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Resumo: Este estudo é produto de uma pesquisa qualitativa de mestrado, realizada com o 
objetivo de analisar a efetivação das seguranças sociais nos CRAS dos municípios de 
gestão básica da região de Presidente Prudente. A unidade sobre a qual esta pesquisa se 
debruçou para a coleta de dados, foi o CRAS, por seu papel inovador na proposição de  
serviços socioassistenciais e por possuir meios primordiais para garantir as seguranças 
sociais. A análise dos dados coletados aponta insuficiência de compreensão sobre as 
seguranças sociais, bem como sobre os serviços e benefícios, o que dificulta a sua garantia 
com o trabalho lá desenvolvido. 

Palavras-chaves: Assistência Social; Segurança social; Serviços socioassistenciais; 
Benefícios de transferência de renda. 

Abstract: This study is the product of a qualitative research Masters , held in order to 
analyze the effectiveness of social security in the CRAS of basic management of 
municipalities in the region of Presidente Prudente . The drive on which this research has 
looked for data collection was the CRAS , for her breakthrough role in proposing social 
assistance services and have primary means of ensuring social security . The analysis of the 
collected data points insufficient understanding of the social security and on the services and 
benefits , which makes it difficult to guarantee the work developed there . 

Key-words: Social Assistance. Social Security. Social assistance services . Benefits of 
income transfer . 
 
 
1. ASPECTOS INICIAIS 

 

 
A realização da IV Conferência Nacional de Assistência Social, quinze anos após a inclusão 
da Política de Assistência Social no Sistema de Seguridade Social, logrou instituir um 
sistema descentralizado e participativo, traço principal no conjunto de inovações proposto 
para a gestão dessa Política. Cria-se então o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, 
cuja organicidade representa um avanço, tendo em vista que distribui responsabilidades e 
garante o controle social de seus usuários.  
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Além de inovar no formato e na gestão, o SUAS avança também na proposição da proteção 
social afiançada por essa Política – proteção social básica e especial – oferecida nas novas 
unidades de serviços previstas, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e os 
Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), bem como na 
definição e na regulação mais precisa de serviços e benefícios, tanto em seus padrões, 
critérios e parâmetros de inclusão, como em relação à sua abrangência.  
Como se vê, o SUAS inaugura um “novo tempo” para a Política de Assistência Social, pois 
trata especificamente de rever o formato de sua organização, seus conceitos e sua 
operacionalização no campo da proteção social de responsabilidade pública, reforçando, 
assim, a necessidade de romper com os estigmas agregados a essa Política – o 
conservadorismo, o assistencialismo e a benemerência – que se opõem à lógica do direito e 
da responsabilidade pública e que foram (e/ou ainda são) persistentes desde a sua 
concepção (década de 1930). 
Ao trazer à tona a perspectiva da universalização do direito de proteção social pública, esse 
Sistema traz também o desafio de concretizá-la a partir das seguranças sociais, que devem 
ser reconhecidas como garantias que previnam e protejam famílias e indivíduos em face das 
vulnerabilidades e dos riscos sociais, bem como atendam suas necessidades sociais. São 
elas: a segurança de renda, de acolhida, de convívio familiar, comunitário e social, de 
autonomia individual, familiar e social e de sobrevivência a riscos circunstanciais. 
De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais , essas seguranças 
também são reconhecidas como aquisições garantidas aos usuários, e servem como 
indicadores organizativos das ações dessa Política no que tange à proteção social pública e 
ao direcionamento das práticas profissionais, pois expressam as proteções necessárias 
perante as incertezas sociais.  
O propósito da Política de Assistência Social de garantir seguranças sociais é condição 
nodal para estabelecer a proteção social de assistência social sob a lógica do direito e da 
responsabilidade do Estado e, sobretudo, para inseri-la na Política de Seguridade Social, o 
que requer afiançar a cobertura de algumas necessidades sociais e a ampliação das 
possibilidades de um padrão de vida digno para os cidadãos. 
A mediação e a garantia das seguranças sociais são efetivadas por meio de serviços, 
benefícios, programas e projetos socioassistenciais, executados nas unidades de serviços 
públicos de assistência social – CRAS e CREAS – bem como pelos demais serviços da rede 
socioassistencial. Essas ações devem promover a cobertura das necessidades sociais 
vivenciadas por famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, 
possibilitando o fortalecimento da família como núcleo protetivo, e desenvolvendo a 
autonomia política e a participação social na gestão da Política de Assistência Social. 
Considerando a significativa importância da garantia dessas seguranças sociais nos 
serviços e benefícios ofertados, entendemos ser necessária e relevante a elaboração de 
estudos que investiguem como as ações desenvolvidas nos CRAS se aproximam desse 
objetivo, tendo em vista que essas seguranças configuram um direito dos usuários que 
acessam essa Política. 
No entanto, este artigo tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa “A proteção 
social no âmbito da Política de Assistência Social: uma analise das seguranças sociais”, 
realizada no período de 2010 e 2011 durante o processo do curso de Mestrado. O estudo 
buscou contribuir para o aprofundamento das discussões sobre as referidas seguranças, 
uma vez que a pesquisa bibliográfica demonstrou serem essas discussões tímidas e 
inconsistentes, mormente no que concerne ao campo conceitual e compreensivo, 
coadunado com a realidade das práticas da Política de Assistência Social.  
Desse modo, o incipiente debate sobre as seguranças sociais e o desejo de aprofundar os 
estudos acerca da proteção social afiançada pela Política de Assistência Social, e sobre o 
significado dessas seguranças como “aquisições” dos serviços socioassistenciais foram as 
principais motivações que levaram a referida pesquisa. Essas inquietações possibilitaram 
definir como objetivo central do estudo investigar se as ações desenvolvidas nos CRAS da 
região de Presidente Prudente se aproximam da garantia das seguranças sociais, uma vez 
que a intenção é analisar a correspondência entre os serviços e benefícios executados 
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nessa unidade e as seguranças sociais, cuja efetivação é condição de garantia da proteção 
social, pela qual a Política de Assistência Social é responsável. 
 
