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Resumo: Este artigo possui como objetivo abordar a gestão social no âmbito do trabalho da 
Equipe de Proteção Social Básica Regional Centro Sul em Belo Horizonte, tendo em vista 
sua importância na organização e planejamento dos serviços de nível básico das políticas 
públicas. Refletir sobre esta temática, a partir da lógica de construção de um serviço de 
Proteção Social Básica da Política de Assistência Social no município remete-nos a pensar 
sobre o papel do Estado na atual conjuntura e das possibilidades e limites da organização e 
planejamento desses serviços na ótica do território e no atendimento aos indivíduos e 
famílias. 
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Abstract: This paper aims to address the social management within the Social Protection 
Team Work South Regional Center for Basic in Belo Horizonte, given its importance in the 
organization and planning of the basic level of service of public policy. Reflect on this subject, 
from the logic of building a Social Protection Service of Basic Social Assistance Policy in the 
municipality brings us to think about the state's role in the current situation and the 
possibilities and limits of the organization and planning of these services in perspective of 
territory and service to individuals and families. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

                   Este artigo possui como objetivo abordar a Gestão Social na Equipe de Proteção 

Social Básica Regional Centro Sul em Belo Horizonte, Minas Gerais, tendo em vista sua 

importância na organização e planejamento dos serviços de nível básico das políticas 

públicas no território. Refletir sobre esta temática, a partir da lógica de construção de um 

serviço de Proteção Social Básica da Política de Assistência Social no município, remete-

nos a pensar sobre o papel do Estado na atual conjuntura e das possibilidades e limites da 

organização e planejamento desses serviços na ótica do território e no atendimento aos 

indivíduos e famílias. Este artigo baseou-se em pesquisa bibliográfica e possui o 
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materialismo histórico dialético como método de abordagem, que possibilita um retorno ao 

processo histórico para análise dos fenômenos em sua totalidade e atualidade. 

                   Percebe-se que a Gestão Social da Política de Assistência Social no 

desenvolvimento das atividades da Equipe de Proteção Social Básica e inseridas no 

contexto de desenvolvimento de políticas públicas, deve buscar o envolvimento com a 

descentralização, intersetorialidade, territorialidade, desenvolvimento produtivo local e a 

participação social para a gestão de tais políticas, no sentido de acesso e ampliação aos 

serviços e garantia de direitos civis, políticos e sociais de indivíduos e famílias. 

2- DESENVOLVIMENTO 

 

                   Ao tratar do objetivo central deste artigo, busca-se primeiramente uma análise 

sobre contexto sócio-político a partir da década de 1990, entendendo que este período é de 

suma importância para a construção e reconhecimento da Assistência Social enquanto 

política pública. O cenário político da década de 1990 é marcado principalmente pelo 

redirecionamento do papel do Estado, que é fortemente influenciado pela política de ajuste 

neoliberal. Segundo Bravo (2006, p. 13): 

 

A Reforma do Estado ou Contra-Reforma é outra estratégia e parte do suposto de 
que o Estado desviou-se de suas funções básicas ao ampliar sua presença no setor 
produtivo, colocando em cheque o modelo econômico vigente. O seu Plano Diretor 
considera que há o esgotamento da estratégia estatizante e a necessidade de 
superação de um estilo de administração pública burocrática, a favor de um modelo 
gerencial que tem como principais características a descentralização, a eficiência, o 
controle dos resultados, a redução dos custos e a produtividade (BRAVO, 2006. p. 
13). 

 
                   Esse processo contribui para repercutir nas políticas sociais no seu 

direcionamento para ações pontuais, compensatórias e, em algumas vezes, na restrição e 

redução de direitos, sob a lógica do capitalismo, que segundo Behring, 2008, p. 248 “[...] a 

configuração de padrões universalistas e redistributivos de proteção social vê-se fortemente 

tensionada: pelas estratégias de extração de superlucros, com flexibilização das relações de 

trabalho”.  

