por parte da Secretaria da 

import�ncia na resolutividade destas quest�es para o sucesso no 

reordenamento do servi�o, fica invi�vel avan�armos nesse processo.

Avaliamos que mesmo frente a todas estas dificuldades apontadas, bem 

como a desmotiva��o de muitos profissionais avan�amos em algumas das 

demandas propostas no reordenamento.

Avan�amos na proposta de constru��o do projeto sociopedag�gico dos 

servi�os, que foi constru�do atrav�s de um Projeto Anual e de um planejamento 

semestral com a participa��o da equipe e em conjunto com o Apoio T�cnico da 

Coordenadoria.

A partir das diretrizes do SUAS e das muitas reflex�es realizadas pela  

Coordenadoria, pelos Coordenadores dos DAS e profissionais dos SCFV foi 

constru�do uma Pr� Proposta de Diretriz S�cio Pedag�gica para os Servi�os. 

(Proposta Anexa). O presente documento pretendia ser a diretriz da Secretaria 

para as a��es pedag�gicas e com fam�lias nos SCFV.

Apesar de todos os esfor�os n�o foi poss�vel discutir individualmente 

com cada Servi�o a presente proposta, como era o objetivo inicial, pois assim o 

documento agregaria sempre que poss�vel, as v�rias contribui��es sugeridas 

pelas equipes.

Cabe apontar que conseguimos debater e fazer as reflex�es do presente 

documento em dois servi�os e pudemos avaliar positivamente esta proposta, 

pois assim dialogar com as equipes, esclarecendo conceitos, refletindo sobre 

as d�vidas, socializando as experi�ncias e propondo novas propostas.

Tamb�m conseguimos avan�ar na defini��o de um hor�rio �nico de 

funcionamento para todos os servi�os e com isso estabelecer um hor�rio 

m�nimo para o planejamento di�rio dos educadores sociais, primordial para a 

reflex�o e a reorganiza��o das rotinas di�rias desenvolvidas junto �s crian�as 

e adolescentes.
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Avan�amos ainda na constru��o de instrumentais para o apontamento 

da frequ�ncia di�ria e acompanhamento estat�stico dos atendimentos 

realizados.

Conseguimos ainda criar instrumentais de autoriza��o para passeios e 

fotos feitos com as crian�as e adolescentes, bem como criar um formul�rio 

�nico de atendimento �s crian�as. 

Outra a��o importante para o processo de reordenamento proposto foi � 

prioriza��o de visitas sistem�ticas do Coordenador e do Apoio T�cnico da 

Coordenadoria nos servi�os sempre que necess�rio e visitas de 

acompanhamento do planejamento realizado feito pelas pedagogas da 

Coordenadoria e ainda a realiza��o da supervis�o sistem�tica aos servi�os.

Esses encontros s�o de fundamental import�ncia para o monitoramento 

e avalia��o das a��es propostas, bem como para as readequa��es 

necess�rias e isto feito de forma participativa e com envolvimento de todos os 

atores do processo.

Ainda temos muito que avan�ar principalmente no que se refere � 

proposta s�cio pedag�gica, no trabalho com fam�lias e ainda na aquisi��o de 

materiais e na oferta diversificada de atividades, propiciada atrav�s das 

oficinas.

Para constru��o de uma proposta pedag�gica, faz-se necess�rio mais 

do que planejar atividades � preciso um diagn�stico concreto com dados sobre 

as especificidades locais de cada servi�o, com rela��o �s demandas de 

atendimento, p�blico alvo priorit�rio, potencialidades e d�ficits dos 

profissionais, recursos necess�rios, parcerias, bem como a participa��o efetiva 

de profissionais, usu�rios, fam�lias, comunidade e gestores na efetiva��o da 

proposta.

Para efetiva��o da proposta, faz-se necess�rio contarmos com 

profissionais comprometidos com a prote��o e aten��o de crian�as e 

adolescente e qualificados para uma atua��o efetiva junto a este p�blico alvo.

Considerando a import�ncia da fam�lia no desenvolvimento das crian�as 

e adolescentes, torna-se fundamental criar estrat�gias e metodologias que 

propiciem a participa��o destas na constru��o de uma proposta voltada para 
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conquista e busca de direitos sociais e consolida��o da cidadania de crian�as, 

adolescentes e da fam�lia.  