 
2. AS SEGURANÇAS SOCIAIS NO AMBITO DO CRAS 
 
 

2.1 O campo de pesquisa 
 
 

A pesquisa de mestrado foi realizada na região da DRADS Alta Sorocabana, 
que está localizada no sudoeste do Estado de São Paulo, distante aproximadamente 558 
km da capital, é composta por 32 municípios, e a gestão da Política de Assistência Social 
está sob a responsabilidade da SEDS (Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de 
São Paulo) cujas ações têm como objetivo  

 
Garantir os direitos e o acesso a bens e serviços, a cidadãos e grupos em situação 
de vulnerabilidade e risco social e pessoal no Estado de São Paulo, por meio da 
formulação, coordenação e avaliação da política de Assistência e Desenvolvimento 
Social e da realização de parcerias e transferência e geração de renda. (SEDS)

2
  

 
Da totalidade dos municípios que compõem essa região, 11 estão em nível de 

gestão básica e 21, de gestão inicial, não havendo nenhum com gestão plena. Segundo os 
critérios que definem o porte dos municípios, os que compõem a região estão divididos em 
três grupos – 22 municipios de Pequeno Porte I ( até 20.000 mil habitantes); 9 municipios de 
Pequeno Porte II ( de 20.001 a 50.000 mil habitantes) e 1 município de Grande Porte ( de 
101.001 a 900.00 mil habitantes)3 

Percebe-se que a prevalência é de municípios de pequeno porte I, 
classificação que se aplica à maioria das cidades brasileiras - 4.018 delas, conforme a 
PNAS (2004, p. 18). Para compor o universo desta pesquisa foi selecionado um grupo de 
nove municípios, sendo seis de pequeno porte II, dois de pequeno porte I e um de grande 
porte (sede da região), todos com nível de gestão básica e com financiamento do PAIF. O 
Quadro 2, a seguir, apresenta informações pertinentes para o conhecimento dos municípios 
pesquisados.  
 
Tabela 1  - Dados sobre os municípios pesquisados 

Município 
 

Área territorial 
km² 

Código do 
IBGE 

População Gestão Porte 

Álvares 
Machado 

346 350130 23.424 Básica Pequeno II 

Euclides da 
Cunha 

577 351535 9.585 Básica  Pequeno I 

Martinópolis 
 

1253 352920 24.221 Básica  Pequeno II 

Pirapozinho 
 

481 353920 24.535 Básica Pequeno II 

Presidente 
Bernardes 

754 354120 13.180 Básica Pequeno I 

Presidente 
Epitácio 

1282 354130 41.319 Básica  Pequeno II 

Presidente 562 354140 205.340 Básica Grande  

                                                 
2
 Disponível em http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/missao, acesso em 

23/05/2011. 
3
 Dados fornecidos pela DRADS Alta Sorocabana em 2010, durante o período da pesquisa.  