                   A Reforma do Estado busca não somente novos redimensionamentos do papel 

do Estado e das políticas sociais, mas também em reformas orientadas para o mercado, sob 

a ótica da redução dos gastos sociais para as políticas, no discurso de que os problemas no 

âmbito do Estado são causas centrais da crise econômica e social presente no país desde a 

década de 1980.  
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                   Aliada as configurações de transformações e exigências de redirecionamento 

das funções do Estado, houve também a necessidade de mudanças no paradigma da 

gestão pública, que segundo Valle (2008) o modelo antigo caracterizado pela: 

 

“[...] centralização, burocratização, segmentação setorial, estandartização a partir da 
esfera de governo nacional, é redefinido, passando a incorporar critérios como 
descentralização, focalização, flexibilização, participação social, valorização do local 
diante do global, em novas relações Estado/ mercado/sociedade.” (VALLE, 2008, p. 
2).  
 

                  De acordo com Maria Izabel (2008), as mudanças econômicas e tecnológicas 

ocorridas principalmente nas duas últimas décadas vieram marcar profundamente as 

relações na sociedade, tanto no contexto do trabalho como no contexto da administração 

pública, sendo que essa mudança contribuiu para o aumento da desigualdade social e da 

pobreza, tornando-se patente a escassez de recursos diante da diversidade de interesses e 

valores incorporados pelas novas demandas.  

                   Segundo a autora, os fatores que proporcionaram as mudanças nesse contexto 

foram: os avanços tecnológicos, a globalização, as mudanças na produção do mercado de 

trabalho, a internacionalização, as crises econômicas, a difusão da ideologia neoliberal, bem 

como a ampliação do aspecto dos direitos a serem reconhecidos em função de movimentos 

sociais.  

                  Essas mudanças acarretaram na decadência dos centros urbanos, na ampliação 

da pobreza e da desigualdade, na diversificação e o adensamento da agenda pública, na 

redução dos recursos econômicos, financeiros, políticos e institucionais para fazer frente às 

demandas, bem como a progressiva ênfase de organismos internacionais na equidade, 

sustentabilidade e redução da pobreza. 

                   Esse processo permitiu um reflexo direto no papel do Estado e na formulação de 

políticas públicas, tendo em vista que antes havia um Estado caracterizado pela 

centralização, burocratização e segmentação setorial. E após essas mudanças, o Estado 

passa a ser reorganizado, descentralizado, com papel ativo no estabelecimento de políticas 

públicas de regulação, controle e avaliação e valorização do local diante do global, 

buscando parcerias com a sociedade, iniciativa privada e organismos não-governamentais, 

bem como uma maior atenção às demandas sociais. 

                   Para Valle (2008) este novo cenário apresenta como dimensão política e 

ideológica do Estado a função de mediador da tensão entre a lógica da acumulação e 

eficiência do mercado e a lógica da equidade e justiça social da sociedade, trazendo a 

reflexão de novos processos de gestão das políticas trazendo temas como a 

descentralização, intersetoralidade e territorialização como fatores importantes no processo 
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de organização, planejamento e implementação das políticas sociais, colocando em 

destaque a cidade como ator político fundamental e pólo central na articulação entre 

sociedade/iniciativa privada/poder público, na busca de respostas integradas a problemas 

de emprego, moradia, transporte, educação, dentre outros.  

                   Nesse sentido, a gestão social torna-se instrumento fundamental na busca de 

alternativas para a sustentabilidade e a equidade, exigindo uma compreensão sistêmica dos 

problemas sobre os quais deve atuar, exigindo-se a necessidade da articulação entre 

descentralização, intersetorialidade e territorialidade. 

                  O novo paradigma da gestão social, que articula descentralização e 

intersetorialidade, passa-se a complementar por meio da territorialidade, que define o objeto 

de atuação a partir de uma população específica, identificada social e territorialmente, sendo 

a cidade e os diferentes espaços municipais os locais para a atuação intersetorial, onde os 

problemas se manifestam, as pessoas vivem e se reproduzem, onde é possível priorizar e 

articular ações governamentais, considerando as condições físicas, urbanas e ambientais 

desses espaços intraurbanos e intramunicipais e a sua interação com a organização social. 

                  Dessa forma, o conceito de território passa a ser entendido além do espaço 

geográfico, associando-o à idéia de pertencimento, referência de identidade e cidadania; 

área e/ou limites, referentes à localização e mobilidade de grupos sociais; condição e meio 

de reprodução das relações sociais, sejam materiais ou simbólicas; espaço definido pelo 

seu uso e pelos fluxos e trocas que se estabelecem, construindo redes sociais; espaço da 

solidariedade comunitária, proteção; campo de lutas e emergência de novos atores na cena 

política.  