Avaliamos que para estes avan�os, faz-se necess�rio por parte da 

Secretaria uma defini��o efetiva de qual � a proposta e a diretriz para os 

SCFV.

Percebemos que pouco, avan�amos neste sentido, uma vez que mesmo 

definindo que haveria um maior investimento da Secretaria nestes Servi�os, o 

que vimos foi o contr�rio.

Neste processo n�o percebemos nenhuma prioriza��o por parte da 

Secretaria na manuten��o dos equipamentos, na aquisi��o dos materiais 

b�sicos necess�rios para o desenvolvimento das atividades e tampouco na 

quest�o do processo de parceriza��o, que apesar de ser estabelecido de que 

n�o mais aconteceria pelo menos em m�dio prazo, acabou acontecendo, com 

alguns servi�os.

� necess�rio afirmar que sem uma defini��o clara das diretrizes da 

Secretaria para o servi�o, bem como uma proposta de investimento a curto, 

m�dio e longo prazo se torna invi�vel qualquer proposta de reordenamento aos 

equipamentos p�blicos hoje existentes.

Caso a diretriz da Secretaria seja de parceriza��o de todos os servi�os 

hoje existentes, faz-se necess�rio tamb�m um planejamento sistem�tico para 

que este processo seja o mais natural poss�vel junto �s equipes. E que este 

processo possa ser constru�do de forma clara e transparente junto aos 

profissionais dos servi�os. 

Faz-se necess�rio ainda um processo de reflex�o junto a Secretaria que 

pol�tica p�blica se quer implantar para os servi�os que atuam com crian�as e 

adolescentes, previstos na Tipifica��o Nacional dos Servi�os 

S�cioassistenciais.

Toda esta discuss�o tamb�m ir� estabelecer os rumos da politica de 

prote��o social b�sica no munic�pio.

CONSIDERA��ES FINAIS
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Como seres humanos, vivemos a partir de nossa vis�o de mundo. � a 

partir das muitas reflex�es, das v�rias indaga��es e di�logos internos e 

externos, das leituras e releituras, de todo aprendizado constru�do nestes anos 

de trabalho que dialogamos com voc�s neste relat�rio.

Todos esses anos contribu�ram com mudan�as significativas na nossa 

atua��o profissional. Nessa jornada foi poss�vel aprender novos paradigmas 

em nossas leituras e conversas com os diversos atores envolvidos nesse 

processo, percebendo as diferen�as, fazendo distin��es, que fizeram a 

diferen�a e ampliaram nossa vis�o de mundo e possibilitou-nos novas formas 

de atua��o.

Possibilitou-nos compreender que n�o existe uma narrativa, mas v�rias, 

onde cada um faz seu recorte a partir dos contextos que vivencia e neste 

processo pudemos dar voz a cada uma delas e buscar significados comuns.

Nesse processo pudemos vivenciar que n�o somos especialistas, mais 

profissionais que fazem parte de um sistema e que somos co-construtores de 

novas narrativas e novos significados para as situa��es vivenciadas no 

cotidiano do processo de implanta��o e implementa��o da pol�tica de prote��o 

social b�sica no munic�pio.

Processo esse que � um desafio, levando-se em conta que este � o 

momento de consolida��o da Pol�tica de Assist�ncia Social, no campo da 

Seguridade social e na efetiva��o do SUAS.

O documento teve seu foco no registro e trajet�ria do processo de 

organiza��o da Pol�tica de Prote��o Social B�sica na Secretaria a partir da 

implanta��o da PNAS/SUAS no per�odo em que estive a frente da 

Coordenadoria, neste processo de constru��o e resgate da mem�ria 

constitu�da ao longo do tempo reflex�es e constata��es se despontam. 

A dimens�o que envolve todo o processo de redimensionar as a��es da 

Secretaria no que tange a organiza��o da Pol�tica de Prote��o Social B�sica � 

de complexidade e envolve in�meros e diferentes atores, implicando na revis�o 

de fazeres e alinhamento de saberes, preservando os envolvidos nos 

desgastes inerentes a toda constru��o que implica n�o na destrui��o do que se 

tem, mas num redimensionamento que viabilize descobertas e avan�os.