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/missao
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Prudente 

Presidente 
Venceslau 

755 354150 37.904 Básica  Pequeno II 

Teodoro 
Sampaio 

1557 355430 21.389 Básica Pequeno II 

Quadro elaborado pela autora, com dados disponíveis em 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mi2007/tabelas/mi_social.php, acesso 23/05/2011. 
Os dados sobre a gestão e porte foram informados pela DRADS Alta Sorocabana durante o periodo da pesquisa 
empirica (2010) 

 
A perspectiva democrática da Política de Assistência Social como proteção social não 
contributiva, tem como direção a promoção dos direitos, a inclusão social e o atendimento 
às necessidades sociais das famílias e indivíduos que se encontram em situação de 
vulnerabilidade e risco social por situações multicausais e multidimensionais, seja devido à 
pobreza, seja a situações associadas a um quadro de necessidades objetivas e subjetivas, 
que não se reduz à privação material, mas inclui outras como as de relações, de 
pertencimento, de participação, de inclusão (COUTO, YAZBEK, RAICHELIS, 2010 apud 
COUTO et al, 2010, p.40) e, sobretudo, de insuficiência de acesso a políticas sociais.  
Sob esse prisma, a PNAS/2004 (p. 33) tem como objetivos: 
 

Prover serviços, programas e benefícios de proteção social básica e especial, para 
famílias, indivíduos e grupos a quem deles precisarem.  
Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, 
ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em 
áreas urbana e rural.  
Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na 
família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.  

 
Em face desses objetivos e, considerando o caráter protetivo da Política de Assistência 
Social, destacamos a oferta dos serviços, benefícios, programas e projetos 
socioassistenciais que devem garantir o acesso a “um conjunto de seguranças sociais que 
cubram, reduzam ou previnam riscos e vulnerabilidades sociais (SPOSATI, 1995), bem 
como necessidades emergentes ou permanentes decorrentes de problemas pessoais ou 
sociais de seus usuários (COUTO, YAZBEK, RAICHELIS, 2010 apud COUTO, 2010, p.42-
43). 
Confirmando essa ideia, Muniz (et al 2007) define:  

 
A proteção social de assistência social se materializa pela garantia de um conjunto 
de seguranças sociais aos cidadãos (as), para a redução de riscos e 
vulnerabilidades sociais e se efetiva por um conjunto integrado de projetos, 
programas, serviços e benefícios articulados em rede constituída com base no 
território e ofertados pelos diferentes órgãos federativos, em gestão direta ou por 
entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS. (MUNIZ et al, 
2007, p. 38) 

 
A priori, o aprofundamento do desafio posto a este estudo exige compreender as 
seguranças sociais como mecanismos que devem possibilitar a promoção e a inclusão 
socioeconômica dos indivíduos e famílias que estão desprovidos da atenção protetiva do 
Estado, bem como promover a prevenção e/ou redução das vulnerabilidades e dos riscos 
sociais para que não se agravem ainda mais. 
O conteúdo deste artigo, tem como sustentação o aporte teórico que fundamenta a Política 
de Assistência Social, assim como a análise de dados do cotidiano do CRAS, referentes à 
oferta dos serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais e às seguranças 
sociais, uma vez que esse conjunto é compreendido como um dos instrumentos que 
permitem ao CRAS efetivar a proteção social básica de assistência social.  

Os dados coletados na pesquisa de mestrado, são oriundos das entrevistas 
que, seguindo um roteiro de perguntas abertas, foram realizadas com os profissionais dos 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mi2007/tabelas/mi_social.php
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CRAS dos municípios envolvidos na pesquisa e tiveram como objetivo investigar a 
efetividade das ações promovidas nessa unidade de serviço público.   
 