                  No entanto, conforme analisa Silveira, Bocayuva e Zapata (1996), o 

desenvolvimento de ações no território devem pautar-se na articulação com diagnósticos e 

demandas; participação direta da população interessada na condução das ações; 

aprendizagem, mudança comportamental e densidade organizativa; criação de novos 

espaços de interlocução/novas institucionalidades; qualidade das parcerias institucionais; 

flexibilidade de metodologias e interatividade cultural; intersetorialidade; gestão 

empreendedora na implementação; acesso a oportunidades e serviços; adequação 

demanda-oferta; ampliação de recursos locais; e capacidade de agregar novos atores, 

iniciativas e projetos. 

                   Podendo ser visto como um conjunto de processos interdependentes e 

complementares que se realizam no território com inovação e empoderamento, o trabalho 

desenvolvido no território devem pautar-se em ações voltadas para o fortalecimento do 

poder dos atores sociais locais; a construção de esferas públicas ampliadas; a elaboração 
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de novas prioridades; a formação de redes de atores sociais; mudanças nas subjetividades 

e o aprofundamento da democracia participativa. 

                  O desenvolvimento de aços no território exige, pois uma nova forma de gestão 

pública em que todos os atores envolvidos possa promover e articular as políticas públicas, 

desde o desenho, até a implementação e acompanhamento das ações, entendendo o 

território como espaço de integração de políticas, programas, projetos e na formação do 

cidadão, interligada com a intersetorialidade. 

                   Em relação a intersetorialidade, a autora Sueli Nascimento (2010) destaca que 

esta é também um dos requisitos para implementação de políticas setoriais, que visa 

efetividade por meio das articulações entre instituições governamentais e sociedade civil, 

bem como articulação entre saberes técnicos. No entanto, ao buscar a intersetorialidade, 

não se pode perder de vista a necessidade de diálogo entre os setores, sobretudo, com o 

território, fomentando a participação e controle social, por meio da construção de espaços 

de comunicação entre as políticas sociais, por meio da troca de saberes, interações no 

processo de elaboração, formulação e execução da política, bem como interesse e 

disponibilidade dos atores envolvidos. 

                   A intersetorialidade, como estratégia de qualificação dos processos de 

descentralização das políticas públicas, surge como possibilidade concreta na busca da 

formulação e na implementação das políticas públicas. Para Inojosa (2001, p. 105), a 

intersetorialidade requer uma “[...] articulação de saberes e experiências com vistas ao 

planejamento, para a realização e a avaliação de políticas, programas e projetos, com o 

objetivo de alcançar resultados [...]”.  

                   A intersetorialidade significa uma nova maneira de abordar os problemas 

sociais, visualizando os indivíduos e famílias em sua totalidade e estabelecendo uma nova 

lógica para a gestão da cidade, superando a forma segmentada e desarticulada das ações 

públicas. Nesse sentido, é necessário que ocorra uma mudança na cultura organizacional e 

no planejamento das ações públicas, para de fato, promover um efeito potencializador das 

ações.                    

                  Dessa forma, a descentralização, a intersetorialidade e a territorialidade são 

instrumentos importantes que potencializam os municípios, dando-lhes a responsabilidade 

pela elaboração, planejamento e execução das políticas sociais, bem como pela condução 

dos processos de gestão dos serviços assistenciais no território. 

2.1 - A Gestão Social na Equipe de Proteção Social Básica Regional Centro Sul em 
Belo Horizonte 
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                    A Constituição Federal é um marco fundamental para a Política de Assistência 

Social, e Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993 

significou a reafirmação da Assistência Social como política pública direcionando-a para um 

novo campo dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal.  

       A partir das deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social, 

realizada em Brasília em dezembro de 2003, o Conselho Nacional de Assistência Social  

(CNAS) aprova a Política Nacional de Assistencial Social (PNAS) na perspectiva de 

implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A construção e 

implementação do SUAS, requisito essencial da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 

torna-se fundamental para a efetividade da Assistência Social como política pública. 

       A Política Nacional de Assistência Social considerando os princípios e as 

diretrizes, estabelecidos pelos artigos 4º e 5º da LOAS, institui um novo modelo de gestão, 

sendo que o SUAS, que consolida a Política Nacional de Assistência Social, tendo por 

funções assistenciais: a proteção social, a vigilância social e a defesa dos direitos sócio 

assistenciais, sendo organizada por tipos de proteção social (básica e especial), 

hierarquizada de acordo com a complexidade.  