93

Isso exige amadurecimento pessoal, coletivo e no caso em tela 

institucional. Cabe aqui apontar que ainda que pese os percal�os e 

intercorr�ncias isso foi sendo constru�do a partir de pequenos tijolos. � poss�vel 

neste momento identificar os progressos no decorrer do percurso.

Avaliamos neste momento que o mote central desta coordenadoria foi 

trabalhar com pessoas. De um lado pessoas a serem capacitadas, estimuladas 

para o trabalho na aten��o e prote��o social a pessoas em condi��o de 

vulnerabilidade e risco e de outro lado pessoas que s�o objeto dessa aten��o e 

prote��o conforme preconiza a PNAS/SUAS. Mas n�o mais como �objetos� 

estanques e sujeitos a a��o do outro sobre si, mas como participes que tem 

necessidades, mas tamb�m s�o capazes de pensar, dialogar e contribuir na 

constru��o de meios de atender a essas necessidades. 

Cria-se aqui o espa�o potencial de uma nova e urgente demanda, 

atender aqueles que s�o sujeitos da a��o e aqueles que s�o sujeitos na 

constru��o e execu��o da a��o. Para atender essa extensa e complexa 

demanda que surge, tem-se outra tarefa tamb�m de fundamental import�ncia, 

trabalhar as rela��es de gest�o em seus diferentes n�veis dentro da institui��o, 

viabilizando identificar que pol�tica p�blica se quer construir para o munic�pio 

considerando contextos, especificidades, possibilidades e o que vem sendo 

apontado a partir da PNAS/SUAS.  

Acredito constituir-se aqui o maior desafio da Coordenadoria, al�m de 

ser foco central da a��o, ou seja, trabalhar com atores e rela��es nos mais 

diferentes contextos encontrando e ou criando espa�os potenciais. 

Considerando ainda, a coordenadoria integrante desse processo e contexto, 

tamb�m buscando reorganizar-se frente � nova realidade da assist�ncia social.

Cada momento trata-se de um momento novo e peculiar, que exige 

interven��es sens�veis e de escuta ao vivenciado. Nessa condi��o foi se 

priorizando ao longo desse per�odo a constru��o de diferentes canais de 

interlocu��o, troca e constru��o, na busca continua de envolver gestores, 

executores e o p�blico da assist�ncia social.

O alcance e efetiva��o foram em diferentes graus para todos, mas � 

ineg�vel o progresso. Temos nesse momento, alguns profissionais envolvidos 

e comprometidos no processo, outros nem tanto. Mas com certeza um 
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processo de reflex�o e questionamento de sua pr�tica. Assim como, de acordo 

com a diferen�a de realidade de cada CRAS, temos popula��o mais envolvida 

no debate da assist�ncia social como pudemos observar nas Pr�-Confer�ncias 

de Assist�ncia Social e na Confer�ncia Municipal de Assist�ncia Social.  Mas 

tamb�m temos regi�es onde � comunidade n�o esta t�o envolvida, ao que 

cabe a leitura de contexto que s�o diferentes em sua constitui��o e trajet�ria, 

favorecendo a compreens�o deste quadro.

Na gest�o mais canais para o debate, capacita��o e constru��o da 

gest�o e execu��o se buscaram constituir na CSPSB. Tais como: Supervis�o, 

Capacita��o T�cnica, Reuni�o com t�cnicos de refer�ncia peri�dicas, reuni�o 

com coordenadores de DAS, debate e constru��o de instrumentais de 

monitoramento e controle da a��es, constitui��o de espa�os para reuni�o 

t�cnica entre OG e ONGs para o desenvolvimento das a��es no PAIF, espa�os 

para discuss�o de casos, maior investimento nos espa�os e a��es 

interssetoriais. 

Nesse processo de resgate da mem�ria, alguns questionamentos se 

evidenciam e s�o fundamentais para apontamentos que nos lancem ao futuro e 

a avan�os. Constitui-se em indaga��es j� advindas do espa�o de supervis�o 

que no decorrer favoreceu a constru��o de critica coletiva e 

redimensionamento do fazer, na busca de alinhar conceitos, os quais, a saber: 

a dicotomia entre a fala e a a��o, entre o novo e o velho; qual nossa 

intencionalidade com determinadas a��es; qual nossa governabilidade sobre 

as situa��es; a import�ncia dos dados, o que nos aponta a an�lise de onde 

estamos e o pretendido, o que � poss�vel e as estrat�gias necess�rias.