 
3. AS SEGURANÇAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS: RESULTADOS DE UM 

PROCESSO EM CONSTANTE MOVIMENTO 
 
Com a pesquisa empírica foi possível reconhecer os muitos desafios ainda postos para a 
efetivação do novo modelo de política pública que desenha a Assistência Social nos dias 
atuais, pois constatamos, no cotidiano,  a presença de novas e antigas concepções e 
práticas.   
Naturalmente essa análise não poderia ter sido realizada se não lançássemos mão dos 
constructos teóricos que a embasam, bem como das determinações da trajetória histórica 
da Assistência Social no Brasil e suas atuais prescrições a partir da instauração do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS.   
No que concerne à compreensão da Política de Assistência Social, um dos aspectos mais 
destacados na fala das entrevistadas é a mudança por que ela passa, do âmbito de práticas 
sociais privativas ao campo de proteção social pública, o que sugere que as ações evoluam 
do assistencialismo4/clientelismo para o direito da “defesa e atenção dos interesses dos 
segmentos mais empobrecidos da sociedade” (YAZBEK, 1995, p.10). Esse processo 
provoca um movimento complexo e desafiador na direção social dessa Política que, por sua 
vez, percorre caminhos de significantes inovações conceituais, estruturais e em sua gestão, 
em direção ao alcance e ampliação do campo dos direitos de sua competência. 
Evidentemente, essa compreensão requer a expansão e a efetivação das responsabilidades 
dos três entes federativos, o que está explícito nos ditames do SUAS, de forma que a 
Política de Assistência Social promova a ampliação e a universalização do campo protetivo 
assegurado aos cidadãos, articulada5 com as demais políticas sociais públicas, rumo ao 
enfrentamento da questão social. 
Couto, Yazbek e Raichelis (2010, p.38) confirmam o posicionamento que coloca o Estado no 
papel de “garantidor do cumprimento dos direitos, responsável pela formulação das políticas 
públicas como expressão das relações de forças presentes no seu interior e fora dele”, e 
que é complementando por Evaldo Vieira (2004, p.59), quando afirma: “sem justiça e sem 
direitos, a política social não passa de ação técnica, de medida burocrática, de mobilização 
controlada ou de controle da política quando consegue traduzir-se nisto.”  
No entanto, a pesquisa revelou que o papel do Estado como “garantidor dos direitos”, 
responsável pelo acesso a serviços e bens públicos com qualidade, principalmente na área 
da Assistência Social, representa ainda um desafio, pois, as ações dessa Política estão 
subordinadas a uma gama de aspectos que vão de encontro à lógica do direito e da 
proteção social. 
Embora reconheçamos os textos legais (CF/1988 e LOAS/1993) como mecanismos que 
impulsionam e fortalecem essa condição de direito, há de se considerar que muitas são as 
dificuldades a serem enfrentadas, mormente no que diz respeito ao rompimento de aspectos 
como o assistencialismo, a pontualidade e a benemerência, os quais devem ser banidos do 
cotidiano da Política de Assistência Social, pois desqualificam as proposituras e as garantias 
por ela afiançadas, assim como dificultam sua consolidação como direito. 

                                                 
4
 “Resultado da difusão do imaginário conservador, supõe fazer dessa transferência uma relação de 

poder que subalterniza quem tem a necessidade: ele passa a dever um favor ao intermediador da 
possibilidade, que nem sempre é proprietário, mas muitas vezes um agente técnico ou institucional. 
(SPOSATI, 1993 apud YAZBEK, 1993, p.11) 
5
 Refere-se à intersetorialidade entre as políticas públicas e o desenvolvimento de ações em conjunto, 