       A Proteção Social Básica tem por objetivo prevenir situações de vulnerabilidade 

e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, enquanto a Proteção Social Especial 

visa contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, 

o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para 

o enfrentamento das situações de violação de direitos, de acordo com a Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS).  

      O conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da Proteção Social 

Básica serão executados de “[...] forma direta nos Centros de Referência da Assistência 

Social (CRAS) e em outras unidades básicas e públicas de assistência social” (PNAS, 2004, 

p. 33). De acordo com a resolução CIT N° 07, de 10 de setembro de 2009 que prevê a 

criação da prevista Equipe de Proteção Social Básica, sendo responsável pela execução da 

Proteção Social Básica, fora área CRAS, integrando serviços, benefícios socioassistenciais 

e transferências de renda para o atendimento de indivíduos e famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (PBF), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), Benefícios Eventuais, bem como famílias em 

situação de risco e de vulnerabilidades sociais. 

       O trabalho da Equipe tem como objetivo contribuir para o enfrentamento das 

situações de vulnerabilidade social, prevenindo riscos, fortalecendo os vínculos familiares e 

comunitários, identificando e estimulando as potencialidades das famílias e dos territórios, 
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bem como pautada pelos princípios de proteção social, vigilância socioassistêncial e 

territorialização, organizando-se assim em ações estratégicas para a intervenção com o 

público alvo conforme o Protocolo de Gestão Integrada (PGI).  

                  Metodologicamente a atuação dessa Equipe fundamenta-se pelas diretrizes 

apontadas para o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) no que tange 

ao trabalho social com famílias e no afiançamento das seguranças sociais de acolhida, 

convívio familiar e comunitário e de desenvolvimento da autonomia com objetivo de 

potencializar a função protetiva das famílias, fortalecer os vínculos familiares e comunitários 

e de facilitar sua inserção na rede de proteção, com vistas à superação de situações de 

vulnerabilidades vivenciadas. 

       Esses serviços foram organizados e planejados a fim de manter a cobertura de 

atendimento dos serviços da Assistência Social nas 09 regionais do município de Belo 

Horizonte, até a universalização dos equipamentos de CRAS nas áreas de maior 

vulnerabilidade social, sendo elas: Barreiro, Oeste, Centro Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, 

Pampulha, Norte e Venda Nova, conforme o mapa abaixo: 

Mapa 1: Gestão Compartilhada das Equipes Regionais de Belo Horizonte 

 

                        

 

                   A partir da experiência e inserção na EPSB - Regional Centro Sul observamos a 

importância que é dada para o território na organização e planejamento das ações e 

intervenções profissionais e institucionais, sendo que estas são organizadas em subequipes 

de acordo com a incidência do público prioritário nos territórios não cobertos por CRAS 

conforme mapa 2.  
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Mapa 2: Regional Centro Sul e com a divisão dos territórios que são atendidos pelos CRAS e 
pelas EPSB. 

 

                                       

 

                   Com base nos territórios de Gestão Compartilhada já definidos e pela análise 

da incidência do público prioritário propomos a organização das subequipes de EPSB 

Regional Centro Sul e divisão dos territórios, no sentido de referenciá-los para um melhor 

atendimento da população usuária dos serviços, sendo propostos da seguinte maneira: 

Equipe 1: Territórios de Gestão Compartilhada 1 + 4, Equipe 2: Territórios de Gestão 

Compartilhada 2 + 5, e Equipe 3: Territórios de Gestão Compartilhada 3.  

                  A política de Assistência Social tem o território como base de operacionalização 

das ações públicas, em especial nos territórios de vulnerabilidades sociais, tendo em vista à 

superação da fragmentação, o alcance da universalidade de cobertura, a possibilidade de 

planejar e monitorar a rede de serviços, a vigilância social das exclusões e estigmatizações 

presentes nos territórios de maior incidência de vulnerabilidade.  

                   A delimitação da abrangência territorial é compreendida na escala do município, 

de acordo com suas subdivisões geográficas e administrativas, sendo que a territorialidade 

é a base da organização do SUAS considerando a sua estrutura em instâncias 

descentralizadas.                        