A partir dessas indaga��es o evidente vem � luz, ou seja, a urg�ncia de 

trabalhar com planejamento que possibilite monitorar e avaliar o realizado 

cotidianamente, tran�ando propostas para continuidade contemplando metas 

de curto, m�dio e longo prazo, al�m de trazer estrat�gias necess�rias e 

aplic�veis frente � realidade permitindo sair da estagna��o ou at� mesmo 

impedindo o retrocesso vestido do novo.

Aponta-se ainda, a transversalidade de tudo, os contextos que se 

integram, se complementam e interagem, n�o s�o estanques. Afinal 

trabalhamos com realidades din�micas que falam e traduzem vida e rela��es 
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ao longo destas, que traduzem pessoas e estruturas, rela��es transmissoras 

de poderes, saberes, trocas, experi�ncias, compromissos e realiza��es.

Talvez na atualidade come�amos a ter maior clareza sobre o objeto da 

assist�ncia social, ou seja, trabalhar as rela��es, uma vez ser de longa data os 

apontamentos da literatura especifica de que n�o lidamos com quest�es de 

ordem material, mas com as implica��es subjetivas da falta nos indiv�duos e 

coletivos, consequentemente na sociedade.  

Na prote��o social b�sica o desafio esta na constru��o do novo, sem 

abandonar ou desqualificar o velho, mas tirando dele a sapi�ncia necess�ria 

para o futuro. Deixar pr�ticas individualizadas que buscam responder urg�ncias 

e emerg�ncias dos casos onde os riscos j� se instalaram, sem constitui��o de 

preven��o. Mas constituir um plano estrat�gico de interven��o nos coletivos 

dando respostas �s vulnerabilidades e riscos de uma coletividade, de um 

territ�rio.

Faz-se preciso a constru��o de uma pr�tica do profissional social que 

contemple an�lise de um contexto que � social, econ�mico, pol�tico onde se 

estabelecem rela��es de conflito e poder interferindo em indiv�duos, mas de 

maneira coletiva, pois muitos s�o afetados n�o simplesmente pelo 

desemprego, viol�ncia ou outras situa��es. Mas primordialmente refere-se a 

uma realidade social, que afeta no tempo e espa�o uma coletividade.

Implica num quadro que afeta profundamente na vida de nossas 

crian�as, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, ou seja, indiv�duos e fam�lias.  

Aos quais n�o falta apenas assist�ncia social, mas educa��o, sa�de, lazer 

entre outros.

Ineg�vel nos tem sido o reconhecimento dos ganhos alcan�ados, hoje 

temos profissionais que tiveram acesso � capacita��o, conhecimento e 

informa��o, ao exerc�cio do debate na constru��o democr�tica. Assim como, 

reconhecidamente temos em nosso corpo t�cnico, potenciais ainda individuais, 

mas poss�veis de agregar valor e compor no coletivo.               

Exige ainda, nesse contexto a gest�o da rede socioassistencial, mas 

entendendo como parte do processo, exigindo etapas anteriores. Neste per�odo 

buscou-se investir e fortalecer as intersetorias nos territ�rios. 
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H�, portanto no momento um processo deflagrado e constitu�do em boas 

bases, mas com paradigmas a serem rompidos e articula��es a serem 

potencializadas. Institui��es p�blicas e privadas precisam de consensos em 

suas intencionalidades, pois embora de lugares distintos trabalham com 

mesmo p�blico e objetivos similares.

Esse novo paradigma depende do dialogo e articula��o em busca da 

unidade pressup�e interc�mbio.

Constata-se aqui, n�o s� os desafios, mas prem�ncia de se constituir 

etapas nesse processo, disso depende sua efetividade.

Cabe lembrar, que n�o s�o poucos os aspectos a serem considerados 

no todo. Temos de pensar na pr�tica do profissional social no que tange multi e 

interdisciplinariedade. A atua��o que vem se constituindo a partir de diferentes 

campos do conhecimento traz em seu bojo a import�ncia do debate, afinal � 

preciso ter clareza do que consiste pensar a pr�tica cotidiana a partir da a��o 

t�cnica pautada na atua��o interdisciplinar, na interven��o psicossocial. Tal 

material foi exaustivamente objeto das discuss�es na supervis�o das equipes, 

afinal o potencial de se poder trabalhar com diferentes olhares e forma��es 

reside exatamente em constituir unidade que contemple o todo, poder observar 

e ter leitura do outro e do externo em sua globalidade, buscando alcan�ar a 

integralidade.