a fim de romper com a fragmentação das atenções promovidas pela esfera pública às necessidades 
sociais da população e transcenda a especificidade das políticas sociais, como possibilidade de 
efetivar um atendimento menos compartilhado aos cidadãos. (COUTO, YAZBEK, RAICHELIS, 2010, 
p.39 apud COUTO et al, 2010) 
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A reconfiguração da Política de Assistência Social, com a instituição do SUAS, impõe a 
necessidade de superar esses problemas, uma vez que o Sistema enfatiza, com rigor, a 
urgência de serviços, benefícios, programas e projetos descentralizados e ofertados no 
território de vivência de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, 
de forma a lhes garantir um conjunto de seguranças sociais consideradas como aquisições 
de direito do usuário. 
No que tange à descentralização, a pesquisa evidenciou que as ações da Política de 
Assistência Social, especialmente no que se refere à operacionalização dos benefícios de 
transferência de renda, ainda estão, muitas vezes, subordinadas ao órgão gestor. 
Quanto à efetivação da garantia das seguranças sociais nos CRAS, objeto deste estudo, 
pode-se concluir que o cenário atual se revela igualmente distante do ideal proposto e 
almejado.  
As seguranças “de sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida; e, convívio 
ou vivência familiar”6 descritas na PNAS, trazem à tona conceitos cujo debate está presente, 
tanto na academia, quanto nos espaços de execução dessa política. É evidente que a 
segurança de renda aguça a discussão sobre a responsabilidade do Estado em garantir 
proteção a segmentos populacionais dos quais fazem parte indivíduos da faixa etária 
economicamente produtiva. Essa situação gera preconceitos referentes à acomodação e, 
em última instância, à vagabundagem dos sujeitos, conceitos estes que percorreram as 
políticas sociais ao longo de muitos séculos.   
Ao tratar da segurança de rendimento e ter como sua principal ação os programas de 
transferência de renda, o Sistema Único de Assistência Social firma o posicionamento de 
que a pobreza e as vulnerabilidades são decorrentes do modelo econômico, social e político 
historicamente constituído no Brasil e de que os sujeitos não são responsáveis individuais 
por sua pobreza, merecendo, portanto, a proteção do Estado como direito social. 
As atividades desenvolvidas que mais se voltam à segurança de convívio familiar e 
comunitário são os grupos de convivência e os grupos socioeducativos, a realização de 
palestras, reuniões e atividades recreativas, de lazer de geração de renda. Este elenco 
apresenta exemplos de ações que possibilitam o convívio familiar e comunitário, pois 
estabelecem meios para o fortalecimento dos vínculos, a troca de vivências e experiências, 
a socialização de informações e de opiniões, bem como a construção de alternativas e 
possibilidades para a superação da necessidade vivenciada tanto no núcleo familiar como 
na comunidade. 
Em todos os CRAS participantes da pesquisa são desenvolvidas atividades com grupos de 
convivência familiar, com destaque para os direcionados aos idosos que recebem BPC, aos 
beneficiários do Programa Ação Jovem, a crianças da comunidade e de famílias que 
recebem Bolsa Família, aos adultos do Programa Renda Cidadã, entre outros, conforme a 
necessidade manifestada. Percebe-se, assim, que a ênfase está na organização de grupos 
por ciclos de vida, considerando suas particularidades e as expectativas trazidas por esses 
usuários, tendo como objetivo o fortalecimento dos laços de pertencimento e de convívio 
familiar e comunitário, o que vem ao encontro dos direitos socioassistenciais assegurados 
pela Política de Assistência Social. 
No que tange ao assunto, consideramos que a segurança da autonomia ainda representa 
um grande desafio para a Política de Assistência Social, pois é uma área polêmica e requer 
a compreensão da capacidade operacional de articulação com as demais Políticas Sociais. 
Além disso, para efetivá-la, é preciso superar os aspectos do assistencialismo 
patrimonialista, do clientelismo e da subalternidade, bem como o conjunto de estigmas que 
em geral acompanham o usuário dessa Política, considerado submisso, necessitado e 
incapaz.  
Nos CRAS envolvidos na pesquisa, constatamos uma insuficiência de ações de cunho 
organizativo, emancipatório e de autonomia, tendo demonstrado as entrevistas haver pouca 