                  A proteção social pró ativa de Assistência Social ocorre preferencialmente nos 

territórios, sendo um dos princípios norteadores da proteção social básica, que segundo 

Carrion e Calou, 2008, p. 15 “[...] é o trabalho social em sintonia com a realidade, que 

monitora e atua no território para reduzir e eliminar a presença de fatores de risco, por um 

conjunto de ações fortalecedoras da cidadania”. 

       O trabalho desenvolvido pela equipe é composto por atividades ou ações 

estratégicas transversais a todas as suas etapas, que têm por desafio materializar os 

objetivos da Proteção Social Básica e o desenvolvimento das ações da equipe organiza- por 
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meio das atividades de busca ativa, atendimento à demanda espontânea, atividades 

particularizadas no domicílio e na regional, atividades coletivas, articulações intersetoriais, 

atividades internas, dentre outras.  

       No tocante às formas de inserção, os indivíduos e famílias podem inserir neste 

serviço por meio de busca ativa, encaminhamentos pela rede de serviços e/ou pelo sistema 

de Garantia de Direitos e demanda espontânea. Já quanto à metodologia de trabalho 

desenvolvida pela equipe, pauta-se por meio do Trabalho Social com Famílias (TSF), que 

pode ser compreendido em 03 etapas de intervenção; sendo elas: a acolhida, o atendimento 

e o acompanhamento. 

       A etapa acolhida consiste em dos primeiros momentos de coleta de informações 

para subsidiar na tomada de decisões e apresentação da oferta dos serviços ofertados pela 

equipe, que conforme o MDS, 2012, p.17: 

 

“[...] é uma etapa em que se deve coletara informações sobre a vida familiar e 
comunitária das famílias e sobre o território, sendo importante considerar não só os 
aspectos objetivos, tais como a situação socioeconômica vivenciada, mas também a 
subjetividade das famílias, suas crenças, seus valores, formas de comunicação e 
expectativas em relação ao serviço”. (MDS, 2012, p.17). 

 
 

       A etapa atendimento refere-se a uma ação de prestação ou oferta de atenção, 

com vistas a uma resposta qualificada das demandas apresentadas pela família, a partir da 

compreensão de seus direitos socioassistenciais, promovendo seu acesso e uso da rede de 

serviços e bens sociais, por meio de encaminhamentos e articulações diversas, com vistas 

ao seu protagonismo, autonomia, vivências familiares e comunitárias. 

       A última etapa refere-se ao acompanhamento, que é compreendida como um 

conjunto de intervenções desenvolvidas de forma continuada e requer o estabelecimento de 

compromissos entre as famílias e os técnicos, buscando ações para o enfrentamento de 

situações de vulnerabilidade social, prevenção de riscos e vulnerabilidades sociais e 

violação de direitos, identificar e estimular as potencialidades das famílias, apoiar a família 

na sua função protetiva, promover o acesso das famílias a seus direitos civis, políticos e 

sociais, bem como contribuir para a capacidade de vocalização das demandas e 

necessidades para o projeto de vida de indivíduos e famílias. 

       De acordo com o MDS, 2012, p.67:  

 

“[...] o princípio fundamental que deve nortear o acompanhamento familiar é o 
reconhecimento de que as famílias são protagonistas de suas histórias, mas que 
sofrem os impactos da realidade socioeconômica e cultural nas quais estão 
inseridas, em especial as expressões da questão social que se manifestam no 
território” (MDS, 2012, p. 67). 
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                   Tendo em vista que as políticas sociais encontram desafios para a sua 

efetividade em cenários demarcados pelo enfrentamento da pobreza e da desigualdade 

social como manifestações da questão social, enfrentar a pobreza e a desigualdade social 

requer ações planejadas que objetivem a busca por uma maior equidade na estrutura social, 

bem como análise de seus diversos fatores como raça, gênero, educação, saúde, habitação, 

inserção no mercado de trabalho, dentre outros.  