Tamb�m objeto das reflex�es foi a intersetorialidade, trazendo para as 

equipes e gestores as bases necess�rias para efetiva��o, bem como sua 

representa��o para o processo de efetiva��o de uma pol�tica de prote��o 

social b�sica. 

Temos ent�o, muitos conceitos exigindo apropria��o, reflex�o e debate, 

eis a provoca��o que o exerc�cio no cotidiano nos apresenta. Afinal, como se 

constr�i multi ou interdisciplinariedade, interven��o psicossocial, 

intersetorialidade, trabalho em equipe, rede e at� mesmo a supervis�o. 

Constatam-se equ�vocos de compreens�o e na execu��o cotidiana.  

Na constru��o de planos a serem seguidos nesse processo de 

acompanhamento e gest�o, o amadurecimento ao longo do tempo nos torna 

cada vez mais forte a consci�ncia da import�ncia de considerar os dados 
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levantados a partir da execu��o, incorporando essas informa��es para o 

estabelecimento de metas. 

Temos ainda que os fluxos, procedimentos, defini��o de respons�veis e 

responsabilidades s�o fundamentais. Em decorr�ncia dos cen�rios algumas 

etapas do processo n�o avan�aram ou n�o se consolidaram, a saber: 

insufici�ncia de RH, infra-estrutura f�sica exigindo adequa��es, burocracia da 

maquina publica tornando-se impeditivas.

Na busca do aprimoramento constitutivo de avan�os, tem se partido da 

premissa de que fundamental � encontrar meios de superar aspectos 

inviabilizadores.

Com esse relato espera-se contribuir para o registro e organiza��o do 

que se constituiu a gest�o e acompanhamento da implementa��o da pol�tica 

desde 2004, identificando resultados e desafios. O resultado final pretendido � 

�nico, mas os caminhos t�m se mostrado plurais, de maneira a contemplar a 

diversidade. 

Mas afinal que diversidade � essa? Trata-se de trazer para espa�os do 

cotidiano o debate que contemple as diferen�as de realidades, experi�ncias, 

p�blicos, entendimento. Mas ap�s a individua��o do outro, das rela��es, dos 

espa�os se permita � integra��o, ou seja, descobrir o que une e potencializa. 

Nosso conhecimento sobre qual � a vocaliza��o das pessoas atendidas, de 

nossos territ�rios e at� mesmo de nossas equipes de trabalho ainda � restrita. 

Esse conhecimento � fundamental para de fato trabalharmos com potencias e 

assim constituirmos espa�os e a��es de autonomia, empreendedorismo e 

emancipa��o sem sermos fragmentados. 

E preciso buscar compreender o munic�pio em sua totalidade, formado 

de indiv�duos, coletivos e �rea geogr�fica, com identidade, hist�ria e rela��es. 

A constru��o cartogr�fica de um territ�rio e sua popula��o podem ser para 

al�m do levantamento de informa��es, pode tornar-se o ponto que une, o 

in�cio. Essa tarefa pode favorecer o crescimento do potencial humano e 

coletivo dos indiv�duos e fam�lias atendidas, bem como dos trabalhadores 

envolvidos.    

O fato � que hoje sabemos mais e melhor sobre aspectos 

desconhecidos no inicio, e compreendemos o quanto ainda falta a caminhar. 
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Mas falamos hoje de um caminho que temos a certeza de ser poss�vel. As 

implica��es de trabalhar o novo, ou mais ainda, de constru�-lo na s�o poucas. 

Mas � extremamente instigante, o cen�rio nem sempre se mostra favor�vel o 

apresenta o necess�rio. 

O processo que vem se buscando consolidar � o da efetiva��o muitas 

vezes do imprevis�vel a partir de planejamentos e metas previs�veis, pois a 

assist�ncia social se lan�ou na mudan�a de paradigma e a CSPSB nessa 

perspectiva priorizou n�o apenas o aspecto estrutural que isso implica, mas 

fundamentalmente na reformula��o t�cnica, pois talvez a partir deste se torne 

efetiva a reformula��o da estrutura.  