                                                 
6
 A NOB/SUAS (2005, p.90) define as seguranças de acolhida, de renda, de convívio familiar, 

comunitário e social, autonomia individual, familiar e social e de sobrevivência a riscos 
circunstanciais.  
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articulação com as lideranças de bairro, assim como falta de iniciativas que contribuam para 
a participação social, o exercício da cidadania e a constituição de lideranças comunitárias 
que almejam por projetos coletivos. 
Desse modo, a oferta das ações desenvolvidas é incipiente para garantir a segurança da 
autonomia individual, familiar e social, visto que essa segurança exige atenções que 
proporcionem aos usuários a conquista da cidadania, da valorização da dignidade humana e 
da independência pessoal e social.  
A participação dos indivíduos, das famílias e/ou da comunidade nos CRAS ainda é uma 
conquista a ser alcançada, e só virá por meio de uma construção cultural e política que 
valorize sua importância. O envolvimento do CRAS em processos participativos e 
politizadores, porém, é cada vez mais considerado, tendo em vista a condição dessa 
unidade de serviços públicos como um dos principais articuladores no espaço territorial. 
Sendo assim, vem se tornando comum estimular a participação e o envolvimento da 
comunidade, por meio de ações que possibilitem a manifestação de suas necessidades, 
opiniões e expectativas, de forma que as pessoas sejam respeitadas e valorizadas como 
sujeitos de direito. 
Diante de tudo isso, como primeiro destaque, revelou-se, por parte dos profissionais da 
área, uma frágil apropriação conceitual e normativa dos pressupostos que configuram o 
novo desenho da Política de Assistência Social, principalmente no que concerne às suas 
funções, aos direitos socioassistenciais e ao conjunto de seguranças sociais afiançadas. 
Isso é de extrema importância, uma vez que a apropriação e o debate desses temas são 
condições essenciais para a consolidação dos ditames do SUAS e, consequentemente, da 
Assistência Social no campo da proteção social pública. 
O segundo destaque refere-se ao formato da gestão dos serviços socioassistenciais, 
principais meios de acesso às seguranças sociais. A realidade apresentada demonstra que 
a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais ainda não foi incorporada pelos 
municípios, cujas ações se pautam por projetos pontuais e atividades fragmentadas, com 
grande ênfase em cursos profissionalizantes e reuniões condicionadas aos critérios dos 
benefícios de transferência de renda. Essa realidade compromete a garantia das 
seguranças sociais, pois carece de inovação e investimento na qualidade dos serviços, 
como também nas condições como eles são realizados.  
É imprescindível reafirmar que a qualidade dos serviços é uma das condições para o 
alcance dos propósitos da Política de Assistência Social, uma vez que, como já afirmamos, 
são eles que possibilitam o acesso a direitos socioassistenciais e o atendimento das 
necessidades sociais da população, devendo ser direcionados pelos ditames da CF/1988 e 
da LOAS/1993.  
No entanto, a pesquisa revelou, também nesse aspecto, que o processo de apreensão dos 
novos aspectos conceituais, normativos e propositivos deve ser intensificado para 
possibilitar a consolidação, de forma gradativa, da nova configuração da Política de 
Assistência Social.  
Outros destaques, estes de ordem infraestrutural, tratam das condições de trabalho nos 
CRAS, unidades responsáveis pela oferta de serviços e benefícios. Segundo o relato das 
entrevistadas e conforme pudemos observar durante as visitas, estes foram os principais 
desafios encontrados.  Em primeiro lugar, os espaços onde estão instalados são em geral 
inadequados para a realização dos serviços socioassistenciais e para a garantia das 
seguranças sociais, uma vez que não foram projetados ou preparados para a finalidade a 
que se propõem: o atendimento e acolhimento da família, a oferta de serviços protetivos e a 
facilitação do acesso a direitos. Há também problemas relativos à composição da equipe 
técnica, que vão do número insuficiente de profissionais ao despreparo de alguns de seus 
membros, sobretudo, quanto ao planejamento desses serviços, que deve partir do 
conhecimento da realidade a ser protegida.   
Assegurar seguranças sociais requer o envolvimento de profissionais disponíveis e 
informados sobre os direitos socioassistenciais garantidos pela Política de Assistência 
Social, para que os usuários sejam orientados de forma adequada a fim de obterem acesso 
a esses direitos, ou de reivindicá-los quando se perceberem desprotegidos. 
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Segundo o MDS (2008, p.34), “a questão dos recursos humanos adquire destaque especial, 
pois além de redundar na qualidade dos serviços socioassistenciais, constitui a ‘tecnologia 
básica’ do SUAS”, um dos fatores essenciais para a concretização7 das seguranças sociais, 
visto que a acolhida, as ações de fortalecimento de vínculos e da autonomia, além da oferta 
dos benefícios eventuais e de renda são operacionalizados pelos profissionais. 
A questão dos recursos humanos é uma das mais sérias em face das inovações da Política 
de Assistência Social, quer pela lógica da composição das equipes de trabalho, quer pela 
necessidade de capacitação continuada dos profissionais, pertinente à nova configuração 
dessa Política. Considerando que os recursos humanos compõem o conjunto de atores 
sociais cujo papel é materializar as proposições da área, pensar sua formação é reconhecer 
uma das condições para que o CRAS desempenhe suas atribuições.  
 
