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Resumo: Este trabalho situa a assistência social, através da vigilância socioassistencial, 
como política pública de monitoramento e prevenção, que a partir da lógica territorial 
possibilita a gestão dos serviços conforme demandas e potencialidades da população. 
Trata-se de uma pesquisa exploratória e bibliográfica, que tem por objetivo discutir a relação 
entre vigilância socioassistencial e território, compreendendo a dimensão territorial não 
como “obrigatoriedade” das novas formas de gestão, mas como garantia de proteção social. 
Resultados parciais demonstram que pela vigilância socioassistencial há a possibilidade da 
ampliação do conhecimento sobre o território de forma a melhor atender às necessidades e 
demandas existentes. 
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Abstract: This paper shows the social assistance through the social assistance surveillance, 
as public policy monitoring and prevention, which from the territorial logic enables 
management of services as demands and potential of the stock. This is an exploratory and 
bibliographic research, which aims to discuss the relationship between social assistance 
surveillance and territory, including the territorial dimension not as "obligation" of the new 
management, but as a guarantee of social protection. Partial results show that from the 
social assistance surveillance there is the possibility of broadening our knowledge of the 
territory so as to better meet existing needs and demands. 
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INTRODUÇÃO 

O conteúdo aqui apresentado, fruto de pesquisa bibliográfica, configura-se em uma das 

etapas definidas para a execução do projeto de extensão universitária denominado “Apoio 

no planejamento de estratégias de vigilância socioassistencial para o Território do Jardim 

Morumbi de Paranavaí - PR”. O referido projeto tem por objetivo apoiar o CRAS Jardim 

Maringá de Paranavaí/PR no planejamento de estratégias de vigilância socioassistencial 

para o território do Jardim Morumbi, com foco no levantamento das características da 

população, território e distribuição da oferta da rede socioassistencial instalada, 

considerando a integração entre a demanda e a oferta.  

Para cumprir seu objetivo, o projeto de extensão prevê semanalmente encontros entre 

docente e discentes para aprofundamento teórico sobre o tema. A partir desses encontros, 

emergiu a necessidade de realização de estudos exploratórios e bibliográficos no intuito de 
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discutir a vigilância socioassistencial e os temas circunscritos a ela. Dentre as pesquisas 

realizadas, apresentamos nesse momento, a discussão acerca da relação estabelecida 

entre vigilância socioassistencial e território, como meio de garantia da proteção social. 

Atualmente, a vigilância socioassistencial, faz parte do desenho institucional da Política de 

Assistência Social, pautado pelo Sistema Único da Assistência Social (SUAS). Além da 

Vigilância Socioassistencial, a política em tela, busca sob sua responsabilidade dar 

respostas a outras duas funções: Proteção Socioassistencial e Defesa Social e Institucional. 

Essas três funções, devem estar interrelacionadas, de modo a construir “as referências 

centrais para a organização dos serviços socioassistenciais”. (BRASIL, 2008, p. 50). 

A vigilância socioassistencial corresponde ao planejamento, produção, organização e 

sistematização de informações sobre a realidade socioterritorial, buscando identificar 

situações de vulnerabilidades e risco pessoal e social de famílias e indivíduos. (BRASIL, 

2012). Tem como função saber onde estão e quantos são os que demandam por proteção 

social e qual é a capacidade dos equipamentos e serviços para suprir suas necessidades.  

A produção de informações a partir das demanda e da oferta dos serviços, vista na 

perspectiva do território, constitui-se um dos eixos da vigilância socioassistencial. É a partir 

do território que os dados são “colhidos” e após sistematização e análises, auxiliam ações 

de busca ativa, assim como as atividades de planejamento e avaliação dos próprios 

serviços. Deste modo, se estabelece a relação entre vigilância socioassistencial e Território. 

MÉTODO/ABORDAGENS 

A presente pesquisa, originária do Projeto de Extensão acima denominado, tem por por 

base analítica a orientação do referencial normativo organizado pelo MDS e CNAS, bem 

como, por produções científicas de autores que trabalham tais temáticas.  

Em relação ao objetivo, o estudo se classifica como pesquisa exploratória, que de acordo 

com Gil (2008, p.27) “têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores”. Em relação ao objeto define-se como pesquisa 

bibliográfica, como aquela “[...] desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. (GIL, 2008, p.50).  

RESULTADOS  

Como forma de compreender a vigilância socioassistencial e sua relação com o Território 

buscou-se inicialmente entender a definição de vigilância para além das normativas oficiais. 

Recorreu-se a etimologia da palavra vigilância, que nos remete ao verbo vigiar. De acordo 

com Cunha (1982) vigiar deriva-se da palavra latina vig-lre, formada a partir do radical vig-l e 

forma também outros verbetes, tais como: o substantivo feminino vig-l-a (vigília, insônia), o 
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adjetivo vig-lãns (atento) e o verbo vig-lõ (velar, não dormir, estar acordado). Deste modo, 

vigilância refere-se ao ato ou ao resultado de um indivíduo ou um grupo estar em um estado 

de alerta permanente. No caso da assistência social, significa que os responsáveis devem 

estar em alerta com vistas a vigiar a vulnerabilidade enquanto aspecto social e detectar e 

informar as características e dimensões das situações de precarização que vulnerabilizam e 

trazem riscos e danos aos cidadãos, a sua autonomia, socialização e ao convívio familiar. 

(BRASIL, 2012). Nesse sentido, a perspectiva da dimensão territorial se faz imprescindível. 

Para Couto, Yazbek e Raichelis (2010, p. 50) “o território é o terreno das políticas públicas, 

onde se concretizam as manifestações da questão social e se criam os tensionamentos e as 

possibilidades para seu enfrentamento”. É a partir dele que a vigilância socioassistencial, 

pode produzir, sistematizar, análisar e disseminar informações, acerca “das situações de 

vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos de violação de 

direitos em determinados territórios, e do tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços 

ofertados pela rede socioassistencial”. (BRASIL, 2012). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de ser uma pesquisa ainda em andamento, parte de um processo mais amplo de 

ensino, pesquisa e extensão, esta já demonstra a necessidade de maior acuidade teórica, 

para os envolvidos no processo, em relação aos conceitos de vigilância e território, e a 

relação destes com a função de proteção social. A partir do levantamento de referenciais e 

estudos do tema, a pesquisa corrobora com Koga, (2003, p. 41) ao afirmar que se coloca 

como desafio a política em tela “sair da constatação da importância do território no desenho 

da assistência social para sua incorporação no cotidiano da gestão”. Nesse sentido, a 

operacionalização da vigilância socioassisntencial, sob a luz desse entendimento, pode 

efetivar o caráter preventivo e proativo da política de assistência social, bem como, reduzir 

os agravos das vulnerabilidades e risco, fortalecendo a função de proteção social do SUAS. 
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