                   Dessa forma, é necessário considerar as diversas dimensões provocadas pela 

pobreza e sua manifestação no meio social, de forma a buscar respostas às reais 

necessidades da população, principalmente, no que diz respeito ao enfrentamento das 

situações de pobreza e exclusão social. 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                  Este estudo teve como objetivo analisar a experiência da Gestão Social na 

Equipe de Proteção Social Básica Regional Centro Sul em Belo Horizonte, Minas Gerais, a 

partir do cotidiano das atividades realizadas pela equipe junto aos indivíduos e famílias no 

território. Para isso, fez-se necessário debater acerca da legislação pertinente quanto à 

organização da Política de Assistência Social e estruturação da Equipe de Proteção Social 

Básica Regional Centro Sul, bem como analisar limites e possibilidades no desenvolvimento 

das ações realizadas no território e no atendimento aos indivíduos e famílias, entendida 

enquanto instrumento relevante na execução da proteção social básica e na definição das 

funções que objetivam o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários da população 

usuária.  

                  A experiência de trabalho na equipe de Proteção Social Básica, percebem-se 

alguns limites que dificultam o trabalho desenvolvido pela equipe junto aos indivíduos e 

famílias do território, entre elas: mudanças recorrentes nos processos de trabalho, 

dificultando assim, a descentralização das informações em nível hierárquico, serviço não 

inserido dentro do próprio território, o que dificulta na realização de atividades comunitárias 

e articulações de serviços e programas sociais, bem como da dificuldade de compreensão 

da gestão territorrial, sendo preciso avançar na compreensão do território para além da 

concepção de delimitação geográfica, entendendo que este nos permite o mapeamento dos 

serviços e políticas existentes no território, identificação das desigualdades sociais, da 

construção de indicadores sociais, dos índices de vulnerabilidade e risco social, o que vêm a 

contribuir para alternativas e estratégias de superação e enfrentamento das desigualdades 

sociais. 



 

 I CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO 
SOCIAL: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

11 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

                   Além disso, é necessária a busca por melhores fluxos intersetorias com outros 

níveis de Proteção Social e órgãos de garantia de direitos, de forma a melhor conhecer as 

funções da equipe por parte desses serviços e órgãos, para que não ocorra transferência de 

responsabilidades institucionais para a equipe que extrapola sua atribuição instituída, 

elaboração de instrumentos e métodos para desenvolver atividades no território parte da 

equipe técnica e metodológica e, principalmente, planejar a universalização dos serviços 

ofertados pela equipe e definir os melhores instrumentos de monitoramento e avaliação das 

ações desenvolvidas junto aos indivíduos e famílias do território. 

                   Mesmo com os limites apresentados para o planejamento, organização e 

execução desenvolvimento das ações da equipe junto aos indivíduos e famílias do território, 

vislumbra-se um campo de possibilidades que poderiam contribuir para o melhor 

desenvolvimento do trabalho da equipe; as quais podemos citar: criação de grupos de 

estudos para análise e avaliação da metodologia e das atividades desenvolvidas junto aos 

usuários do serviço, sistematização das informações referentes à situação das 

vulnerabilidades que incidem no território, construção de instrumentos para a organização 

das atividades setoriais e ações no território, elaboração de ações para permitir uma melhor 

visibilidade do trabalho desenvolvido pela equipe, bem como busca de um trabalho 

articulado junto aos indivíduos, famílias e lideranças do território, bem como realização de 

estudos sobre o perfil das famílias, de modo a conhecer suas potencialidades e sua 

dinâmica no território. 

                  Portanto, a experiência na Equipe de Proteção Social Básica Regional Centro 

Sul tem nos revelado o quanto as atividades desenvolvidas junto aos indivíduos e famílias 

têm sido uma ferramenta importante para o conhecimento e análise da realidade social da 

população usuária. A pobreza e as desigualdades sociais, as condições subjetivas e 

materiais da população, a vida dos usuários moradores nas áreas de vulnerabilidade social, 

constituem-se como um espaço de análise da realidade social, produção de saber, de 

resgate da história de vida e da subjetividade diante das relações sociais, de reflexões 

pessoais e profissionais, da realização de uma experiência que se revela como formadora, 

sendo que novos saberes são elaborados e recriados em contato com a realidade social da 

população dos territórios, que se mostra de fundamental importância para a qualificação da 

intervenção profissional, a serviço de um compromisso ético-político dos trabalhadores do 

Sistema Único de Assistência Social na perspectiva da inclusão social, na garantia e 

ampliação de direitos para população, bem como do desenvolvimento da autonomia e 

potencialidades dos indivíduos e famílias. 
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