 
4. A GUISA DA CONCLUSÃO 
 
 
A pesquisa revelou, enfim, que apesar de se perceber nos CRAS um movimento em direção 
às mudanças, posturas conservadoras ainda prevalecem, principalmente no formato das 
atividades promovidas para as famílias e os indivíduos. É nítida a necessidade de inovar 
para que a proteção social da Assistência Social seja de fato materializada em suas 
unidades de serviço, conforme os novos princípios estabelecidos após 2004. 
Para concluir, considerando as observações realizadas e as informações coletadas, 
apresentamos alguns apontamentos que podem contribuir para a garantia das seguranças 
sociais e, consequentemente, a materialização da proteção social da Política de Assistência 
Social:  
- domínio do conhecimento sobre a nova configuração da Política de Assistência Social para 
que se procedam às mudanças necessárias no âmbito de sua operacionalidade, 
principalmente no que concerne às suas funções – Vigilância Social, Defesa Social e 
Institucional e a Proteção Social; 
- aprimoramento profissional em relação ao tema das seguranças sociais, uma vez que elas 
constituem os meios para a efetivação da proteção social da Política de Assistência Social e 
devem, por isso, ser a base para o planejamento de serviços, benefícios, programas e 
projetos desenvolvidos no âmbito dessa Política; 
- mapeamento das vulnerabilidades e riscos sociais existentes no território, por meio da 
realização dos diagnósticos socioterritoriais, a fim de conciliar e orientar as atenções do 
CRAS de forma condizente com as necessidades sociais vivenciadas por famílias e 
indivíduos, tendo a Vigilância Social papel pertinente e fundamental no direcionamento da 
concessão dos benefícios eventuais e de transferência de renda; 
- por fim, investimento na criação e inovação de ações que incentivem a participação 
popular e o desenvolvimento de lideranças, como modo de propiciar o alcance da segurança 
de convívio comunitário de forma qualificada e politizada. 
No entanto, apesar do muito que ainda há por se fazer, é preciso considerar que a Política 
de Assistência Social tem apresentado avanços significativos nos últimos anos, 
principalmente no que concerne à instalação de suas unidades de serviços – CRAS e  
CREAS – que, em apenas cinco anos ganharam o Brasil, estando presentes em 100% dos 
estados e em 98,4% dos municípios do país.   
Concluímos, assim, reafirmando nossa convicção que a Assistência Social tem potencial 
para aprimorar a capacidade de efetivar seus serviços, sobretudo pelo envolvimento ético-
político de seus profissionais. Vale considerar também, por outro lado, que, apesar de muito 
recente, a mobilização de seus usuários tem favorecido a compreensão de que as 
seguranças sociais constituem um direito, bem como fortalecido o processo de organização, 
haja vista o fato de um morador de rua ter sido alçado à condição de membro do Conselho 
Nacional de Assistência Social.   

                                                 
7
 Tornar concreto o que é abstrato: concretizar um objetivo, uma ideia, uma expectativa. 
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ANEXO  1 - ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM OS PROFISSIONAIS DO CRAS 
 
 
Compreensão sobre as seguranças sociais e a Política de Assistência Social 
 
 

1. Qual sua visão sobre a Política de Assistência Social? 
2. Concorda em afirmar que ela é uma política de protetiva?  
3. Conhece os eixos do SUAS ? Saberia citar alguns deles? 
4. E sobre a função da PAS?Consegue citá-las ou descrevê-las? 
5. E sobre os direitos socioassistenciais, conhece, já discutiu sobre eles aqui no CRAS? 
6. Discute sobre esses direitos com a comunidade local? 
7. A respeito da seguranças sociais? Conhece e/ou sabe falar sobre elas? 
8. Conseguiria relacionar os direitos socioassistenciais com as seguranças sociais? 

 
 

Aspectos sobre o CRAS e os serviços socioassistenciais desenvolvidos 
 

9. Como foi constituído esse CRAS? Teve diagnostico para sua instalação? Se não, 
como foi decidido sobre sua instalação? 

10. Existe rede socioassistencial no território do CRAS? Há articulação entre os 
serviços? 

11. Como a família é recebida no CRAS? 
12. Existe a participação da comunidade no CRAS? Como? Porque? 
13. Quais as principais ações desenvolvidas no CRAS? 
14. Como ocorrem as ações com as famílias e os indivíduos? 
15. Como é a organização das ações do CRAS,? Faz por segmento idoso, família, 

criança... 
16. Como é organizado os grupos? Quais discussões são realizadas? 

 
 
Benefícios ofertados no CRAS  
 

17. O CRAS oferta benefícios? Quais?  
18. Quem faz a gestão dos benefícios? Cadastramento no sistema on line. 
19. Reconhece que o CRAS tem autonomia perante o desligamento e a inclusão dos 

beneficiários? 
20. Tem acesso a listagem dos benefícios? 
21. Quais os principais desafios do cotidiano para efetivar essas seguranças sociais no 

CRAS? 