Apresenta-se aqui o fio da meada. O tempo � s�bio e paciente 

mestre, constitui o que foi, apresenta o que esta e abre as possibilidades para 

o futuro que vira. Temos ent�o, um material que n�o se encerra em si, mas 

relata o que foi constru�do na CSPSB ao longo do per�odo, contemplando o que 

foi atingido e aspectos a serem revisitados para novas metas e propostas a 

serem planejadas na busca de continuidade do processo de concretiza��o da 

pol�tica de prote��o social b�sica no munic�pio. 

Neste momento temos a registrar pontos fundamentais para essa 

continuidade no processo:

� Investir na efetiva��o do Concurso para os CRAS (t�cnicos e equipe de 

apoio);

� Investir na defini��o das diretrizes dos SCFV na estrutura da Secretaria;

� Investir na continuidade de forma��o capacita��o das equipes 

CRAS/PAIF e SCFV;

� Efetiva��o das equipes m�nimas conforme preconiza a PNAS/SUAS e a 

NOB/RH, atentando para o fato numa metr�pole;

� Investimento no preparo dos profissionais que se encontram na fun��o 

de gest�o, bem como na defini��o destas fun��es frente � estrutura da 

Secretaria;

� Investir na estrutura��o dos espa�os f�sicos de maneira a atender o que 

preconiza a PNAS/SUAS e a NOB/RH;

� Investir em melhoria dos equipamentos de inform�tica;

� Investir no respeito � especificidade da prote��o social b�sica;
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� Investir nos CRAS para uma atua��o na prote��o, vigil�ncia e defesa 

social e o manejo das seguran�as sociais;

� Investir na reflex�o, defini��o e constitui��o do trabalho s�cioeducativo;

� Investir na defini��o e efetiva��o do fluxo entre a prote��o social b�sica 

e prote��o social especial;

� Investir no aperfei�oamento das metodologias do trabalho com fam�lias, 

com enfoque nas a��es grupais e coletivas;

� Investir em metodologias que impactem nas vulnerabilidades;

� Investir no aperfei�oamento de metodologias de trabalhos mais 

territorializados;

� Investir no aperfei�oamento de instrumentais de gest�o e de 

monitoramento do trabalho;

� Investir na efetiva��o da gest�o da rede s�cio-assistencial;

� Investir na articula��o intersetorial fortalecendo e viabilizando a 

constru��o do Plano Regional;

� Investir no aperfei�oamento do diagn�stico dos territ�rios, constituindo 

uma caracteriza��o mais detalhada das vulnerabilidades mais 

incidentes;

� Investir nas equipes t�cnicas para a��es pautadas no enfoque 

interdisciplinar e do trabalho em equipe;

� Investir em maior articula��o de projetos e programas, constituindo 

proposi��es una de pol�tica de prote��o b�sica;

� Investir no fortalecimento das equipes, buscando trabalhar as 

dificuldades de rela��es hoje instaladas frente �s adversidades 

vivenciadas no cotidiano da pr�tica.

Finalizando, no processo de elabora��o deste trabalho, 

revisitando cada etapa constru�da no processo de implanta��o e 

implementa��o da politica de prote��o b�sica no munic�pio, podemos 

perceber que mesmo com todos os desafios impostos para efetiva��o 

do SUAS em Campinas, avan�amos a passos largos.



1��

Nessa constru��o, vivenciamos a riqueza dos processos 

reflexivos para a quebra de paradigmas impostos na consolida��o da 

politica de prote��o b�sica e a constru��o de novas possibilidades de 

atua��o, que buscam superar as pr�ticas assistencialista, substituindo-

as por aquelas que estimulem a participa��o, a vocaliza��o, o respeito 

�s diferen�as e o exerc�cio da autonomia.

Ainda estamos num momento de travessia, na transi��o do velho 

para o novo e a muito ainda a se construir. O tempo � de mudan�as e o 

convite que se faz, � para a reflex�o dos caminhos percorridos e a 

proje��o de novos rumos, que possibilite a constru��o de novos olhares 

e fazeres na efetiva��o da politica de prote��o social b�sica no 

mun�cipio.

�N�o, n�o tenho caminho novo.

� que tenho de novo � o jeito de caminhar�.                          

�T���� de Mello
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